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jopie bïsenberger-kromhout neemt
44 jaar afscheid van amateurtoneel
• Kort na de jaarwisseling is de oudschipper van de zandvoortse reddingboot, Maarten Castien op 74 Jarige-leeftijd overleden. Castien is van 1937 tot
1972 in dienst geweest van het station
Zandvoort van de KNZHRM. Van '37
tot '67 als roeier en opstapper van de
C.A.A. Dudok de Wit en van '67 tot
'72 als schipper van de'reddingboot Dr.
S.L. Louwes. Als opvarende van beide
reddingboten heeft Castien achttien
schipbreukelingen behouden aan land
gebracht en ontving voor zijn reddersaktiviteiten een koninklijke onderscheiding.

Vanavond en morgenavond geeft de toneelvereniging 'Op Hoop van Zegen*in
gebouw 'De Krocht' een voorstelling
van 'Dag mevrouw Puffin', een blijspel
van Arthur Lovegrove met Jopie Bisenberger-Kromhout in de hoofdrol. Op
zichzelf geen opzienbarend nieuws
want sedert de oprichting van de toneelvereniging, nu vijfenveertig jaar geleden, speelde mevrouw Bisenberger
tal van hoofdrollen. Met 'Mevrouw
Puffin' staat zij echter voor het laatst
op het toneel en onwillekeurig vraag
je je af hoe iemand die zo met hart
en ziel verknocht is aan 'Op Hoop van
Zegen' tegenover zo'n noodgedwongen
afscheid staat.
Vanzelfsprekend vindt ze het erg jammer om te moeten afhaken maar ze is
nuchter genoeg om de zaken zuiver te
zien. 'De reuma wordt erger en als je je
moeilijk gaat bewegen dan hoor je niet
meer op de planken. Bovendien zou ik
door te blijven mijn vereniging duperen.'
Het is begrijpelijk dat Jopie Bisenberger spreekt over 'mijn' vereniging. Toen
wethouder A.J. van der Moolen in 1937
het plan opperde om een toneelklup op
inneringen heeft ze ook aan de toneelstudieweken die ze zo'n vijfentwintig
te richten met als doel jaarlijks op 1 mei jaar achtereen volgde en waar ze les
kreeg van o.a. Ton Lutz, Gelijn MOeen sociaüsties stsA op te voeren was
lier. Peter Brandsma en Teuntje en
ook zij bij het groepje dat in 'Ons GeArend Hauer. We gaan nog even door
bouw' in de Brugstraat daarover ging
praten. Er werden op die bewuste avond met het noemen van namen want rein februari spijkers met koppen geslagen gisseurs als Hendriks, Haagen, Lubbers,
Bisenberger, Van Toornburg en thans
want stante pede werd gekozen voor
Basoski hebben ieder op hun eigen
'Levensdraden' van A.M. de Jong, terwijl men zich ook meteen maar van een wijze bijgedragen tot het hoge peil dat
Jopie Bisenberger heeft bereikt als amaregisseur verzekerde. Deze ontdekte de
bescheiden in een hoekje zittende Jopie teurtoneelspeelster. Terugkijkend komt
zij tot de konklusie dat ze toch wel
Kromhout en wees haar aan voor de
bijzonder fijne rollen heeft gespeeld :
rol van het hoertje. Dat niet alleen bij
Kniertje in 'Op Hoop van Zegen', Anhet beroeps--maar ook bij het amateurnie Wiesner in 'Ik zeg toch zeker niks..",
toneel toen al naijver bestond bleek uit
een opmerking van één der andere vrou- 'De Meid' van Herman Heijermans en
welijke aanwezigen 'deze rol is Jopie op
het lijf geschreven! '
De opvoering in 'Monopole' op 1 mei
werd een sukses en steeds meer socialisOPRUIMING
ten sloten zich bij de groep aan. Toen
OPRUIMING
katholieken als Piet Steggerda en Jan
OPRUIMING
Spierieus ook interesse toonden werOPRUIMING
den ze geaksepteerd op voorwaarde
dat ze geen bezwaar hadden tegen de
OPRUIMING
opvoeringen van 1 Mei. Nou, dat hadOPRUIMING
den ze niet en zo zou je kunnen zegOPRUIMING
gen dat Zandvoort in die tijd al een
OPRUIMING
rooms-rode koalitie kende. Aan haar
medespelers uit de beginperiode heeft
vanaf 15 januari
Jopie Bisenberger de beste herinnerinbij
gen: Ans van Turenhout, Wim Gebe,
Dirk en Jans van Duyn, Jan Bos, Wim
RADIO PEETERS
van der Moolen en Piet Herfst om er
haltestraat
56
maar een paar te noemen. Goede hermevr. Kraan-Meeth

tal van andere. Haar favoriete stuk is
echter 'De medailles van een oude
vrouw' waarmee 'Op Hoop van Zegen'
in 1951 op de planken van 'MoropoSe'
verscheen met haar zoon Adrie als tegenspeler. (Aardig detail: ook zoon
Ruud bleek erfelijk belast, zodat op een
gegeven moment drie leden uit het gezin Bisenberger zich in hetzelfde stuk
presenteerden). Het behoeft geen betoog dat Jopie Bisenberger dolgelukkig
was toen zij een paar jaar geleden de
kans kreeg de hoofdfiguur uit 'De medailles van een oude vrouw' opnieuw
gestalte te geven. Van de wijze waarop
ze vanavond gestalte geeft aan mevrouw
Puffin hopen wij u in de koerant van
aanstaande dinsdag verslag te doen.

waterstanden
H.W.
L.W.
H.W.
8 01.36 09.36 14.01
9 02.35 10.34 14.49
10 03.20 11.20 15.39
11 04.08 12.08 16.18
12 04.55 12.57 17.03
13 05.42 13.43 17.53
14 06.34 14.34 18.38
15 07.18 15.16 19.21
16 07.55 15.55 20.09
17 08.39 16.40 21.08
18 09.37 17.37 22.17
Springtij 12 en 27 januari
Doodtij 19 januari

jan.

L.W.
22.02
22.52
23.39
00.18
01.04
01,52
02.38
03.21
04.10
05.09

06.17

o Morgen, zaterdag 9 januari, organiseert de Kon. Ned. Bond tot het Redden van Drenkelingen in nauwe samenwerking met de Zandvoortse Reddingsbrigade in het sportfondsenbad 'De
Duinpan' aan de Vondellaan de nationale wedstrijden voor reddingsbrigades
bij het verlenen van de eerste hulp in
het water. De krachtmeting tussen de
diverse reddingsploegen begint om 10.
15 uur en eindigt omstreeks 16.00 uur
Direkt na afloop van de finale vindt de
prijsuitreiking aan de winnende teams
plaats.
De ontmoeting in het zwembad geschiedt in het kader van de jubileumviering van de ZRB welke dit jaar zestig jaar bestaat.
o Het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis heeft het verzetsherden-.
kingskruis toegekend aan vijf ingezetenen van de gemeente Zandvoort, t. w.
de dames S. van den Berg-Dorreboom
en C.C. Srnit-van der Veen en de heren
H. Mulder Smid, J. Moll en A.C. Ledegang. Deze onlangs ingestelde onderscheiding voor verzetsaktiviteiten tegen
de duitse overheerser in de jaren '40-'45,
zal op donderdag 14 januari a.s. 's
morgens om 11.30 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis door burgemeester Machielsen worden uitgereikt.

BESTEMMINGSPLAN STATIONSPLEIN IS KLAAR
Met het gereed komen van een ontwerp-bestemmingspian voor de westzijde van het Stationsplein (Monopole en La Mer) is de gemeente weer
een stap verder met de ambtelijke
en bestuurlijke voorbereiding voor
sanering en bebouwing van dit gebied.
Binnenkort zal het ontwerp aan diverse
overheidsinstanties (provincie, etc.) ter
beoordeling worden toegezonden. Nadat deze advies hebben uitgebracht en
de termijn vooi het indienen van bezwaarschriften is verstreken kan de
raad overgaan tot een definitieve vaststelling van het plan. Op dit moment
staat nog niet vast of er np het terrein
aan de overzijde_van het MS-station,

dat de gemeente in eigendom wil verwerven, woningwet of premie-huurwoningen zullen verrijzen. Dit zal
afhangen van de bereidheid van het
rijk om een financiële bijdrage in de
kosten van het projekt te verlenen.
Bij de fraktie van de pvda in de ge-.
meenteraad gaat de voorkeur uit naar
sociale woningbouw, maar volgens
burgemeester Machielsen maakt premiebouw meer kans. In het ontwerpbestemmingsplan is plaats voor de
bouwvan circa 98 woningen met
ruimte voor de vestiging van winkel/
horeka bedrijven aan beide flanken
van het objekt.

De jaarlijkse kerstboomverbranding aan het strand voorde rotonde was een 'makkie'voor de brandweer
die een oogje in het zeil hield. De vuurbestrijder op bovenstaande foto van Jacob Koning kon er dan ook
met de handen in de zakken bij staan.

seazoenmarkf geen sukses

foto Jacob Koning

jaitiïlieberichten

fömïliëbèrichtén

Met droefheid geven wij U kennis dat heden, ploAling van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma, zuster en tante '
ANNA MOLENAAR
op de leeftijd van 55 jaar.
A. Dekkertukkassen
J.T. Dekke-j
Jenny
i
Broers en zj^ters Molenaar
Zandvoort, 1 januari 1982.
Oosterparkstraat 57
Correspondentie-adres:
2042 GL Thorbeckestraat 17.
De crematie heeft woensdag 6 januari j.l. plaatsgen

Onze liefste tante mevrouw
ANNIE MOLENAAR
is op 1 januari 1982 overleden.
Wij zullen haar erg missen

'
Ramona i
Ramon j
Annemare

MARTEMUS JOHANNES FRANCISCUS CASTIEN
i

als gevolg van diepe geestelijke depressie overleden 03 2 januari 1982.
Wij gedenken zijn goede jaren.
'

Ondanks de aanpassing van de markttijden blijkt de uitbreiding van de
weekmarkt tijdens het zomerseizoen
geen sukses. De proefperiode heeft
uitgewezen dat er een groot verloop
is onder de kooplieden, waardoor in
de zomermaanden op het marktterrein dat bestemd is voor de seizoenuitbreiding herhaaldelijk grote gaten
vallen.
De marktkommissie is van oordeel dat
dit het aanzien van de weekmarkt niet
ten goede komt en heeft het gemeentebestuur geadviseerd de uitbreiding

van de markt gedurende de maanden
juni, juli en augustus ongedaan te maken.
B en w van Zandvoort zijn het met dit
advies eens en zullen de gemeenteraad
binnenkort voorstellen tijdens het gehele jaar niet meer dan maksimaal
zestig kramen op de weekmarkt toe te
laten.
De eventuele verplaatsing van de weekmarkt van de Prinsesseweg naar de
Grote Krocht, waarom enkele winkeliers hadden verzocht, acht het kollege om verkeerstechniese redenen niet

haalbaar. De bereikbaarheid van het
dorpscentrum wordt er door bemoeilijkt en het omleiden van de NZH-bussen door de nu al te smalle Oranjestraat zal tot verkeer opstoppingen
leiden, aldus b en w.
Bovendien, zo menen zij, is de beschikbare ruimte op de Grote Krocht te gering voor het plaatsen van de zestig
kramen. De Prinsesseweg blijft voor
het gemeentebestuur de favoriete
plaats voor de weekmarkt op de woensdagen.

overleden : Anna Molenaar, oud 55
jaar; Anna Maria Knuvelder, oud 95 jaar
Elisabeth Geertruida Gelderman geb.
Tielenius Kruijthoff, oud 82 jaar ; Taetske Koning, qeb. Zoethout, oud 86 jaar.

GEMEENTE WIL MET RIJK EN
PROVINCIE PRATEN OVER
BEHOUD VAN DOLFIRAMA

olieboringen voor strand
van zandvoort
Op nog geen zeven kilometer voor de
kust van Zandvoort zal door een
boorplatform van de Nederlandse
Aardoliemaatschappij gedurende anderhalve maand proefboringen naar
aardolie worden verricht.

2041 LJ Zandvoort, 6 januari 1982
Van Lennepweg 24/1
De crematie heeft in stilte plaatsgehad.

Volgens de NAM-woordvoerder is de
kans op olievervuiling van zee en strand
uiterst gering. Van de totnogtoe tweeduizend boringen die er in Nederland
zijn verricht is er slechts een geval bekenci dat het uit de hand liep en een
zogenaamde 'spuiter' ontstond. Je kan
echter nooit voor de volle honderd
procent garanderen dat er niets mis
zal gaan. Risiko blijft altijd aanwezig,
stelt de zegsman van de Nederlandse
Aardol iemaatsch appi j.
Blijft de vraag of het nog wel verantwoord kan worden genoemd zó dicht
onder de kust naar aardolie te boren.
Nog afgezien van de vraag of je de eventueel gevonden olie op geringe afstand
van een woon- en rekreatiegemeente
kan en mag gaan winnen.

Het boorplatform, dat zich vrijwel
lijnrecht voor het centrale strandgedeelte bevindt, werd±>egin dit jaar
van een boorplaats ten westen van
Eind vorige maand hebben b en w van
de kop van Noordholland naar het
'Zandvoort de staatssekretaris van het
zeegebied voor de badplaats versleept.
ministerie van ekonomiese zaken schrif- Met de proefboringen vanaf het plattelijk verzocht of hij wil deelnemen aan form. Trans Ocean 4 genaamd, zal een
besprekingen tussen rijk en provincie
begin worden gemaakt zodra de nodige
enerzijds en de gemeente anderzijds
techniese voorbereidingen zijn afgeover financiële mogelijkheden het Dolrond. Een woordvoerder van de NAM
firama voor Zandvoort te behouden.
verwacht dat dit over enkele dagen het
De provincie heeft zich inmiddels begeval zal zijn. Over een mogelijk resulreid verklaard overleg te plegen over
NOGMAALS DE
taat van de olieboringen valt op dit
de toekomst van het projekt.
moment nog geen zinnig woord te
JOSHUA BIERER STICHTING
zeggen, aldus de medewerker van de
De Raad van State heeft negatief beslist
Zoals bekend wil de huidige eigenaar
aardoliemaatschappij, maar proefboop het verzoek van de J.B. Stichting om
van het Dolfirama, de canadese zakenringen worden niet lukraak verricht.
de
tariefaanpassing op te schorten. Zoman Hordo, het Dolfirama afstoten
De lokaties van het onderzoek worden
als bekend (zie de koerant van 8-12-'81)
aangewezen door bodemdeskundigen,
dreigt de verlaging van de verzorgingstaomdat de eksploitatie verliesgevend
die op de uitgekozen plaatsen winning
rieven -voornaamste inkomstenbron
zou zijn. Uit een op verzoek van de
van aardolie mogelijk achten. Maar zevan de J.B.S.— de Stichting in grote
gemeente door het Verifikatiebureau
kerheid over een vondst die de moeite
problemen te brengen. De aankoop van
waard is orn in produktie te nemen is
van de Ver. Ned. Gemeenten ingesteld
gebouw De Meent, een miljoenentransonderzoek naar de financiële positie
er zelden of nooit, aldus de NAM.
aktie tussen de J.B.S. en haar voormaMet de proefboringen voor de kust van
van het Dolfirama is kornen vast te
Zandvoort is een bedrag van f. 100.000,- lige direkteur de heer Voorthuijzen,
staan dat het projekt rendabel is. Voor
drukt zwaar op de eksploitatie. Het
aankoop en investeringen voor de nood- per dag gemoeid. Veertig dagen boren
Ministerie van CRM vindt dat deze in
kost de aardoliemaatschappij dus zo'n
zakelijk vervanging van techniese instalhaar ogen onverantwoorde aankoop
laties en groot onderhoud ontbreekt het slordige f. 4.000.000.--. In tegenstelling
de gemeentelijke overheid echter aan de tot de engelse en noorse platforms staat niet indirekt gefinancieerd mag wornodige geldelijke middelen. B en w hode Trans Ocean 4 stevig verankerd op
den via de Bijstandswet.
pen hiervoor in overleg met rijk en proDe beweegredenen van de Raad yan
vier poten op de zeebodem.
vincie een oplossing te vinden waarbij
State worden pas over enkele weken
Tot op heden is er in Zandvoort alleen
het voortbestaan van het Dolfirama geopenbaar. Duidelijk is dat de beslissing
van de zijde van de pvda op de proefbowaarborgd is. In de brief aan de staats. de tariefverlaging met terugwerkende ,
ringen gereageerd. Dinsdagavond heeft
sekretaris dringen zij aan op een spoekracht per 1 september 1981 te doen
de socialist Gert Toonen in de vergadedige start van het overleg over het Dolfi- ring van de kommissie van algemene
ingaan, een dreigend faillissement narama vanwege de druk die van de zijde
derbij brengt. De direkte gevolgen van
zaken en ruimtelijke ordening zijn vervan Hordo op hen wordt uitgeoefend
de uitspraak voor bewoners en persoontrusting uitgesproken over mogelijke
neel zijn op dit moment onbekend.
om tot een resultaat te komen. Op ons
olievervuiling van het strand. VoorzitDe direktie van de Stichting is -zo
verzoek, schrijft het kollege, heeft de- _ ter Machielsen zei, niet anders tejcunwerd ons meegedeeld- onbereikbaar
ze de sluiting cq verkoop van het Dolnen doen 'dan een en ander nauwkeurig
voor kommentaar.
firama voorlopig opgeschort.
in het oog te houden.

iKéMdiénstm

:mêdiscfe dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts

burgerlijke stand
29 december 1981-4 januari 1982

Namens al zijn naasten:
C. Castien - Pools

ZUSTERDIENST
zaterdag 9 en zondag 10 januari a.s.:
geen opgaaf ontvangen.

JHEFWORMDE KERK
zondag 10januaï a.s.:
10.00 uur; Vicaris Th.J. Haitjema, gemeensch. ger./herv. dienst
10.00 uur : jeugchuis.

GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel 023320202 (dag en nacht)

GEREFORMEERDE KERK
zondag 10 januari a.s.:
10.00 uur: Vicaris Th.J. Haitjema, gemeensch. dienst geref. kerl
PROTESTANTENBOND
zondag 10 januaria.s.:
10.30 uur : Ds. J.C. Beekhuis d.g. Haa
lem. ';
ROOMS KATHOlilEKE KERK
zondag 10 januaria.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. S
Caecili'akoor.

• Op 6 januari j.l. is de stichting EVAZandvoort opnieuw gestart met een
VOS-kursus (vrouwen oriënteren zich
op de samenleving) welke iedere woensdag plaats vindt in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg van 9 - 1 2
uur. De leergang, waarvoor men zich
nog kan laten inschrijven, omvat een
dozijn lessen. Gedurende de lesuren is
kinderopvang aanwezig. Eind deze
maand start EVA met een kursus PVV
(politieke vorming voor vrouwen) en
in februari met een leergang maatschappijleer voor de vrouw. Voor deelname
aan de resp. kursussen kan,men zich
opgeven bij Ingrid Veerkamp (tel. 14744),
Ria Bergwerf (tel. 16700) en Marlies
Bürerftel. 18072).

14444 Politie (altan
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentattkretarie
17947 Informatiaburo VW
18063 Stichting Wijkrud Nw. Noord
(023) 242212 Autoroobielbedrijf
Flintarman, ZandvoortMlaan
366, Bentvetd
Daihetiu dcalenervice
12323 Rinko autotechniek, werkplaats en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieu
we en gebruikte Renaults.
12135 Zandvoortst Koerant b.v. •
IJS

woningenbouw t:rpe!strastra r
begint half januari

Met de bouw van 27 twee-kamerwoning voor één- en twee persoonshuishouden
op het terrein van het voormalige zeemotel 'Sonnewende'aan de Mr. Troelstrastraat zal nog deze maand een begin worden gemaakt. Op de valreep van oud ei\
nieuw heeft het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening het gemeentebestuur meegedeeld de nodige financiële steun aan de verwezenlijking
van het projekt te zullen verlenen. De woningen zullen worden gebouwd voor
rekening van de woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht'.

renovatie h.Ld.duinen start
eind van dit jaar
Maandagmiddag vond in de grote zaal van
het Huis in de Duinen de traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners
en medewerkenden plaats.
In zijn toespraak wierp direkteur B rabander een terugblik op 1981, dat gekenmerkt werd door tal van aktiviteiten. Niet alleen in het bejaardenhuis zelf,
zoals het moderniseren'van de administratie, het realiseren van het keuze-menu en de vieringen rond de feestdagen
maar ook buitenshuis, waarvan de geslaagde vakantieweek in Valkenburg een
mevr. Kraan-Meeth
3i_l

hoogtepunt vormde. Een bijzonder woord
van dank richtte de heer Brabander tot
de medewerkenden die een moeilijk jaar
achter de rug hadden. Onder het personeel waren er nogal wat zieken en daar
voor aanvulling met uitzendkrachten
door het ministerie geen toestemming
meer wordt verleend betekende dit een
ekstra belasting voor de anderen. Een
belangrijke aktiviteit in het afgelopen
jaar was ook de voorbereiding van de
renovatie, de bouwvan zesendertig woningen en de monta-bouw voor tijdelijke
opvang waarover we vorige week reeds
het een en ander geschreven. Afhankelijk van de beoordeling van de provincie
en het ministerie zal de renovatie eind
1982 beginnen. In verband daarmee
zullen de taken van het personeel wat
anders verdeeld worden. Zo zal de huishouding ekstra aktiviteiten ontwikkelen,
de techniese dienst meer betrokken worden bij de voorbereidingen, de administratie meer taken krijgen en de afdelingen verzorging zullen zich moeten
richten op andere afdelingsruimten.
'Maar', zegt direkteur Brabander 'het
is alle inspanning waard. Uiteindelijk
zal het huis meeMeefbaar worden.'
Voor de bewoners, bij wie de renovatie
mogelijk als iets onplezierigs zal overkomen, had spreker de geruststellende mededeling dat zij op het eigen terrein blijven in een zeer akseptabele vervangende
woonruimte. 'Wij zullen samen deze intensieve voorbereiding moeten doorma-

ken' aldus de heer Brabander, die de bewoners tot slot de verzekering gaf dat
ook tijdens de renovatie de kwaliteit
van de verzorging en alle aktiviteiten er
niet onder zullen lijden.

REGIOGEMEENTEN
SCHONKEN WANDKLEED
Woensdagmorgen 23 december kon
burgemeester Machielsen een illuster
gezelschap welkom heten in de ontvangstruimte van het nieuwe gemeentehuis. Hij toonde zich verheugd zo
vlak voor de kerstdagen toch nog een
groot aantal bestuurders verenigd te
zien. In dit verband vond hij de 9
maanden die sinds de belofte van een
geschenk en het in ontvangst nemen
ervan verstreken waren, ook kenmerkend.
Burgemeester Reehorst van Haarlem
voerde vervolgens als voorzitter van
het gewest Kennemerland het woord.
'De gewestgemeenten hebben de goede
gewoonte bij één van de buren acte de
présence te geven als daar iets bijzonders gebeurt'. In overleg met de gemeente Zandvoort werd het dit maal
een blijvend geschenk in de vorm van
een wandkleed. De kunstenares kon in
de regio gevonden worden, haar opdracht luidde: Bekijk Zandvoort en
maak iets 'op maat' speciaal voor dit
dorp. De heer Reehorst sprak de hoop
uit dat dit kado het gemeentehuis zal
verfraaien en dat men er nog tot in
lengte van jaren van mag genieten.
Hierop 'trok hij aan de touwtjes' en
onthulde het wandkleed. De officiële
tekst erbij luidt: Wandkleed aangeboden door de Gewestgemeenten, de gemeente Haarlemmermeer en het Gewest Kennemerland. Motief 'De Zee'.
Ontworpen en vervaardigd door mevrouw J. Klaase-Minkels te Haarlem.
De afmeting zijn 150 bij 150 cm, het
toont duinen, strand en zee.
Burgemeester Machielsen dankte mevrouw Klaase en alle burgemeesters,
wethouders en raadsleden, 'natuurlijk
in volgorde van belangrijkheid', aldus
burgemeester Machielsen.

Renault dealer
occasions met

Voor leden komen beschikbaar :
1. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT 38
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamer,
douche, blokverwarming, berging.
Huurprijs f. 562,65 per maand.

Tot 6 maanden garantie
Internationaal geldige garantie
Omruil binnen 2. weken mogelijk
Renault staat erachter

occasions

B en W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunningen aan:
- gezinnen bestaande uit tenminsten 2 kinde-

Burgern. v. Alpheristraat 2A Zandvoort
Tel. 02507-13360

ren
-

officieel Renault-dealer

1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

3. de garage
KEESOMSTRAAT 65a
Huurprijs f. 49,95 per maand.

T/m @„0QO.-

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 I, II en
III alsmede het rijbewijs te tonen

1978

Renaült 4 Bestel

van 5.®®Ö„- tot 1O.OOO.Ford Taunus 2000 GL Stationcar
1978
Ford Taunus 1600 L 4-drs, open dak
+ trekhaak 24.000 km
„•„
, 1979
R lbot 1308 GLS
„
1979
Citroen CX 2400 Super
„
1977
Renaults: 5 TL
1977/1979
5 GTL
1977
5 TS
1978
14 TL
1979
20 TS
1977
30 TS
1978

Renault S Alpine
kleur zwart

,

1980

Inruilauto's met ANWB-rapport en Bovag
garantiebewijs.

1. Aangeboden: flatwoning Keesomstraat
4 kamer, huur f. 441,60 per mnd.
Gevr.: kleinere woning.

deze week 2 kilo mosselen
met groenten van f. 5,50
voor f 4,75

Haltestraat 16
Tel. 16204

RESERVEER TIJDIG BIJ

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telfifoon 02507 - 1 44 99

De toewijzing van de woningen geschiedt in volgorde van het lidmaatschapnummer van de vereniging. Belangstellende leden dienen uiterlijk op
dinsdag 12 januari 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 en/of garage een aparte brief
te schrijven. Bij de inschrijving dient u het lidmaatschapnummer en geboortedatum te vermelden. Tevens dient u de woning in volgorde van
voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
-NIET in de klachtenbussen- van het kantoor
op het adres Thomsonstraat l.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning verust bij het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De
uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdagmiddag 14 januari 1982 om 2 uur in
het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.
RUILRUBRIEK JANUARI 1982

VOOR JE HET WEET IS HET WEER
ZOMER
EN GAAT U WEER MET VACANTIE

WRSTEEGE

onvolledige gezinnen bestaande uit tenminste 4 personen.

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
van 19.00 tot 20.00 uur

Te koop gevraagd een
PAARD en PONNY.
Tel. 17339
Te koop gevraagd
EENGEZINSWON.
3 sip. kam., zolder en gar.
Telefoon 16490.

B en W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- gezinnen
- 2-persoonshuishoudens
2. de eengezinswoning
STARINGSTRAAT 9
bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers
zolder, douche, c.v.
Huurprijs f. 291,35 per maand.

Speciale aanbiedinp
Huur-ruil in Zandvoort gevraagd .
Aangeb.: in dorpscentrum
gelijkvloerse centr. v. woning: woonk. (6x6 m), 3
slp.k., badk. (met ligbad),
keuken, hall, veel bergruimten, alles aan lange gang.
Huur f. 600.- p.m. exkl.
servicek.
Gevr.: zelfde komf. woning
liefst met tuin. uitv. inl. in
brief onder nr. 10 buro v.
d. blad.

eendracht maakt macht

Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen
van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands lidmaatschapnummer vervalt en men een nieuw
nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment
van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer.

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 22
december 1981 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor:
1. het perceel Nieuwstraat 10
2. de percelen Hogeweg 78, 80 en 82 en
het gebied Grote Krocht e.o.;
3. het gebied gelegen buiten de bebouwde
kommen in hoofdzaak bevattende de
natuurgebieden;
4. het perceel Mr. Troelstrastraat 60,
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.
Zandvoort, 24 december 1981.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat met ingang van 11 januari 1982
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een ieder ter inzage ligt het bouwplan tot het oprichten van een volière op
het perceel Mr. Troelstrastraat 60.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaren tegen deze
bouwplannen indienen.
Zandvoort, 24 december 1981.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

verenaging
federatieve^vrouwenraad
zandvoort
Het is met genoegen dat de 'Vrouwenraad Zandvoort' U hierbij aanbiedt
het programma voor de periode januari t/m maart 1982.
Wederom zijn aan het cursuspakket een aantal emancipatie activiteiten
toegevoegd.
1 VHOM-cursus (Vrouwen Heroriënteren zich Op de Maatschappij).
15 lessen: bij deelname van 15 cursisten f 30.- per persoon.
De vrouwen die wij willen bereiken zijn: Vrouwen die vervolgonderwijs hebben genoten of zij, die op andere wijze gelijkwaardige kennis
hebben verworven en daardoor niet in aanmerking komen voor een
heroriëntering op de maatschappij via een VOS-cursus. Vrouwen, die
gedurende een korte of langere tijd niet actief hebben deelgenomen
aan het maatschappelijk gebeuren, worden door het heroriënteren op
de maatschappij in staat gesteld zich van hun eigen situatie bewust
te worden en daar dan conclusie uit te trekken.
2 VOS-cursus (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving).
12 lessen; bij deelname van 15 cursisten f 30.- per persoon.
De cursus is bedoeld voor alle vrouwen, getrouwd en ongetrouwd,
oud en jong!
Voor deze cursus hebt U geen opleiding nodig. Het is juist de bedoeling, dat vrouwen meedoen die vroeger weinig kans hebben gehad om
.vervolgonderwijs te volgen of af te maken.
3 Technische Besturen Cursus
5 lessen; bij deelname van 15 cursisten f 25.- per persoon.
De cursus is bestemd voor alle vrouwen, leden of niet-leden van een
plaatselijke vrouwenorganisatie, die reeds bestuurslid zijn, of graag,
alvorens in een bestuur zitting te nemen, willen weten wat er van
hen verlangd wordt.
4 pensioenperikelen
5 lessen; bijdeelname van 15 cursisten f 15.- per persoon.
Deze cursus is bestemd voor vrouwen, die zich willen voorbereiden
op de persionering van hun man.
Uiteraard zijn op deze bijeenkomsten ook de mannen zelf welkom!
5 Spiegelcursus (Vrouwen in de Overgang)
6 lessen; bij deelname van 15 cursisten f. 15.- per persoon
De initiatiefneemsters van de Stichting VIDO vinden dat het bijwonen door vrouwen van een Spiegelcursus hen informatie geeft en leidt
tot gerichte bewustwording.
De cursus is bestemd voor alle vrouwen in de overgang en voor hen
die in deze levensperiode geïnteresseerd zijn.
6 Koken
Deze cursus wordt gegeven in Hotel Interlaken, Van Speykstraat 20.
Chinees/indisch koken
8 lessen voor f 48.- plus f 25.- ingrediënten, op maandagavond o.l.v.
mw. Veldkamp, aanvang 18 januari 1982.

CREATIEF
VOOR
KUNSTSCHILDERSMATERIALEN

OMLIJSTINGEN
voor uw platen - borduurwerk
schilderijen.
Buureweg 7 tel 02507-17367

Zandvoort.
Restaureren en schoonmaken van uw
schilderijen.

'T IUIFELTJE
WOL EN HANDWERKZAAK
Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort
Telefoon 02507-1 7423

voor wol
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533

reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

bel 02507 17353

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN

J. BLUYS

weer bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium

Haltestraat 65, tel. 12060

SNELLE LEVERING.

vakkundig geplaatst.
profielen en modelyoorzetramen
voorradig.

v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Bij uw vakhandel
schildershal C J. Paap
Hofdijkstraat 24
Tel. 12206

Tel. 12129

7 Naaien
12 lessen voor f. 72.op maandagavond en dinsdagavond o.l.v. mw Deesker
op dinsdagochtend, woensdagochtend en woensdagavond, donderdagmiddag en donderdagavond o.l.v. mw. Ovaa, aanvang resp.: 11, 12, 13
14 januari 1982.
8 Mensendieck / Gymnastiek
8 lessen voor f 48.-.
Door beter spiergebruik klachten voorkomen.
Op dinsdagmiddag o.l.v. mw Broekhuijsen, aanvang 19 januari 1982.

Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij minimum deelname van
tien personen.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tolweg 10, behalve de kooklessen.
Lestijden:
's morgens van 09.00 -11.30 uur
's middags van 13.30 - 16.00 uur
's avonds van 19.30 - 22.00 uur
Aanmelden:
Op 11 en 12 januari 1982
des middags tussen 14.00 en 15.30 uur op het kantoor Tolweg 10,
telefoon 12683.

&
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
VersteegeB.V

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDÜNEN.

- . Piikveldstraat 2) Zandvoort.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

Installatie bureau

OROENESIEIN B.V.

Op woensdag 13 januari kan men zich nog telefonisch opgeven via
telefoonnummer 140 26
U wordt verzocht het lesgeld bij aanmelding contant te betalen.

zuidvruchten

KAMERLING ON NESSTRAAT 38
ZANDVOORT
lTEL.02507 18484*

82e jaargang no. 2

dinsdag 12 januari 1982

eanduoorrse

uit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen 125.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

zilveren rederijkersspel d voor
scheidende toneliste o.h.v.z.
a Ter gelegenheid van haar afscheid
als werkend lid biedt de toneelvereniging 'Op Hoop van Zegen' mevrouw
J.M. Bisenberger-Kromhout een receptie aan op zondag 24 januari a.s. des
middags van 4 tot 6 uur in het Gemeenschapshuis

Met de zilveren rederijkersspeld heeft
net Nederlands Centrum voor Amateurtoneel zaterdagavond uiting gegeven aan
zijn waardering voor Jopie BisenbergerKromhout. Nadat de talrijke aanwezigen in gebouw 'De Krocht' haar na afloop van 'Dag mevrouw Puffin' een
staande ovatie hadden gebracht en er
een schat aan bloemen het toneel was
opgedragen spelde Gelijn Molier haar
de eervolle onderscheiding op.

• De resultaten van de j.l. zaterdag in
het zwembad 'De Duinpan' onder auspiciën van de Kon. Ned. Bond tot het
Redden van Drenkelingen door de Zandvoortse Reddingsbrigade gehouden wedstrijden eerste hulp aan drenkelingen,
luiden als volgt:
1. Gouda 375 p., 2. Middelburg 372 p.,
3. Dordrecht 365 p., 4. Rotterdam 362p.,
5. Heemstede 361 p. en Deurne 361 p.,
7. Weert 360 p., 8. Amsterdam 339 p..

Het stuk waarmee mevrouw Bisenberger een punt achter haar 45-jarige bijdrage aan het amateurtoneel zette is
eigenlijk niet zo verschrikkelijk leuk.
Voorspelbare situaties in een nogal
gezocht verhaal. Het gaat over een
merkwaardige vrouw wier dromen altijd uitkomen en zij voelt zich verplicht
om de families wier plannen daardoor
in de war geschopt worden, te waarschuwen. Zo komt ze dan ook bij de
familie Van Daalhoven, waar de dochter

eanduaortse hoerend

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

kans op rijkssteun voor
jongerenhuisvesting

mevr, Kraan-Meeth
Jacqueline op het punt staat te trouwen
met de zoon van een bevriende zakenrelatie. De mededeling van mevrouw '
Puffin dat het huwelijk niet doorgaat
zet ook een geplande fusie tussen de
onderneming van de beide vaders op
losse schroeven. Uiteindelijk komt, zoals
bij ieder blijspel, alles op zijn pootjes
terecht.
Er werden door 'Op Hoop van Zegen'
twee voorstellingen van gegeven en de
eerste, die van vrijdagavond, moest Jopie Bisenberger onder de meest ongunstige omstandigheden spelen. Ze was om
te beginnen doodziek en het enige dat
het, met nauwelijks honderd bezoekers
zeer schaarse, publiek daarvan merkte
was dat ze nogal eens hoestte. Verder
was er de handikap van een zwakke
regie ( het konstant handenwringen en
verfrommelen van een zakdoekje waarmee Ivonne Niemeijer als mevrouw Van
Daalhoven haar nervositeit probeerde
over te brengen is immers al lang niet
meer van deze tijd), een weinig inspirerend dekor en, met uitzondering van
Geoffry Courchaine en Wim van der
Moolen, amper steun van haar medespelers die er niet in slaagden hun personages aanvaardbaart te maken en bovendien kampten met een gebrekkige
rol kennis. Desondanks slaagde Jopie
Bisenberger er in een rake typering
van de hoofdfiguur te geven. Een dankbare rol trouwens, waarin ze de kans
om de komiese kant van haar talent
naar voren te brengen ten volle wist
te benutten. Voor zover we ze nog
niet noemden geven we tenslotte de
namen van de spelers in volgorde van
het, zoals altijd weer prima verzorgde
programmaboekje: Martje v.d. KlauwBos, Ineke Krist, Mirjam Smit, Gerard
Schouten, Ed Leuven en Herman v.d.
Klauw. De regie was in handen van
Cock Basoski en soeffleuse was Betty
van der Kar, die beslist niet het gevoel
zal hebben vrijdagavond voor niets in
het hokje te hebben gezeten.

9. Heerhugowaard 327 p., 10. Delft
323 p., 11. Den Haag 322 p., 12. Eindhoven 3T2 p., 13. Haarlem 302 p., 14.
Leiden 297 p., 15. Rosmalen 263 p.,
16. Zandvoort 262 p.
Direkt na afloop van de finale reikte
wethouder Jan Termes van sportzaken
de prijzen aan de winnende teams uit.
Hij maakte van de gelegenheid gebruik
de ZRB met het zestigjarig jubileum
te feliciteren. De inwoners van Zandvoort mogen, zei Termes, trots zijn
op deze organisatie die vanaf 1922
de helpende hand biedt aan de stranden zeebezoekers.

Omdat de financiële handreiking in
verband met de ekonomiese maleise
van beperkte aard zal zijn wil volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
zoveel mogelijk ruimte laten aan de
zelfwerkzaamheid van de toekomstige
bewoners. Bij het opnieuw bewoonbaar maken van grote oude panden
zouden door de overheid alleen de
Tot op heden hebben alleen grote geminimaal vereiste voorzieningen, zomeenten als Amsterdam, Den Haag en
als verwarming, licht, water, gas, etc.
moeten worden aangebracht. Gelet
Rotterdam op bescheiden schaal grote
leegstaande panden in eigendom verwor- op de voorbeelden uit de praktijk is
het ministerie van volkshuisvesting
ven en vervolgens uit eigen financiële
en ruimtelijke ordening hoopvol gemiddelen verbouwd tot wöoneenhestemd over de zelfwerkzaamheid en
den voor jeugdige woningzoekenden.
kreativiteit van de jongeren bij het
Het rijk wil deze en kleinere gemeenopknappen van woonruimten.
ten nu geldelijk gaan steunen bij de
herinrichting van kapitale gebouwen
en woonhuizen t.b.v. de huisvesting
van jongeren.
Op dit moment onderzoekt het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening de mogelijkheid financiële
steun te verlenen aan gemeenten die
leegstaande oude gebouwen en grote
woonhuizen willen aankopen en geschikt maken voor de huisvesting van
één en tweepersoonshuishoudens.

Jopie Bisenberger - Kromhout als mevrouw Puffin

foto Jacob Koning

zrb: springlevende 60-jarige
Met de afgelopen zaterdag in het sportfondsenbad 'De Duinpan' gehouden
landelijke kampioenschappen eerste
hulp aan drenkelingen -waarvan de
lezer de uitslagen elders in de koerant
aantreft- startte de Zandvoortse Reddingsbrjgade de evenementenreeks ter
gelegenheid van de viering van het 60jarig bestaan van de brigade
De direkte aanleiding voor de oprchting
van de vrijwillige kusthulp in 1922 was
een verdrinkingsongeval dat twee jaar
eerder voor het strand van de gemeente
had plaatsgevonden en dat diepe indruk
op de inwoners had gemaakt door dat
niet tijdig hulp aan het slachtoffer -een
jeugdige ingezetene van de badplaatskon worden verleend. Vanaf dat moment werden in Zandvoort pogingen
ondernomen om een reddingsbrigade
in het leven te roepen. Het zou echter
nog twee jaar duren alvorens er daadwerkelijk een begin met de uitvoering
van het plan tot de oprichting werd
gemaakt.
Maar pp 27 maart 1922 was het dan zover en werd door zevenenvijftig ingezetenen van Zandvoort tijdens een bijeen-

komst in een plaatselijke lokaliteit de
Zandvoortse Reddingsbrigade gesticht.
Een doei dat werd bereikt door de niet
aflatende inspanning van de toenmalige hervormde predikant P.M. Posthumus Meyes en de heer A.J. Meyerink,
propagandist van de Ned. Bond tot
het Redden van Drenkelingen. Sindsdien is de Zandvoortse Reddingsbrigade niet meer weg te denken uit de
badplaats en in het bijzonder de kust
waar de vrijwilligers gedurende de zomermaanden dag in dag uit waken
over de veiligheid van de baders en
zwemmers en in de laatste jaren in toenemende mate over de (plank) zeilers.
Een paar cijfers om het belangrijke en
omvangrijke werk van de Zandvoortse
Reddingsbrigade te illustreren. In de
afgelopen tien jaar brachten leden van
de ZRB 600 in nood verkerende zeilers
behouden aan land en verleenden aan
ongeveer 1000 strandbezoekers de
eerste hulp.
. De brigade die in de zomer van 1922
begon met een uiterst bescheiden uitrusting -een linnen tent aan het strand
en een roeivlet- beschikt thans over
twee permanente in de zeereep gebouw-

de observatieposten en als laatste aanwinst een mobiele post aan het naakt-'
strand. Voor patrouillediensten en hulp
aan drenkelingen zijn er drie brandingsboten, twee rubbervletten en drie vletten in de vaart. Verder is de brigade
uitgerust met moderne kommunikatieapparatuur en heeft een Landrover in
gebruik voor de verbinding tussen strand
en dorp. Het aantal leden bedraagt momenteel 374 waarvan er 215 over diverse reddingsdiploma's beschikten. Gedurende de wintermaanden gaat het onderling kontakt tussen de zeebrigadiers niet
verloren en wordt hun kennis en vaardigheid regelmatig bijgespijkerd door middel van kursussen, lezingen etc.
Zestig jaar na de oprichting van de Zandvoortse Reddingsbrigade mag dan ook •
worden vastgesteld dat het entoesiasme
van de mensen van het eerste uur nog
altijd springlevend is en stimulerend
voor steeds weer nieuwe generaties vrijwliigers. Alle reden dus om het begin
en de tussenliggende jaren van aktiviteiten aan strand en op zee door middel
van diverse manifestaties in de herinnering terug te roepen. Wie aan de jubileumviering een financieel steentje wil

bijdragen kan dit doen door het storten
van een klein of groot bedrag -iedere
gift is welkom- op rek. nr. 32.63.11.629
van de Rabo-bank Zandvoort onder vermelding : jubileum ZRB.

jan.

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

13
05.42
13.43
01.52
17.53
14 06.34
14.34
18.38
02.38
15 07.18
15.16
19.21
03.21
07.55
16
15.55
20.09
04.10
17
08.39
16.40
21.08
05.09
18 09.37
17.37
06.17
22.17
19
10.43
18.43
23.32
07.32
- ._
20
11.52
19.51
08.42
21 00.42 08.42
12.56
20.57
22 01.44
09.44
13.50
21.52
23
10.27
02.26
14.32
22.33
24 02.56
23.04
10.58
15.04
25 03.28
11.28
15.37
23.36
12.11
26 04.12
16.12
00.12
27
04.44
12.43
16.52
00.52
28 05.17
13.17
01.30
17.31
29
06.01
14.00
18.09
02.09
30 06.40
14.41
18.48
02.49
31 07.17
15.17
19.32
03.32
Doodtij 19 jan. Springtij 27 jan.

tafel van verdienste
van duysterghast

familieberichten
Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend geven wij kennis dat onze
lieve en zorgzame moeder, groot-, overgroot- en
betovergrootmoeder

foto Jacob Koning

ANTJE PAAP
weduwe van A.J. van der Moolen
op de leeftijd van ruim 87 jaar rustig is ingeslapen.
W.A. van der Moolen
A.J. van der Moolen
E. van der Moolen-Koper
en verdere familie
2041 VA Zandvoort, 7 januari 1982.
"Het Huis in de Duinen"
Correspondentie-adres:
Pasteurstraat 13
De crematie heeft op dinsdag 12 januari plaats gehad.

omroepers
1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

Tijdens de zeer druk bezochte Nieuwjaarsreceptie die sociëteit Duysterghast
zaterdag voor haar leden hield, werd
voor de twaalfde maal de Tafel van
Verdienste uitgereikt. Deze tafel wordt
jaarlijks toegekend aan personen of instellingen die zich op bijzonder wijze
voor Zandvoort verdienstelijk hebben
gemaakt. Ge Loogman vervaardigde deze mozaiektafels waarin hij altijd symbolen verwerkte die betrekking hadden op de ontvanger.
Voorzitter Jaap van Pol toonde zich
verheugd dat zo veel verenigingen en
leden blijk van hun belangstelling hadden gegeven. Hij heette in het bijzonder burgemeester Machielsen met echt-

Lidy Schouten
genote en de wethouders v.d. Mije en
Aukema van harte welkom en wenste
iedereen een voorspoedig 1982 toe.
Ondanks een moeilijke periode in het
begin van het afgelopen jaar was het
toch gelukt de goede geest in de sociëteit te behouden vooral dank zij het
werk van een aantal aktieve leden.
Voor 1982 staan er heel wat evenementen op het programma, waarvan de viering van het 15-jarig bestaan van de
soos op 24 april a.s. De Tafel van Verdienste is in het leven geroepen door
de Raad van Elf. Oorspronkelijk vond
de uitreiking plaats op de elfde van
de elfde, maar later besloot men dit
gebeuren naarde nieuwjaarsreceptie
te verplaatsen. Dit jaar werd besloten
de vorm van de Tafel een nieuw jasje
te geven. De opdracht hiertoe werd
verstrekt aan de heer Lavertu die in
1979 de Tafel voor de heer Loogman
vervaardigde. Hierna was het woord
aan Prins Karnaval, alias Ben Fijma.
Met het oog op het 15-jarig bestaan
was dit maal besloten de toekenningsnormen enigszins te wijzigen: niet de
verdienste voor de gemeente Zandvoort
maar het goede werk voor Duysterghast
was doorslaggevend. En zo kon men

SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

behangopruiming
112 prijzen per rol
schildershal
c.j. paap
hofdijkstraat 24

Wim de Buyzer achter zijn
tafel van verdienste

Tel. 12206
door het voorlezen van de door de heer
Jaap Kooiman gekalligrafeerde oorkonde vernemen dat de Tafel van Verdienste dit jaar Vvas toegekend aan de heer
Wim de Buyzer, die gedurende 10 jaar
zijn krachten aan de sociëteit heeft gegeven. De marmeren tafel op sokkel
versierd met 4 duystere ghasten ging
vergezeld van een geldbedrag en een
bloemstuk voor mevrouw Netty de
Buyzer. Het geld zal, zo vertelde de h r.
Buyzer,ten toede komen aan mensen
in Polen en wel via de zeer betrouwbare stichting Vriendehulp in Heemstede,
zodat men er zeker van kan zijn dat
elke cent op de juiste plaats terecht
komt. Theo Hilbers die als afleidingsman dienst had gedaan om de heer
de Buyzer zand in de ogen te strooien
ontving voor zijn geslaagde manoeuvre
een karnavalsonderscheiding.

nw. unicum
krijgt
bewoners
organisatie

een sukses

Vrijwillige Hulpverlening

17373

r

Op de eerste woensdag van het nieuwe jaar werden in Zandvoort door een containertruck van Maltha
Glasrecycling voor de eerste keer de eind vorige maand in de gemeente geplaatste glasbakken opgehaald. De propvolle bak -er kon -werkelijk geen fles meer bij- bij het büsstation aan de Louis Davidsstraat werd onder de toeziende blikken van wethouder Jan Termes en direkteur Wertheim van
de dienst publieke werken met een mechaniese hefkraan van het plaveisel getild en boven de container van de vrachtwagen geleegd. Een geslaagde proef, aldus Termes, en de glasbakken zullen dan
ook permanent in Zandvoort worden gestationeerd. Indien nodig zullen er in de zomermaanden
meerdere glasbakken in het dorp en langs beide boulevards worden geplaatst.

Afgelopen donderdag brak er een belangrijk moment aan voor de bewoners
van de leef- en werkgemeenschap Nw.
Unicum voor lichamelijk gehandikapten: de start van de verkiezingskampagne voor de bewonersorganisatie
welke na de stembusuitslag zal worden geïnstalleerd.
Aan de totstandkoming van een bewonersorganisatie -een stap op de weg
naar meer en betere demokratiese verhoudingen tussen patiënten, personeel
en bestuurders van instellingen van de
gezondheidszorg, aldus de stuurgroep
bewonersorganisatie Nw. Unicum- is
ruim drie jaar voorbereidend werk vooraf gegaan. In die periode heeft de bewonersorganisatie zijn definitieve vorm
gekregen en is een verkiezingsprogramma uitgewerkt. Bij de voorbereidingen
van een en ander is het overgrote merendeel van de bewoners van Nw. Unicum betrokken, geweest. De bewonersorganisatie van het revalidatiecentrum
aan de Zandvoortselaan -een primeur
bij de instellingen voor gezondheidszorg in ons land- zal zich na de verkiezingsuitslag en samenstelling gaan bezighouden met allerlei techniese en bestuurlijke zaken die leven, wonen, werken en ontspanning in het centrum en
daarbuiten kunnen verbeteren.
Tijdens de op 7 januari j.l. in N w. Unicum gehouden nieuwjaarsreceptie gaf
de fraktievoorzitster van de PPR in de
Tweede Kamer, Ria Beckers, als lid
van de bijzondere Kamerkommissie
voor het gehandikaptenbeleid, het
startsein voor de verkiezingskampagne.
Zij beklemtoonde daarbij het grote ge• wicht van de verwezenlijking van een
bewonersorganisatie vqprjde ifispraak
van de gehandikapter^m.b.t. kwesties die hun materiële en immateriële
belangen raken.

vrijdag 15 januari 1982
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verzetsherdenkingskruis uitgereikt aan vijf zandvoortse ingezetenen
Tijdens een sfeervolle bijeenkomst in
de raadzaal spelde burgemeester Machielsen gisterochtend een aantal ingezetenen heïVerzetherdenkingskruis
op. Behalve de naaste familieleden van
de onderscheidenen waren ook aanwezig de wethouder, de gemeentesekretaris en oud-burgemeester Nawijn.
e Op uitnodiging van Nw. Unicum geeft
de harmoniekapel en het fanfarekorps
van de muziekvereniging 'St. Jeanne
d'Arc' op donderdag 21 januari a.s.
een konsert in 'De Brink' van het revalisatiecentrum aan de Zandvoortselaan.
Het optreden van de leden van de verjniging zal worden gekompleteerd door
een groep majorettes. De uitvoering begint om 20.00 uur en is ook voor nietbewoners van Nw. Unicum toegankelijk. De entree is kosteloos.

Het Verzetherdenkingskruis werd ingesteld ter gelegenheid van de 35-jarige
herdenking van de bevrijding in 1980
en wordt toegekend aan een ieder die
daadwerkelijk heeft deelgenomen aan
het verzet. Daaronder vallen ook de
verzetsstrijders in Oost-Azië op Japans
gebied. De heer Machielsen herinnerde
er in zijn toespraak aan dat zowel jongens-en meisjes als mannen en vrouwen
het verzet pleegden en daarmee risiko
liepen voor hun eigen leven en dat van
anderen. Komend uit alle sektoren van
ons maatschappelijk leven en ieder
mevr. Kraan-Meeth

l

met een eigen levensbeschouwing waren zij verbonden door de overtuiging
dat er een eind moest komen aan de
gewelddadige onderdrukking van de
"vreemde heersers, aldus dê~~burgemeester, die er vervolgens nadrukkelijk opwees dat vrijheid-en demokratie levend
gehouden moeten worden en steeds
verder ontwikkeld. 'De Vrijmoedigheid
waarmee vaak mensen van deze tijd,
vooral jongeren, omgaan met hun demokratiese rechten roept grote zorg op'.
Zich rechtstreeks'wendend tot de vijf
plaatsgenoten aan wie een Verzetsherdenkingskruis is toegekend zei de heer
Machielsen : 'U heeft ieder op uw eigen plaats en naar eigen kunnen deelgenomen aan het verzet, het grote en het
kleine werk, maar beide onmisbaar in
de grote verborgen strijd. Het is bijna
37 jaar geleden dat de vrede werd ge-,
tekend maar op dit ogenblik denken
we terug aan de vele vrienden en bekenden die wij verloren hebben'. Het
lag voor de hand dat in zijn toespraak de grote immateriële en materiële nood in Polen ter sprake kwam
en de hulp die het nog maar één generatie geleden zelf verdrukte Nederland
heeft geboden. Het waren de dertiger
jaren die de oorlogsjaren inleidden. Er
is altijd een voorspel en ook nu zijn er
weer tekenen die wijzen op dreigende
ontwikkelingen voor de mensheid, aldus spreker, die nogmaals beklemtoonde dat het sterkste verweer tegen neofascistiese krachten de versterking van
de demokratie is. Daarna werd op verzoek van de burgem. een moment verwijld bij de winter 1945 toen het Nederlandse volk de verschrikking van
de oorlog in al zijn rampspoed moest
ondergaan.
Zij die vervolgens door burgemeester
Machielsen het Verzetsherdenkïngskruis opgespeld kregen waren mevrouw
A. van den Berg-Dorreboom, Mevrouw
C.C. Smit-van der Veen, de heren A.C.
Ledegang, J. Moll en H. Mulder Smid.

OPRUIMING
van stereodraaitafel
van wekkerradio
van platen
van hanglamp

tot
tot
tot
tot

zoutvaatje
een glas
kalender
cassette
opbergsysteem
van spiegelzuil
tot placemat
van audiorek
tot briefpapier
ach kom eigenlijk maar kijken bij
RADIO PEETERS
haltestraat 56

v.l.n.r. de verzetherdenkingskruisdragers de heren Mulder Smid en Moll en naast burgemeester
Machielsen de kleindochter van het postuum onderscheiden echtpaar Van der Veen en Van
der Veen - Buis en de hr. Ledegang en mevr. Van den Berg - Dorreboom.
De dochter van mevrouw Smit nam de
postuum aan haar grootouders mevrouw J.C. van der Veen-Buis en de
heer Chr.J. van der Veen toegekende
verzetskruis in ontvangst. Mevrouw
van den Berg sprak als oudste van de

onderscheidenen een woord van dank
, waarna er gelegenheid was hen onder
het genot van een drankje de hand te
drukken.
In de koerant van dinsdag zullen wij
nader ingaan op de achtergronden die

foto Jacob Koning

tot de toekenning van de onderscheidingen hebben geleid.

rekordpoging onderwater zitten
om dolf ïrama te redden
Ondanks de akties van de leerlingen
van de Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool, de leden van de vereniging van
zendamateurs 'De Golfbreker' en het
initiatief van het zandvoortse gemeentebestuur om samen met provincie en
rijk de mogelijkheden te onderzoeken
voor het behoud van het Dolfirama,
is dolfijnentrainer John Slootmaker er
niet gerust op dat het projekt open
kan blijven.

Om de belangstelling van publiek en
overheid op temperatuur te houden,
heeft hij het plan opgevat om het bestaande wereldrekord onderwater blijven ruimschoots te verbeteren. Dit rekord staat op dit moment op naam van
een Brit die het 67 uur en vijftig minuten met behulp van duikflessen onder
de waterspiegel heeft uitgehouden. Of
het eveneens plaats vond in een gesloten dolfijnenbasin vermeldt de historie
niet, maar dat doet er ook weinig toe.
Dolfijnentrainer Slootmaker wil deze
prestatie met ruim vier uur verbeteren
met het doel om het Doifirama in de
publiciteit te houden en hij rekent dan •
ook op de nodige aandacht van kranten, radio en tv.
Uiteraard stelt Slootmaker de eerder
gevoerde akties van de schooljeugd en
zijn vrienden van'üe Golfbreker'zeer
op prijs, maar zonder een voortdurend
beroep te doen op het publiek om druk
uit te oefenen het Doltirama van de
ondergang te redden, ziet hij de toekomst somber in. De eigenaar van de '

gen worden getroffen, zoals informatie
Bouwes Hotels, waarvan het Dolfirama
van deskundigen op het gebied van een
een onderdeel is, loopt nog steeds met
het plan rond het projekt te sluiten om- langdurig verblijf onder het wateropperdat het onvoldoende geld zou opleveren. vlak. Daarbij spreekt de techniese uitOp verzoek van het gemeentebestuur, dat, rusting uiteraard een belangrijke rol:
duikflessen, kompressor en de ijzeren
zoals gezegd, pogingen in het werk stelt
het Dolfirama voor Zandvoort te behou- stoel waarop de adspirant rekordbreker
den, heeft deze de sluiting voorlopig op- de tijd onder water zal gaan doorbrengeschort. Maar wanneer de onderhande- gen.
Gedurende de rekordpoging zal Slootlingen die b en w met provincie en rijk
maker strijd moeten leveren tegen verwillen voeren over financiële steun te
moeidheid, slaap en verveling. .Dit laatlang gaan duren of, erger nog, geen reste zal waarschijnlijk wel meevallen
sultaat opleveren, dan lijkt het lot van
door het gezelschap van de dolfijnen.
het Dolfirama bezegeld.
Dat wil John Slootmaker niet afwachten, Misschien kan hij de tijd onder water
ook nog nuttig maken door de dolfijwant een eventuele opheffing van het
nen nieuwe kunstjes te leren, zoals het
projekt betekent niet alleen het eind
onderwater door hoepels duiken en in
van een van de meest sympathieke en
formatie zwemmen. Een nummer dat
aardige attrakties in Zandvoort, maar
tot op heden nog aan het programma
ook een zekere dood voor de dolfijnen
die te oud zijn om naar een andere plaats ontbreekt.
te verhuizen. Bovendien is een van de
Op vrijdag 5 februari a.s. zal Slootmadieren zwanger en heeft een ander net
ker in zijn ijzeren zetel onder de waeen jong ter wereld gebracht. Met in
terspiegel van het Dolfirama plaatsnetotaal drie etmalen onder water te vermen. Om precies drie uur duikt hij
toeven wil de trainer een hoogst peronder om 72 uur later als kampioen
soonlijke bijdrage leveren voor het beonderwaterman weer boven te komen.
houd van het Dolfirama en de drie zeeHij zal gedurende die periode worden
leeuwen en vijf dolfijnen.
begeleid door een medies team o.l.v.
Een verblijf onder water is Slootmaker
overigens niet vreemd.
Hij is naast dolfijnentrainer duiker van
beroep en heeft in de loop der jaren
de nodige ervaring opgedaan. Maar een
zit onder water van zo'n 72 uur is natuurlijk wel iets anders dan je, met de
nodige onderbrekingen, onder water
bewegen. Om dit te kunnen volhouden moeten de nodige voorbereidin-

de zandvoortse arts Bouwman.
De tijd dringt trouwens.
In een brief aan het gemeentebestuur
heeft hotel-eigenaar Hordo op de nodige spoed bij het overleg tussen provincie, rijk en gemeente aangedrongen
over het behoud van het dolfirama.
Daaruit blijkt dat de Canadees een beslissing over de toekomst van de dolfijnenshow in Zandvoort niet tot Sint
Juttemus wil rekken.

• Onlangs is de bar-, bistro - dancing
'Chaplin' aan Kerkstraat 10 weer gestart met het 'Kabaret der onbekenden',
ledere maandagavond worden vanaf 8
uur de voorronden voor de deelnemers
(sters) gehouden. Na afloop vinden de
halve finales plaats die worden gevolgd
door de eindstrijd. Zangers, zangeressen, danseressen, parodisten en mucisi,
etc. kunnen zich dagelijks voor een optreden melden onder de telefoonnummers 12493, 196348 en 22656.
• Vorig jaar werd de mr. J.G. van .
Heuven Goedhartschool in Zandvoort
nw. noord door het ministerie van onderwijs en wetenschappen aangewezen
als eksperimentele basisschool. De officiële start van het eksperiment op
zaterdag 23 januari a.s. wil de school
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
's Morgens om 11 uur zal wethouder
l.M. Aukema van onderwijs de school
opnieuw openen, waarna een feestmarkt met tal van attrakties wordt
georganiseerd. Iedereen is van harte
welkom.

burgerlijke stand
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5 januari - 11 januari 1982.
geboren : Maxim Cornelis, zoon van
K. Roos en P.W.M. Moerbeek ; Angelique dochter van S. Terol en M. Kooij;
Wendy dochter van A.T.M, van den
Broek en R.L.A.E.M. Webber.
overleden : Martinus Johannes Franciscus Castien, oud 74 jaar; Alida Joacim, geb. Jordaan, oud 66 jaar; Anna
Maria Boendermaker, oud 87 jaar;
Josephina Maria Antonia van Senden
geb. Versteeg, oud 89 jaar.
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nieuwbouw stationsplein
wordt voetgangersgebied verplaatst

Nog vrij onverwacht werd uit ons midden weggenomen de heer

F.J.C. TERWEE
Met dankbaarheid voor wat hij als leraar en collega voor ons heeft betekend gaan onze gedachten uit naar de familie en hopen dat God hen de
kracht geeft dit verlies te dragen.
Bestuur, collega's en leerlingen
Christelijke MAVO
'Jaap Kiewiet'
Zandvoort, 8 januari 1982.

Met grote ontsteltenis namen wij kennis van het overlijden van onze oudmedebestuurder

FRANS TERWEE
Onze gedachten gaan in deze moeilijke dagen uit naar zijn echtenote en
kinderen.
Namens de besturen van de
Kruisvereniging Zandvoort en de
Stichting Gezondheidscentrum
Zandvoort.

vogels voederen blijft nodig
Zoals in de koerant van j.l. vrijdag werd
gemeld is de techniese en ambtelijke
voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan voor het Stationsplein tussen
Zeestraat en het voormalige La Mer gereed en zal binnenkort door de gemeenteraad worden behandeld.
In het ontwerp is voorzien in de bouw
van 98 twee- en driekamerwoningen in
de woningwet of premiebouwsektor geschikt voor de bewoning door oudere
echtparen en andere vormen van samenwonen. Op de begane grond is ruimte
geprojekteerd voor een aantal winkels
en of horekabedrijven. Onder de bebouwing is de mogelijkheid geschapen voor
de aanleg van parkeergarages. De hui-

HERVORMDE KERK
zondag 17 jariuari a.s.:
09.00 uur: dhr. J. lasthuis.
10.45 uur: Oekumeniese dienst, voorgangers : de Pastores.

foto JBCOD Koning
dige doorgang tussen Monopole en de
voormalige Hollandia bioskoop voor
dejtrandbezoekers die per trein in
Zandvoort arriveren zal worden verplaatst. Buiten het projekt valt de
bouwvan 24 premiekoopwoningen
op de grond van La Mer, welke door
partikulieren wordt gerealiseerd.
De aankoop van de grond tussen Zeestraat en La Mer door de gemeente
Zandvoort wordt geraamd op een bedrag tussen de f. 2.500.000.- en
f. 3.000.000,-. De kosten van de sloop
van de panden Zeestraat 27 en Stationsplein 5, 7, 11, 13 en 15 alsmede
bouwrijpmaken, herbestraten, verlichting.etc. worden geschat op f. 228.000.De opbrengst van de eventuele doorverkoop van het terrein -want de gemeente gaat niet zelf bouwen- wordt'o
geraamd op een bedrag tussen de
f. 1.176.000.-en f. 1.674.000,-. Waar-

schijnlijk zal de woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht' het terrein van de gemeente overnemen.
Alles valt of staat echter met de bereidheid van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een
financiële bijdrage te verlenen aan sanering en bouwplan voor het gebied.
Daarover moet nog het nodige overleg
tussen genoemd departement en de gemeente Zandvoort worden gevoerd.

Al neemt momenteel de vorst iets af en
is de sneeuw nagenoeg verdwenen, dat
betekent nog niet dat de voedering van
vogels kan worden stopgezet. Integendeel ! Wanneer op dit moment niet
langer gevoerd zou worden zijn alle inspanningen van de afgelopen weken
tevergeefs geweest.
Ook al hebben de betreffende instanties
tijdens de koudeperiode twee maal per
dag op een aantal plaatsen (o.a. in de
duinen achter de Frans Zwaanstraat,
aan het einde van de Brederodestraat
en op het binnenterrein van het circuit)
voedsel gedeponeerd, toch zijn de vogels verzwakt geraakt. Zowel de heer
Van Vueren van het Kennemer Dierentehuis als de plaatselijke dierenbescherming gaan derhalve onverdroten door
met voeren en ze hopen dat de partikulieren dat ook doen. Bijzonder gewaardeerd wordt de medewerking van de
politie, die regelmatig door koude bevangen vogels bij het dierentehuis aflevert. In tegenstelling tot olievogels,
waarvan altijd moet worden afgewacht

zo begon het

GEREFORMEERDE KERK
zondag 17 januari a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 16 januari a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 17 januari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Caeciliakoor.
PROTESTANTENBOND
zondag 17 januari a.s.:
10.30 uur: oekumeniese dienst m de
r.k. kerk, grote krocht.

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 16 en zondag 17 januari a.s.:
Zuster T. v.d. Spek, v. Lennepweg 42 hs.
tel. 18741.
APOTHEKERSDIENST
zaterdag 16 en zondag 17 januari a.s.:
Aerdenhout Apotheek, Zandvoortselaan
164, Aerdenhout, tel. 023 - 240758.
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel 023320202 (dag en nacht).

*.j,.j;: -;.. :;•;*
In het nummer van afgelopen vrijdag schonk de koerant aandacht aan het 60-jarig jubileum van de Zandvoortse Reddingsbrigade. In het artikel werd melding gemaakt van het materiaal waarmee de ZRB-vrijwilligers van het eerste uur m 1922 aan het strand met hun aktiviteiten begonnen : een linnen tent en
een roeivlet.
Op bovenstaande foto van zestig jaar geleden bevindt zich links op de voorgrond het linnen onderkomen,
de roeiboot kiest zee voor een proefvaart en rechts staat een met paarden bespannen kar die eveneens tot
de uitrusting van de brigade behoorde.
Nog even het rekeningnummer van de ZRB bij de RABO-bank Zandvoort, waarop men een bijdrage kan
storten t.b.v. de evenementen die de brigade in het jubileumjaar gaat organiseren : 32.63.11.629 onder
vermelding van jubileumviering 1982 van de Zandvoortse Reddingsbrigade.

of ze het halen, kunnen de koudeslachtoffers worden gered. Al wat ze nodig
hebben is de warmte van speciale lampen, voer al naar gelang de soort vogel
en huisarrest tot het voorjaar, allemaal
voorwaarden waaraan in hetvogelhuis
op het terrein van het Kennemer Dïerentehuis kan worden voldaan. Ook
de brandweer staat altijd klaar. Zo toog
zij afgelopen zondagochtend na een bezorgd telefoontje dat mogelijk vogels

vastgevroren zaten op het ijs in het
binnenterrein van het circuit, gewapend
met een lang touw samen met de beheerder van het dierentehuis naar de
^aangegeven plek, waar ze ieder aan een
kant het touw over het ijs trokken. Tot
hun grote opluchting vlogen de vogels
allemaal op. In dit verband eerst even
het volgende. Mochten ergens vastgevroren vogels worden aangetroffen dan
is er maar één manier om ze te redden:
AFBLIJVEN en onmiddellijk deskundige hulp inroepen op tel 13888 (Kennemer Dierentehuis) of no. 14302 (sekretariaat Dierenbescherming). Dat de
wintervoedering in onze gemeente zo
naar wens verloopt is voornamelijk te
danken aan de uitstekende samenwerking tussen bovengenoemde hulpverleners, waarbij ook de medewerking van
de dienst van publieke werken best
even gememoreerd mag worden. Zij
houdt namelijk de wakken open en
voert 's morgens vroeg de watervogels.
Ook een grootwinkelbedrijf en een supermarkt verdienen een pluim op de
hoed voor hun steun in natura en bovenal de leden van de dierenbescherming in Zandvoort. Doordat hun financiële bijdrage voor de volle honderd
procent gebruikt wordt voor de leniging
van het dier in nood komen de vogels
in onze omgeving, naar menselijke
maatstaven dan, niets te kort. Wat natuurlijk niet wegneemt dat het morgen best warm water mag gaan regenen !

eanduoorhse Noerarô

bewoners hü.d. duinen
ingelicht over ver- en
'U bent al langer dan tien jaar opgezadeld met de renovatie van ons bejaardenhuis'zei direkteur Brabander vorige
week maandag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst tot de bewoners van het Huis
in de Duinen. Op 7 januari j.l. kwam er
echter schot in de zaak want op die dag
diende het bestuur bij de gemeente Zandvoort officieel een verzoek tot renovatie
in, terwijl de bewoners gisteren via een
bouwbulletin vernamen hoe een en ander in zijn werk zal gaan.
De renovatie zal plaats hebben in twee
gedeelten. Het eerste betreft de B-vleugel, de A-vleugel (ziekenafdeling) en de
C-vleugel (zusterhuis). De bouwdaarvan zal ongeveer zeven maanden duren,
waarna de D en de E-vleugel aan de
beurt komen meteen verbouwingsduur
van circa acht maanden. Tijdens deze
gedeeltelijke^ renovatie zal het woonge-

WOONRUIMTE
jong vrouw zoekt woonruimte. Overname geen bezwaar,
redelijke huur. voor tijdelijk
of permanent.
Tel. 020-84 76 99.

De exklusieve verwerking
van twijgsoepel.puur leer
plus de dikke zachte
kussens garanderen
ongekend zitkomfort.
Het donkere solide
hardhout benadrukt de
degelijkheid van dit ontwerp. Direkt uit
voorraad leverbaar, uitgevoerd in speels
patch-work, 3 zits + 2 zits kombinatie.
Normale prijs afl £&£&£•
LEDEREN BANKSTELLEN

meld. Zo zal het voorhalletje 1 bij 3
meter zijn en de huiskamer 3 bij 4. De
inrichting bestaat uit een hang-legkast
van 60 bij 100 cm., vaste vloerbedekking,,
glasgordijnen, zusteroproep en brandmelder, telefoon en kabel-tv aansluiting
en voldoende stopkontakten. Direkteur
Brabander is een voorzichtig man en vermeldt in het bouwbulletin nadrukkelijk
dat de volgende data onder strikt voorbehoud zijn gepland. Zo zal de verhuiding van A - B - C vleugels in de maand
december 1982 plaats vinden en de terugplaatsing naar de gerenoveerde vleugels in augustus 1983. Daarna zal de
verhuizing van de D en E vleugels naar
de tijdelijke bouw geschieden en de terugplaatsing naar het gerenoveerde huis
in mei 1984. Het is begrijpelijk dat e r
na de renovatie per woonlaag minder
bewoners gehuisvest kunnen worden.
Direkteur Brabander is van mening dat

uitmuntende kwaliteit tegen
exorbitant lage prijzen
normaal
2450NU
normaal
3695 NU
normaal 3795 NU
normaal
4790 NU

VERLOREN
witte ceintuur (stof) m de
buurt van nw. noord,
telefoon 16757.

2450.-NU Tlsiïïafr&B,»

KEES ligt met zware averij
bij St. Helena. Nu is hij eerdaags jang. Wie hem wil
schrijven (luchtpost), zijn
adres is : poste restante -Kfees Visser: zeiljacht Vrijheid II, postkantoor James
Town, Sint Helena.

LEDEREN FAUTEUILS

1995,2995,2495.3995,-

normaal
normaal

1095
1895 -

NU
NU

795,1395,-

Apeldoorn
Europaweg 170 Telefoon (055) -33 3666

Scheveningen

Gevers Deynootweg 83 (100 m vanaf het Kurhaus)
Telefoon (070)-553086

Voor mijn zoon van 7 zoek
ik voor l x p.w. of l x per
14 dagen een OPPAS 's
avonds, bijv. jongen v.a. 17
jaar of volwassene (man of
vrouw), tel. l 68 87.

Zandvoort: Stationsplein 13-15

1948
1978
30jur Undtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

voor exclusieve herenmode
HALTESTRAAT 14
telefoon 02507 -146 66

geeft
Herman Heijermansweg

situatie p l a n
deelte zo volledig mogelijk worden afgesloten. De bewoners van het te renoveren gedeelte zullen tijdelijk gehuisvest worden in de opgenvallen plaatsen
van de D en de E-vleugel en in een houten gebouw dat geplaatst zal worden
langs de gehele Herman Heijermansweg.
Dit gebouw zal een verbindingsgang hebben met het hoofdgebouw. Zoals we reeds
eerder schreven zal de tijdelijke huisvesting bestaan uit een huiskamer met voorhalletje waarin een toilet en een keukenblokje. In het bouwbulletin worden dediverse afmetingen en de inrichting ver-

er oprecht naar gestreefd moet worden
dat de bewoners weer op of in de buurt
van hun oude kamer komen te wonen.
In ieder geval zal het terugverhuisschema geheel in overleg met hen worden
opgesteld. Niet zo verwonderlijk in een
bejaardenhuis waar de inspraak van de
bewoners een belangrijke faktor vormt.

. schaal

korting

1000

SCHOOLSTRAAT

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

alle kinderpantoffels
alle kinderschoenen (echt Ieder)
alle kinderlaarzen
diverse damesschoenen echt leder

Handelsdrukwerk

diverse dameslaarzen echt

Van Petegem b.v.

leder vanaf

schoenboetïek

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

Diaconishuisstraat 5 (zijstraat v.d. Haltestraat}.

doe uw voordeel

ruimt alles op tegen
soperscherpe
drop 2 zakken
hoestbonbons 225 gr.
hotel cake
liter roomijs

gebreide jurkjes f 39.00

truitjes v.a. f 15.00
enz.,enz.,enz.,enz..
LIBERTY MODE
Louis Davidsstraat 15
Tel. 16920
t. o. vvv-Jtafitoor

van f 4.00 voor f
van f 2.00 voor f
van_f 2.75 voor f
van f 3.75 voor f

JAMBV
kerkstraat 22
VL:

i

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

D R U K K E R IJ
14444 Poiitós (alten nomfeavalten)
12000 Brondmolfiingsn
13043 PoJitia
14841 GanwentacakratarM
17947 Informattofauro VW
18083 Stichting Wijkraad Nw. Noord
(023) 242212 AutomotoSalbadrljf
Flintsrman. Zandvoorttslaan
365, BsntveM
Daihatsu daotorasrvtea
12323 Rinfco eutotachnwk, warkplaats in msgaïijn
13360 Rinko varkooposntnim, nicuvw an gabniikta Renaults.
12135 Zandvoortse Koerantb.v.
Achterweg 1

fERSTEEGE

3,25
1.75
2.35
3.35
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uit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
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nieuwe kans op aankoop
12 januari - 18 januari 1982.
ondertrouwd : Andreas Hoekema
en Johanna Geesje Eveline Koel ;
Johannes Petrus Looman en Johanna
Cornelia Molenaar.

door

gehuwd : Willem Bol en Alette Styn
Wijnalda.

'De mogelijkheden tot aankoop door de
gemeente Zandvoort van het voormalige
kinderhuis 'Groot Kijkduin' aan de Dr.
John Mezgerstraat zien er rooskleuriger
uit dan zich aanvankelijk liet aanzien'.
Dit deelde wethouder Jan Termes van
publieke werken mee tijdens de woensdagavond in het raadhuis gehouden
eerste openbare vergadering van de
vorig jaar ingestelde stuurgroep éénen tweepersoonshuishoudens. In deze
van gemeentewege ingestelde groep
hebben naast b en w, het buro volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
en de dienst van publieke werken vertegenwoordigers zitting van de Werkgroep Huisvesting Zandvoort, Nieuw
Unicum en de woningbouwvereniging
'Eendracht Maakt Macht.'
Het eerste bod dat het gemeentebestuur
enkele maanden geleden op 'Groot
Kijkduin' uitbracht was voor het stichtingsbestuur van het kinderhuis niet
akseptabel. De vraagprijs was f 400.000.terwijl het kollege voor het kapitale
pand niet meer dan f 175.000.- wilde
betalen. Dat -lage- bod van b en w
was gebaseerd op de verhuur van de
in het gebouw aanwezige kamers aan
alleenstaande zandvoortse woningzoekenden. Voor een dergelijke opzet
worden door het rijk geen subsidiegel-

geboren : Duko Jorrit zoon van J.
van den Elshout en C. Visser ; Kevin
zoon van K. Kerkman en W.M. Steijn ;
Jordy Antonius zoon van A.J. de
Vreng en D.A. Bierman.
overleden : Antje van der Moolen,
geb. Paap, oud 87 jaar ; Maria Magdalena Schotte, oud 79 jaar ; Sophia Reussien geb. Nieuwenhuizen oud 86 jaar;
Jan de Groot, oud 80 jaar ; Frans Johan Cornelis Terwee, oud 61 jaar ;
Lotje Helle geb. Klaver, oud 85 jaar;
Maria Stokman geb. Koster, oud 88 jaar;
Johanna Maria Reinolda Olree, geb.
Ruijter, oud 66 jaar.

waterstanden
jan.

Doorsnede van het plan van publieke werken en volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening voor de verbouwing van 'Groot Kijkduin' tot zeventien wooneenheden
voor een- en tweepersoonshuishoudens. De woningen, die een oppervlakte van
50 m2 krijgen, zullen bestaan uit een entree met bergruimte, zit-eetkamer met
open keuken, slaapkamer en douchegelegenheid. Over de kosten van de verbouwing en de huurprijs kunnen op dit moment nog geen mededelingen worden gedaan.
Het vroegere kinderhuis aan de Dr. John Mezgerstraat moet nog door de gemeente worden aangekocht. De kans daarop is sinds kort gestegen, zoals in nevenstaand artikel wordt gemeld.

bij de onderhalingen 'niet star zou
vasthouden aan de f 400.000.-' maar
bereid was om met een lager bedrag
genoegen te nemen. Hij hoopt over het
resultaat van het overleg binnenkort
nadere mededelingen te kunnen doen.

Weth. Termes: onderhandelingen over
aankoop van Groot Kijkduin worden
voortgezet.
den beschikbaar gesteld, zodat aankoop en jaarlijkse eksploitatielasten
geheel voor rekening van de gemeente
zouden komen.
Inmiddels heeft de dienst van publieke
werken in nauwe samenwerking met
het buro volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een plan ontwikkeld
voor de verbouwing van de huidige
vertrekken tot zeventien zelfstandige
wooneenheden voor êe'n- en tweepersoonshuishoudens, waarvoor wél subsidie door het rijk mogelijk is. Daardoor
zijn de kansen op aankoop door de gemeente gestegen.
Wethouder Termes liet woensdagavond
doorschemeren dat het kollege thans
een hoger bod op het gebouw kan uitbrengen dan de oorspronkelijke
f 175.000.-. De subsidie voor de verbouwing geeft de gemeente meer ruimte en
armslag. Termes had de indruk dat het
stichtingsbestuur van het kinderhuis

o Op dinsdag 2 februari a.s. zullen
door notaris mr. E.J.M. Weve een groot
aantal zandvoortse panden worden geveild. Onder de hamer komen het voormalige en reeds jaren leegstaande hoofdgebouw van het kompleks 'De Schelp'
aan de Dr. C.A. Gerkestraat en verscheidene bij het kompleks behorende garages.

Een suggestie van de zijde van de woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt
Macht' om 'Groot Kijkduin' aan te
kopen, te slopen en op de vrijgekomen
grond 34 nieuwe woningwetwoningen
voor e'eYi tweepersoonshuishoudens te
stichten, werd zowel door wethouder
Termes als de overige leden van de
stuurgroep van de hand gewezen. Uitvoering van nieuwbouw op de plaats
van de huidige pand zal waarschijnlijk vele jaren gaan duren, terwijl men
in het bestaande gebouw na aankoop
en het verkrijgen„van de nodige subsidies vrijwel direkt aan de slag kan.

H.W.

L.W.

H.W.
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De plannen voor nieuwbouw op het
terrein van het voormalige bejaardenhuis van de hervormde kerk Zandvoort
aan de Nieuwstraat-Hulsmanhof- zijn
rond, zo bleek op de vergadering van
de stuurgroep. EMM is onlangs met
het kerkbestuur tot overeenstemming
gekomen over de aankoop van het gebouw voor een bedrag van f. 485.000.en planologies zijn er geen beletselen
om tot sloop en nieuwbouw over te
gaan. Het wachten is alleen nog op de
bouwvergunning voor het stichten van
34 wooneenheden op de grond van
Hulsmanhof. De eendracht wil de begane grond van het woningbouwprojekt bestemmen voor bewoning door
bejaarden, in de rest kunnen jongeren
worden gehuisvest. Eendracht Maakt
Macht'rekent er op nog dit jaar met
de sloop van het huidige kompleks en
de nieuwbouw te kunnen starten.

L.W.
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06.17
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00.52
01.30
02.09
02.49
03.32

Verder zullen openbaar te koop worden
aangeboden de woonhuizen Zeestraat
39rd, Tjerk Hiddestraat 3, Zandvoortselaan 20, Diaconiehuisstraat 38-4 en
Dr. C.A. Gerkestraat 15rd.
Op dinsdag 26 januari a.s. zal een aantal flats van het Marinakompleks aan
de Hogeweg, tegenover de Oranjestraat,
worden geveild. De openbare verkoop
van de panden vindt plaats in het veilinggebouw aan Bilderdijkstraat 1a te Haarlem, aanvang 19.30 uur.
• Volgens nog niet bevestigde berichten zou Bernie Ecclestone van de in
Parijs gevestigde organisatie van formule 1-racewagenkonstrukteurs het
faillissement van circuiteksploitant
Cenav hebben aangevraagd. De organisatie heeft van de Cenav nog een
bedrag van f. 1.100.000.- te vorderen
van de vorig jaar op de racebaan gehouden Grand Prix. Dit bedrag is nog
steeds niet aan Ecclestone overgemaakt.
Circuitdicekteur Jan Vermeulen noch
de juridiese man van de Cenav waren
voor het geven van kommentaar bereikbaar. Zij zouden in het buitenland vertoeven.
9 Het Bouweskonsern heeft sinds kort
een nieuwe topman aangetrokken. Het
is de 31-jarige Frans-Canadees J.C.
Decaen, een landgenoot dus van hoteleigenaar Hordo. Hij zou speciaal zijn ingehuurd om de financiële problemen
waarmee het bedrijf al enige tijd kampt
tot een oplossing te brengen.

Komt u ons nog helpen
bij het opruimen ?
Radio PEETERS
haltestraat 56

Gevelaanzicht van de nieuwbouw op de grond van 'Hulsmanhof'gezien van de kant van de Diaconiedwarsstraat. Met de sloop van het huidige kompleks en de bouw van 34 woningen zal worden gestart
zodra de bouwvergunning is verstrekt.

eenduoortee hoeren!9

AKTIE VAN POLITIE TEGEN DIEFSTALLEN
OP SPORTVELDEN EN IN SPORTHALLEN

Gezien de enthousiaste reacties op de in
deze rubriek
gepubliceerde
interieurs van
Lunchroom
Carels gunnen
we de lezers
vandaag een
kijkje in de
schrijfsalon
van hotel
Groot
Badhuis.

agenda

kruisvereniging zandvoort gaf
informatie over enzym therapie
o.a. de hersenstotwisselmg aktiveert, en
Rheumajecta. Neoblastine, dat weliswaar niet reddend is bij kanker, stopt de
doorgroei van de cel en bewerktstelligt
dat de ziekte verloopt zonder lijden.
Mevrouw Zuydam, bestuurslid van de
Pabiëntenvereniging Enzym-therapie, betreurt het dat allopathiese artsen zo afwijzend staan tegenover de enzym-therapie. Zij wijt dit aan de macht van de
universiteit (met een dochter die bijna
afgestudeerd is als arts weet ze nu ook
het een en ander over de voorschriften),
de pharmaceutiese industrie, 'stofwisTotdat zij enige jaren geleden een artiselingsziekten worden chronies gemaakt
kel las over het Bio-Medies Centrum
omdat er aan verdiend wordt' en aan de
De Koningshof in Haarzuilen en daar
kennis maakte met het enzym-preparaat apotheekhoudende artsen 'die hun business bedreigd zien'. Bovendien vindt
Vasolastine, een injektievloeistof zonzij hun houding hypokriet omdat tal
der bijwerkingen, dat verbetering geeft
van specialisten zelf Vasolastine gebruibij verkalkte bloedvaten. Ook haar kinken, reden waarom zo weinig artsen
deren, bij wie de allopatiese behandeeen hartinfarkt krijgen. De spreekster
ling van hun epilepsie geen resultaat
had, wonden baat bij de enzym-therapie. van deze avond verkondigde meer harEnige jaren geleden is geprobeerd in Ne- de dingen: een Rode Kruis transport
van 600.000 ampullen Enzym-preparaderland Vasolastine uit de handel te
ten naar Polen ging niet door 'omdat
nemen. Voor het geval dit toch eens
zal gebeuren is het in Duitsland gefaiemand van het Rode Kruis in de gebriceerd onder de naam Vasolastica
neesmiddelen-industrie zat'. Verder is
en daar verkrijgbaar. Over genezingen
zij er van overtuig dat er veel meer samet Vasolastine haalde mevrouw Zuymenwerking tussen allopathiese en endam frappante voorbeelden aan, zoals
zym-artsen zou zijn wanneer eerstgedat van de nierpatient wiens vaatvernau- noemden maar niet bang zouden zijn
wing bij de nieren zo hevig was dat hij
voor 'mot' met hun kollega's waardoor
niet meer gespoeld kon worden. Enmoeilijkheden zouden kunnen ontstaan
bij zondagsdiensten e.d. 'In ons bestuur,
dat alleen bestaat uit oud-patiënten,
mevr. Kraan-Meeth

Mevrouw J. Zuydam die woensdagavond
in het Gezondheidscentrum een lezing
hield over Enzymtherapie heeft de heilzame werking van deze geneeswijze aan
den lijve ondervonden. Jaren kampte ze
met konstante moeheid, zuurstofgebrek in de hersenen tengevolge van vaatvernauwing, was agressief en depressief
en het leven werd voor deze moeder
van een druk gezin met vijf kinderen,
die allen aan epilepsie leden, een zware
opgave.

zym-artsen zijn van mening dat vaatoperaties slechts symptoombestrijdend zijn.
Eén van hen, de jonge arts R.B. Nauta,
gaat dan ook anders te werk en spoelt
de bloedvaten door via een infuus. Bovendien wil hij een nieuwe therapie ontwikkelen voor Multiple Sclerose. Niet
alleen Vasolastine maar ook andere enzym-pre,jaraten werden door mevrouw
Zuydam besproken, zoals Coleacron, dat

gemeen té raat)

willen we ook geen arts. We zoeken er
zelf wel één uit voor informatie' aldus
mevrouw Zuydam_die in haar kauserie
ook de voeding als belangrijke faktor
voor de gezondheid ter sprake bracht.
In verband daarmee waarschuwde ze
tegen witte suiker, keukenzout en veel
koffie.
In tegenstelling tot de andere avonden
over alternatieve geneeskunde die de
Kruisvereniging Zandvoort had georganiseerd werd deze niet druk bezocht,
maar het was duidelijk dat de circa
veertig bezoekers zeer geïnteresseerd
waren. Daarom was het zo jammer dat
de vragen die zij op verzoek op papier
hadden gezet en die na de pauze door
mevrouw Zuydam zouden worden beantwoord helemaal niet aan bod kwamen. In de plaats daarvan las ze een
aantal brieven voor van dankbare patiënten om vervolgens in verband met
haar trein ijlings afscheid te nemen. Nogmaals, jammer l En dan is er nog iets:
met alle respekt voor mevrouw Zuydam
hadden we over Git onderwerp graag
een enzym-arts beluisterd.

K?
Martine Bijl: "Het
Rode Kmis helpt iedereen en waar ook ter
wereld, daarom help
ook ik het Rode Kruis
altijd".

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding
p/a Koninklijk Instituut voorde Tropen
Mauritskade 63,1092 AD Amsterdam
Telefoon (020) 938973*

Bij sporten kun je meer verliezen dan
alleen maar de wedstrijd. Dat blijkt
uit een onderzoek dat werd ingesteld
onder achtentwintig beheerders van
sportkompleksen waarbij aan het
licht kwam dat er gemiddeld eens per
maand een geval van diefstal wordt
gemeld. Dat zou, al is het voor de.gedupeerde natuurlijk vervelend, niet
veel zijn. Het merendeel vanjdiefstallen wordt echter in het geheel niet
bij de politie aangegeven. Wanneer
de sporters zelf worden ondervraagd
blijkt dat één op de zeven in het afgelopen jaar bestolen is. Bij de jongeren
van 16 tot 25 jaar is dat zelfs één op
de vier. Alleen wanneer er belangrijke
papieren of zaken van grote waarde
zijn gestolen wendt men zich tot de
politie. Afgaande op bovengenoemde
cijfers moeten er het afgelopen jaar
230.000 sporters gedupeerd zijn door
diefstal van hun geld, horloge, sieraden

OMDAT HET RODE KRUIS
VAN ONS ALLEMAAL
AFHANKELIJK IS!
GEEF! 4" GIRO 6868

voor de eerste bijeenkomst in 1982 in
het raadhuis aan het Raadhuisplein.
Aan de behandeling van navolgende
agenda gaat de gebruikelijke nieuwjaarsrede van burgemeester Machielsen vooraf. De bijeenkomst begint om
20.00 uur. De publieke tribune is een
kwartier voor de opening van de vergadering toegankelijk.

en kleding. Dat men ook in Zandvoort
zelden aangifte doet blijkt uit het feit
dat in 1981 slechts veertien diefstallen
uit sportzalen werden aangegeven, een
aantal dat een topje van de ijsberg
vormt. Het bureau Voorkoming Misdrijven van de gemeentepolitie Zandvoort gaat thans een advertentiekampagne voeren en stelt affiesjes voor de
kleedlokalen beschikbaar, waardoor
de sporters op het laatste moment
nog even herinnerd worden aan het
risiko dat ze lopen. De zevenendertig
sportverenigingen die Zandvoort telt
zijn reeds van deze aktie op de hoogte
gebracht. Toch kan het geen kwaad
wanneer de volgende raadgevingen
van de politie thans reeds ter harte
worden genomen. Zo adviseert zij de
sporters alleen mee te nemen wat
echt nodig is en dat op te bergen in een
tas die door een ander op het veld of in
zaal bewaakt wordt. Tot slot: de aantrekkelijk affiesjes zijn op het buro aan
de Hogeweg gratis verkrijgbaar.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 24 januari a.s.:
10.00 uur : ds. G.J. Voortman, Halfweg.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 24 januari a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 23 januari a.s.:
19.00 uur: eucharistie viering met orgel
en samenzang,
zondag 24 januari :
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Caeciliakoor.

1. notulen van de vergadering van 22
december 1981.
2. Ingekomen stukken :
brief dd. 5 januari van de heer A.J.M
Martens betreffende een aan een ander verleende standplaatsvergunning, PROTESTANTENBOND
zondag 24 januari a.s.:
brief dd. 24 november 1981 van Ge10.30 uur : mevr. ds. C.E. Oferhaus
deputeerde Staten van N oord-H olland betreffende vaststelling grenzen
gemeenten en provincies in de Noordzee.
3. Begrotingswijzigingen
4. Onderwijsaangelegenheden:
DOKTOREN
a. vaststelling vergoeding per lokaal
Inlichtingen over de zondagsdienst
en per kleuter bijzonder kleuterworden verstrekt via het telefoononderwijs.
nummer van uw huisarts
b. vaststellen eksploitatievergoeding ZUSTERDIENST
bijzonder lager onderwijs over
zaterdag 23 en zondag 24 januari a.s.:
1981 ingevolge art. 101, 2e lid
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
van de l.o. wet 1920.
12382.
c. vaststelling administratievergoeding GESLACHTSZIEKTEN
bijzonder lager onderwijs over 1981 voor algemene informatie bel 023ingevolge art. 101, 8e lid, van de
320202 (dag en nacht)
l.o. wet 1920.
d. vaststelling bedrag per leerling van
de materiële eksploitatiekosten der
openbare scholen voor gewoon lager onderwijs over 1982.
e. vaststelling administratievergoe14444 Politia (alleen noodgevallen)
ding t.b.v. het bijzonder onderwijs 12000 Brandmeldingen
over 1982.
13043 Politie
f. vaststellen getal wekelijkse lesuren 14841 Oomeentesekretarie
17947 Informatieburo VW
vakonderwijs 1982.
18083 Stichting Wijkraed Nw. Noord
5. Transakties onroerend goed:
a. voortzetting huur en verhuur ruim- (023) 242212 Automobielbedrijf
Flintorman, ZandvoortMlaan
te in Cultureel Centrum aan me365, Bentveld
vrouw E.J.M. Mell-Van Vrijberghe
Daihattu dealeraervice
de Coningh.
12323 Rinko autotechniek, werkb. huur en verhuur van gemeenteplaats en magazijn
grond gelegen aan het Badhuis13360 Rinko verkoopcentrum, nieuplein ten behoeve van 'Esplanade'.
we en gebruikte Renault*.
6. Bestemmingsplannen e.d.:
12135
Zandvoortse
Koerant b.v. •
a. Voorbereidingsbesluit BrederodeAchterweg 1
straat41.
7. Wijziging markt.
8. Wijziging Beheersverordening algemene Begraafplaats.
9. Geluidhinder bepalingen A.P.V.
Vrijwillige Hulpverlening
10. Nieuwe dienspistolen voor de politie.
11. Verdaging beslissing op beroepschrift
tegen vestiging drukkerij.
12. Plaatsing c.v. installatie in gemeentewoning Van Ostadestraat 26.
13. Gemeentegarantie voor warmte isoPIEKER EVEN MEE
lerende voorzieningen EMM-woningen.
U weet een alleenstaande ?
14. Benoemingen:
Wij s haar of hem eens op
a. vervulling vakature schoonheidsde telefoonketen!
kommissie.
15. Rondvraag.

medische dienst

17373

unieke modeshow in zandvoort
van reeds gedragen kleding
Met het uitnodigen van Second Hand
Rose uit Haarlem voor haar koffie-middag heeft de kring Zandvoort van de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen bij haar leden en hun introducees
een goede beurt gemaakt. Dit bleek uit
de komst van zo'n negentig belangstellenden die dit voor Zandvoort unieke
gebeuren wel eens wilden meemaken.
Want uniek is het, een modeshow van
kleren die al eens gedragen zijn.
De eigenares van Second Hand Rose,
mevrouw Van Oostendorp, vertelde
. hoe zij en een-paar vriendinnen zeven
jaar geleden het initiatief namen tot
een oplossing voor hun overtollige
garderobe. Dames met representatieve
verplichtingen kunnen zich niet al te
vaak in dezelfde outfit laten zien en
hoe vaak gebuurt het niet dat men gewoon een miskoop doet ? Kleren zijn
de laatste jaren te duur om ze zo maar
weg te geven wanneer men er zelf op
uitgekeken is en daarom biedt Second
Hand Rose in de Jansstraat de gelegenheid, om jurken, pakjes, mantels en
bloeses af te staan tegen een in gezamenlijk overleg vast te stellen prijs.
Het zijn overwegend goede en smaakvolle modellen, meestal van gerenommeerde modehuizen, en daardoor krijgen weer andere vrouwen de kans zich
iets aan te schaffen dat anders financieel niet bereikbaar zou zijn. De vier
dames die al dat fraais toonden deden
dat voor het eerst maar kregen door
het applaus van de zaal zoveel zelfvermevr. Kraan-Meeth
trouwen dat ze zich al gauw ontpopten
als professionele mannequins. Daartoe
droegen trouwens ook de modellen die
ze showden een steentje bij. Zo waren
er bijvoorbeeld twee prachtige kilts.
één van f 56.- en een ander eksemplaar
dat slechts f 32.- kostte. Een vlotte lakjas in maat 40 was verkrijgbaar voor
f 48.- en de(nieuwe) laarzen die er onder gedragen werden kostten f 96.-.
Voorts zagen we prachtige wollen rokken in mooie ruitdessins met een koltrui in een bijpassende tint en voor
zo'n kombinatie hoefde niet meer dan
f60.- te worden neergeteld. Voor f 64.kon men al de gelukkige eigenares worden van een zuiver wollen rose jurk met
kol en de zwarte spencer, die het er uitstekend op deed, kostte maar f 24.-. Een
driedelig pakje van Mondi deed slechts
i. 80.- en een Casherel bloes in milles
fleurs maar f 24.-.JZo nu en dan heeft
Second Hand Rose ook iets gloednieuws
in de kollektie en dat was dit keer een
beige japon met alcantara voorpand in
maat 44/46 voor f 199.-. Verrassend,
ook in prijs, was de avondkleding. Een
tweedelig beige avondpak, waarop de
mannequin een goud gepailletteerd jasje droeg, voor f. 80.-,.een zwarte velours
avondrok voor f 64.- en een halterjurk
in turquoise voor f 80.-. De show werd
besloten met een rode, een witte en
een blauw zijden avondjapon, waarvan
de witte (f 318.-) gekompleteerd werd
met een witte kape van zijde georgette,
een geheel dat eerder de naam 'kreatie'
dan 'japon' verdient.
Mevrouw Fagel, voorzitster van de
kring Zandvoort van de Nderlandse
Vereniging van Huisvrouwen, sprak
aan het slotwoorden van dank tot de

Vrijwillige Hulpverlening

medewerkenden, van wie zij mevrouw
Van Oostandorp bloemen en de vier
mannequins ('ik geloof echt niet dat
u geen beroeps bent') een attentie onder koevert aanbood. En toen was er
een stormloop op het rek met getoonde modellen, waardoor tal van dames
niet alleen met de herinnering aan een
geslaagde middag maar ook nog met
een nieuwe aanwinst naar huis gingen.

Zaterdagavond 16 januari heerlijk Discoschaatsen op het Zwanenmeer in Zandvoort, heeft iemand per ongeluk mijn
fiets meegenomen
Zit daar natuurlijk erg mee, en hoop door
middel van deze advertentie hem gauw
terug te krijgen. Het is een bordeau-rode
herenfiets met handremmen en versnelling, merk KOPRA DE LUXE, het voorlicht knippert.
Als iemand hem gezien heeft, bel dan met
JERRY DE ZWAGER, Gort. van de Lindestraat 12, Zandvoort. Telefoon 02507 12741. Bijvoorbaat dank.

De jaarlijkse viering van koninginnedag
op vrijdag 30 april a.s. zal zich dit keer
in hoofdzaak konseutreren op het terrein van het voormalige 'Sterre der
Zee' op de hoek van de Brederodestraat en de Hogeweg waar een grote
feesttent zal worden geplaatst. In en
rond deze tent zal het navolgende
door het Oranjekomite samengestelde
programma worden afgewerkt.
De festiviteiten beginnen om 9.30 uur
met een reeks voorstellingen voor de
allerkleinsten in het 'Huis in de Duinen' aan de Herman Heijermansweg.
Het optreden voor de kleuters door
een aantal artiesten duurt tot 11.45
uur. Om 9.55 uur hijsen de zandvoortse padvinders op het Raadhuisplein de
nationale driekleur in top, waarna om
10.00 uur de officiële opening volgt
van de feestmarkt in het dorpscentrum.
Deelnemers(sters) aan het marktgebeuren kunnen zich vanaf heden voor een
kraam opgeven bij de heer J.H. Oonk
Grote Krocht 18, tel. 13203. Omstreeks
14.30 uur begint voor de bewoners van
de bejaardencentra het 'Huis in de Duinen' en het 'Huis in 't Kostverloren'
een amusementsprogramma.
Van 12.00 uur tot 14.00 uur vinden
kinderspelen plaats in de tent op de
hoek Brederodestraat/Hogeweg, waarvoor zij zich eveneens moeten opgeven
bij de heer Oonk, zelfde adres en zelfOm 19.00 uur klinkt het startschot voor
de telefoonnummer. Na afloop van de
de jaarlijkse op Koninginnedag te noujuniorspelen is er in de tent tot 16.00
den estafette van Zandvoort met de
uur diskomuziek voor de jeugd. Het
Grote Krocht als begin en eindpunt
tijdstip voor het traditionele ringsteken voor de mannelijke en vrouwelijke atte paard -dit keer op de Grote Krocht- leten. Om 20.30 uur treden op De
is vastgesteld op 15.00 uur. Het ringste- Krocht diverse muziekkorpsen op en
vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur is er disken wordt om plm. 16.00 uur gevolgd
ko voor de oudere jeugd in de tent op
door een zogeheten Oranjekwis in de
het terrein van het vroegere 'Sterre der
grote tent.

OMLIJSTINGEN
voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT
Tel. 02507 -17367

Zee'. De aanvangstijden van de programmaonderdelen ringsteken op de
fiets op de Grote Krocht en touwtrekken op het terrein van de voormalige
Julianaschool aan de Brederodestraat
zullen nog nader bekend worden gemaakt. Ook voor deelname aan deze
evenementen moet men zich melden
bij de heer Oonk.
De spelen, voorstellingen, etc. zullen

worden afgewisseld met wedstrijden
op de in de tent opgestelde hometrainers, het optreden van een sneltekenaar en een verloting van een groot
aantal artikelen door middel van een
rad van avontuur.

gemeente

bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend,
dat voor het zomerseizoen 1982 in de
begroting een bedrag van f 16.000,-- is
gereserveerd 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.

We gaan weer ruimte maken voor de nieuwe voorjaarskollektie.
Buureweg 1-3
(zijstraat v.d.
Kerkstraat)

Alle zomerkleding

Tel. 02507-16580.

jurkjes/broeken enz.

ZANDVOORT

Dit is geldig vanaf zaterdag 16 januari t/m zondag 31 januari 1982.
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort,
De secretaris.
De burgemeester,
A.H.Merts.
H. Machielsen.
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MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee JJ te hoog gaat.

Kerkstraat 2a, Zandvoort
tel. 14597

GEOPEND WOENSDAG t/m ZONDAG VAN 12.00 tot 17.00 UUR.

omroepers

PHIL1PSEIM
MANNENMODE Haltestraat 40

ALLROUND stukadoor
heeft tijd over.
Div. sierpleisters v.d. f. 6.p.m2. Witwerk.
Tel. 023-371534.

VERKOOPT

DE
KOMENDE
WEKEN

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A. RTTMAN
Telefoon 14365

«ERSTEE6E
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 -Zandvoort

kostuums van f 500.- voor f. 198.broeken (stretchcord) van f 157.- voor f 79.overhemden van f 49.- voor f 25.winterjacks van 20 tot 50% korting
RESTANTEN van de damesafdeling minimaal 50% korting.
Op alle andere artikelen kortingen
van 20 tot 50% korting.

Telefoon 02507 - 1 44 99
J

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533

voor
reparatie- dakbedekking verbouwingen
en loodgieterswerk

bel 02507 17353

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN

J. BLUYS

weer bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium
SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.
profielen en modelyoorzetramen
voorradig.

OPRUIMING
wij hebben ruimte nodig
alle kinderpantoffels
alle kinderschoenen (echt leder)
alle kinderlaarzen

Haltestraat 65, tel. 12060

v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Bij uw vakhandel
schildershal C J. Paap
Hofdijkstraat 24

Tel. 12206

"-•>
Dril S
"^ '

diverse damesschoenen echt leder

f
doe nu uw voordeel !
schoenboetiek
diverse dameslaarzen echt

leder vanaf

harms

OPRUIMING
vele restanten
met hoge korting
b.v.
diverse kostuums van 298.- voor 169.'
diverse pantalons vanaf 45.diverse jacks vanaf 49.diverse pullovers vanaf 20.enz. enz. enz.

• Tifc: 13136

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759
voor:

PEUGEOT

Diaconiehuisstraat 5 (zijstraat v.d. Haltestraat).

KiRKSTStSO

£.

l

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

Installatie bureau

GROENEIIEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
l TEL. 02507 18484*
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eanduüorr

dit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederiandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
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eerste (eksperimentele) basisschool
in zandvoort feestelijk geopend

e Op donderdag 28 januari zal in de
Wim Gertenbachschool voor Mavo aan
de Zandvoortselaan een voorlichtingsavond over school- en beroepskeuze
worden gehouden. De avond begint om
kwart over zeven en is bestemd voor
ouders en leerlingen van de derde en
vierde klassen. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom maar van
hen wordt een telefoniese opgave op
no. 13782 erg op prijs gesteld.

De wethouder gaat het leren. Had de
heer Aukema vroeger nogal eens problemen met ludieke openingen, zaterdagochtend wierp hij met slechts zes
(en dan nog wel van aie zachte) ballen
een grote stapel blikken omver waardoor de er op geschilderde namen
'Hummeloord' en Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschool' verdwenen en in forse afmetingen het vignet van de 'Iste
Zandvoortse Basisschool Mr. G.J. van
Heuven Goedhart', een heel geslaagd
ontwerp van Nel van Esveld, zichtbaar
werd.

• De kring Zandvoort van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen houdt
op 2 februari a.s. een koffie-middag in
'Zomerlust'. Marianne Snoek van 'De
Gouwe' Natuurvoeding in de Haltestraat
zal dan spreken over 'Voeding, gezondheid en geluk'. Niet alleen leden maar
ook anderen die belangstelling hebben
zijn van harte welkom. De bijeenkomst
begint om 2 uur.

Onder hen die uitgenodigd waren om
de feestelijke opening van deze school
als eksperimentele basisschool bij te
wonen zagen we mevrouw Schram,
chef onderwijszaken de heer Waaning
Hoofden van beide Mavo's, het raadslid Nel Vreugdenhil die als vroeger
teamlid een speciale binding met de
school heeft, mevrouw Machielsen en
leden van de Ouderkommissie waarvan
mevrouw Gaffel-van West als voorzitster een woord van welkom sprak. Zij
memoreerde dat mevrouw Beijer in
1966 de kleuterschool 'Hummeloord'
startte met één klas en bood haar als
herinnering een rustieke plank aan,
mevr. Kraan-Meeth
waar zowel de naam 'Hummeloord'als
de jaartallen 1966 - 1981 in waren gebrand. Is het de bedoeling dat deze een
plaats krijgt in de kleuterafdeling, voor
Saskia Beijer persoonlijk was er een gegraveerde raamdekoratie die haar door
de jongste kleuter Jeroentje Vrees (met
een ruggesteuntje van zijn vader) werd
overhandigd.
Direkteur Van de Laar bleek niet zo
gelukkig met zijn nieuwe titel hoewel
hij dat ook nooit was met 'Hoofd'. Hij
zag zichzelf veel meer als spullebaas
van een cirkus. Na een dankwoord te
hebben gericht tot allen die de totstandkoming van de eerste basisschool in
Zandvoort mogelijk hebben gemaakt
nodigde Gerard van de Laar de wéthouder van onderwijs uit om met een
flinke linkse worp ('misschien is die
wel wat meer rechts geworden') de
opening te verrichten. De heer Aukema
herinnerde er in zijn toepsraak aan dat
toen hij in 1975 de school opende, dit
een nieuw gebouw was waarin het kleuter en het lager onderwijs werden ge.
huisvest, waarmede werd bijgedragen
tot een toen al aarzelend van start gekomen integratieproces. Met name bij
• het kleuteronderwijs stelde men toen
de vraag: Worden we niet ingelijfd?
Moeten kinderen van vier a vijfjaar nu
werkelijk al zo vroeg worden gedetermineerd na allerlei speel-leertesten? Is
dit niet het begin van het klaarstomen
voor een lagere school die veelal alleen
maar kennisvaardigheden aanleert? Is
de positie van het kleuteronderwijs echt
gelijkwaardig aan die van de onderbouw?
Zonder op deze vragen nader in te gaan
was de wethouder van mening dat zij
goeddeels bevredigend kunnen worden
beantwoord. Vervolgens wees de heer
Aukema er op dat bezuinigingen tengevolge van de teruglopende ekonomie
in het onderwijs dubbel nard aan komen. Door de achteruitgang van het
leerlingenaantal is het werkloosheidcijfer bij het onderwijzend personeel
schrikbarend hoog. Het tetuglopen
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de jeugd maakte van opening eksperimentele Goedhart basisschool een echt feest
van het leerlingenaantal in Zandvoort
is zelfs een zorgwekkende zaak. Dat
wij hier vergrijzen bleek vervolgens
uit de door de heer Aukema genoemde cijfers. Het aantal geboortes in den
lande bedraagt 13 op de 1000 inwoners,
bij ons haalt het nog niet eens de 8 en
dit zal volgens spreker zonder de bouw
van woningen waarin gezinnen zich
kunnen vestigen ook niet veranderen.
Een punt zettend achter zijn sombere
bespiegelingen ('het is vandaag tenslotte een feestdag') komplimenteerde de
wethouder de heer Van de Laar, die er
in geslaagd was samen met zijn team,
dat van de kleuterschool en niet te vergeten de Schooladvies- en begeleidingsdienst Z.W. Kennemerland, de school
als één van de drie scholen uit de regio
de status van eksperimentele besisschool
te doen verkrijgen.
Een aardig moment was daarna het aanbieden van het kado van de ouders en

leerlingen, twee schoolvlaggen. Claudette van Duyn en Christiaan Kuin mochten ze met een paar toepasselijke woorden overhandigen, waarna Paul Drommel behendig in de mast klom om het
voorbereidende werk te doen voor het
vlaghijsen door Gerard van de Laar. En
toen begon het échte feest: een markt,
spelletjes, rad van avontuur, voorstellingen in de verschillende lokalen, kortom
een reeks van aktiviteiten tot 's middags
vier uur, waarna alle leerlingen een
traktatie en als herinnering een draagtas
met het vignet van de school mee naar
huisjnochten nemen. Het is misschien
wel aardig om te vermelden dat aktiviteiten die niet uit het schoolbudget
kunnen worden bekostigd gefinancierd
worden uit het z.g. 'Ouderfonds', dat
bestaat uit vrijwillige bijdragen van de
ouders. Het jaarlijkse sinterklaasfeest,
het kerstontbijt, maar ook de kopieermachine en de mediatheek konden ge-

foto Jacob Koning
realiseerd worden dankzij de offervaardigheid van de ouders. 'En de bingo-avond die we eens per jaar organiseren
zorgt weer voor welkome aanvulling'
aldus de heer Peters, penningmeester
van de Ouderkommissie, die het feit
dat 40 ouders zich hebben opgegeven
voor hulp bij de ekspressiemiddag
een bewijs vindt dat ze zich ook daadwerkelijk inzetten voor de school van
hun kroost.

AANVRAAG CENAV-FAILLISSEMENT OP 2 FEBRUARI VOOR
RECHTER
Zoals in de koerant van j.l. vrijdag werd
meegedeeld heeft Bernie Ecclestone,
de baas van de in Parijs gevestigde vereniging van formule 1-racewagenkonstrukteurs (FOCO), het faillissement
van de Cenav aangevraagd.

« Op woensdag 3 februari a.s. zal dhr.
G.F.G. van Elteren, sekretaris-penningmeester van het station Zandvoort van
de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, in verband
met zijn leeftijd afscheid nemen. Hij
wordt in deze funktie opgevolgd door
de heer J.J. Zijp. Het afscheid zal plaats
hebben in het Gemeenschapshuis 's avonds om acht uur. Ton Bakels zal twee
door de direktie van KNZHRM beschikbaar gestelde films vertonen.

jan.

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

27 '04.44
12.43 "16.52 00.52
28
05.17
13.17
17.31 01.30
29
06.01
18.09
14.00
02.09
14.41
18.48
02.49
30
06.40
19.32
03.32
07.17
15.17
31
Doodtij 19 jan. Springtij 27 jan.
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Wij helpen in vele noodsituaties door kinderoppas,
klusje, boodschap, begeleiding en een praatje of bezoekje

UITSTEL VAN BETALING JOSHUA BIERERSTICHTING

' De nederiandse advokaat, die namens
de FOCA optreedt, heeft de faillisseAfgelopen donderdag is aan de Joshua
taris is van het Centraal Orgaan Ziekenmentsaanvrage inmiddels gedeponeerd
huistarieven, hetzelfde orgaan dat CRM
Biererstichting surséance van betaling
bij de haarlemse arrondissementsrechtverleend.
adviseerde tot verlaging van de J.B.S.bank. Daar zal de zaak op dinsdag 2
dagtarieven te besluiten. Inmiddels is
februari door de rechter worden bein Hoofddorp de nodige onrust ontHet houdt in dat de J.B.S. voor enige
handeld.
staan naar aanleiding van deze affaire.
tijd uitstel heeft gekregen en de betaDe Cenav heeft sedert de Grote Prijs
De direktieleden van de J.B.S. zijn nl.
ling van haar schulden kan opschorvan Nederland 1981 aan de vereniging
betrokken bij de oprichting van een
ten. In de tussentijd kan wellicht een
nog een schuld van 1,2 miljoen gulden.
psychiatriese tussenvoorziening in de
regeling tot schuldsanering getroffen
Om die reden werd Zandvoort van de
Haarlemmermeer. Hoewel vrijwel alles
worden die de Stichting van de onderF 3-kalender geschrapt en kreeg het
al rond was, heeft die gemeente beslogang kan redden. Dat lijkt in ieder geeen plaats op de reservelijst.
ten een en ander nog eens aan een
val de eerste taak te zijn van het tweeZou over de Cenav het faillissement
nauwgezet onderzoek,te onderwerpen.
tal bewindvoerders dat is aangesteld.
worden uitgesproken dan kan het
Wat voor rol de kommissie van goede
circuit eventueel nog dooreen andere
diensten nu nog speelt is onduidelijk.
eksploitant worden overgenomen. Die
Opvallend is wel dat de superdeskunzou dan een poging kunnen wagen op
dige in deze kommissie de heer Ande kalender te worden gezet. Door1 slaggevend is dan echter de opstelling
beek, voorgesteld als voorzitter van de
van de gemeente Zandvoort die bij
Vereniging van Nederlandse Zickenfondeen faillissement het kontrakt voor de
sen, naast een vijftiental andere funkties
huur.van het terrein kan opzeggen.
in de gezondheidszorgwereld, ook sekre-

eanduoortee NoeranJ

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding
p/a Koninklijk InstituutvoordeTropen
Mauritskade 63,1092 AD Amsterdam
Telefoon (020) 938973*

STUURGROEP WIL SPLITSING VAN EMM FLATS

familieberichten

foto Jacob Koning

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid in ons
hart voor alles wat zij voor ons is geweest en
betekend heeft, geven wij U kennis van het
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma, onze zuster, schoonzuster en tante
ADRIANA KOPER
weduwe van Jan Paap
in de ouderdom van 73 jaar.
Zandvoort: M.J. Paap
N.E. Paap-Koning
Jan-Maarten, Henk
J.C. Paap
S.T. Paap-Hamelink
Ellen, Irma
J. Koper
A. Koper-Beijerbacht
A. Koper-Horvath
A. Paap
Rotterdam: J. Wijburg
Neven en nichten
Zandvoort, 24 januari 1982
„Huize in 't Kostverloren", Burg, Nawijnlaan 1
Correspondentie-adres:
M.J. Paap, Burg. EngelberstraatSG
2042 KIM Zandvoort.

In navolging van woning'jouwverenigingen en koöperaties in andere plaatsen,
w.o. Zaandam, wil de gemeentelijke stuurgroep één- en twee persoonshuishoudens
ook in Zandvoort overgaan tot het splitsen van 4-kamerflats in woningen voor
alleenstaanden en twee personen.
Dit om aan de nog steeds toenemende
behoefte aan woonruimte voor deze
kategorie voornamelijk jeugdige woningzoekenden te kunnen voldoen.
Bij het splitsen van 4-kamerflats door
woningbouwverenigingen elders in
het land, zo blijkt uit een notitie van
het buro volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, worden van de twee
leegkomende flats er een gesplitst voor
bewoning door één- en tweepersoonshuishoudens. De andere flat blijft als
4-kamereenheid gehandhaafd om aan
de vraag naar deze woningen te kunnen
blijven voldoen. Want ook de behoefte
aan deze flats zal blijven bestaan, aldus
de notitie van het buro.
Uit een eerste reaktie van de zijde van
de woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht blijkt dat het bestuur van
de vereniging weinig voor het idee van
de stuurgroep voelt om de grote woonflats om te zetten in kleine wooneenheden. Aan de huisvesting van alleenstaanden, aldus een woordvoerder van EMM,
wordt door de woningbouwvereniging
thans al de nodige aandacht geschonken. Op dit moment is de vereniging door
middel van nieuwbouw op de hoek van
de Brederodestraat/ Dr. C.A. Gerkestraat bezig woningen voor alleenstaan• den en tweepersoonshuishoudens te

AFSCHEIDSRECEPTIE BESLOOT
TONEELKARRIERE VAN
JOPIE BISENBERGER
Niet alleen het Nederlands Centrum
voor Amateurtoneel gaf bij het 45-jarig jubileum van Jopie-BisenbergerKromhout uiting van zijn waardering,
ook haar eigen vereniging 'Op Hoop
van Zegen' liet zich niet onbetuigd.
Tijdens een druk bezochte receptie zondagmiddag in het Gemeenschapshuis
werd zij benoemd tot erelid. Voorzitster Sylvia Holsteyn, die namens de
toneelvereniging het woord voerde,
liet haar gelukwensen met deze benoeming vergezeld gaan van een geschenk
onder koevert. Onder de aanwezigen
die de jubilaresse de hand kwamen
drukken zagen we burgemeester Machielsen, het raadslid Ab van der Moolen en echtgenote, Gelijn Molier, uiteraard leden en oud-leden van 'Op Hoop
van Zegen' maar ook afgevaardigden
van de toneelvereniging'Wim Hildering'
en de Haarlemse zustervereniging 'Toi
toi'.

stichten en in de naaste toekomst hoopt
men voor deze kategorie woningzoekenden huizen aan de Nieuwstraat (het
voormalige Hulsmanhof) te kunnen
bouwen. Maar er moet ook gedacht
worden aan woningen voor gezinnen
met meerdere kinderen. Die zijn er ook
nog, stelt EMM.
Ondanks de afwijzende houding van de
woningbouwvereniging wil de stuurgroep
het EMM-bestuur vragen de mogelijkheden van splitsing van 4-kamerflats te
onderzoeken en het resultaat aan de
leden van de vereniging ter beoordeling voor te leggen. Want die moeten
uiteindelijk over de splitsing beslissen.
Het verzoek van de stuurgroep aan
EMM zal worden ondersteund door
het in de groep vertegenwoordigde bu-

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum van „Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7
te Zandvoort, waar gelegenheid is tot afscheidnemen en condoleren dinsdag van 19.00 tot
19.30 uur en woensdag van 16.00 tot 16.30 uur
en van 19.00 tot 19.30 uur.

ro van volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening en de dienst van publieke
werken.
Het buro van volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening is tegen het verhuren door de gemeente van kamers
aan alleenstaanden in de gemeentewoningen aan Hobbemastraat, Koningstraat, Kanaalweg, etc. waarom de
stuurgroep had gevraagd. Deze woninggen, zo adviseert volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening aan het kollege
van b en w, moeten gereserveerd blijven voor bejaarden en ekonomies
kwetsbare gezinaen.

De begrafenis zal plaatshebben donderdag 28
januari om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek van Burg. Engelbertsstraat 36 om 13.40
uur.

Na een moedig en geduldig gedragen lijden, is i n geslapen onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
ARTJE JOHANNA KULK
weduwe van Arie Paap
oud 90 jaar.
Wij hebben gelukkig een vaste hoop op een opstanding, op een rechtvaardige en nieuwe aarde.

ministeriële belangstelling voor
aktiviteitencentrum in zandvoort
Het ziet er naar uit dat het plan om een
nieuw te bouwen wijkcentrum in Zandvoort-noord te kombineren met een
aktiviteitencentrum (dag- en ontspanningverblijf voor zwaar lichamelijk gehandikapten) binnenkort opnieuw aan
de orde zal komen.
Het door Nieuw Unicum gelanceerde
plan voor een samengaan van 't Stekkie
en een aktiviteitencentrum in één gebouw verdween vorig jaar in de ijskast
toen de gemeenteraad, in verband met de
snel verslechterende financiële positie
van de gemeente, besloot tot een meer
eenvoudige opzet van een nieuw te
bouwen wijkcentrum over te gaan. Van
een kombinatie wijkgebouw/aktiviteitencentrum werd voorlopig afgezien
omdat er grote onzekerheid bestond
over het verkrijgen van ekstra gelden
voor de stichtings- en eksploitatiekosten
voor een aktiviteitencentrum.
De moeilijkheid schuilt in de bestaande
regeling voor het verkrijgen van gelden
door middel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ) die l\lw.
Unicum ontvangt voor aktiviteiten op
het gebied van kursussen, ontspanning
e.d. voor de bewoners van de leef- en
werkgemeenschap aan de Zandvoortselaan. Het rijk verzet zich er totnogtoe
tegen dat door N w. Unicum een tweede
beroep op deze wet of het ministerie
van crm wordt gedaan om geld voor
het stichten en beheren van een afzonderlijk aktiviteitencentrum. Dat is
dubbel op, vindt de rijksoverheid.
Het is echter niet uitgesloten dat in dit
standpunt van Den Haag binnenkort
verandering komt en het rijk zijn bezwaren laat vallen.
Leden van de bijzondere kommissie gehandikaptenbeleid van de 2e Kamer heb-

Johannes 5:28,29
Laren:

ben deze kwestie tijdens een vorige week
gehouden openbare vergadering aangekaart bij minister Gardeniers van volksgezondheid. En deze heeft er wel oren
naar om de zaak aan te pakken. Evenals de bijzondere Kamerkommissie is
zij van mening dat er alles aan moet
worden gedaan om lichamelijk gehandikapten zo veel mogelijk in kontakt
te brengen met hun valide medeburgers in een omgeving buiten de gehandikaptencentra.
De minister wil daarom op korte termijn gaan praten met nw. Unicum,
het voorlopig bestuur van het aktiviteitencentrum en de gemeente Zandvoort om een kombinatie 't Stekkie/
Aktiviteitencentrum alsnog tot stand
te brengen. Ondanks de hoge bedragen
die er mee gemoeid zijn acht zij de totstandkoming van een verdere integratie van de gehandikapten in de samenleving van het grootste belang. Over de
uitkomst van het overleg dat zij met
de betrokkenen wil gaan voeren wenst
mevrouw Gardeniers geen enkele konkrete uitspraak te doen. Zij wil in dit
stadium niet de indruk wekken dat
haar pogingen om in Zandvoort een
aktiviteitencentrum van de grond te
krijgen al bij voorbaat vruchten zal
afwerpen. De bewindsvrouwe wil
zich nergens aan binden of op vast leggen.

J.M. Bouma-Paap
G.B. Bouma
M. Bouma
D. Bouma-Piers
S. Kuipers-Bouma
F. Kuipers

Haarlem, 25 januari 1982.
Zuiderhout
Correspondentie-adres:
Hilversumseweg 59- 1251 EW Laren
De crematie heeft in besloten familiekring plaatsgevonden.

omroepers
1948
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1978

SOjttr ttndtechnieker
kunstf ebitreptntie, etc.
A.R1TMAN
Telefoon 14365
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wanneer cenav failliet wor
gaat gemeente circuit beheren

19 januari - 25 januari 1982.
ondertrouwd : Dick Otto Vastenhouw en Nelly Gerda Moll; Gerardus Antonius Daas en Roberta Hendrika Willemse ; Jacobus Paulus Alessie en Veronica van der Klugt.

Wanneer de rechter instemt met het
verzoek van de internationale organisatie van formule 1 konstrukteurs FOCA
om circuiteksploitant Cenav failliet te
verklaren zal de gemeente Zandvoort
het huurkontrakt met de Cenav opzeggen en het beheer van de racebaan, in
afwachting van een andere bestemming
van het circuitgebied, zelf ter hand nemen.

gehuwd : Jan Oosterom en Caroline
Irene van der Meer.
overleden : Ursula Luijt, geb.
Winckler, oud 68 jaar; Johannes
Franciscus Visser, oud 96 jaar ;
Treesje Evelijn Lek, oud 57 jaar ;
Luise' Bindels, geb. Schmidt oud 69
jaar ; Elisabeth Bakker, oud 72 jaar;
Maria Christina Hendriks, oud 86
jaar.

Dit verklaarde pvda-wethouder Aukema
dinsdagavond na afloop van de raadsvergadering tegenover een medewerker van
de koerant.
Zoals eerder door de koerant werd bericht heeft de in Parijs gevestigde organisatie van renwagenkonstrukteurs nog
een vordering van f. 1.200.000.- op de
Cenav, die de baas van de bolide ontwerpers, Bernie Ecclestone, nu via een
faillissement alsnog wil proberen binnen te halen. De kans daarop is niet
erg groot want de kas van de Cenav is
vrijwel leeg en de bezittingen aan roerend en onroerend goed van de vereniging zijn ook al niet om over naar huis
te schrijven. Wanneer het bedrag niet
ter elfder ure op tafel komt en aan
Ecclestone wordt overgemaakt ziet
het er somber uit voor de Cenav.
Als de rechtbank het door de FOCA
gevraagde faillissement inwilligd wil
de gemeente, mede in verband met
de voor het komende raceseizoen gemaakte afspraken en afgesloten kontrakten, het circuit nog niet direkt

Aukema: het streven blijft er op gericht de racebaan te sluiten
sluiten. Op dit moment is tussen b en
wen de gemeentelijke diensten intern
overleg gaande over een beheersvorm
voor het runnen van de racebaan gedurende een wat wethouder Aukema
noemt 'overgangsperiode tot het moment waarop een andere bestemming
van het circuitterrein in kannen en
kruiken is.
Wanneer dit zal gebeuren hangt voor
een groot deel af van de medewerking
van de provinciale en rijksoverheid,
waarmee op 11 februari a.s. het
'breed overleg' start tussen vertegenwoordigers van de gemeente Zandvoort,
provinciebestuur en ambtenaren van

VERKLARING :

foto Jacob Koning

partikuliere eksploitatie van het circuit gedurende de overgangsperiode
naar een andere bestemming is uitgesloten . ..
de departementen van ekonomiese zaken en crm. Tijdens dat gesprek zal
van de zijde van de gemeente in het
bijzonder de aandacht worden gevestigd op de financiële konsekwenties
voor Zandvoort gedurende de overgangstermijn.
De derving van inkomsten uit het circuit wanneer de Cenav verdwijnt heeft
voot dit jaar geen nadelige gevolgen
voor de schatkist van Zandvoort-'wij
kunnen altijd nog onze reserves aanspreken', aldus Aukema-maar na 1982
valt er een gat in de begroting. Om dit
te dichten hoopt hij en uiteraard de
restvan het gemeentebestuur op geldelijke steun van provincie en of rijk. Die
hulp zal nodig blijven tot een nieuwe
bestemming van het terrein gereed is
en in eksploitatie kan worden genomen.
Daarbij wordt nog steeds gedacht aan
de bouw en inrichting van een bungalowpark met een oppervlakte van circa
20 ha. Voor de planologiese opzet van
dit projekt heeft bet dagelijks bestuur
van de provincie vorige week het licht
op groen gezet. De eerste stap op de
weg naar een alternatieve bestemming
van het terrein is dus genomen. Op de
toekomstige bestemming en ontwikkeling van de rest van het circuitgebied
wordt door provincie en gemeente nog
druk gestudeerd.

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 diegene
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 piraat en tevens alle verdere
kontakten met de hr. v.d. Waal heb
verbroken. Ik kon mij niet verenigen
met zijn handelswijze.

Over de opzet van de eksploitatie van
het circuit tijdens de overgangsfase wilde wethouder Aukema nog geen mededeling doen, maar vast staat dat die
door de gemeente of een organisatie of
instelling namens de gemeente zal worden uitgevoerd. De wethouder onthulde dat de gemeenteraad op een onlangs
gehouden besloten zitting b en w blanko volmacht heeft verleend om alle
maatregelen te nemen die nodig zijn indien de Cenav failliet wordt verklaard.
Als uitvloeisel van die volmacht heeft
het kollege besloten dat de voorlopige
voortzetting van de eksploitatie in
geen geval in handen zal worden gegeven van een in- of buiten Zandvoort
nieuw op te richten partikuliere organisaite of stichting. Opheffing van de
Cenav betekent vrijwel zeker het ont-

slag van de elf personeelsleden, want
de gsmeente is niet van plan de medewerkers(sters) van de Ceiiav over en
in vaste dienst te nemen. Hoogstens
op kontraktbasis. Aukema kon op dit
moment nog niet zeggen op welke wijze de gemeente de praktiese uitvoering
van het circuitbeheer, administratie,
toezicht, e.d. denkt op te lossen. Maar
ook hieraan wordt gewerkt.
Laat niemand zich overigens de illusie
maken dat voortzetting van de eksploitatie betekent dat.de racebaan open
zal blijven. Het gemeentebestuur, aldus
Aukema, heeft de vaste wil te streven
naar sluiting van het projekt.
Dat is, zo beklemtoonde hij, de opdrach
van de raad.

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 in ons gestelde vertrouwen, tot ziens.
W.D.P.
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MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

groeten uit zandvoort
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waterstanden
febr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

H. W.
07.59
08.51
18.05
11.21
00.14
01.22
02.21
03.18
04.04
04.40
05.15

L.W.
15.58
16.51
18.05
19.22
08.14
09.20
10.21
11.18
12.06
12.41
13.15

H.W.
20.26
21,31
22.56
- .12.39
13.49
14.46
15.33
16.14
16.51
17.28

L.W.
04.26
05.30
06.56
08.14
20.40
21.49
22.45
23.33
00.15
00.51
01.28

Hotel 'DeSchelp'
aan de Dr. C.A.
Gerkestraat in een
heel wat florissan tere
toestand dan waarin
het volgende week
dinsdag onder de
hamer komt.

burgemeester machielsen levert jaarrede in
Alles wordt minder en iedereen levert
in.
Ook burgemeester Machielsen van
Zandvoort.
In zijn nieuwjaarsboodschap aan het
begin van de eerste bijeenkomst van de
gemeenteraad in 1982 kondigde hij aan
in het vervolg geen nieuwjaarsrede
meer te zullen houden.
Naar zijn oordeel is een nieuwjaarstoespraak een achterhaalde zaak en niet
meer van deze tijd. Gebruiken en tradities kunnen zinvol zijn, maar dan moeten ze inhoudelijk wel iets voorstellen.
Dat is in de ogen van de voorzitter van
de gemeenteraad bij een nieuwjaarsrede niet of niet langer het geval en
daarom zette hij de overleefde traditie
bij het grofvuil om te worden afgevoerd.
Een terugblik op het voorbije 1981
vond Machielsen niet nodig want het
was allemaal al bekend en dus oude
kost en vooruitzien is onmogelijk, omdat te veel faktoren van buitenaf de
besluiten van de gemeenteraad kunnen
beïnvloeden. Een blik in de nabije toekomst wordt bovendien nog bemoeilijkt door dat in het a.s. voorjaar verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaatsvinden en veel van hetgeen
daarop volgt zal worden bepaald door
de stembusuitslag en de koers die een
nieuw kollege van b en w gaat volgen.
Maar een ding staat wel vast: de koek
die wij in de gemeente te verdelen hebben zal veel en veel kleiner zijn dan
voorheen en nieuwe en mooie dingen
voor de mensen kunnen we vooreerst
wel vergeten. Om het nieuwe jaar niet
helemaal met lege handen tegemoet te
treden had de eerste burger van Zandvoort een aantal slogans die de dynamiek van de plaatselijke volksvertegenwoordigers wellicht nog kan verhogen.
Hier volgen ze.
Er is meer dan ooit bestuurskracht
nodig en er is geen behoefte aan holle
frasen -ook in de politiek dienen begrippen als oprechtheid en openheid fundamenteel te zijn- diskussieren betekent
luisteren naar argumenten en deze te
wegen, ook in de raad - kritiek waar
ook geuit, dient te steunen op kennis
en inzicht - ook in de politiek moet
aan het omgaan met mensen grote
waarde worden toegekend en eisen gesteld.
Burgemeester Machielsen had er nog
een paar, maar toen was de cake op.
De krisis sloeg al direkt hard toe aan
het begin van 1982.

|ïl§UWS
IliriiS: klein.
• Met een prinsenbal op zaterdag 30
januari, morgen dus, bijt sociëteit Duysterghast de spits af van de jaarlijkse karnavalsviering in Zandvoort. Het bal, dat
wordt georganiseerd in het kader van
de derde lustrumviering van Duysterghast, vindt plaats in het onderkomen
van de soos aan het Gasthuisplein. Voor
deelname aan het festijn heeft het bestuur van Duysterghast de drie plaatselijke, een heemsteedse en een amsterdamse karnavalsvereniging uitgenodigd.

familieberichten

familieberichten

DANKBETUIGING
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan
van onze lieve moeder, oma, grootmoeder en betovergrootmoeder
Mevrouw A. PAAP
weduwe van A.J. van der Moolen
betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder het verplegend personeel van het Huis in de Duinen.
Uit aller naam

hier
staat
uw
brief
raad alleen in rondvraag
aktief
De voor de eerste bijeenkomst van de
zandvoortse gemeenteraad in 1982
samengestelde agenda bood de afgevaardigden nauwelijks enige aanleiding tot het maken van op- en aanmerkingen.

Hildering van de-f raktie van de vvd was
opgetogen over de aanwezigheid van
glasbakken in de gemeente. Maar de
gaten waardoor men de flessen in de
kontainers moet deponeren waren te
klein, had de liberaal uit eigen ervaring
ondervonden. Een vierkante fles had
hij niet door de opening van de glasbak
En hetgeen door de raadsleden over zaken als onderwijsvergoedingen voor leer- kunnen krijgen. Een probleem waarmee
middelen en de vaststelling van het aan- wel meer ingezetenen te kampen zullen
krijgen, dacht Hildering.
tal wekelijkse lesuren voor het vakonVoorzitter Machielsen dacht er het zijne
derwijs op de scholen te berde werd gevan en beëindigde met een forse klap
bracht was niet de moeite waard om
met de houten hamer de vergadering.
voor de lezer op te tekenen.
Alleen de rondvraag bracht nog wat leven in de brouwerij met vragen van het
vvd-raadslid Attema over een 'stripteaseauto' die in verwaarloosde toestand in
de Thorbeckestraat staat geparkeerd.
Tot overmaat van ramp wordt er
ook nog door een manspersoon in overnacht en dit was voor de liberale volksvertegenwoordiger de druppel die de
emmer deed overlopen. Tegenwoordig
kan alles maar langs de openbare weg.
De auto des aanstoots zal binnenkort
uit het beeld verdwijnen, antwoordde
voorzitter Machielsen. Richting Schotland,waar de eigenaar van het vehikel
werkzaam is, voegde hij er nog aan toe.
De socialist Toonen was nog steeds niet
gerust over de proefboringen naar olie
voor de kust van Zandvoort. Is men
voldoende voorbereid wanneer er iets
mis gaat?wilde hij weten. Er bestaat
een provinciaal rampenplan voorde
bestrijding van olievervuiling aan het
strand dat onlangs nog met sukses door
rijkswaterstaat is beproefd, aldus de
burgemeester.

Aan alle lieve mensen
die mij zo'n geweldige en staande ovatie
gaven en zoveel prachtige bloemen op
de beide voorstellingen van „Daag Mevrouw Puffïn". Daarbij de gezellige receptie waarbij ik zoveel kadoos, planten,
bloemen en enveloppen met inhoud
mocht ontvangen, hierbij hartelijk
bedankt.
Ik zal u en het toneel héél erg missen
maar geef de jonge leden van 'Op Hoop
van Zegen' een kans en blijft u alstublieft mijn en uw toneelvereniging
trouw.
Tot ziens en nogmaals bedankt.
Jopie Bisenberger-Kromhout.

eanduoortse hoerartf

W.A. van der Moolen
A.J. van der Moolen
E. van der Moolen-Koper

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 31 januari a.s.
10.00 uur : Ds. M.E. Duyverman, Haarlem.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 31 januari a.s.:
10.00 uur : Ds. P. van Hall
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 30 januari a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 31 januari a.s.:
08.45 Uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharisitieviering mmv. St.
Caeciliakoor.
PROTESTANTENBOND
zaondag 31 januari a.s.
10.30 uur : bijeenkomst verzorgd door
leden n.p.b. en lepra-komité

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 30 en zondag 31 januari a.s.:
Zuster N. de Jong, Bronsteeweg 22, Heemstede, tel. 023-282197.
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel 023320202 (dag en nacht).

ter veer en van der mije keren
niet terug in nieuwe raad

komen. Voor nadere informatie over
lesgelden, aanvangtijd en kursusduur kan
men zich wenden tot Marlies, tel. 18072.

« De stichting EVA-Zandvoort start
in februari meteen tweetal kursussen
in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg. Het thema van de eerste kur• Zaterdagmiddag, 6 februari, wordt
sus, die op dinsdag 2 februari start.gaat
van 2 tot 4 in het schoolgebouw van
over politieke vorming van vrouwen. De de Wim Gertenbach mavo een ekspositie
leergang, waarin zoveel mogelijk facetgehouden van het werk dat de leerlingen
ten van het politiek bedrijf worden begemaakt hebben bij de vakken tekenen,
handeld, bestaat uit een dozijn lessen.
handenarbeid en handwerken.
Inlichtingen over aanvangstijden en lesIn de aula zijn gezellige zitjes ingericht
gelden verschaft EVA-medewerkster Ria en kan men onder het genot van een
Bergwerf, tel. 16700.
hapje en een drankje genieten van het
Op donderdag 23 februari begint EVA
optreden van enkele leerlingen die dans
met een kursus maatschappijleer in de
en muziek ten tonele zullen brengen.
openbare bibliotheek. In deze kursus
Tegelijkertijd wordt een open dag gezullen o.a. de relatie man-vrouw, de eko- houden voor die ouders die informatie
nomiese positie van de vrouw, moederwensen over het onderwijs dat op de
schap en gezondheidszorg aan de orde
school gegeven wordt.

Melden wij in de koerant van vorige week dinsdag dat het pvda-raadslid Ab van der Moolen had besloten
zich niet meer voor een nieuwe raadsperiode verkiesbaar te stellen in de raadsvergadering van afgelopen
dinsdag deelden de cda-ers Kors van der Mije en Gerard ter Veer, resp. wethouder en raadslid, mee dat
ook zij niet meer wilden meedingen naar een zetel in de gemeenteraad.
Van der Mije vond het na twaalf jaar onafgebroken wethouder te zijn geweest tijd wórden om op te stappen -hij ambieert nog wel een zetel in provinciale staten- en Ter Veer nam afscheid in verband met
zijn drukke werkzaamheden. Laatstgenoemde maakte van 1970 tot '74 deel uit van de toenmalige '
fraktie van de kvp en keerde na de verkiezingen van '78 als cda-er terug in de plaatselijke volksvertegenwoordiging.
Burgemeester Machielsen kreeg het er benauwd van. 'Ik hoop niet dat deze trend zich doorzet'was zijn
reaktie op het afzwaaien van drie leden van de gemeenteraad.

afbraak mon

e begonnen

foto Jacob Koning

Deze week is een begin gemaakt met de
afbraak van gebouw Monopole aan het
Stationsplein. Op het terrein van het
voormalige uitgaanscentrum en de nu
nog naastgelegen panden wil de gemeente in de naaste toekomst bijna honderd
twee- en driekamerwoningen laten bouwen in de woningwet- of premiebouwsektor.
Toen vorig jaar bekend werd dat Monopole zou worden gesloopt schreef onze
medewerkster mevrouw Kraan-Meeth :
Het desolate gebouw met zijn dichtgespijkerde ramen en deuren herinnert in
niets meer aan het vroeger zo geliefde
uitgaanscentrum, dat de zeer sterken
onder ons gekend hebben als een exquise gelegenheid waar de 'propriétaire' C.
Degen voor zijn verwende gasten niemand minder dan de bekende violistdirigent Lanfrédi en zijn orkest liet
optreden. Voor latere generaties betekende Monopole amusement, gezellig
uitgaan, was het de zaal waar de Zandvoortse verenigingen hun uitvoeringen
gaven. Natuurlijk waren er wel een
paar uitzonderingen. Zo vierde de Zandvoortse Handelsvereniging haar jubilea
altijd in 'Zomerlust' en gaf het Mannenkoor van 'Onderling Hulpbetoon' zijn
konserten in de grote zaal van het kurhaus. Maar verder was het al Monopole
wat de klok sloeg met als feestelijke
afrondig 'bal na'. Na de oorlog werd
ook in Zandvoort het uitgaansleven •
weer gretig opgevat en het was natuurlijk Monopole dat onmiddellijk zijn
deuren open zette om het publiek gelegenheid te geven zijn schade op amusementsgebied in te halen. Er kwam
toen letterlijk voor elk wat wils. De
Culturele Kring "t Helm', in 1950 in
het leven geroepen met het doel door
het houden van tentoonstellingen e.d.

omroepers
C.S.U. b.v. zoekt op korte
termijn
PART-TIME
SCHOONMAAKSTERS
voor diverse objecten in
Zandvoort.
sollicitaties 02526 - 87273.

1948

-

1978

30 jaar tuidtechnieker
kunstgebitrepintie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

ÏERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

belangstelling te wekken voor kulturele waarden, richtte de werkzaamheden ook op het organiseren van konserten, voorstellingen en lezingen op
een 'verantwoord artistiek en wetenschappelijk nivo', en die vonden vanzelfsprekend plaats in Monopole. Andere bespelers van Monopole waren de
gezelschappen die doörT^tTnstituut
voor Arbeiders Ontwikkeling, het
latere NI VON, naar Zandvoort werden
gehaald en daarvan zijn ons het meest
bij gebleven een optreden van het Bal-

dit een aflopende zaak werd. De poging die een jaar of zes geleden ondernomen werd om Monopole als
Beach Club nieuw leven in te blazen
mislukte. Op 28 mei 1979 haalde het
niet fraaie maar wel nostalgiese gebouw de voorpagina's van de plaatselijke pers : 'Monopole een prooi der
vlammen! '
De slopers hebben nu het laatste woord.

bar - snackbar de frietpot - snackbar de frietpot -snack
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
10 tubes talensverf voor
f. 10.»

l ,DE FRIETPOT

de boet

Winkelcentrum Nw.-Noord.
Tel. 15655
maandagmorgen gesloten

Voor direct / spoedig gevraagd
INFORMATRICE / TEUR
(februari t/m september)
Graag snelle, schriftelijke en uitvoerige
reactie aan :
Directeur Stichting WV - Zandvoort
Postbus 212 - 2040 AE Zandvoort.
Gevraagd voor spoedige indiensttreding
- part-time schoonmaaksters voor
objecten in Zandvoort
- echtpaar in part-time dienstverband
voor diverse panden.
telefonisch solliciteren en/of inlichtingen:
zaterdag tot 12.00 uur
zondag vanaf 14.00 uur
maahoag gehele dag
SCHOONMAAK EFFICIENCY
Dr. v. Haeringenplantsoen 29
2151 AS Nieuw Vennep
tel.nr. 02526 - 8 7213

alle rokken voor f. 75.- (o.a. Finke, Cherry)
enkele damespakjes f 198.- (marella)
blouses f 35.- (Cherry)
broeken f49.- (Barry)

Uw lïuld vraagt aandacht.

o

WOENSDAG

ALLES MOET WEG.

Zoals u weet is Philipsen damesmode al enige
tijd gesloten. Wij willen nu echt van onze restanten dameskleding af.
Wat dacht u van de volgende prijzen :

vesten f 85.- (Cherry)

let der Lage Landen met een toelïchting van Sonia Gaskell en een opvoering van 'De Kroongetuige' van Agatha Christie. Nog meer bekende namen
sierden in die dagen de affiches van
Monopole : Toon Hermans, Wim Sonneveld, Johan Kaarten Lou Bandy.
Geleidelijk aan begon de betekenis
.van Monopole^qor het uitgaansleven in Zandvoort echter te verminderen. Als bioskoop kon het zich nog
wel een tijdje handhaven maar de opkomst van de televisie maakte dat ook

14444 Politie (alleen noodgavalton)
12000 Brandmeldingen
13343 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo VW
18083 Stichting Wijkraad Nvv. Noord
(023) 242212 Automobièlbedrijf
Flintarman, ZandvoortMlaen365, Bentveld
Daihatsu dealeraervice
12323 Rinko autotechniek, werkplaats en magazijn
13360 Rinko verkoopcantrum, nieuwe en gebruikte Renaults.
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

DE GEHELE DAG
15

GESLOTEN

l
">
~

De bij de ANBOS aangesloten
schoonheidsspecialiste
geeft die aandacht en adviseert
u bij de verzorging van uw huid.
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem.
Ook in uw plaats kunt u terecht.

NICO
Vondellaan 1B
tel. 16227

ap jeq>peus •

u JB Algemene Nederlandse
$ i l Bond van
M •• Schoonheidsinsliiulen

uj. ap jeq>jocus - jodiauj. ap jeq>peus -

filatelisten,
de zandvoortse postz^gelclub
' organiseert
DINSDAG 2 FEBRUARI a.s.
in de kantine van alblas grafische
produkten, kpchstraat 4, zandvoört,
haar postzegelruilavond.
Ook voor de jeugd is er nu plaats. aanvangstijden:
jeugd (t/m 13 j.) van 18.30 tot 19.30 uur
volwassenen van 20.00 tot 23.00 uur
voor de jeugd en leden is de toegang
gratis, nipt leden betalen f 1.- (inkl. koffie)
u kunt zich die. avond als lid opgeven bij:
f.l.tervelde-fiêmingstr. 304-tel. 12303
:.-.; roj j;a alblas- fahrenheïtstr.-29" --«

tel. 15286/14124
.zij kunnen u ook de nodige andere
informatie geven.
.

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

tel. 12372
tel. 14618

tel. 13698

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

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 Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

Komt u eerst naar de basketballwedstrijd

LIOIMS-BLUE STARS
op zaterdag 30 januari, aanvang 20.30 uur in de Pelikaanhal
en gaat u daarna lekker en gezellig bij ons eten.
Het adres is:

Philipsen Mannenmode

Haltestraat 40-42
Tel. 16218

tel. 11362

Zceurul 26.2042 LC Zandvoon. IHefoon W507.I44VT
!>.(.(. IM2I

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

RINKO VERKOOPCENTRUM
VAN LEDEREN BANKSTELLEN 6

Burg. v. Alphenstraat 2a, Zandvoort, telefoon 02507-13360

Bel ook even voor informatie!

'pruiming met goedkeuring van de overheid van 14 januari t/m 4 februari.

NIEUW - VOORDELIGE AUTOVERZEKERINGSPREMIES
VOOR GOEDE EN ERVAREN RIJDERS.
Voorbeeld:

Bij overname 50 9fo no claim
All-risk
WA-plus

WA

Renault 4
Renault 5
Renault 18

248,269,330,-

298,334,415,-

Daarna bij verdiende 70 9b
~~WA~
WA-plus
All-rtek

199,
215,280,-

495,609,792,-

285,290,370,-

' 378,407,517.-

deago auto £> maatserie
^ir ^^

^0P

De exklusieve verwerking
van twijgsoepel,puur leer
plus de dikke zachte
kussens garanderen
ongekend zitkomfort.
Het donkere solide
hardhout benadrukt de
degelijkheid van dit ontwerp. Direkt uit
voorraad leverbaar, uitgevoerd in speels
patch-work, 3 zits + 2 zits kombinatie.
Normale prijs
LEDEREN BANKSTELLEN
2450.-NU
uitmuntende kwaliteit tegen
exorbitant lage prijzen
normaal
2450,NU 1995,normaal
3695.NU 2995,normaal
3795.NU 2495,normaal
4790.NU 3995,-

LEDEREN FAUTEUILSnormaal
normaal

1095.1895 -

NU
NU

795,1395,-

Apeldoorn
Europaweg 170, Telefoon (055) -33 3666
Scheveningen
Gevers Deynootweg 83 (100 m vanaf het Kurhaus)
Telefoon (070)-553086

ZONO*'

Zandvoort: Stationsplein 13-15.

restaurants

meubelkeur zitparadijs

c'estbon
"Kerkstraat 2a, Zandvoort
tel. 14597

Duivenvoorden
02507-12824

oosterparkstraat

Reserveer tiidia uw tafel

Zeestraat 49-51 2042 LA Zandvoort Tel. 02507-12023
feest, vergadering of partij
HOTEL KEUR
ontvangt u hartelijk en gastvrij

Geboortekaartjes
D R U K K E R IJ
PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

Van Petegem n.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

Haltestraat 65. tel. 12060

bel 02507 17353

&
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN
weer bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium

SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.
profielen en modelvoorzetramen
voorradig.
Bij uw vakhandel

schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24

Tel. 12206

voor:

LUXAFLEX
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

BEKENDMAKING
ENORME STUNTVERKOOP VAN
EEN GROTE PARTIJ BANKSTELLEN UIT FAILLISSEMENTEN
o.a. LEDER EN STOF...
LET OP! De meubelen die te koop
worden aangeboden zijn allen van
uitstekende kwaliteit.
UW KANS OM VOOR MINDER DAN
GROOTHANDELSPRIJZEN IN HET
BEZIT TE KOMEN VAN PRACHTIGE
MEUBELEN VOOR ONGELOOFLIJK
WEINIG GELD!

ALLES MOET WEG!
GRIJP DEZE KANS!

Off. LuxaftoxdMlar
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

T LUIFELTJE
WOL EN HANDWERKZAAK
Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort
Telefoon 02507-1 7423

voor wol

ZIJLWEG 9, HAARLEM,
TEL. O23-32 6182
OPENINGSTIJDEN:
DONDERDAGAVOND 19.00 - 21.00 UUR
EN DE ZATERDAGEN 11.00 - 16.00 UUR
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ben w willen rekonstruktie gas
ondanks bezwaren doorzetten

foto Jscob Koning

Ondanks de bezwaren van een aantal
bewoners van het Gasthuisplein, de afdeling Zandvoort van Horeca Neder- land en de Federatie Handelsvereniging
Hanze houdt het kollege van b en w
vast aan de uitvoering van het plan
voor de herinrichting van het Gasthuisplein tot voetgangersgebied.
B en w vragen daarom aan de raad om
in afwachting van de voor de rekonstruktie van het plein noodzakelijke wijziging
van het huidige bestemmingsplan een
voorbereidingsbesluit te nemen. Verder
stellen zij voor Gedeputeerde Staten van
Noord Holland te verzoeken om de door
de pleinbewoners e.a. ingediende bezwaren tegen de herinrichting ongegrond te
verklaren en een verklaring van geen bezwaar (artikel 19 procedure van de Wet
op de ruimtelijke ordening) tegen verwezenlijking van het projekt af te geven.
Het Gasthuisplein, zo stelt het kollege
in zijn toelichting, kan een boeiende ontmoetingsplaats gaan vormen voor zowel
de ingezetenen van de gemeente als de
vele gasten die hier in de zomermaanden
vertoeven. Bovendien kunnen op het
plein aktiviteiten plaats vinden waarvoor elders in het dorpscentrum geen
mogelijkheden aanwezig zijn, aldus b
en w.
Geheel in overeenstemming met de algemene opvatting dat de auto een minder overheersende plaats in het dagelijks leven dient in te nemen en dat
ontmoetingscentra als het Gasthuisplein autovrij moeten zijn, zo vervolgen zij, heeft de zandvoortse gemeenteraad zich bij de uitwerking van het
rekonstruktieplan duidelijk uitgesproken voor het terugdringen van de auto ten gunste van een ontmoetingsplaats oftewel voetgangersgebied. Dit
mede, schrijft het kollege, om sociaalkulturele en andere aktiviteiten een
ruime kans te geven zich te ontplooien.
Hoewel in de oorspronkelijke opzet van
de pleinrekonstruktie niet was voorzien in enige ruimte voor het autoverkeer is, om de bereikbaarheid van de
bedrijven te vergroten en aan de bezwaren van de aksploitanten tegemoet
te komen aan de zuidzijde alsnog een
rijbaan voor auto's gekreerd over het
voetgangersgebied. M.b.t. het zo veel
mogelijk autovrij maken van het
Gasthuisplein wijzen b en w er nog
eens met nadruk op dat in het stedebouwkundig beleid niet langer wordt
uitgegaan van 'het parkeren voor de
winkeldeur', maar van 'n op redelijke
loopafstand gelegen parkeermogelijkheid. Die is er aan de oostzijde, vlak
bij de entree van het plein.
In hun voorstel gaan b en w uitgebreid
in op de bezwaren van eerder genoemde appellanten tegen de rekonstruktie
van het Gasthuisplein. Over het verdwijnen van de huidige parkeervakken
schrijven zij : dat de bewoners en de
eksploitanten van de bedrijven aan de
gedachte moeten wennen, dat het parkeren vlakbij de bestemming steeds
minder mogelijk zal zijn. Verder is het
kollege het niet eens met de bewering
dat dj bedrijven van de voorgenomen
herinrichting ekonomies nadeel zullen ondervinden. Ten onrechte, zo
stellen b en w, wordt de indruk gewekt dat het ekonomies leven alleen
maar schade ondervindt wanneer de
auto een meer bescheiden plaats krijgt
in het hart van de gemeente. Maar het
omgekeerde kan eveneens worden aan-

« Volgens een mededeling van de zijde van de Cenav-direktie zou de internationale konstrukteursorganisatie van
formule 1 racewagens FOCA, doormiddel van een dit weekeind door FOCAvoorzitter Bernie Ecclestone getekende
verklaring, de faillissementsaanvraag
van de Cenav hebben ingetrokken.
Ecclestone zou de afgelopen dagen in
Parijs met de Cenav overeenstemming
hebben bereikt over de betaling van
de f 1.200.000.- die de FOCA nog van
de circuiteksploitant te vorderen heeft.
Deze zou de schuld per kwartaal mogen
aflossen over een periode van twee jaar.
Maar volgens een mededeling van de
haarlemse advokaat.die voor de FOCA
optreedt,is hem van intrekking van het
faillissement door de FOCA officieel
nog niets bekend.
• Met de aanhouding van een 17-jarige
inwoner van Zandvoort heeft de recherche van de gemeentepolitie een groot
aantal diefstallen opgelost die de afgelopen maanden door de jeugdige arrestant waren gepleegd in o.a. een restaurant, school, kluphuis, jeugdcentrum
en garagebedrijf. Tevens bekende hij
ontvreemding van benzine uit auto's
en een vijftal fietsen.

B & W: terugdringen van de auto ten gunste van ontmoetingsplaats is uitgangspunt van de rekonstruktie van het Gasthuisplein
gevoerd, aldus het gemeentebestuur.
Wat de verkeerstechniese aspekten van
de herinrichting aangaat, meent het kollege, dat de indieners van de bezwaarschriften niet behoeven te vrezen 'dat
het vrachtverkeer in een fuik terecht
komt'. Er bestaat een mogelijkheid
voor het keren van de vrachtwagens
indien dit noodzakelijk is en geen van
de uitritten wordt afgesloten. B en w
wijzen met kracht de beschuldiging
van mat name de horeka van de hand
dat bij de besluitvorming sprake is van
een diktaat. Er is, werpt het kollege
tegen, voldoende overleg met de direkt
betrokkenen.geweest. Bovendien heeft
het Gasthuisplein een funktie voor geheel Zandvoort en kan en mag niet alleen rekening worden gehouden met

de bezwaren van de bewoners en ondernemers, aldus b en w in hun antwoord
aan de appellanten.
In de voor hedenavond vastgestelde bijeenkomst van de kommissie van algemene zaken en ruimtelijke ordening
vragen zij advies van de kommissieleden
over het voorbereidingsbesluit en hun
voornemen Ged. Staten te vragen de tegen de rekonstruktie ingebrachte bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
De vergadering in het gemeentehuis is
openbaar en begint om 8 uur.

Q20-2U444
TELE-UIISTERSPSL

Tedd.y Scholten presenteert
dagen nacht
de Rode Knils-lulstérspellIJn

-n,

0 Op vrijdag 12 februari vindt de officiele overdracht van het nieuwe sportveld van de christelijke mavo 'Jaap Kiewiet' aan de Sophiaweg door het stichtingsbestuur aan de schooldirektie,
plaats. De overdracht, die een feestelijk
tintje zal krijgen, is vastgesteld om 15.15
uur.

zvm versloeg rspperda met 3-2

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen is er eergisteren op het nippertje
in geslaagd het bezoekende Ripperda
met een doelpunt voor te blijven. De
ZANDVOORTERS KRAKEN WONING
kustbewoners zagen de in de eerste
helft van de wedstrijd behaalde forse
Twee zandvoortse woningzoekenden in 3-1 voorsprong in de laatste drie kwarde leeftijd van 29 en 18 jaar hebben zatier slinken tot 3-2, maar gaven Ripterdagavond een woonhuis aan de Van
perda daarna geen kans meer om door
Ostadestraat gekraakt. Het vrijstaande
te breken en de gelijkmaker te scoren.
huis, bestaande uit een woonkamer,
drie slaapkamers, keuken en douche
De ontmoeting op de goed bespeelbare
stond volgens beide krakers na het vergrasmat aan de Vondel l aan was nog
trek van de eigenaar al twee jaar leeg.
maar een paar minuten oud of de thuisDe krakers willen de vertrekken van
klup ontsnapte tweemaal achtereen terde woning opknappen en de ruimte
nauwernood aan een doelpunt van voordie zij niet voor eigen gebruik nodig
hoedespeler Plaisir. Keeper Ed Steffers
hebben eventueel als opvang aan een
reageerde echter alert.op de pogingen
derde woningzoekende beschikbaar
van Plaisir en wist het leer tijdig te stopstellen. De politie is op de hoogte van
pen. Na tien minuten nam de inmiddels
de bezetting, maar heeft tot op heden
warm
gedraaide aanvalslinie van Zandniets tegen de krakers ondernomen.
voortmeeuwen
het initiatief van de teDe bezetters van de woning.zeggen
genstander
over
en dat resulteerde in
de dingen die komen gaan rustig af te
de
13e
minuut
in
een doelpunt van
wachten, maar hopen met de eigenaar
John van der Zeijs. Deze knalde een
van het pand tot overeenstemming te
door Duncan Pratt toegeschoven bal
komen over hun verblijf in het huis.
zonder mankeren achter de Ripperda
goaly Van Rijn, 1 - 0.
1 Vijf minuten later volgde een tweede
treffer. Dit keer van de voet van Marcel
Schoorl, 2-0. Het kon niet op en in de
25e minuut was het weer raak. Opnieuw

eanduoortse Noeran}

DRAAI NU:

• Ongeveer dertig inbraken en andere
vergrijpen konden door de politie worden opgehelderd met de arrestatie van
vijf jeugdige zandvoorters in leeftijd
varieërend van 16-18 jaar. Alle vijf hebben een volledige bekentenis afgelegd.
Drie van hen zijn inmiddels voorgeleid
bij de officier van justitie in Haarlem.

wist John van der Zeijs een messcherpe
pass van Duncan Pratt met zijn schoen
de juiste richting te geven en Van Rijn
te passeren, 3-0. Nog voor het einde van
de eerste helft zag Ripperda kans de
voorsprong van de thuisklup te verkleinen. Peter Koning gaf keeper Steffers
na het nemen van een strafschop het
nakijken en met 3-1 brak de rust aan.
Direkt na de hervatting werd het opnieuw spannend. Na een fraaie scoringskans voor Marcel Schoorl, die op niets
uitliep, drong de voorhoede van Ripperda diep in de verdedigingsgordel van de
meeuwen door en maakte een tweede
goal. De bezoekers roken de gelijkmaker en verhoogden tempo en frekwentie
van de aanvallen om Zandvoort op de
knieën te dwongen. Om de doorbraakpogingen van Ripperda zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden moest
Bert Leijenhorst plaats maken voor
André Koning en Steef Water voor
Kees Bruin.
Zandvoortmeeuwen hield stand en zag
zelfs kans zo nu en dan een aktie in de
richting van het Ripperda doel te ondernemen. John van der Zeijs verscheen
twee maal voor keeper Van Rijn maar
had beide keren weinig geluk met zijn
schoten. Een keer verdween de bal over
de lat en rolde bij het volgende schot

naast de paal.
De stand bleef 3-2 in het voordeel van
Zandvoortmeeuwen en met dit resultaat
kon de thuisklup best te vreden zijn.
Komende zondag spelen de kustbewoners een uitwedstrijd tegen ADO'20 in
Heemskerk.

febr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

H.W.
07.59
08.51
18.05
11.21
00.14
01.22
02.21
03.18
04.04
04.40
05.15
05.55
06.38
07.17
07.54
08.40
09.40
10.54

L.W.
15.58
16.51
18.05
19.22
08.14
09.20
10.21
11.18
12.06
12.41
13.15
13.55
14.38
15.18
15.56
16.40
17.38
18.54

H.W.
20.26
21,31
22.56
- .12.39
13.49
14.46
15.33
16.14
16.51
17.28
18.03
18.40
19.24
20.14
21.14
22.24
23.41

L.W.
04.26
05.30
06.56
08.14
20.40
21.49
22.45
23.33
00.15
00.51

01.28
02.02
02.40
03.25
04.16
05.14
06.21

07.41

Jlpiws
Êört-& klein
a De groslijstkommissie van de afdeling Zandvoort van de pvda heeft voor >
de in begin juni van dit jaar te houden
gemeenteraadsverkiezingen de navolgende groslijst opgesteld.
Lijstaanvoerder wordt de huidige fraktieleider van de partij in de raad , Gert
Toonen. Tweede op de groslijst is wéthouder Ide Murk Aukema en derde
het raadslid Ineke Wind. De vierde t.e
m. de zeventiende plaats worden vervolgens ingenomen door Pim Kuijken,
Elly van As, Evert van der Mije, Ab van
der Moolen, Carola Achterhof, Wil van
der Oord, Maarten Weber, Joop van
Santen, Anneke de Wid, Paul van Wierst,
Yvon Schoorl, Sjouk Pinkster, Stella
Doorgeest en Leo Heino.
• De kommissie midden- en klein bedrijf gaat a.s. donderdag vergaderen in
het gemeentehuis. Op de agenda staan
een groot^antal onderwerpen die betrekking hebben op het zakenleven in
Zandvoort. De bijeenkomst is openbaar
en begint 's morgens om 10.00 uur.
» Aan de vele attrakties (het zwemmen uiteraard buiten beschouwing
gelaten) die 'De Duinpan' de laatste
jaren voor de jeugd heeft georganiseerd
is thans een nieuwe toegevoegd. Vanaf
heden zullen op iedere eerste en derde
zaterdag van de maand en in de krokusvakantie op woensdag 24 februari, inhet zwembad teken- en slapstickfilms
worden vertoond. In het tot de behagelijke temperatuur van 30 graden gebrachte kinderbad kan het jonge volkje
al naar verkiezing zittend, zwemmend
of drijvend meeleven met de avonturen
van Charlie Chaplin, Laurel & Hardy
en tal van andere prominenten, die zich
op de witte muur langs het bad zullen
afspelen. Voor ouders een unieke gele-

genheid om op deze dagen een kinderpartijtje te plannen want, en dat is in
deze tijd toch wel belangrijk, het kost
niets ekstraas !

monopole muur tuimelde door
dak showroom

• Het Ouderenkoor 'Voor Anker' dat
zich de laatste tijd onder leiding van de
nieuwe dirigente Riet van Pruissen met
veel sukses laat horen, wil graag op de
ingeslagen weg voortgaan. Er wordt
zelfs gedacht aan het instuderen van
vierstemmige liederen maar daarvoor
is een koor van 36 leden te klein. Uitbreiding is dus zeer gewenst en daarom
nodigt het bestuur dames en heren van
55 jaar en ouder uit om eens een repetitie te komen meemaken en dan de
sfeer (en de gratis thee) te proeven.
Er wordt gedacht aan alten, bassen en
tenoren maar ook sopranen zijn hartelijk welkom. De repetities zijn op
woensdagmiddag in het Gemeenschapshuis van half drie tot half vijf. Mochten er nog vragen zijn dan is de sekretaresse, mevrouw E.J. Pool-Pijpers,
Haarlemmerstraat 13d, tel. 12569, graag
bereid die te beantwoorden.

Ook onder de slopershamer weet het voormalige theater Monopole aan het Stationsplein nog voor de nodige sensatie te zorgen. Donderdagmiddag viel een van de af te breken muren van het gebouw wegens een
foutieve berekening van de slopers de verkeerde kant uit en tuimelde dwars door het dak van de naastgelegen autoshowroom van garage Rinko omlaag. Op het moment dat de brokstukken van de muur een reusachtig gat in het plavond sloegen en op de vloer van de showroom terecht kwamen bevond zich niemand in
de ruimte, zodat persoonlijke ongevallen -gelukkig- uitbleven. Maar de materiële schade aan de showroom en de auto 's was aanzienlijk. De direktie van het garagebedrijf schat deze op een kleine f 50.000.-.

omroepers
1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 1436S

natuurman van zalinge introduceerde
zijn nieuwste boek in zandvoort
schappij is scheef gegroeid, met kunstmest en onkruidverdelgingsmiddelen
ontregelde men het natuurlijk evenwicht in de natuur. Vanaf 1970 gingen
er stemmen op dat dit zo niet langer
kon. Alleen graan en een 'onkruid' is
niet goed. Een onderzoek van de Landbouw Hogeschool in Wageningen bewees dat granen opgegroeid samen met
ander groen rijker waren dan steriel geteelde. Bescherming van algemene planten is dus geen luukse maar een noodIn 1928 kondigde de toenmalige Kozaak. Om dit zo algemeen mogelijk onningin Wilhelmina in haar troonrede
der de aandacht van het publiek te breneen ontwerp natuurbeschermingswet
gen kwam de heer van Zalinge op het
aan. In 1968 was de wet er! Vooraf
idee een kalender te ontwerpen gekopwas er ook wel iets gebeurd, in 1905
peld aan een boek. De kalender bevat
vond de oprichting plaats van de Ver36 kleurenplaten voor de jaren '82, '83
eniging tot behoud van natuurmonuen '84 van planten, vogels, vissen en
menten, in 1908 werden er maatregedieren. Er staat geen tekst bij. Elke
len getroffen tegen de sterntjesmoord
maand wordt een blad afgescheurd en
en in 1912 kwam met veel moeite de
op de aangegeven bijpassende bladzijde
in het boek geplakt. En daat kan men
precies lezen wat de tekeningen (suLidy Schouten
bliem verzorgd door Piers Hayman) inhouden, namen; wetenswaardigheden
vogelwet tot stand. De Natuurbescheren interessante bijzonderheden. Het is
mingswet van 1968 biedt de minister
een echt doe-boek. Gestegen papierprijde mogelijkheid planten en dieren aan
zen en terugtrekking van een subsidie
te wijzen die bescherming nodig hebvan CRM maakten het geheel helaas
ben. Er werd een kommissie in het lenogal prijzig f 59,50,maar voor leden
ven geroepen om een keuze te maken
van wat voor klups dan ook die zich
en na 4 jaar kwam men met een lijst
op enigerlei wijze met natuurbeschervan ongeveer 50 planten en 50 dieren.
ming bezig houden (ook vrouwenverMen heeft bewust gekozen voor algeenigingen en jeugdklups) geldt een gemene planten en dieren die met uitreduceerde prijs van f. 47,50.
sterven worden bedreigd: o.a. de dis-Na de pauze toonde de heer Van Zatel, herfsttijloos, kaardebol, vogelmelk,
linge aan de hand van dia's hoe het
jeneverbes, primula, de slak en de saleook anders kan. Kleinschalige bedrijmander en het uiltje. De door de komven
waar de boer schoffelt en ploegt
missie samengeitelde lijst werd gepublien van zijn eigen akker leeft, een proceerd in de Staatscourant en als poster
verstrekt aan scholen, postkantoren e.d. jekt op het kampereiland. Ook heeft
men de wilg weer ontdekt, de geschilHet sorteerde helaas weinig effekt. De
de takken worden weer -na een misNederlander is niet erg natuur-minded,
lukte
poging met plastic- gebruikt bij
aldus de heer van Zalinge. Onze maatOnder auspiciën van de Vereniging Vrouwen van Nu hield de heer P. van Zalinge
vrijdagmiddag in het Gemeenschapshuis
een met dia's geïllustreerde inleiding
over zijn nieuwste boek 'Beschermd
Bedreigd'. Na een welkomstwoord aan
de ongeveer 40 aanwezigen door de sekretaresse van de vereniging, mevrouw
Willy Brand, dook de heer van Zalinge
in de histotie van de Natuurbescherming
in Nederland.

foto Jacob Koning

• Het Genootschap 'Oud Zandvoort'
houdt de jaarlijkse bijeenkomst voor
leden en andere belangstellenden op
vrijdag 12 februari om 8 uur in het
Cultureel Centrum. Het programma isis nog in voorbereiding maar vast staat
in ieder geval een klederdrachtenshow
van de zustervereniging 'Oud Noordwijk', terwijl onze vroegere plaatsgenoot Willy van der Mije bereid werd
gevonden zijn films over Zandvoort
in vroeger jaren te vertonen. Bovendien is er een korte dia-lezing over
plaatselijke 'monumenten' en zullen
de leden van de Zandvoortse Operette
Vereniging muzikale medewerking verlenen. Voorts wijst het bestuur van het
genootschap 'Oud Zandvoort' er op
dat het bijwonen van de genootschapsavond een goede gelegenheid is om een
kijkje te nemen op de tentoonstelling
van Lodewijk Schelfhout, wiens werk
tot en met 14 februari in het Cultureel
Centrum is te bezichtigen.

de dijkaanleg en als zinkstukken. Het
mooie is dat na een jaar de bij de zinkstukken verwerkte wilgetenen uit gaan
lopen en men zo een volkomen natuurlijke dijkbegroeiing krijgt, die bovendien veel bescherming biedt. De vogelstand wordt er door aangetrokken ën~
er komen ook weer de muizen op af.
Zo ontstaat een ekologisch evenwicht,
aldus de heer Van Zalinge
Na nog enige voorbeelden gegeven te
hebben besloot de heer Van Zalinge

zijn kauserie met het verloten van een
eksemplaar van zijn boek.
In haar dankwoord wees mevrouw
Brand erop dat wij als mens plichten
hebben ten opzichte van de natuur,
waarbij zij de spreker een 'vleugje
lente' overhandigde.
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dolfiranrsa

'de schelp' in bezit van gemeente
burgerlijke stand
26 januari - 1 februari
Ondertrouwd: A.A.J. Vastenhouw
en M.A.L. Roskam; K. Jacobs en M.
Koks.
Geboren: Nils zv. J.A.H. Noltee en
M. Hoefnagel; Johanna Joukje dv. J.D.
Klumpenaar en J.M. Homan; Niels zv.
R.L.N, ter Wolbeek en K. van Delft.
Overleden: Adriana Paap geb. Koper,
oud 73 jaar; Dirk van Parreren, oud 84
jaar; Grietje van Kouteren geb. Hartlief, oud 63 jaar.

H. W. L.W.
H.W.
00.14 08.14
12.39
01.22 09.20 13.49
02.21
10.21
14.46
03.18 11.18 15.33
04.04 12.06 16.14
04.40 12.41 16.51
05.15 13.15 17.28
05.55 13.55 18.03
06.38 14.38 18.40
07.17 15.18 19.24
07.54 15.56 20.14
08.40 16.40 21.14
Springtij 10 en 26 februari
Doodtij 18 februari
feb.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

L.W.
20.40
21.49
22.45
23.33
00.15
00.51
01.28
02.02
02.40
03.25
04.16
05.14

foto Jacob Koning
Op de dinsdagavond in Haarlem gehouden veiling van een aantal panden in
Zandvoort, heeft de gemeente door
bemiddeling van een heemsteedse
makelaar het hoofdgebouw en het
voorliggende terrein van het vroegere
kompleks 'De Schelp' aan de Dr. C.A.
Gerkestraat gekocht voor een bedrag
van f. 225.000.-.
Op de plaats van het hoofdgebouw en
de grond aan de Gerkestraat wil de
gemeente circa vijftig woningen in de
woningwet- of premiehuursektor,
maar een komtainatie van beide is ook
mogelijk, gaan bouwen. Aankoop van
het gebouw en het terrein heeft o.a. de
instemming van het provinciebestuur.

Met het vervaardigen van een schetsontwerp en de start van de ambtelijkeen bestuurlijke planprocedure zal, aldus het gemeentelijk buro van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
zo spoedig mogelijk een begin worden
gemaakt.
De verwerving van het kompleks aan
de Gerkestraat maakt deel uit van het
beleid dat de gemeente voert om binnen de huidige bebouwingsgrenzen
van Zandvoort gronden aan te kopen
voor de woningbouw t.b.v. de eigen
bevolking. Voor dit doel werden eerder o.a. Brederodestraat 1 en het
vroegere 'Sonnewende' aan de Mr.
Troelstrastraat, gekocht.

ds. van hall verlaat zandvoorf
In verband met zijn benoeming tot
predikant van de gereformeerde kerk
in de Zuidhollandse gemeente Pernis,
vertrekt ds. P. van Hall begin april uit
Zandvoort.
De nu 38-jarige Van Hall aanvaardde
in augustus '76 zijn ambt bij de geref.
kerk aan de Julianaweg als opvolger
van de twee jaar eerder naar Rotterdam vertrokken ds. J. de Waard. Voordien was Van Hall voorganger van de

nog even en breed overleg
over circuit hoeft niet meer
Het voor 11 februari a.s. vastgestelde
begin van het breed overleg tussen vertegenwoordigers van het rijk, de provincie Nrd. Holland en de gemeente
Zandvoort over het lot van het circuit
gaat niet door en is verschoven naar
een nog nader door de provincie, welke het overleg tevens koördineert, te
bepalen tijdstip.
Reden voor de vertraging : de ambtenaren van de ministeries van ekonomiese
zaken en crm en de provincie, die het
breed overleg moeten voorbereiden,
zijn er niet in geslaagd een agenda over
de zaken die eerst moeten worden besproken samen te stellen. DitJs althans
de verklaring die de provincie in een
brief aan b en w voor het uitstel gaf
en waarvan burgemeester Machielsen
ciinsdagavond,tijdens de bijeenkomst
van de kommissie van algemene zaken
en ruimtelijke ordening,mededeling
deed.
Pvda. fraktieletder Toonen vond het
maar een malle vertoning. Drie maanden geleden kondigde het rijk aan dit
breed overleg met de provincie en gemeente Zandvoort zo spoedig mogelijk

te willen starten, gelet op de belangen
ciie er mee waren gemoeid. Pas weken
later werd een datum vastgesteld voor
de eerste gespreksronde in februari, die
nu weer verschoven wordt. Op die manier wordt het moeilijk het door rijk
en provincie noodzakelijk geachte
breed overleg over de racebaan nog
langer serieus te nemen, aldus Toonen.
Nog even en er zijn geen gesprekken
op hoog nivo mesr nodig, meende
hij.
Toonen doelde kennelijk op de financiele problemen van circuiteksploitant
Cenav. Afgelopen week ontsnapte de
organisatie ternauwernood aan een
faillissement.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

kort naar zijn nieuwe standplaats.
Buiten kerkelijke kring genoot de predikant vooral bekendheid als aktief
lid van de kerngroep van het Anti-circuit komité. Hij was o.m. m.ede-ondertekenaar van een brief van de zandvoortse pastores aan de gemeenteraad
aan de vooravond van de eind vorig
jaar gehouden debatten over de racebaan. In die brief deed hij samen met
zijn kollega's een beroep op de raadsleden een eind te maken aan de racerij in Zandvoort. Hij noemde deze in
strijd met de menselijke waarde en
waardigheid. Instandhouding van het
circuit betekende, volgens hem, dat
b en w en de gemeenteraad zich niet
kunnen onttrekken aan hun medeverantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen op de baan. Van Hall en zijn
ambtgenoten bestempelden 't als een
dubbele moraal van de plaatselijke
overheid enerzijds te kiezen voor het
circuit en anderzijds de gevolgen voor
verantwoordelijkheid van de deel0emers te laten.
Over de opvolging van de scheidende
voorganger is op dit moment nog
niets bekend.

Sluiting op korte termijn van het Dolfirama lijkt bijna onontkoombaar, nu
bekend is geworden dat het overleg
tussen gemeente en provincie over
een mogelijke reddingsoperatie geen
enkel tastbaar resultaat heeft opgeleverd.
De financiële steun die de provincie
eventueel zou willen verlenen -de gemeente Zandvoort heeft geen geld
beschikbaar- is niet groot genoeg om
het dolfijnentheater onder het burg,
van Fenemaplein te laten voortbestaan.
Zoals bekend wil de huidige direktie
van het Bouwes-konsern, waarvan het
Dolfirama deel uitmaakt, het projekt
verkopen en als dat niet lukt aan de
ruimte een andere bestemming geven.
Ondanks dit sombere vooruitzicht
blijft dolfijnentrainer en eksploitant
John. Slootmaker bij zijn voornemen
om door middel van het vestigen van
een nieuw rekord onder water zitten
de publieke opinie te mobiliseren
voor het behoud van het Dolfirama.
Het rekord staat thans op naam van
een Brit die het 67 uur en 50 minuten
onder de waterspiegel volhield. Slootmaker wil dit rekord breken en brengen op 72 uur. Vanmiddag duikt hij
onder om -naar hij hoopt- drie etmalen later weer boven water te verschijnen.

• Er is een handtekeningenaktie gestart ten behoeve van de joden in Rusland. Het landelijk aktiekomité hoopt
dat 1 miljoen handtekeningen worden
gezet behorende bij een petitie, die de
russiese autoriteiten zal worden aan geboden.
In deze petitie wordt een beroep op de
Sowjet Unie gedaan om degenen die al
jarenlang trachten naar Israël te emigreren het recht te geven te vertrekken.
Ook wordt gepleit voor het stoppen
van de onderdrukking van joden die
eenmaal de wens tot emigreren hebben geuit evenals voor het vrijlaten van
alle joodse gevangenen in werkkampen
of verbanningsoorden.
In Zandvoort bestaat gelegenheid deze
aktie door middel van een handtekening
te ondersteunen en wel tot en met 15
februari a.s in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg.

BEWONERS GASTHUISPLEIN KWAAD OP GEMEENTE

ds van Hall naar Pernis
geref. kerk van Zevenhuizen-Moerkapelle. Dat Zandvoort niet het eindstation van ds. van Hall zou zijn werd
bij zijn bevestiging al voorspeld door
zijn kollega ds. Splinter van de Clas:
sis Haarlem. Na zes jaar is die profetie
uitgekomen en gaat Van Hall binnen-

De bewoners van het Gasthuisplein
zijn woedend dat zij door oe gemeente niet tijdig op de hoogte zijn gesteld
van de behandeling door de kommissie
van algemene zaken en ruimtelijke ordening van de rekonstruktie van het
Gasthuisplein.
Aan ons was de toezegging gedaan dat
wij van alle ontwikkelingen die betrekking hebben op de herinrichting van
. het plein -vergaderingen e.d.- ruim
van te voren door de gemeente op de
hoogte zouden worden gebracht, aldus

een bewoner van het plein. Toen
wij in de Zandvoortse Koerant lazen
dat het plan in de kommissievergadering van dinsdag aan de orde zou komen was het voor de meeste van ons
al te laat om tijd en ruimte te vinden
de bijeenkomst bij te wonen. Wanneer
de koerant er geen aandacht aan had
besteed zouden we nooit van de vergadering hebben gehoord.
Volgens de bewoner een bewijs te
meer dat de gemeente zich van de bezwaren tegen de rekonstruktie en suggesties voor alternatieve mogelijkheden 'geen bal aantrekt'.

villa ging in vlammen op

familieberichten

familieberichten

Vrijwillige Hulpverlening
Met droefheid geven wij U kennis, dat heden na een langdurige ziekte van
ons is heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

17373
Wij helpen in vele noodsituaties door kinderoppas,
klusje, boodschap, begeleiding en een praatje of. bezoekje

• JANSJE TEROL
weduwe van Rokus Koper
op de leeftijd van 81 jaar.
Uit aller naam:
J. Koper
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

'
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De teraardebestelling heeft plaats op maandag 8 februari a.s. om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Moeder is opgebaard in huis Noorderstraat 18.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de begraafplaats.
Vertrek van huis om 13.35 uur.

brief

foto Jacob Koning

Woensdagnacht omstreeks kwart over drie heeft een brand een vrijstaande villa
aan de Brederodestraat volledig in de as gelegd. Vuur en rook verraste de 53-jarige bewoner van het pand in zijn slaap. Deze slaagde er bijtijds in de als een
fakkel brandende woning te verlaten en het vege lijf te redden. Na ongeveer
drie kwartier blussen wist de brandweer de vuurzee te bedwingen. Ruw geschat
bedraagt de schade ruim f. 300.000.-. De brand in de villa is waarschijnlijk ontstaan doordat het vuur in de open haard van de woonkamer niet geheel was
gedoofd.

Bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort op 3 juni 1981 is hulde gebracht
aan de Amsterdamse ingenieur Kuinders.
Een plaquette op een voor het station te
Zandvoort geplaatste spoorbiels vermeldt hem als eerste directeur van de
Haarlem-Zandvoort spoorweg mij.
Dit is juist, maar gaat geheel voorbij
aan zijn werkelijke verdienste: ruim
een eeuw geleden niet alleen begrepen,
maar ook verwezenlijkt te hebben de
rail-verbinding van de badplaats met
haar achterland.
De Nederlandse Spoorwegen toonden
begrip en erkenden dat
ir. Eduard JJ. Kuinders
de stichter van de spoorlijn was.
De spoorbiels op het Stationsplein
prijkt thans met de dienovereenkomstige tekst.
Namens de nakomelingen
van de heer Kuinders
E.J. Zeegers

sekr.-penningmeesfer knzhrm
Het afscheidskado van de KNZHRM,
een fraaie glazen scheepsklok, sloeg op
dat moment acht glazen, aflossen van
de wacht. Een bijzonder aardig moment! Mevrouw Van' Elteren ontving
als herinnering een zijden shawl in donkerblauw en oranje met het embleem
van de Redding-Maatschppij. De voorzitter van de plaatselijke kommissie,
burgemeester Machielsen, had overwogen om bij burgerzaken een beetje
Woensdagavond werd hij tijdens een
te gaan knoeien met de leeftijd van
afscheidsbijeenkomst uitgeluid in aanGaston van Elteren maar had daar lawezigheid van zijn echtgenote en kinter toch maar van afgezien. Spreker
deren, zijn voorganger de heer K.C.
van der Mije, ere-opstapper oud'burge- toonde diep respekt voor de punktualiteit van de sekretaris-penningmeester
meester Nawijn, direkteur van de
maar
ook voor het feit dat deze scriba
KNZHRM de heer Chr. van der Zweep,
had kunnen zijn van een instituut dat
cineast Ton Bakels, de vroegere waldoor Zandvoorters wordt geleid.
baas-lanceerder Molenaar (Jan Bonnie)
'Bedankt voor je vriendschap en kom
en de bemanningsleden van de boot
op maandagavond nog eens langs in de
en hun echtgenoten. Nadat vice-voorschuur' aldus de heer Machielsen. Dat
zitter Attema, die deze avond optrad
de zandvoorters geen enkel probleem
hadden met een 'vreemde' in de kommevr. Kraan-Meeth
lissie bleek uit de hartelijke toespraak
jn schippei Jan van der Ploeg die het
woord voerde namens de bemanning
als ceremoniemeester tot hen een spevan de Dr. Ir. S.L. Louwes en de walciaal woord van welkom had gericht
en de wipperploeg, waarbij hij een
zei direkteur Van der Zweep dat hij
fraaie oorkonde, een foto en een fotowat de leeftijdsgrens betreft voor de
reportage overhandigde. Mevrouw van
heer Van Elteren graag een uitzondeElteren mocht een mooie plantenbak
ring had gemaakt. 'U had een open
in ontvangst nemen. Kommandant van
oog voor alles en hield ons in Amsde wipperploeg, Henk Sol, liet zijn
terdam voortreffelijk op de hoogte.
woorden vergezeld gaan van een foto
Hartelijk dank voor alles wat U voor
van 'de boot'. W u rf voorzitter Koning
het station Zandvoort heeft gedaan'
herinnerde aan de prettige samenweraldus de heer Van der Zweep die,
king waarbij hij nooit tevergeefs een .
gezien de verzorgde uitnodiging voor
beroep op de kommissie had gedaan
deze bijeenkomst, het volste vertrouwanneer hij bij manifestaties van de
wen had in de nieuwe sekretarisfolklorevereniging aanvulling nodig
penningmeester, de heer J.J. Zijp.
Wanneer bij de Koninklijke Noord- en
Zuid Hollandsche Redding Maatschappij niet statutair was vastgesteld dat de
leeftijd om 'op te stappen' 72 jaar
was dan zou de sekretaris-penningmeester van de plaatselijke kommissie,
de heer G.F.G. van Elteren, nu nog
volop in de running zijn. Maar dat is
niet zo.

had in de vorm van een bezoek aan
de loods. De heer Koning benijdde de
kommissie om de goede verstandhouding in het bestuur ("helaas is die in
de besturen waarvan ik voorzitter
ben minder prettig") en noemde de
scheidende Van Elteren 'een toffe
Amsterdammer". De bloemen die
'De Wurf' voor hem in petto had
zouden hem de volgende dag door
de 'echte Zandvoortse Kiki Bluys'
worden overhandigd. Vice-voorzitter
Attema voerde als laatste het woord
en sprak van het genoegen om met
Gaston te hebben mogen samenwerken. En zijn toespraak in scheepstermen vervolgend 'Je wordt nu opgelegd'. Zijn persoonlijk afscheidskado, een fles champagne, bereikte, anders dan in scheepvaartkringen vaak
gebruikelijk is, zijn scheidende medebestuurslid in ongeschonden staat.
Twee boeiende films, vertoond door
Ton Bakels, zorgden voor een prettige afwisseling, evenals de door de
KNZHRM als gastvrouw verstrekte
kulinaire geneugten. De heer Van
Elteren verontschuldigde zich dat hij
een scriba was en geen spreker, een
opmerking die door zijn uitstekend
opgebouwd dankwoord tot allen die
hem bij zijn werkzaamheden terzijde
hadden gestaan, werd gelogenstraft.

esnduoorhse Noerartf
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Na een arbeidzaam leven en een langzaam afnemende gezondheid is voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, heden tot onze grote droefheid
overleden onze lieve zuster en tante
HENDRIKA DUTVENVOORDEN
op de leeftijd van 77 jaar.
Uit aller naam:
W. Duivenvoorden
Zandvoort, 3 februari 1982
2042 VM - Diaconiehuisstraat 20
De Eucharistieviering heeft plaats op maandag 8 februari a.s. om 10 uur
in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebestelling
in het familiegraf op het R.K. Kerkhof aldaar.
Tante Riek is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon,
Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoekuur vrijdag avond van 19.00 - 19.30 uur.
Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontmoetingsruimte van de kerk.
Geen bezoek aan huis.

iniclisché dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 7 februari a.s.
10.00 uur: Ds. C.Mataheru, bediening
H.Doop.
- Jeugdkapel in jeugdhuis

ZUSTERDIENST
zat. 6 en zondag 7 februari a.s.:
R.Leurdijk, Jan Steenstraat 28
Heemstede, tel. 023 - 286637

GEREFORMEERDE KERK
zondag 7 februari a.s.:
10.00 uur: Ds. P. van Hall

GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

PROTESTANTENBOND
zondag 7 februari a.s.:
10.30 uu r: Werkgroep Exodus

eanduoortee NoeranS1

ROOMS KATHOLIEKE KERK
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag
08.45 Uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.
Caeciliakoor.

nederlandse stichting
huip polen
Op verscheidene plaatsen in ons land
zijn de afgelopen tijd spontaan akties
op gang gekomen om geld en goederen
in te zamelen ten behoeve van de bevolking in Polen. Sinds 12 januari j.l.
wordt daarnaast een aktie 'gevoerd op
landelijk nivo, zonder specifieke politieke of levensbeschouwelijke binding.
De voor dit doel opgerichte Stichting
heeft een nationaal! karakter.

De stichting heeft een speciaal nummer geopend, dat zowel geldt voor de
bank als giro: 5398, t.n.v. Nederlandse Stichting Hulp Polen te Den Haag.
Dit nummer biedt aan alle Nedehahders
de mogelijkheid geld over te maken,
ook in die plaatsen waar geen lokale
inzamel i ngsakties worden gehouden.
Het is dus niet de bedoeling, dat de
landelijke aktie in plaats komt van bestaande aktiviteiten en initiatieven. Wel
In het bestuur zijn verscheidene maatis het nu mogelijk de lokale akties beter
schappelijke geledingen en organisaties
te koördineren. De Nederlandse Stichvertegenwoordigd, waaronder de werkting Hulp Polen kan daarbij ondersteunemers- en werkgeversorganisaties.
nend en adviserend optreden en waar
Voorzitter is Dr. D. Dolman, voorzitter mogelijk en noodzakelijk ook zelf de
van de Tweede Kamer. De landelijke
hulpverlening ter hand nemen.
Stichting wil met name hulp verlenen
Dank zij een gesponsorde publiciteitsaan die mensen in Polen, die door de
kampagne. in kranten en door het behuidige situatie er het slechts aan toe
langeloos meewerken van alle tv-omzijn.
roeporganisaties, hoopt de Stichting
Bijvoorbeeld zieken, bejaarden, onderde hulp aan Polen door het hele land
voede kinderen en ook gevangenen, voor en bij alle lagen van de bevolking te
zover de omstandigheden ter plekke dit stimuleren. Door het centrale karakter
toelaten. Getracht wordt om er een
van de organisatie denkt men dat de
kompleet inzicht in te krijgen waar
verzending en verdeling zo effektief
de hulp het meest dringend nodig is.
mogelijk zullen verlopen.
De zendingen zullen voornamelijk bestaan uit voeding en medikamenten.

HOGE BELONING f. 100.-LIONS HERENTEAM VERRAST
Het tot nu toe weinig suksesvolle herenteam van basketballvereniging The Lions
heeft afgelopen zaterdag voor een aangename verrassing gezorgd door het hooggeplaatste Blue Stars uit Amsterdam met
75-73 te verslaan.
Het team van de Puur-Lions startte de
wedstrijd met veel inzet en wist direkt
een 8-0 voorsprong te nemen. Ook daarna bleef men de tegenstander goed op
de huid zitten met als gevolg enige malen balwinst en scores. Vooral door toedoen van de deze avond zeer goed spelende en alom vertegenwoordigde Zoran
Valjavec, wist Lions de Amsterdammers
steeds onder druk te houden. Enigszins
geschrokken vluchtte Blue Stars in een
time-out en daarna wist men de achterstand geleidelijk aan te verkleinen. Bij
22-20 zag het er even naar uit dat Lions
onder de voet zou worden gelopen,
maar de scoringsdrift van de tegenstander werd beteugeld en de greep
op de wedstrijd werd niet verloren.
Toch kwam Lions nog met 26-30
achter alvorens men bij de rust een

DEWJRF PRESENTEERDE
GOED VERZORGDE PERIODIEK
Op 1 februari j.l., precies de dag waarop
zij 34 jaar bestond, presenteerde de Folklorevereniging 'De Wurf' zich met een
eigen orgaan. Het is een fraai periodiek
waarbij direkt de door Fotolitho Drommel verzorgde omslag, een gekleurde
afbeelding van een strandtafereel naar
een schilderij van Valentijn Bing en
Braet von Ueberfelt, opvalt.
Maar ook de inhoud, bestaande uit zestien paginaas fotoos en tekst, zijn het
bekijken en lezen ten volle waard. De
foto's hebben betrekking op spelscene's
uit toneelstukken die 'De Wurf' over het
voetlicht bracht, en optredens in o.a.
het Zwitserse Lyss, in Angers in Frankrijk en tijdens de vlaggetjesdag in IJmuiden. Het tekstgedeelte bevat een introduktie van de voorzitter, de heer J.J.
Koning, gevolgd door een artikel van
de redaktie waarvan behalve de heer
Koning ook de penningmeester van de
vereniging, de heer Jb. Paap, deel uit
maakt. Zij gewaagt daarin van de bijzondere plaats die 'De Wurf' in onze
gemeente inneemt door het representeren van het oude Zandvoort. Zij doet
dat door het instandhouden van vroegere gebruiken en gewoonten en het dragen van de oud-Zandvoortse kleding bij
diverse gelegenheden. In 'Hoe ontstond
de Wurf? ' wordt haar geschiedenis vanaf de oprichting als buurt-vereniging in
1948 tot aan de dag van vandaag uitvoerig uit de doeken gedaan. Aan de
dames Bakkenhoven, Bakels, Paap en
Vader en de heren Gebe en Keur wordt
posthuum dank gebracht voor het vele
dat zij voor de folklorevereniging gedaan hebben.
Uit de bijdrage van vvv-direkteur Hilbers blijkt dat zijn kontakt met 'De
Wurf' dateert uit 1970 toen het budget
waaruit de zomerevenementen bekostigd moesten worden met ruim 60°/o
werd ingekrompen en de vvv een beroep moest doen op de plaatselijke verenigingen. Van hen, die de heel Hilbers
overigens met waardering noemde, is
alleen 'De Wurf' overgebleven en van
dat kontakt getuigt nog steeds de jaarlijkse openluchtvismaaltijd.
Sekretaris Bakker van de 'Bomschuit
Bouwclub' laat zijn gelukwensen voor
'De Wurf' met de uitgave van het verenigingsorgaan vergezeld gaan van een
uiteenzetting van de plannen van de
klup. Het grote model van de bomschuit was slechts een begin en zal
Worden gevolgd door een badkoets,
een roeireddingboot en de uit het
dorpsbeeld verdwenen watertoren.
Resumerend, dit eerste nummer is een
prettig leesbaar geschrift geworden en
leden, donateurs en andere geihteressserden in het Zandvoort van vroeger
zullen ongetwijfeld het volgende met
belangstelling tegemoetzien.

voorsprong van 40-37 wist te nemen.
Schutter Henk Macnack, wiens broer
Kenneth reeds ontbrak wegens een
enkel blessure, had toen reeds met
een geblesseerde knie het veld moeten ruimen zodat het er voor Lions
nog donker uitzag.
Dankzij de inbreng van Remy Draijer
(10) en de nuttig spelende John Epker (15) bleef Lions ondanks de handikap 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 punten scoorde, bleef echter ongrijpbaar voor de Amsterdammers
zodat na een zeer spannend verlopen slotfase de zege kon worden binnengehaald (77-73).
Met ingang van de eerstkomende kompetitiewedstrijd 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 20.5 meter lange Amsterdammer kan vooral voorzien in het
schrijnende tekort aan lengte in de
zandvoortse ploeg. Frank Dignum,
eks-speler van het amsterdamse Wilskracht, speelde in het Nederlandse
Kadettenteam en Juniorenteam maar
stopte tijdelijk met basketbal om
zich te konsentreren op zijn studie
wiskunde. Nu zijn kandidaats is behaald kan hij zich weer voldoende
voor basketbal vrijmaken. The Lions
verwacht zich met deze lengteaanwinst uit de gevarenzone omhoog te
kunnen werken. Tevens bestaat de
mogelijkheid dat ook Eddie Treffers
(2.00 m.) bij Lions komt spelen. Hij
komt nu uit voor het in de 2e divisie
leidende ONS uit Den Helder, maar
zal in Zandvoort of omgeving komen
wonen. Het vinden van geschikte
woonruimte is bepalend voor de overgang naar The Lions.

voor het terugbezorgen van een rood
mapje, waarin zich bevinden twee
kopieën van deel III.
VERLOREN op het postkantoor te
Zandvoort.
Telefoon 1 44 76

In uitstekende staat van onderhoud
verkerende woning.
Voor en achter vrij uitzicht.
Dicht bij het station en strand
Indeling:
woonkamer 3,75 x 10, open keuken
2 x 3 , slaapkamer 3 x 4 , slaapkamer
3 x 3 , badkamer met bad en douche.
Alles voorzien van vele inbouw extra's.
PRIJS fl. 105.000.- k.k.
Kijkdag zaterdag 6 februari a.s. van
13.00 -17.00 uur of na telefonische
afspraak (tel. 1 5556).

MAAK KEMNIS
MET TENNIS

vanaf 1 april kunnen beginners en
lichtgevorderden (ook jeugd),
tennisles nemen,
(banen in Zandvoort)
Inlichtingen Juul Mulder
tel. 023-261179
(op werkdagen na 13.00 uur)

DIERENBESCHERMING

bel 02507 17353
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

Om het probleem van de zwerfdieren aan te
pakken, houden wij een sterilisatie-castratieactie.
Wij stellen de inwoners van Zandvoort in de
gelegenheid, om hun huisdier te laten steriliseren of castreren, waarbij de vereniging een
gedeelte van de kosten voor haar rekening
neemt.
Tot 1 april a.s. kunt U voor informatie en aanmelding bellen tel. 1 4561.
^
Vereniging voor het welzijn der dieren

}

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS

LOTUS KAMPIOEN
Afgelopen zondag is het eerste team van
badmintonvereniging Lotus in de Pellikaanhal kampioen geworden.
Hierdoor promoveert, voor het eerst in
de bijna 10-jarige geschiedenis van Lotus, een team naar de tweede klasse
van de landelijke kompetitie.
Lotus 1, bestaande uit Alice Frank,
Gerda Koornstra, Richard Wetzel en
Ed Wijting, won de laatste wedstrijd
tegen Martinus Amstelveen met 6-2.
Volgens Piet Ridder, suksesvol speler
bij Duinwijck en trainer van Lotus, is
dit kampioenschap mede te danken aan
de inzet en teamgeest van Lotus 1.
Ook de lagere teams bij Lotus doen
het niet slecht. Zowel het tiende als
het elfde team zijn dit jaar kampioen
geworden, terwijl het zesde team een
eervolle tweede plaats behaald heeft.
Lotus kan nog enthousiaste jeugdspeelsters plaatsen, vooral indien u als
ouder ook een stukje enthousiasme
hebt voor de snelgroeiende sport badminton.
Inlichtingen bij Peter van Wijk, tel.
16288.

TE KOOP WONING
VAN SPEYKSTRAAT10A

Haltestraat 65, tel. 12060
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )

Verbindingsweg 38

Bloemendaal

TE KOOP
BILDERDIJKSTRAAT 28
woonhuis nabij station
woonkamer, 2 slaapkam., voor- en
achtertuin
VRAAGPRIJS f. 129.000.OPEN HUIS op zaterdag 6 en zondag
7 februari van 11.00 tot 15.00 uur.
Inlichtingen CENSE makelaar o.g.
tel. 02507-12614

Telefoon 023-26 05 33

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

gehael vrijblijvend
Geen lidmaatschap

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

belangrijke adressen
14444 Politie (allean noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 GemeenteiekretariA
17947 InformatMburo VVV
18083 Stichting Wijkraad Nw. Noord
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
365, Bentveld
Daihatsu dealerservice
12323 Rinko autotechniek, werkplaats en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe en gebruikte Renaults.
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

Telefoon 02507 - 1 44 99

DIE MENSEN HEBBEN HULP NODIG.
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759
voor:

ten name van de "Nederlandse Stichting Hulp Polen"
Den Haag.
Dit nummer geldt zowel voor bank als giro.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

gemeente
zandvoori
HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 22 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat op 17 december 1981
bij 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 motorbrandstoffen, 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. Swaluëstraat
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 Zandvoort, 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
één week voor bovengenoemde datum
mondeling bezwaren worden ingebracht,
waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtewisseling over de
aanvraag 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 daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest in de gelegenheid zal worden gesteld bezwaren
tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.
Zandvoort, 4 februari 1982.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van 26
januari 1982 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor het perceel Brederodestraat 41 een bestemmingsplan
wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende
tekening, waarop met rode omlijning het
perceel is aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.
Zandvoort. l februari 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

gemeente
zandvoori
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.).
De beschikkingen en alle terzake zijnde
stukken liggen van 4 februari 1982 tot
4 maart 1982 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluëstraat 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 milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a 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 voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

BEKENDMAKING
ENORME STUNTVERKOOP VAN
EEN GROTE PARTIJ BANKSTELLEN UIT FAILLISSEMENTEN
o.a. LEDER EN STOF...
LET OP! De meubelen die te koop
worden aangeboden zijn allen van
uitstekende kwaliteit.
UW KANS OM VOOR MINDER DAN
GROOTHANDELSPRIJZEN IN HET
BEZIT TE KOMEN VAN PRACHTIGE
MEUBELEN VOOR ONGELOOFLIJK
WEINIG GELD!

ALLES MOET WEG!
GRIJP DEZE KANS!
ZIJ L WEG 9, HAARLEM,
TEL. 023-32 6182
OPENINGSTIJDEN:
MAAN- T/M VRIJDAG 14.00-17.00 UUR
DONDERDAGAVOND 19.00 - 21.00 UUR
EN DE ZATERDAGEN 11.00 - 16.00 UUR

omroepers
Te huur aangeboden
WINKELRUIMTE
in Zandvoort, kompleet ingericht, pr. n.o.t.k. tel.
02507- 16218 na 18 uur
023-287810.
PEUGEOT

Zandvoort, 4 februari 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.
Pakvéldstraat 21 Zandvoort.

bureau

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN.

GROENE!TEIN B.V.

weer bestendig. Aluminium profiel
Leverbaar in de kleien:
gemoffeld - wit - zwart - brusn - groer
en geanodiseerd aluminium
SNELLE LEVERING,
vakkundig geplaatst,
profielen en modelyoorzetramen
voorradig.
Bij uw vakhandel
schlldersnal C J. Paap
Hofdijkstraat 24

Tel. 12206

TER OVERNAME 2 keukenblocs, zeer geschikt voor
zelfbouwer, open keuken.
Tel. 12643.
TE HUUR GEVRAAGD
woonruimte voor 2 personen in Zandvoort. tel.
02993 -' 65803.
Ter overname aangeboden :
zwaar eiken huiskamer-ameublement, tafel, 6 stoelen,
dressoir en theetafel, teakhouten wandmeubel. Bezichtiging na afspraak tel. 12210.

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie,etc.

A.RTTMAN
Telefoon 14365

v. d. Werft
KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
ITEL.O2507 18484*

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

dinsdag 9 februari 1982

82e jaargang no. 10

eanduoürtee hoer

dit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
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machielsen:'bedrijfsleven is belangrijk
maar moet niet denken dat
het de dienst uitmaakt'
foto Jacob Koning

Afgelopen donderdag vergaderde de
kommissie voor het midden- en kleinbedrijf, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Federatie Handelsvereniging / Hanze, Horeka, H ore kaf, Bovag
en gemeente, onder leiding van bu r gemeester Mach ielsen in het gemeentehuis. Hoewel de vergadering openbaar
was en tijdig in de pers aangekondigd
was de publieke belangstelling nihil.

Het door ongeveer duizend toeschouwers bijgewoonde duel tussen de kustbewoners en de heemskerkse gastheren
was het aanzien ten volle waard. Beide
partijen waren aan el kaar gewaagd en
gingen eergisteren beurtelings in de
• Het bestuur van de Toneelvereniging aanval en de verdediging. In de begin'Op Hoop van Zegen' is er in geslaagd
fase van de ontmoeting kwam ADO er
een opvolger te vinden voor Cock Basos- vrijwel niet aan te pas en moest al de
ki die in verband met zijn studie niet
krachten bundelen om een doorbraak,
langer de regie kan voeren. De nieuwe
van o. a. Duncan Pratten Marcel Schoorl,
man is Jan Heijnes uit Haarlem die zijn
te voorkomen. Maar na twintig minuten
sporen op het gebied van de regie heeft
verdedigen slaagde de thuisklup er in
verdiend. De eerste kennismaking verde rollen om te draaien en de bezoekers
liep heel plezierig en vooral de opvatflink onder druk te zetten. Vervolgens
ting van Jan Heijnes om samen met de
nam Zandvoortmeeuwen het initiatief
spelers het op te voeren stuk te kiezen
weer over en dit resulteerde in de 34e
vond veel bijval. Over enige tijd zal een
minuut in het enige en tevens voor
keuze worden gemaakt en dan gaat men ZVM winnende doelpunt.
er vol enthousiasme tegenaan. De prakEen door Chris Jongbloed vlak bij de
tijk heeft namelijk geleerd dat spelers
hoekvlag ingeworpen bal kwam op
meer gemotiveerd zijn wanneer ze mede het hoofd van John van der Zeijs tede keuze van het stuk hebben kunnen
recht die het leer op zijn beurt weer
bepalen. Door een en ander is een gron- op de bol van de geheel vrijstaande
dige voorbereiding voor een opvoering
Duncan Pratt deed belanden. Die wist
in mei echter niet meer mogelijk. Deze
er verder wel raad mee en de bal verzal nu medio oktober plaats vinden.
dween achter de ADO-goaly in het
net. Bij die stand zou het de rest van
• Ook dit jaar organiseert de karnavals- de wedstrijd -ondanks verwoede povereniging 'de Scharrekoppen' samen
gingen van de gastheren om de gelijkmet Nieuw Unicum een groots karnamaker te scoren- blijven. A. s. zondag
valsfeest op de Brink in Nieuw Unicum, ontvangt Zandvoortmeeuwen op het
en wel op maandagavond 22 februari
veld aan de Vondellaan het eerste elfvanaf half acht. Dit keer zullen optretal van Zilvermeeuwen. Laatstgenoemden Corry Konings en de 6-mans forma- de klup staat momenteel op de derde
tie Beauty Case. Behalve Prins Sikko l
plaats van de ranglijst.
zullen ook de Kwallentrappers hun opwachting maken. Personen van 18 jaar
en ouder zijn welkom pp vertoon van
Vrijwillige Hulpverlening
een geldig toegangsbewijs, welke vanaf
15 februari ad f 5.- verkrijgbaar zijn bij
sigarenmagazijn Lissenberg in de Haltestraat.

k<Drrj& klein

LIDY SCHOUTEN

Een onder 37 Kerkstraatwinkeliers
door de Handelsvereniging / Hanze gehouden enquête over het afsluiten van
de straat voor het rijdend verkeer gedurende de zomermaanden, ontlokte
de heer Machielsen ook nog enkele kritiese opmerkingen. Hij vond het r.iaar
een onduidelijk werkstuk. Federatieman Moerenburg legde uit dat het bij
deze enquête alleen begonnen was om
de diverse meningen onder de winkeliers te peilen. Er waren konklusies
noch suggesties aan verbonden.
De heer Franken uitte daarna de
wens van Zandvoort een 'loopoord' te
maken. Hij kreeg van burgemeester
Machielsen het advies mee voor dit
idee in de komende maanden het
'nodige missie- en zendingswerk onder
de eigenaars / eksploitaten van de bedrijven in de Kerkstraat te verrichten'.
Tenslotte werd door de kommissie
over de afsluiting van de Kerkstraat

Met de afgelopen zondag behaalde 0-1
overwinning op het heemskerkse ADO,
heeft het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen met twee punten voorsprong
de leiding van ZFC in de kompetitie
overgenomen.

ttiguws

Na goedkeuring van de notulen van de
vorig jaar juli gehouden bijeenkomst
van de kommissie stelde de afgevaardigd
de van de gemeenteraad, de cda-er Van
As, de wat hij noemde 'stechte kommunikatie tussen de kommissie en de gemeenteraad' aan de orde. Van As had
met name kritiek op het feit dat onderwerpen die betrekking hebben op
het midden- en kleinbedrijf pas in de
kommissie aan de orde komen,nadat
ze eerder door de gemeenteraad waren behandeld en in ambtelijke nota's
vastgelegd. Hij wénste dat daar veran. dering in zal worden gebracht en dat
de kommissie bovendien meer zeggenschap krijgt.

De heer Franken vroeg naar de bevoegdheden van de kommissie. Die zijn van
louter adviserende aard, bleek uit het
antwoord van voorzitter Machielsen.
Franken oefende vervolgens kritiek
op de ambtelijke nota over bet funktioneren van de kommissie midden- en
kleinbedrijf en diende m.b.t. deze nota
een verlanglijstje van zeven punten in.
Burgemeester Machielsen was het volstrekt niet eens met de heer Franken.
Naar zijn zeggen had de kommissie in
de afgelopen 10 jaar goed werk gedaan.
De kritiek op de nota werd naar zijn
mening voornamelijk veroorzaakt door
het feit dat de kommissieleden 'niet
gewend zijn ambtelijke stukken te lezen'. Hij daagde de leden van de Federatie Handelsvereniging/ Hanze vervolgens uit met gefundeerde en professionle adviezen te komen waarmee te
werken valt. 'Het bedrijfsleven is belangrijk maar de federatie moet niet
denken dat ze de dienst uitmaakt',
aldus Machielsen.

zvm aan kop
kompetitie

17373

MENSEN helpen MENSEN

kommissie adviseert afsluiting van Kerkstraat voor rijdend verkeer
van juni tot september
^^^^^^^^^^^^
gestemd met als resultaat dat deze de
gemeente zal adviseren de straat vanaf
1 juni tot 1 september voor al het rijdend verkeer af te sluiten.
lees verder op ommezijde

volksmuziek uit zd. amerika
op mavo schoolkonsert
Opnieuw vielen er Zuid-Amerikaanse
klanken te beluisteren in de aula van de
Wim Gertenbach Mavo. Eind vorig jaar
trad het Trio de Miranda op, afgelopen
dinsdag presenteerden Jan Erik Noske en
Jörn Plas zich met volksmuziek uit Peru en Bolivia, muziek van Villa Lobos,
bossa nova en samba-session.

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding
p/a Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63,1092 AD Amsterdam
Telefoon (020) 938973*

sanduoortee hoeran}1

Onderhoudend vertelden de twee musici over hun vijfjarige-klassieke-opleiding
aan het konservatorium ('een beetje
saai en geen droog brood in te verdienen'), hun reizen naar Zuid-Amerika
om daar te luisteren en hun straat-opmevr. Kraan-Meeth
>
treden in Frankrijk omdat ze geen
beurs kregen voor het konservatorium.
Bij de vele instrumenten die ze bij zich
hadden bevond zich een stuk bamboebuis met inkepingen, dat de Indianen
zelf maken en op de markt twee kwartjes kost. Desondanks klinkt de kena,
zoals deze fluit heet, zeer welluidend
en dat bleek bij de melodie 'die Jan Erik

Noske er op speelde en die hij en Jörn
Plas hadden opgedragen aan de onderdrukte Indianen. Snaarinstrumenten
waren in Zuid Amerika onbekend tot
de Spanjaarden kwamen en met hen de
charango en de tarango. Voor de klankkast van laatstgenoemd instrument werden vroeger gordeldieren gebruikt, beter gezegd misbruikt, en daarom is het
maar goed dat de klankkasten later van
hout en nu ook van plastic worden gemaakt.
Samen op een panfluit spelen klinkt
ongeloofwaardig maar Jan Erik en Jörn
hadden daar geen enkel probleem mee:
ze hadden hem gewoon, doormidden gezaagd !

Een muzikaal hoogtepunt deze ochtend
was het heel melodieus klinkende 'Danza Paraguaya', dat beiden op spaanse
gitaren ten gehore brachten. Verder
verrasten ze hun gehoor met een meesterlijk uitgevoerde 'kippenrag', waarvan één de gitaar en de ander ean ingenieus instrument bespeelde dat na-

tuurgetrouw het gekakel weergaf en dat
bleek te bestaan uit
twee eetlepels!
Dat een orkestopname op de band heel
wat minder indrukwekkend is dan de
niet-ingewijde zou denken bleek uit
een kijkje dat Noske en Plas ons gunden
achter de schermen van een grammofoonplatenbedrijf. Aansluitend hierop
fungeerde de aula als studio voor het
opnemen van een band waarbij de twee
musici stevig ondersteuning kregen van
het 'Wim Gertenbach Koor'. Geluidstechnica Hella Bulterman zorgde dat
het allemaal feilloos werd vastgelegd.
Het afdraaien even later werd uiteraard
een groot sukses. "We zien U graag nog
eens terug', zei de heer Nijboer na afloop van het konsert. Afgaande op het
enthousiaste applaus was dit verzoek
van hun direkteur de leerlingen uit het
hart gegrepen.

familiebenchten

rekordpoging mislukt
H
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foto Jacob Koning

De met veel publiciteit aangekondigde
poging van do'lfijnentrainer John. Slootmaker om het wereldrekord onder water zitten te verbeteren.is mislukt.

Na een kortstondige ziekte is heden onverwacht
van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Na vrijdagmiddag ongeveer vier uur op
de bodem van het dolfijnenbasin te hebben doorgebracht moest Slootmaker ijlings naar boven komen wegens ademnood. Bij het verwisselen van de zuurstofflessen door een duiker ging er iets
rnis waardoor de aansluiting te lang
duurde. Slootmaker kreeg het benauwd
en gaf -mede op advies van de hem
begeleidende arts- zijn poging op.
Slootmaker kreeg kort na het begin van
zijn rekordpoging al met problemen te
kampen. Drie minuten nadat hij onder
water was verdwenen moest hij al weer
naar de oppervlakte omdat hij te licht
was en een ekstra loodgordel nodig
had. Kort daarna viel hij van zijn stoel
omdat deze niet stevig genoeg op de
bodem van het basin was verankerd.
Zoals bekend wilde de dolfijnentrainer
met zijn stunt de aandacht van de publieke opinie vestigen op de dreigende
sluiting van het Dolfirama. Die is
thans, volgens insiders, zeer nabij.
Besprekingen tussen het gemeentebestuur en de provincie over financiële
steun aan het projekt zijn op niets uitgelopen en de direktie van het Bouwes
konsern heeft te kennen gegeven de
-verliesgevende- eksploitatie zo spoedig mogelijk te willen beëindigen.

op de leeftijd van 76 jaar.
J.G.A. Harbrecht

JOHANNA HARBRECHT-CORNET

Nuenen:
C.W. Harbrecht
G.S. Harbrecht-Rozendaal
Jolan
Hans
Dik
Ronald
Zandvoort, 8 februari 1982.
Het Huis in het Kostverloren
Burg. IMawijnlaan 1 - k. 207
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van 'Het Huis in het Kostverloren', Burg. Nawijnlaan 1, donderdag 11 februari van 19.00 tot
19.30 uur.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 12 februari
om 13.30 uur in het crematorium "Velsen" te
Driehuis-Westen/eld.
Vertrek van rouwkamer omstreeks 12.50 uur.
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vervolg verslag bijeenkomst kommissie midden- en kleinbedrijf

TE VEEL WINKELS, BUNGALOWS EN TENTEN IS NIET GOED VOOR
BEDRIJFSLEVEN VAN ZANDVOORT
Een gedachtenwisseling over de verfraaiing en verlichting van het dorp
sloot voorzitter Machielsen af met de
mededeling dat de plannen voor herbouw en vernieuwing van het Stationsplein in een vergevorderd stadium verkeren. Maar met de door de heer Pietersen voorgestelde plaatsing van
bloembakken, etc. op het plein zal
nog even moeten worden gewacht tot
de uitvoering van de plannen. Voorlopig zullen nog schuttingen deze entree
van Zandvoort 'sieren'.
De bereikbaarheid van Zandvoort, met
name bij seizoenevenementen, maakten
de tongen van de vertegenwoordigers
van de middenstandsorganisaties in de
kommissies eerst goed los. Een plan van
de heer Abbenes van 4 rijstroken vanaf
Bloemendaal en 2 vanaf. Heemstede
met een wisselend aantal rijrichtingen,
afhankelijk van het aar/bod, bleek al
jaren in de praktijk te-worden toegepast. Zijn andere suggestie: een ludiek
treintje of busje op de roete parkeerplaats zuid-station-circuit-zandvoort
nrd. vice-versa, leek heel wat aantrekkelijker. Maar de uitvoering van dit idee
stuitte op een groot aantal bezwaren
van praktiese aard. In het verkeersplan
knelpunten Zd. Kennemerland wordt
over het verkeer in en rond Zandvoort
alles haarfijn uit de doeken gedaan, aldus voorzitter Machielsen.
De heer Paap zag wel enig heil in een
ondergrondse parkeergarage. Voor een
dorp metplm. 16.000 inwoners en
hooguit twintig topdagen in het seizoen is dit niet cendabel, was de reaktie op zijn suggestie.
Naar aanleiding van de plannen voor
een andere bestemming van het circuit
-de bouw van bungalows op het terrein- merkte de heer Moerenburg op
dat de gemeente er voor moet zorgen
dat het bungalowpark 'geen zelfstandige ekonomiese eenheid gaat vormen'.
De huurders van de bungalows moeten
voor hun inkopen ook naar het dorp
komen, zei hij. De heer Weiners sprak

de vrees uit: 'dat een te veel aan bungal ows en tenten slecht is voor het
hotel- en pensionbedrijf in Zandvoort.
De heer Paap was van oordeel dat 'overbewinkeling' in Zandvoort moet worden tegengegaan en hij waarschuwde
in dit verband tegen de bouw van winkels aan het Stationsplein. Burgemeester Machielsen verzekerde hem dat de
aan het plein geplande winkels uitsluitend voor hervestiging bestemd zijn.
Bedrijven en zaken van buiten de gemeente zullen niet worden aangetrokken, beloofde hij.
Op vragen over het euvel van het dubbel parkeren antwoordde voorzitter
lakoniek/dat het niet mogelijk is om
bij ieder dubbel geparkeerde auto een

agent met een geweer te plaatsen'. Als
pleister op de wonde kon hij meedelen
dat bij de politie het aantal patrouilles
te voet onlangs is uitgebreid.
In de rondvraag vroeg de heer Weiners
om meer steun voor de vvv om het
toerisme te stimuleren, wenste de
horeka ontheffing van de ekstra belasting ingevolge artikel 24 van de dranken horekawet en wilde de heer Paap
het rijden van gemotoriseerde voertuigen over het strand beperken.

meter
(Levering franko huis.)

12 februari
van 17 tot 21 uur

Hotel BOUWES
Badhuispiein 7
Zandvoort

• In november vorig jaar gaf de Zandvoortse Operette Vereniging in de toen
over het voetlicht gebrachte 'Operette
Cocktail' een voorproefje van-'Auf der
grünen Wiese' van Jara Benes. Thans
zijn de data van de opvoeringen van deze operette in de Haarlemse Stadsschouwburg bekend gemaakt, te weten 9 en 10
maart a.s., 's avonds kwart voor acht.

POUN
DIE MENSEN HEBBEN HULP NODIG.

H.W.
L.W.
H.W.
04.04 " ï 2.06 16.14
10 04.40 12.41 16.51
11
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12 05.55 13.55 18.03
13 06.38 14.38 18.40
14 07.17 15.18 19.24
15 07.54 15.56 20.14
16 08.40 16.40 21.14
Springtij 10 en 26 februari
Doodtij 18 februari
feb.

00.15
00.51
01.28
02.02
02.40
03.25
04.16
05.14
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miljeu organisaties trekken aan de bel

motoren reden duingebied plat
In een brief aan b en w vestigen drie
miljeu-organisaties: t.w. de Werkgroep
Zd. Kennemerland van de Stichting
Duinbehoud, de zandvoortse Stichting
Bescherming Duinlandschap en Kóntakt Milieubescherming Nrd. Holland,
de aandacht van het gemeentebestuur
op ds naar hun mening erbarmelijke
toestand van het duinterrein tussen
de noordboulevard en het circuitterrein.
Volgens de adressanten is de verloedering het gevolg van het illegaal gebruik
door motorrijders die de duinen met
hun motoren volkomen hebben omgeploegd en platgetreden.
Het is triest, schrijven de miljeuvrienden, te moeten vaststellen dat ondanks
het bestaande toegangsverbod voor het
betreffende gebied er blijkbaar ongehinderd kan worden gereden op dit kwetsbare duinterrein. Niemand heeft het in
de gaten en van enige politiekontrole
op de naleving van het verbod is geen
sprake, konstateren de drie organisaties
in-hun brief aan b en w.
Volgens hen is dit het gevolg van het
feit dat de gemeente Zandvoort in het
verleden stelselmatig heeft verzuimd
een effektief beheer te voeren. De door
ons gesignaleerde vernielingen staan immers niet op zich zelf, schrijven de instellingen. Tijdens de jaarlijkse Grand
Prix heeft de gemeente ook steeds goed
gevonden dat overal maar werd gekampeerd in de duinen en tot voort kort
werden door het overheidsbestuurillegale afvalwaterlozingen toegestaan in
het 'Kraanvlak'. Een ander bewijs voor
de onachtzame houding van de gemeente noemen de organisaties het nog
steeds gedogen van de illegale paardefokkerijen op de teellandjes in het
duingebied.
Ook de Cenav toont weinig of geen belangstelling voor de natuurlijke waarde van de duinen rond de racebaan,
aldus de briefschrijvers. In hetvoorjaar van 1981 presteerde de circuiteks
ploitant het in 't geheim races te organiseren voor auto's en motoren op het
binnenterrein -de tv-opnamen van
het illegale gebeuren werden pas maanden later op de beeldbuis uitgezondenvan de racebaan. Het is dan'ook geen
wonder dat steeds meer-mensen gaan
denken aan dat alles, is geoorloofd en
mag, merken de organisatie in hun
adres aan het gemeente bestuur op.
Zij stellen overigen niet zonder voldoening vast dat sinds kort ook tot de gemeente Zandvoort het besef doordringt
dat dit zo niet langer kan. Uit telefonies kontakt met wethouder Termes
van publieke werken is hen gebleken
dat deze zich inmiddels van de toestand op de hoogte heeft gesteld en
bereid is de nodige maatregelen te nemen tegen dit gebruik van het duingebied. In hun brief dringen de drie miljeuorganisaties er op aan dat op korte
termijn ernst wordt gemaakt met de
uitvoering vanjde maatregelen. Zij
denken daarbij niet alleen aan een
verscherping van het politietoezicht en
herstel van de schade, maar tevens aan
het nemen van beheersmaatregelen voor
de gehele omgeving van het circuitgebied.
Uit het gebeurde blijkt weer eens te
meer, zo besluiten de miljeuvrienden
hun adres aan b en w, dat er zo snel
mogelijk een beheersplan moet worden
geproduceerd. Zij verzoeken het gemeentebestuur dan ook haast te maken met
een ontwerp-bestemmingsplan, zodat

• De deelnemers aan het gisteren gestarte breed overleg over het circuit,
t.w. rijk, provincie en gemeente, zijn
van mening dat de Wet op de geluidshinder het voortbestaan van de racebaan waarschijnlijk onmogelijk maakt.
Indien de gemeente op 1 januari van
het volgend jaar besluit het kontrakt
met de Cenav op te zeggen gaat het circuit in 1985 definitief dicht om plaats
te maken voor een alternatieve rekreatieve bestemming van het terrein.
Van het bovenstaande werd gisteravond mededeling gedaan in het NOS
journaal.
• In het kader van de door de Kruisvereniging Zandvoort in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen
georganiseerde cyclus over alternatieve
geneeswijze, vindt op donderdag 18
februari een lezing plaats over Algemene Natuurgeneeswijze. Het onderwerp
zal worden behandeld door mevrouw
T. Groenewoud,, medewerkster van
de in Bloemendaal gevestigde Akademie Natuurgeneeswijze. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur en kan kosteloos
worden bijgewoond. Na de pauze bestaat gelegenheid tot het stellen van
vragen aan inleidster.
een inspraakprocedure binnenkort op
gang kan komen. Afschriften van hun
brief aan het gemeentebestuur hebben
de organisaties gezonden naar Hoogheemraadschap en de provincie Nrd.
Holland.

volgende week breekt karnaval los
De zandvoortse karnavalsvereniging 'De
Scharrekoppen' heeft het programma
voor de karnavalsviering*1982 bekend
gemaakt.

pvda-raadslid Van der Moolen:
'situatie is schrikbarend .. .'
Ruim twee weken voor dat genoemde
instellingen naar de pen grepen om de
gemeente tot aktie te bewegen, bracht
de socialist Ab van der Moolen de
kwestie in de raadsvergadering ter tafel.
Tijdens de rondvraag drong hij er bij
het kollege op aan de nodige maatregelen te nemen om de vernieling van het
duinterrein tussen boulevard en circuit
tegen te gaan. De toestand waarin het
gebied verkeert noemde V.d. Moolen
'schrikbarend'.
Wethouder Termes was het geheel met
hem eens en beloofde er iets aan te zul^_
len doen. Hij dacht aan meer politietoezicht, het plaatsen van een slagboom en
verbetering van de afrastering nabij de
racebaan. Maar een afdoende oplossing
zal pas worden gevonden wanneer een
nieuwe en alternatieve bestf.nming
voor hetcircuitgebied gereed is, verwachtte Termes.

Het feest van de alaafs zal in totaal over
vier achtereenvolgende dagen en nachten worden uitgesmeerd met een voorproefje op zondag 14 februari a.s. in
het zwembad 'De Duinpan' aan de
Vondellaan. Deze try-outvan het karnaval bestaat uit een gekostumeerde
duik in het bad voor alle leeftijden.
Het startschot voor dit festijn klinkt
om 13.00 uur.
Vijf dagen later en wel op vrijdag 19
februari breekt het eigenlijke karnaval
los met de traditionele dweiltocht langs
en vooral in de zandvoortse schenklokalen o.l.v. prins karnaval en zijn raad van
elf. Uiteraard zullen zij bij de rondgang
langs de tapperijen worden begeleid
door de hofkapel van 'De Scharrekoppen'. Daags na deze openingsceremonie
vindt de officiële ontvangst van prins
karnaval Sikko de Ie plaats door het
dorpsbestuur. Na door burgemeester
Machielsen te zijn begroet op het bordes van het gemeentehuis ontvangt de
pretprins uit diens handen voor vier
dagen 'de sleutels' van Zandvoort. In
de avond- en nachtelijke uren is Sikko
present op het bal dat zal worden gehouden in alle zalen van hotel Keur aan
de Zeestraat. Zondag 1 maart is gereserveerd voor de gekostumeerde kinderoptocht te voet en in praalwagens, een
van de aardigste onderdelen van het
jaarlijks karnaval. De stoet zal worden
begeleid door een groot aantal muzieken tamboerkorpsen. Op maand 22 februari wordt het karnaval besloten met
een feest in de leef- en werkgemeenschap Nw. Unicum aan de Zandvoortselaan.

Voor de intocht zaterdagmiddag en de
optocht zondagmiddag zijn de volgende

tijden vastgesteld : 14.30 uur aankomst
van prins Sikko op het Raadhuisplein
en 13.00 uur is de vertrektijd van de
kinderoptocht van het centrale verzamelpunt Flemingstraat/hoek Pasteurstraat in nw. noord. De roete van de
kinderoptocht naar het Raadhuisplein
ziet er als volgt uit: Flemingstraat,
Noorderduinweg, Linnaeusstraat, Van
Lennepweg, Sophiaweg, Kostverloren-

straat, Haltestraat, Raadhuisplein, Grote
Krocht, Hogeweg, burg. Engelbertstraat, v. Heemskerkstraat, Dolfirama.
Zowel aan het gekostumeerde prinsen
bal, de kinderoptocht als het feest in
Nw. Unicum zijn diverse prijzen verbonden. Prijzen zijn ook beschikbaar
voor de gekostumeerde spring- en zwempartij in het zwembad 'De Duinpan'.

18 woningwetwoningen in juni gereed

burgerlijke stand
2 februari - 8 februari 1982.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 14 februari a.s.:
10.00 uur : ds. P. van Hall, gemeensch.
ger./herv. dienst
10.00 uur : jeugdkapel

ondertrouwd : Cornelis Molenaar en
Adriana Maria Elisabeth Meulman ; Robert Bonnema en Monique Elianore Schuiten.
GEREFORMEERDE KERK
gehuwd : Gerardus Antonius Daas en zondag 14 februari a.s.:
Roberta Hendrika Willemse.
10.00 uur : ds. P. van Hall, gemeensch.
herv./ger. dienst in de heroverleden : Michael Alexander van
vormde kerk.
den Berg, oud 20 maanden ; Hendrika
Maria Duivenvoorden, oud 77 jaar ;
PROTESTANTENBOND
Elisabeth Westerburger geb. Sitskoorn
zondag 14 februari a.s.:
oud 77 jaar.
10.30 uur : prof. dr. A. van Biemen n.h.
geboren : Patrick Cornelis zv. C. van
Bentveld.
der Mije en J.B. Klebach.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 13 en zondag 14 februari a.s.:
Zuster A. Boschma, Linnaeusstraat 7/4
tel. 14277.

waterstanden

foto Jacob Koning

H-.W.

Woensdagmiddag werd het hoogste punt bereikt van de voor rekening van de woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht in aanbouw zijnde flat voor kleine gezinnen, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens op de hoek Brederodestraat / Dr. C.A. Gerkestraat. EMM verwacht dat de uit achttien wooneenheden bestaande flat in juni van dit jaar door het leidse bouwbedrijf IBB-Kondor zal worden opgeleverd.
De huurprijs van de woningen zal nog nader worden bekendgemaakt.

Ürt&klein
• De onlangs door een kommissie opgestelde groslijst van pvda-kandidaten
voor de in juni a.s. te houden gemeenteraadsverkiezingen is een van de agendapunten van de openbare ledenvergadering van de partij voor komende
dinsdag in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn
het verkiezingsprogram van de partij
en de kandidaatstelling van leden van
de Eerste Kamer. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

a Maandagavond belegt de afdeling
Zandvoort / Bentveld van de vvd een
ledenvergadering in de gemeente
waarop de groslijst van kandidaten
voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen zal worden samengesteld. Waar-

schijnlijk zal het raadslid mevrouw
M.S. Hugenholtz-Rheineck Leyssius
zich niet meer voor een verkiesbare
plaats op de groslijst beschikbaar
stellen. Zij zou haar zetel graag aan
een jongere kracht willen afstaan.

05.55
06.38
07.17
07.54
08.40

L.W.
13.55
14.38
15.18
15.56
16.40

H. W.
18.03
18.40
19.24
20:14
21.14

L.W.
02.02
02.40
03.25
04.16
05.14

voordelen van racebaan wegen
niet op tegen nadelen
Het breed overleg tussen vertegenwoordigers van het rijk, de provincie
en de gemeente Zandvoort over het
lot van het circuit is voor de kerngroep
van het Anti-circuit komité aanleiding
geweest in een brief aan de deelnemers
aan dit overleg de bezwaren van het
komité tegen de racebaan nog eens
punt voor punt naar voren te brengen.
Het komité ontkent niet dat de tegenwoordige eksploitatie van de baan met
name voor enkele sektoren van het
zandvoortse bedrijfsleven ekstra inkomsten oplevert, maar derving van
dit ekstraatje tengevolge van sluiting
van het circuit kan worden gekompenseerd door inkomsten uit een ander
gebruik van het terrein, zoals het stichten van een bungalowpark. Ook de gemeente kan hiervan profiteren via fiskale heffingen en de werkgelegenheid
is er eveneens mee gediend dóór middel van onderhoudswerkzaamheden,
toezicht e.d. van het park, aldus de
tegenstanders van de racebaan. De materiële voordelen van het circuit wegen
naar hun oordeel niet op tegen de nadelen van het projekt t.a.v. het leefen woonklimaat van Zandvoort.
In de eerste plaats door het gebulder
van de racemotoren welke een regelrechte bedreiging vormt voor leven en
welzijn in wijde omtrek van de racebaan en die sinds jaar en dag de woningbouw op enige schaal in de gemeente
blokkeert. Maar de huidige eksploitatie
van de baan is ook schadelijk voor het
landschap, dat zienderogen achteruit
gaat. En wat het gebruik van geluiddempers betreft, waarmee door de organisatoren van racewedstrijden wordt
geschermd, gelooft het komité niet dat
dit het lawaai tot aanvaardbare propoties zal kunnen verminderen.
Het door de racemonsters geproduceer
de geluid zal door velen -ook bij het
aanwenden van geluiddempers- als
hinderlijk en irritant worden ervaren,
voorspellen de tegenstanders van het
circuit, Geluidsoverlast is een zeer
subjektief begrip dat zich niet door
objektieve normen van 'wel of niet
akseptabel voor het gehoor' laat regelen. Ook het rijden op wat raceliefhebbers noemen 'fluistertoon' gaat een

groot aantal mensen door merg en been.
Naast het miljeubedervende karakter,
de steeds weerkerende verkeerschaos tijdens de circuitdagan en de verspilling
aan energie en materiaal, acht het komite de racerij ook in sportief opzicht
een misbaksel. Het is een agressief gebeuren dat hoegenaamd niets met
sport en sportbeoefening ta maken
heeft. Het racen toont geen enkel respekt voor de waarde en betekenis van
het menselijk leven, aldus de leden van
de kerngroep van het Anti-circuit komité in hun brief aan de deelnemers
van het breed overleg .
Dat het circuit van nationaal belang
zou zijn, zoals wel wordt beweerd, is

naar de mening van oe tegenstanders
niet meer dan een loze kreet. Ook in
dit opzicht bedriegt de schijn van het
spektakel.
Een woordvoerder van de kerngroep
merkt spottend op : wanneer de naam
van Zandvoort vanwege de Grand Prix
in Rio de Janeiro of Timboektoe wordt
genoemd brengt dat geen braziliaanse
of afrikaanse toerist naar Nederland
Iaat staan naar de badplaats. Het is
althans nooit bewezen.
Een andere bestemming van het circuit
en liefst zo spoedig mogelijk is voor
Zandvoort de beste uitkomst van het
breed overleg , aldus de woordvoerder
van het komité.

VINDINGRIJK WERK VAN GERTENBACH SCHOLIEREN
Zaterdagmiddag maakten tal van ouders gebruik van de gelegenheid om in
de Wim Gertenbach Mavo informatie
te krijgen over het onderwijs aan deze
school. Ook bestond er veel animo
voor een kijkje op de ekspositie van het
werk dat leerlingen gemaakt hebben
bij de vakken tekenen, handenarbeid
en handwerken.
Bij dit laatste vielen drie onderdelen op,
namelijk de van tekstiel gemaakte portretten, fraai aangeklede stokpoppen
en macraméwerk. Heel dekoratief in
laatstgenoemd genre was een groot net
in geel en blauw waartegen alle soorten
vis, eveneens in de zandvoortse kleuren.
mevr. Kraan-Meeth
gesitueerd waren, maar het aardige
was dat de snoeken, baarsen en schollen
allemaal driedimensionaal waren. Zoals
ieder jaar waren in de gang tekeningen
te bezichtigen waaronder dit maal van
de talentvolle Ton Visser. Onvoorstelbaar knap heeft hij de in de natuur
waargenomen vogels in de juiste tinten
op papier vastgelegd: de verschillende
soorten mezen, de koperwiek, houtsnip,
kramsvogel en boerenzwaluw om maar

enkele te noemen. Ook een andere pupil van de inspirerende tekenleraar
Krijn Kluft mogen we best even noemen: Inge Hilbers stuurde aardig werk
in waaronder een paar geslaagde zelfportretten. In het handenarbeidlokaal
waren lino's maar ook kunstuitingen
in hout, klei en van metaaldraad tentoongesteld en van dat laatste materiaal bewonderden we een goed gemodelleerde vlieg.
Dat kreativiteit ook mogelijk is^onder^
attributen als etsnaald, penseel én bôrduurzijde bewezen llse Schrader, Brenda Trouw en Linda de Wit met 't jazzballet Boys Town Gang naar een eigen
choreografie, terwijl Linda Abba's'l
wonder' niet onverdienstelijk playback
vertolkte.
De aula was met zijn gezellige zitjes, de
hapjes, drankjes en muziek de gehele
dag een plezierig onmoetingspurit, en
in één van de lokalen vertoonde de
heer Swanink de door hem op dia's
vastgelegde beelden uit de verleden
jaar met veel sukses opgevoerde revu,
terwijl ook de verbindende teksten
van zijn hand waren. Er blijft trouwens
voor hem werk aan de winkel want wij
hoorden dat de voorbereidingen voor
een dergelijk muzikaal spektakel in
1982 in volle gang zijn.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 13 februari a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 14 februari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Caeciliakoor.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 OemeenteMkretarie
17947 Informatieburo VVV
18083 Stichting Wijkraad Nw. Noord
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
365, Bentveld
Daihatsu deaierierviee
12323 Rinko autotechniek, werkplaats en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe en gebruikte Renaults.
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

GEVONDEN VOORWERPEN
Eind vorig en begin dit jaar werden navolgende gevonden voorwerpen bij de
politie in bewaring gegeven om door
de eigenaars te worden afgehaald..
handschoenen, portemonnees, brillen,
vaasje, sleutels; honden, schoenbeschermer tegen gladheid, schuifmaat; bankbiljet van 10 gulden,jute tas met geel
shirt, zwarte sportbroek en gymnastiekschoenen, jeton-jasjes, parker-pen, zakboekje, shag-etui, ringen, manchetknoop,
oorbel, stropdas, dasspeld, horloges,
gymnastiekbroekje, gehoor-apparaat,
scheer-apparaat, ski-jack, startkabel,
jassen, koelboks, slaapzak, 2 koffie-filters en etui met twee pennen.
Voor inlichtingen kan men terecht
bij het buro aan de Hogeweg, telefonies te bereiken onder nummer 13043
Kijkdagen gevonden fietsen: iedere 2e
en 4e woensdag van de maand tussen
14.00 en 15.00 uur.

vrije woonruimte
gezocht
in Zand voort
Huur per maand tot f. 800.Voor inlichtingen tel nr. 1 25 53
(Riche) bellen na 18.00 uur

\

SCHOONMAAK

EFFICIENCY

vraagt voor diverse objekten in Zandvoort

medewerkersCsters)
voor schoonmaakwerkzaamheden in
de avonduren.
Inlichtingen tel.: 02526 - 87213

Drukwerk voor iedereen S
D R U K K E R IJ

Van Petegem

foto Jacob Koning

Een eerste strandtent maakt nog geen zomer, maar de strandpachter op de voorgrond
en zijn kollega's een eind verderop willen toch zo vroeg mogelijk zijn voorbereid
op het naderende seizoen.
Nog even en alles is gereed om de eerste zonnegasten te kunnen ontvangen.

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

DE GOUWE natuurvoeding
is weer open
Een uitgebreid assortiment van
kwaliteitsprodukten op het gebied van
natuurvoeding.
Regelmatige aanvoer van volwaardig
brood, gebak, bio-dyn. groenten (vers!)
en melkprodukten.
START KOOKLESSEN
door ervaren leraressen
Haltestraat 28 - tel. 16948

lezing over makro-bïotiesevoeding
zette huisvrouwen aan het denken
Op 2 februari jl. hield de kring Zandvoort van de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen in 'Zomerlust' een
koffiemiddag voor leden en introducees.
Er heerste een geanimeerde stemming
die waarschijnlijk wet iets te maken
had met het door de voorzitster mevrouw Fagel geopperde plan om er in
het voorjaar weer eens een weekje met
elkaar op uit te trekken.
Er kon nog geen datum worden vastgesteld en ook geen reisdoel, maar Valkenburg wordt het beslist niet. De
meerderheid gaf de voorkeur aan een
mevr. Kraan-Meeth
reisje naar het buitenland en besloten
werd op de vergadering van 2 maart de
plannen vastere vorm te geven.
Het uitnodigen van Marianne Snoek als
spreekster voor deze middag bleek een
schot in de roos te zijn. Zij is de nieuwe
eigenares van De Gouwe in de Haltestraat en zit, zoals ze zelf zegt, 'in de
makro-biotiese hoek'. Hoewel mevrouw
Snoek er van overtuigd is dat ze haar
gezondheid (na een periode van ziekzijn) dankt aan het feit dat ze 'goed'
ging eten, is het beslist niet zo dat ze
natuurvoeding als alleen-zaligmakend
probeerde op te dringen. Ze had een
open oor voor de meningen van de
veelal oudere aanwezige dames en begreep dat deze niet van de ene dag op
de andere van hun vertrouwde eetgewoonten zouden afstappen. Zij wilde
hen echter wijzen op het voordeel van
b.v. granenkoffie boven gewone, en
van zonnebloemolie die gemaakt is
van onbespoten zonnepitten en koud
geperst, boven de zonnebloemolie
uit de supermarkt.
Als voorbeeld van 'goed' eten noemde
mevrouw Snoek volle granen, sesam,
zeewier, miso {rijk aan eiwitten, vitaminen en minneralen) en tamari. Een
paar dames die meenden met muësli,
druivesuiker en honing al aardig op de
alternatieve toer te zijn bleken het
toch niet zo best te doen. 'Muësli
Wordt vanuit de makro-biotiese hoek
niet aangeraden' aldus Marianne Snoek,
'desnoods gekookt in water'. En hoewel druivesuiker en honing de voorkeur verdienen boven witte suiker (ontkalkt de botten ) is het beste zoetmiddel gerstemoutstroop. De verschillende

soorten koek en gebak die in De Gouwe verkocht worden zijn dan ook allemaal daarmee gezoet. En omdat gist
dicht bij de suiker ligt is brood dat met
zuurdesem is gebakken te verkiezen boven gistbrood. Natuurvoeding is wat
duurder dan de gewone levensmiddelen.
Begrijpelijk omdat het telen van onbespoten groente en fruit meer arbeidsintensief is. Maar het resultaat is dan ook
een produkt dat niet opgejaagd is met
kunstmest, niet bewerkt met bestrijdingsmiddelen maar in harmonie met
aarde en omgeving tot stand is gebracht.

bv .

De interessante lezing werd gevolgd
door een nadere kennismaking met de
diverse besproken artikelen waaronder
biologies geteelde vijgen, hazelnoten,
witte en rode wijn. 'U heeft ons aan
het denken gezet' zei mevrouw Fagel
aan het slot van de middag terwijl zij
Marianne Snoek een fraai boeket bloemen overhandigde. En dat was volgens
ons nu precies wat deze met haar causerie heeft willen bereiken.

KRUISVERENIGING ZANDVOORT
WINTERAKTIVITEITEN 1982
Lezing over alternatieve geneeswijze in
het Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen l te Zandvoort
f zijstraat Kostverlorenstraat).
Donderdag 18 februari, aanvang 20 uur
onderwerp:
algemene natuurgeneeswijze
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-Ieden.

geen geld geen wet
telijk gestelde vragen nog mee, dat het
buro volkshuisvesting en ruimtelijk ordening over voldoende personeel beschikt. om de Leegstandswet te kunnen uitvoeren. Het kollege kon echter
nog geen mededeling doen over de geldelijke vergoeding die de gemeente van
het rijk voor de kontrole van leegstaande panden en 't bijhouden van
het leegstandsregister zou ontvangen.
Die vraag is nu door Den Haag beantwoord.
Er is geen geld en daardoor zal de uitvoering van de Leegstandswet moeten
worden uitgesteld. Voor de uitvoering
van de wet had de gemeente drie ambtenaren willen inzetten.

bar - snackbar de frietpot - snackbar de frietpot -s.nack
g

Lieve mensen,

o
wilt u niet vergeten dat u bij o
ju dagelijks zei/gemaakte friet kunt
^ daarom blijven we ook de frietpot hè
wij zijn ook woe
c
o

NICO
Vondellaan 1B
tel. 16227

Q.

SfUNTPRÏJS
Het vvd-raadslid Rita de Jong behoeft
zich niet langer bezorgd te maken over
de uitvoering van de Leegstandswet
door het ambtelijk apparaat van de
gemeente Zandvoort. Belangrijke onderdelen van de wet -die geruime tijd
geleden door beide Kamers van de Staten-Generaal is goedgekeurd en die
in september a.s. van kracht zou worden- zullen voorlopig niet in werking
treden. Daaronder valt ook de registratieplicht door eigenaars van leegstaande woningen en bedrijfspanden.
Deze week deelden b en w van Zandvoort Rita de Jong op door haar schrif-

20 dagen naar de Costa del Sol
vertrekdatum: 27 februari 1982
app. Buti Playa - studio voor 2 pers.
PRIJS f. 498.- p.p.
ZOLANG DE VOORRAAD STREKTl

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20
tel. 1 25607 13203 •
Zandvoort

ap jeq^oeus - iodjaü| ap jeq^oeus - jodiauj. ap Jeq>peus -

&
WONINGINRICHTING lindt 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759
voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

gemeente
zandvoorl
Burgemeester en wethouders roepen voor het trekkerskamp
"De Branding" sollicitanten op voor de functie van:

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat 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 magazijnruimte
achter het perceel Raadhuisplein 1;
2. het uitbreiden van de manege gelegen in
het vijverpark.

L. administratieve kracht m/v
ter assistentie van de kampleider

B. schoonmaker m/v
voor het schoonhouden van het kantoor,
de sanitaire voorzieningen en het terrein

Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen indienen.

Aanstelling zal geschieden voor het seizoen 1982 en maximaal voor
een half jaar.
De werktijden zijn nader overeen te komen op basis van een zesdaagse werkweek.

Zandvoort, 4 februari 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Salaris:
Eveneens nader overeen te komen, beneden 21 jaar leeftijdsaftrek.
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties worden binnen 10 dagen ingewacht bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort, Swaluëstraat 2,
2042 KB Zandvoort.

OMLIJSTINGEN
voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

Inlichtingen:
Telefoon 02507 - 14841, toestel 223.

bij

ZE ZIJN ER!
WITTE PERZIKEN

creatief

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT
Tel. 02507 -17367

omroepers
Te koop aangeboden
Mavou-meubelen. Voor
inlichtingen bellen na
20.00 uurnr. 1 6786

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Gevraagd hulp in de
huishouding voor plm.
3 halve dagen. Inl. tel.
15886

PEUGEOT

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN

VAKANTIE
Te huur gevraag van 1
t.e.m. 15 augustus
voor 5 pers.
zomerhuisje in Zandvoort. Bellen naar 053
337460.

weer bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium
SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.
profielen en modelyoorzetramen
voorradig.

Te huur aangeboden
gem. zit-slaapkamer
all-in
Hogeweg
f. 450.- p.m.
tel. 1 51 78

Bij uw vakhandel
schifdershal CJ. Paap
Hofdijkstraat 24
Tel. 12206

TALBOT

Autobedrijf
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

EJTUTI

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:
1. Eengezinswoning Nicolaas Beetslaan 52,
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche en berging.
Huurprijs fl. 184,15 per maand.
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan :
a. jonge gezinnen met tenminste l kind
b. onvolledige gezinnen met tenminste 2
kinderen
2. Flatwoning Lorentzstraat 151
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, ligt en blokverwarming.
Huurprijs fl. 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. Belangstellenden leden dienen uiterlijk op dinsdag 16 februari 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: Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het colege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst
op donderdagmiddag 18 februari 1982 om 2 uur
in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.
Ruilrubriek februari 1982.
1. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat
4 kamers, douche, blokverwarming. Huur fl. 593,10
Gevraagd : (eengezins)woning elders in het
dorp.
2. Aangeboden : flatwoning Keesomstraat
4 kamers, douche, blokverwarming. Huurfl. 441,60
Gevraagd : eengezinswoning.
3. Aangeboden: flatwoning Van Lennepweg (oneven), 4 kamer, douche.
Huur fl. 218,35
Gevraagd : eengezinswoning.

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgieterswerk

bel 02507 17353

!948
1978
30 jaar tandtechmeker
kunitgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Tekfoon 14365

Installatie bureau

CiltOENEIIEIN B.V.

4. Aangeboden : flatwoning Celsiusstraat
4 kamers, douche, blokverwarming. Huur fl. 407,50.
Gevraagd : eengezinswoning.
5. Aangeboden :flatwoningKeesomstraat
4 kamers, douche, blokverwarming. Huur fl. 545,35.
Gevraagd : kleinere woning, bij voorkeur niet
in noord.
6. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat
4 kamers, douche, blokverwarminf. Huur fl. 382,35.
Gevraagd: grotere woning of eengezinswoning.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen
van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands lidmaatschapnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.

DRAAI NU:

020-214444

VEISTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

v. d» Werff

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
l TEL. 02507 18484*

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Teddy Schotten presenteert
dag «n nacht
de Rode Knito-K

82e jaargang no. 12

dinsdag 16 februari 1982

dit nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie, postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktpriizen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25 • per iaar, \ 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

cenav maakt weini
voor het houden van races

'•Kri'S^'"vlf-^"Hfe'i6;S;-»ï';=»7jt;5;;J-ÏS??:5

» Tijdens een gisteravond in hotel
Keur aan de Zeestraat gehouden besloten vergadering van de afd. Zandvoort/
Bentveld van de vvd hebben de leden na
urenlange beraadslagingen de groslijst
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen samengesteld. De eerste zes plaatsen worden ingenomen door de huidige
raadsleden Jelle Attema, Jan Jongsma
en Rita.de Jong en vervolgens door Ankie Joustra-Brokmeier, Jaap Methorst
en Hans van Asperen. De raadsleden
Herman Landman en Henny Hildering
bezetten resp. de zevende en negende
plaats op de groslijst van in totaal
twintig personen.

Zoals in de koerant van afgelopen vrijdag werd bericht is vorige week donderdag het breed overleg tussen vertegenwoordigers van het rijk, de provincie en de gemeente Zandvoort over
het voortbestaan of het verdwijnen
van het circuit gestart.
De eerste bijeenkomst, die in het provinciehuis onder voorzitterschap van
gedeputeerde van der Knoop plaats
vond, was bedoeld om in grote lijnen
de indrukken van de aan het gesprek
deelnemende partijen te peilen over de
stand van zaken m.b.t. het projekt en
de overlevingskansen van de baan in
het licht van de Wet op de geluidhinder, welke op 1 september van dit
jaar officieel in werking treedt. Op
die datum zal de Cenav voor het organiseren van auto- en motorraces een
vergunning moeten aanvragen. Een
vergunning die een jaar later door provincie en of gemeente zal worden afgegeven indien de Cenav kan aantonen dat het tijdens de wedstrijden geproduceerde lawaai het in de wet toegestane aantal decibels niet zal overschrijden.
Zoals de zaken er nu voorstaan verwachten met name provincie- en gemeentebestuur dat de circuiteksploitant niet
aan de gestelde eisen zal kunnen voldoen en dat het om die reden uiterst
twijfelachtig moet worden geacht dat
er toestemming voor het voortzetten
van de auto- en motorraces na 1983
zal worden gegeven. Een opvatting die
tijdens de bijeenkomst werd gedeeld
door de afgevaardigde van het ministerie van volksgezondheid en miljeuhygiëne. Deze zag weinig in het gebruik
van geluiddempers om het gebrul van
de motoren te beteugelen. Totnogtoe
zijn de ervaringen met geluiddempers
niet positief en een afdoende oplossing
voor de lawaaioverlast biedt het gebruik
zeker niet, aldus de vertegenwoordiger
van volksgezondheid.
Hierop inhakend benadrukte de woordvoerder van de gemeente Zandvoort
dat de meerderheid van de raad twee
jaar geleden had gekozen voor een andere bestemming van het circuit vanwege de geluidhinder, dre o.a. woningbouw van enige omvang sinds jaar en
dag onmogelijk maakt.
Hoewel de gesprekspartners van de zijde van de ministeries van ekonomiese
zaken en crm groot belang hechtten
aan de betekenis van het circuit voor
de nationale- en internationale autosport, bleken zij een open oog te hebben voor de bezwaren van de provincie en de gemeente tegen het voortbestaan van de racebaan. Volgens de
vertegenwoordigers van beide departementen behoeft het projekt niet
persé in Zandvoort te liggen en kan
het ook elders in Nederland worden
geëksploiteerd. Wel legden zij er de
nadruk op dat er gezocht moet worden naar een vervangenden bestemming in de rekreatieve sfeer indien
het circuit de poorten definitief sluit.
In dit opzicht zaten de partijen vorige
week op één lijn want ook de gemeente Zandvoort en de provincie waren
van mening dat er gestreefd moet worden naar een alternatief gebruik van
het racebaangebied t.b.v. het toerisme.
M.b.t. de planologiese aspekten van
een nieuwe bestemming van een gedeelte van het terrein -de aanleg van
een plm. 20 ha groot bungalowparkwaren de partijen het nagenoeg eens,

BREED OVERLEG tussen rijk, provincie en gemeente over circuit begonnen.
maar over de financiering konden nog
geen spijkers met koppen worden geslagen.
Zo voelde de provincie niets voor het
betalen van de afkoopsom van
f. 1.500.000,-, aan de Cenav wanneer
de gemeente mocht besluiten het kontrakt met de circuiteksploitant voortijdig op te zeggen. En ook over financiële steun van de provincie aan de gegemeente gedurende de overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe situatie bestond nog geen enkele zekerheidToch was, bleek donderdagavond, een
oplossing voor de financiële problemen,
niet kansloos. Gedeputeerde Staten
hadden er wel oren naar om een ged.eel-

DEELNEMERS AAN JEUGDSPELEN,
ROMMELMARKT, ETC. OP 30 APR!L
KUNNEN ZICH OPGEVEN
Het komité Viering Nationale Feestdagen deelt mede, dat deelnemers aan
de festiviteiten, die op Koninginnedag
zullen plaatsvinden, zich bij de volgende personen kunnen aanmelden. Voor
de rommelmarkt en ringsteken op de
fiets bij de heer J.H. Oonk, p/a Reisbureau Kerkman, Grote Krocht 20, tel.
13203. Voor de wedstrijd op de hometrainers bij de heer J.H. Oonk voornoemd of de heer P.J.M. Verstee.ge,
Haltestraat 18, tel. 14499. Voor het
touwtrekken bij de heer N. Paap, N.
Beetslaan 46, tel. 14389.
Voor de kinderspelen kan men zich
eerst op de dag zelf aanmelden en
wel in de tent die op de hoek van de
Grote Krochten de Hogeweg zal worden geplaatst.

te van het terrein van de gemeente te
kopen en aan het natuurbezit van de
provincie toe te voegen. De mogelijkheid is in de afgelopen maanden al se-

rieus bekeken.
Een tweede ronde van het breed overleg
tussen rijk, provincie en gemeente zal
waarschijnlijk in maart a.s. volgen.

0 In het kader van de door de Kruisvereniging Zandvoort in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen
georganiseerde cyclus over alternatieve
geneeswijze, vindt op donderdag 18
februari een lezing plaats over Algemene Natuurgeneeswijze. Het onderwerp
zal worden behandeld door mevrouw
T. Groenewoud,, medewerkster van
de in Bloemendaal gevestigde Akademie Natuurgeneeswijze. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur en kan kosteloos
worden bijgewoond. Na de pauze bestaat gelegenheid tot het stellen van
vragen aan inleidster.

oyd-zatidvoort ontving oud-noordwsjk
Onder grote belangstelling werd vrijdagavond in het Cultureel Centrum de
jaarlijkse Genootschapsavond gehouden. Voorzitter Wagenaar was wel aanwezig maar verre van fit, reden waarom zijn taak werd overgenomen door
de heer Hilbers.
Deze memoreerde de nauwe kontakten
die het Genootschap "Oud Zandvoort"
onderhoudt met zijn partners in de
Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland. Opnieuw zijn er plannen
voor een gezamenlijke ekspositie (de
tentoonstelling "Van Drinken en Klinken in Kennemerland" die begin 1981
mevr. Kraan-Meeth

.

.

.
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onder auspiciën van genoemde stichting in het Frans Halsmuseum zou worden gehouden is nooit van de grond gekomen, verslagg.) en wel onder het
motto "Haarlem en Omgeving over de
periode 1780-1820". Verder zal op 4
en 5 september a.s. in de Vleeshal een
historiese markt gehouden worden waar
ook het genootschap aanwezig hoopt
te zijn. Na het bestuur van 'De Wurf'
gekomplimenteerd te hebben met de
verschijning van een eigen verenigingsorgaan vroeg de heer Hilbers aandacht
voor een optreden van de Zandvoortse
Operette Vereniging. Woordvoerder
Jan van der Werff was graag met de
komplete bezetting ten tonele verschenen maar daar was het Cultureel Centrum nu eenmaal niet op berekend.
Het leek ons echter dat Z.O.V. met
prominenten als Martha Koper, Gerry
van Eig, John Pieters en Jan van der
Werff prima vertegenwoordigd was.
Met begeleiding van pianist Dico van

Putten en bassist Leon Kempers brachten ze beurtelings schlagers uit operettes van Paul Abraham, zoals "Toujours
l'amour" (Martha Koper), "Oh Mr.
Brown" (Gerry van Eig), "Johnny'1
(Jan van der Werff) en "Reich mir zum
Abschied noch einmal die Hande"
(John Pieters). De show van klederdrachten uit Noordwijk die daarop
volgde werd ingeleid en van kommentaar voorzien door mevrouw De Haas
die in het kort de geschiedenis van zowel Noordwijk aan Zee als NoordwijkBinnen vertelde en daarbij het verschil
in klederdrachten. Doordat een komplete dag uit het leven van een Noordwijker de revu passeerde konden de
aanwezigen kennisnemen van alles wat
er die dag gedragen werd, beginnend bij
't rood baai hemd, de zwarte kousen
en de slaapmuts waarmee Jaap, en het
interlock hemd, het lijfje ("om alles
in model te houden") en het zwarte
onderrnutsje waarmee Neel 's morgens
de bedstee verlaat en eindigend met
hetzelfde waarmee ze er 's avonds
weer in duiken. Daar tussen zagen we
de vissersdracht met platte pet (klep
naar beneden dus getrouwd), rokken
met sneergat, een wit schort dat voorgedaan wordt bij het netten boeten,
het wit kanten schort dat het dienstmeisje bij de deftige "Noordwijkbinders" draagt, de dracht van de burgers
uit Noordwijk-binnen, de rouwkleding
die een jaar en zes weken gedragen
wordt en niet te vergeten de verschillende versierselen zoals gouden plaatspelden, zijnaalden en boeken en bij de
mannen de zilveren Zeeuwse knopen
onder de mouwen. Zoals altijd stalen
de kinderen met hun ouwelijk aandoende kleren, zwarte kousen en witgeschuur-

de klompen de show en de heer Hilbers
beloonde hen heel toepasselijk met een
"knoissie". De geslaagde klederdrachtenshow werd spektakulair besloten met
het opnieuw ten tonele verschijnen van
de ruim twintig Noordwijkers die tot
afscheid in een leuk lied de lof van hun
dorp bezongen. En toen waren er weer
de verraste uitroepen van herkenning
bij de films van Willy van der Mije, die
hij samen met Ton Bakels vertoonde.
Er moest een paar keer opnieuw begonnen worden maar dat mocht de pret
niet drukken, want hoe vaker"mooie
Willem" en Jans de Kraai in beeld komen hoe liever het de aanwezigen is.
Al met al een plezierige, zij het niet
feilloos verlopen, genootschapsavond.
Om zeker te zijn dat het aantal belangstellenden de kapaciteit van het Cultureel Centrum niet zou overschrijden
waren er namelijk van tevoren toegangsbewijzen beschikbaar gesteld. Deze behoefden bij binnenkomst echter niet
getoond te worden met gevolg dat er
meer bezoekers werden toegelaten dan
er zitplaatsen waren, zodat enige gegadigden onverrichterzake huiswaarts
moesten keren.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

osey w sporfveld jaap
gereed en in gebruik

mavo

familieberichten
foto Jacob Koning

Op 14 februari ging van ons heen onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

JANSJE BLOEMEN
weduwe van Arie Koper
op de leeftijd van 95 jaar.
A.M. Bol-Koper
C. Bol
G. v.d. Berg-Koper
Ineke en Peter Hoekstra
Martijn - Bouke- Pjotr
Joke en Fred Paap
Rolant - Pepijn
2042 XC Zandvoort, 14 februari 1982.
Zandvoortselaan 62
De teraardebestelling heeft plaats op donderdag
18 februari a.s. om 14.30 uur in het familiegraf
op de Algemene Begraafplaats Tollensstraat
Zandvoort.

omroepers
Te koop aangeboden
CHESTERFIELD
STOEL

1948
1978
30jur ttndtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

Prijs n.o.t.k. tel. 17776.
De ouders die vorige week vrijdag tijdens de 'open dag" informaties kwamen inwinnen en de sfeer proeven bij
de Christelijke Mavo School "Jaap
Kiewiet" konden niet alleen een kijkje nemen in de verschillende lokalen
maar tevens het sportveld bewonderen.
Dat werd die middag namelijk officieel
door het bestuur van de Stichting
voor Christelijk Onderwijs in Zandvoort overgedragen aan direkteur
Berkenbosch en aan de heer Van As,
hoofd van de Beatrix-school die uok
van het veld gebruik zal maken. De
heer Ritman, vice-voorzitter van het
bestuur, tevens voorzitter van de
Werkkommissie Realisatie Sportveld,
mevr. Kraan-Meeth
vroeg zich in zijn openingswoord af
wat er op dit moment in de vroegere
direkteur Jaap Kiewiet omging nu de
school, die hij 24 jaar geleden als
Christelijke Mulo startte in een leslokaal van de Wilhelminaschool, was uïtgegroeid tot een school met negen lokalen, een kamer voor de direkteur,
één voor de adjunkt, één voor algemeen gebruik en nu nog een sportveld
met moderne kleedakkommodatie.
Bijzonder trots vertelde spreker dat
het veld geheel uit eigen middelen
was gefinancierd, in welk verband

hij de aktiviteiten van de beide ouderkommissies memoreerde. Een woord
van waardering richtte de heer Ritman
daarna tot direkteur Berkenbosch die
eveneens deel had uitgemaakt van de
Werkkommissie en die, wanneer de
andere kommissieleden er slapeloze
nachten van hadden en het niet meer
zagen zitten, hen altijd wist te reaktiveren. Hoewel de feitelijke en ongetwijfeld feestelijke inwijding in verband met de weersomstandigheden
pas op 26 mei zal plaats hebben werd
het sportveld deze middag in de vorm
van twee polletjes gras ter beschikking
gesteld van de sportdocenten Hardeveld en De Jong. Laatstgenoemde
betrok in zijn dankwoord ook de beide
ouderkommissies die de fraaie kollektie
sportartikelen hadden geschonken. De
heer Huberts van het stichtingsbestuur
bood de dames Berkenbosch en Ritman
een boeket bloemen aan als troost voor
de honderden uren die ze hun echtgenoot voor het goede doel hadden moeten afstaan. Als laatste spreker voerde
de heer Berkenbosch het woord en
sprak de wens uit dat het sportveld en
de voortreffelijke akkommodatie het
sportonderwijs op de "Jaap Kiewiet"
Mavo op nog hoger peil zullen brengen.

De "open dag" die daarna volgde bood
o.a. gelegenheid om in het handvaardigheidslokaal een blik te werpen op de
kreatieve uitingen van de pupillen van
Maria Roozen. Deze vakleerkracht in
naald-en sierkunsten in handvaardigheidstechnieken, die ook de ontwerpster is van de voor deze gelegenheid op
de ramen aangebracht sportfiguren, toonde ons niet alleen lino's en handweefwerk maar ook antieke poppen en sieraden in emaille. Het sportveld waar
het vrijdagmiddag eigenlijk om ging en
waarvan de aanleg op een fotoreportage was te volgen, ligt achter de school.
Het is ca. 3000 m2 groot, heeft
f 180.000.- gekost en de besproeiing
geschiedt door een beregenings-installatie. De op het terrein geslagen pomp
zorgt voor de aanvoer zodat de waterrekening nihil is. De kleedakkommodatie (waarvoor zich in het bijzonder een
lid van de ouderkommissie, de heer
Abeelen, heeft beijverd) bestaat uit
twee lokalen, elk voorzien van modern
sanitair. Twee jaar geleden nog een
stuk duinterrein, nu een sportveld van
allure. Mag men dan misschien een beetje trots zijn ?

ZANDVOORTMEEUWEN HIELD ZILVERMEEUWEN IN BEDWANG

Niet voor vakbondsmannen en vrouwen
die zich verzetten tegen de diktatuur in
hun vaderland.
In december greep diktator Duvalier
opnieuw hard m.
Ongeveer 14 vakbondsleiders zijn nu
ondergedoken.
Hun gezinnen hebben steun nodig'

werkt niet alleen in Haïti.
Vakbondsmensen van CLAT werken in
de meeste landen van Latijns-Amenka
aan de opbouw van een demokratische
••beiders- en landbewerkersbewegmg

Werkt U mee'

GIRO
1918108
t.n.v.
Ctat-Necterland
Nieuwe Gracht 47
3512 IE Utrecht.

Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren
op eigen terrein Zilvermeeuwen met
1-0 verslagen,waardoor de kustbewoners zich aan de kop van de ranglijst
hebben weten te handhaven
Zandvoort heeft thans drie punten
voorsprong op naaste rivaal ZFC,
dat afgelopen zondag samen met
het op de derde plaats staande IVV
gelijk speelde. Het winnende doelpunt werd in de 40e minuut van de
tweede helft van het duel gescoord
door Kees Bruin. Een fraai resultaat
voor deze speler die vanwege het ontbreken van Chris Jongbloed en de geblesseerde Steef Water in de voorste
linie stond opgesteld.
Zandvoortmeeuwen had aan het bedwingen van Zilvermeeuwen overigens
een hele kluif want deze ploeg vocht
tot aan het einde van de wedstrijd voor
een betere uitkomst dan de 1-0 achterstand. Een prachtige redding van doelman Ed Steffers.enkele sekonden
voor het eindsignaal van de arbiter,
voorkwam dat Zilvermeeuwen de gelijkmaker scoorde. Maar het was wel
op het nippertje.

A.s. zondag vindt de revanche tussen
beide teams plaats op het terrein van
Zilvermeeuwen.
De ranglijst van de kompetitie ziet er
thans als volgt uit:
zvm 11-17 ;zfc 11-14; ivv 9-12; zilvermeeuwen 11-12; dts 9-11; vitesse '22
11-11;ado'20 10-10;volewijckers
10-8; vios-w. 11-8; ripperda 11-8;
zvv 12-8;volendam 10-7.

L.W.
13.55
14.38
15.18
15.56
16.40
17.38
18.54
07.41
08.57
09.56
10.40
11.15

DRAAI NU:

020-214444

TELE-LUISTERSPEL
i
Teddy Scholteh presenteert
dag en nacht
de Rode Kruis-luisterspellijn

nieuws
kort & klein

H.W.

L.W.

• Bij vechtpartijen in een kafé en een
restaurant aan de Haltestraat in de
nacht van zaterdag op zondag raakten
een 17-jarige ingezetene tengevolge
van een messteek aan zijn buik gewond en moesten een 38-jarige Amsterdammer en een 23-jarige inwoner
van Amstelveen zich voor diverse verwondingen onder doktersbehandeling
stellen. Een 19-jarige Zandvoorter
deed in dezelfde nacht aangifte bij
de politie wegens mishandeling door
twee mannen op de openbare weg.
De politie heeft de geweldplegingen
in onderzoek.

18.03
18.40
19.24
20.14
21.14
22.24
23.41
12.14
13.24
14.16
14.51
15.22

02.02
02.40
03.25
04.16
05.14
06.21
07.41
20.15
21.23
22.14
22.50
23.22

• Midden vorige week moest de brandweer in aktie komen voor een brandje
in de motorruimte van een intercity
lokomotief die op het punt stond uit
het NS-station te vertrekken. Het vuur,
dat in enkele ogenblikken werd gedoofd, was ontstaan door kortsluiting
in de elektriese bedrading. De schade
wordt door de spoorwegen geschat
op f. 50.000.--.

waterstanden
febr. H.W.
12
05.55
13
06.38
14
07.17
15
07.54
16
08.40
17
09.40
18
10.54
- .19
20
00.56
21
01.56
22
02.41
23
03.15

Te koop aangeboden
Manou meubelen. Voor
inlichtingen bellen na
20.00 uur nr. 16786
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casinobezoekers komen alleen om te gokken
en hebben geen oog voor zandvoort
burgerlijke stand
Uit een onderzoek naar de ekonomiese
en toeristiese betekenis van de drie vaderlandse kasino's door het Nederlandse
research instituut voor rekreatie en toerisme blijkt dat veruit de meeste zandvoortse kasinokl anten alleen voor het
gokken naar de badplaats komen en
weinig of geen belangstelling koesteren voor andere zaken die het kustdorp -strand en zee bijvoorbeeld- te
bieden heeft.
Jaarlijks wordt het zandvoortse kasino
bezocht door 20D.OOO bezoekers, waarvan ruim zestig procent slechts een dag
of maar voor enkele uren in de gemeente verblijft. De rest vertoeft iets langer
in Zandvoort of plaatsen in de naaste
omgeving. De goklustigen brengen de
meeste tijd door binnen de muren van
het kasino aan de kop van de Kerkstraat en geven in vergelijking met de
vaak forse bedragen die zij aan de speeltafels inzetten weinig geld in het dorp
uit. Hebben de kasinobezoekers gemiddeld zeventig gulden over voor hun geliefd tijdverdrijf buiten de speelzaal
besteden-zij niet meer dan 3 of 4 gulden. Toch levert het kasinobezoek de
plaatselijke horeka jaarlijks een ekstraatje van een miljoen gulden op en
spint ook de gemeente Zandvoort er
zijde bij. Jaarlijks ontvangt deze een
bedrag van f. 480.000.- aan toeristenbelasting uit de kasino-eksploitatie.
Het onderzoek door het research instituut wijst uit dat het voor de meeste kasinobezoekers die voor de eerste
keer de speelzaal betreden niet bij
het wagen van één gokje blijft, maar
dat zij weldra tot de klanten gaan behoren die regelmatig terugkomen om
hun geluk te beproeven. Door de bank
genomen bezoeken zij het kasino zestien keer per jaar. Minstens een maal
per maand dus. Volgens het instituut
scoren de kasino hiermee in vergelijking
met andere attrakties een hoog cijfer.
De meeste andere oorden des vermaaks
in ons land worden door eenzelfde
bezoeker niet meer dan twee keer per
jaar aangedaan. Overigens blijken de
vaste kasinoklanten wat de keuze van
hun speelplaats betreft nogal wispelturig. Zo maakt de helft van de zandvoortse kasinobezoekers ook wel eens
een uitstapje naar de gokzalen in Scheveningen en Valkenburg.
Uit het onderzoek blijkt verder dat het
kasinobezoek, zeker wat Zandvoort betreft, een vrijwel geheel nederlandse
aangelegenheid is. Maar zes procent
van de goklustigen is afkomstig uit
de ons omringenden buurlanden en dat
is nogal opmerkelijk gelet op het
aantal buitenlanders dat ieder jaar
tijdens het zomerseizoen voor een
of meerdere dagen in de badplaats in
hotels, etc. logeert. Maar ook wat het

9 februari - 15 februari 1982
overleden : Johanna Harbrecht, geb.
Cornet, oud 76 jaar.
geboren : llse d.v. L.N. Weberen M.
J.W. Caspers ; Angéla, d.v. J.E. Winkel
en W.C. Musscher; Raquelle Vanessa
dv. P. Fleers en Y.H.C. Visser.

TOONEN IS HET GEZICHT
EN AUKEMA DE WETHOUDER
VAIM DE PVDA
De Partij van de Arbeid Zandvoort
heeft afgelopen dinsdag de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
vastgesteld. Het voorstel van de groslijstkommissie werd met grote meerderheid aanvaard. Dat betekent dat de
eerste plaatsen worden ingenomen door
resp. G. Toonen, l .M. Aukerna, I. Windv.d. Storm, P. Kuyken en E. van As-Hilgeman. Het scheidende raadslid A. van
der Moolen staat op een zesde plaats.

meer dan knus en gezellig zal het nooit worden . . .
binnenland betreft komen de kasinoklanten niet van ver. De meesten wonen op nog geen dertig kilometer afstand van de speeltafels. Het kasino
moet bij de deur en onder handbereik
zijn. Net als het monopoly en het
ganzenbord. Misschien is dat ook wel
de reden waarom de kasino's in ons
land nimmer de allure zullen krijgen
van de buitenlandse speelpaleizen zoals in Monaco en andere plaatsen. Meer
dan knus en gezellig zal het nooit
worden. Maar daat zit niemand van de
betrokkenen -kasino, goklustigen, horeka en gemeente- over in. Als het balletje maar blijft draaien en de kassa
rinkelen.

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
Postbus 374;
2040 AJ Zandvoort

Het onderzoek door het Nederlands
research instituut voor rekreatie en
toerisme naar de ekonomiese en rekreatieve betekenis van de kasino's
werd in 1980 onder vijfduizend kasinobezoekers verricht. Verder werd
gebruik gemaakt van de jaarverslagen
van de Nationale Stichting Kasinospe-
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rijk wil niet helpen bij het
redden van dolf irama
Het gemeentebestuur van Zandvoort
heeft een eerder in de koerant gepubliceerd bericht dat er geen overheidsgeld beschikbaar is om een dreigende
sluiting van het projekt te voorkomen
en de voortzetting van de eksploitatie
te garanderen, afgelopen woensdag
officieel bevestigd.

Bel voor prijsopgave
en titel l ijst
02507-18326
tussen 16.00-18.00 uur,
behalve zondags
Wij bezorgen en halen de
banden bij u thuis.

'O
Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding

len en gesprekken met vertegenwoordigers van de vvv en de middenstandsorganisaties.

B en w hebben de eigenaar van het dolfijnentheater -de Canadees Hordo van
het Bouwes hotelkonsern- inmiddels

meegedeeld geen mogelijkheden meer
te zien om de helpende hand te bieden
bij het voortbestaan van het Dolfirama.
Zoals bekend wil deze het projekt sluiten omdat de eksploitatie verliesgevend
zou zijn.
Aanvankelijk leken de pogingen van de
gemeente om het Dolfirama als toeristiese attraktie voor Zandvoort te behouden met sukses te worden bekroond, nadat de provincie zich direkt bereid verklaarde een financiële bijdrage te willen
verlenen voor de instandhouding van
het projekt. Alle hoop vervloog echter
toen een verzoek van het kollege om
geldelijke steun van het rijk niet werd
gehonoreerd. De staat (vorig jaar nog
gul met een lening van f. 800.000.- t.b.
v. het circuit, red. zvt.krt.) weigerde om
de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen om het Dolfirama te redden en het jaarlijks eksploitatieverlies
op te vangen.
Zelf heeft de gemeente Zandvoort geen
geld om het projekt aan te kopen alsmede te eksploiteren en heeft nu tot
zijn grote spijt moeten afzien van verdere pogingen de sluiting van het Dolfira-•
ma te verhinderen. Wanneer er op korte
termijn van partikuliere zijde geen hulp
komt opdagen is het lot van het dolfijnentheater vrijwel bezegeld.

In tegenstelling tot de groslijstvergadering van vier jaar geleden, waarbij de emoties hoog opliepen, verliep de diskussie nu rustig en zakelijk. Toch was
er wel iets bijzonders aan de hand, omdat het tot nu toe allerminst gebruikelijk was de wethouderskandidaat te
passeren als lijsttrekker. En daarover
liet het advies van de kommissie en de
ruim 30 aanwezige leden geen twijfel
bestaan: Ide Murk Aukema wordt
als het aan de PvdA ligt opnieuw wéthouder, hij heeft de ideeën van de afdeling bestuurlijk goed vertaald in de
afgelopen jaren. De argumentatie van
de kommissie om Gert Toonen als lijsttrekker voor te dragen kwam dus niet
uit kritiek.pp de wethouder voort.
Toonen zou echter veel meer dan Auke-'
ma het gezicht van de PvdA bepalen,
zijn heldere.soms scherpe presentatie
van PvdA-standpunten in de raad
(en elders) brengt de gewenste duidelijkheid in politiek Zandvoort. En een
herkenbare PvdA is van groot belang,
aldus de kommissie. De afdeling bleek
het daarmee volmondig eens te zijn en
ook de voormalige lijsttrekker leek er
weinig moeite mee te hebben.
Aukema desgevraagd :
We moeten er niet moeilijk over doen.
De kommissie heeft na zorgvuldige afweging een advies gegeven dat door de
ledenvergadering is gevolgd. Zo simpel
is dat. Ik heb alle vertrouwen in Gert
Toonen. Wat mijzelf betreft, ik vind
de erkenning die de vergadering uitsprak voor mijn werk en de unanieme
opvatting dat ik opnieuw wethouderskandidaat zal zijn van even groot belang. Het gaat erom dat we een goed
team vormen. Niet één man of vrouw
hoeft alles in zich te verenigen. Gezamenlijk optreden in het belang van de
zandvoortse mensen, dat is de af gel open jaren gebeurd, soms met felle diskussies, dat hoort ook bij de PvdA,
maar toch in grote harmonie. En ik
vind het eigenlijk een verheugend teken
dat een fraktie in deze moeilijke tijd,
een tijd van ekonomiese teruggang en
aanslagen op de geloofwaardigheid van
de PvdA, zo'n grote kontinuiteit laat
zien. We gaan gewoon weer met zijn
allen aan de slag.

1982
14444 Politie Uiteen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politit
14841 Qemeenteiekretarie
17947 Informatieburo VW
18063 Stichting Wijkrud Nw. Noord
(023) 242212 Automobialbedrijf
Flinterman, Zandvoortaelaan
365, Bentveld
Daihatsu daatortervice
12323 Rinko autotechniek, werkplaat* en magazijn
13360 Rinko verkoopcantrum, nieuwe en gebruikte Ronaulta.
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

VAKANTIEREIZEN RODE KRUIS
VOORTAAN ZELF OPGEVEN
De afdeling Zandvoort van het Rode
Kruis deelt mee dat de jaarlijkse door
de landelijke organisatie georganiseerde vakantiereizen vanaf heden door
middel van een nieuwe aanmeldingsprocedure worden voorbereid.

Zondagmiddag presenteerde Peter Versteege in zijn bedrijf de nieuwe zandvoortse Wielerploeg 1982. Keurig en
kleurig uitgedost in zandvoortse kleuren geel en blauw werden de leden persoonlijk voorgesteld door de
heer van Riessen, wedstrijd organisator
bij de HSV 'De Kampioen', regio Haarlem, en tevens een verdienstelijk kommentator, gezien zijn verslaggeving bij
de wielerronde in 1981.
De heer van Riessen prees de initiatiefnemers, de drie gebroeders Versteege
voor al hun werk en wees de ploegleden
erop, dat die steun hen verplichtte het
geel-blauwe tricot eer aan te doen en
vooral de regels der ethiek op de weg
in acht te nemen.
Lidy Schouten
De ploeg bestaat uit 10 man en 8 jeugdleden. Ploegleider, trainer en -liefstvooroprijder is de 31-jarige Ron Bakker uit Haarlem, die in het verleden al
bewezen heeft veel voor de wielersport
over te hebben. Ben van Kampen (die er
ook nog voor zorgt dat de post in de
juiste bus belandt) en politieman Kees
Langedijk zijn samen met Jeroen v.d.
Mije, Piet Schijf en de bescheiden
Volkert Paap de zandvoorters in dit
team, dat aangevuld werd met de winnaar van de zandvoortse Wielerronde
'81 Ge Fennis uit Haarlem, de 16-jarige
Peter(tje) Stevenhage, Rein Otte en
Kees Zethof.
De plaatselijke wieler-crack, Wim Koenen heeft een sponsor gevonden, die
het hem mogelijk maakt op nationaal
nivo te gaan koersen en zit dus niet in
deze ploeg. Wel hoopte de heer V.
Riessen dat zijn manager hem zal toestaan aan de komende wielerronde
-op woensdag 28 juli - te mogen
deelnemen.

waterstanden
febr. H.W.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

05.55
06.38
07.17
07.54
08.40
09.40
10.54
- .00.56
01.56
02.41
03.15

L.W.
13.55
14.38
15.18
15.56
16.40
17.38
18.54
07.41
08.57
09.56
10.40
11.15

H.W.

L.W.

18.03 02.02
18.40 02.40
19.24 03.25
20.14 04.16
21.14 05.14
22.24 06.21
23.41 07.41
12.14 20.15
13.24 21.23
14.16 22.14
14.51 22.50
15.22 23.22
Doodtij 18 en Springtij 26 februari

De gasten van de tehuizen en het hospitaalschip J.Henry Dunant kunnen
zich nu zelf voor een vakantieweek aanmelden. Voorheen werden de gasten
De jeugdploeg, eveneens gehuld in geel
80 koereurs deelnamen en zondag de re- altijd door de plaatselijke afdeling van
en blauw, telt 8 leden, waaronder een
gionale klupwedstrijden waar steeds
het Rode Kruis aangemeld. Op aandrinmeisje, de 14-jarige Charissa Versteege,
twee klups tegen elkaar koersten.
gen van met name de Koninklijke Nedochter van Peter. Met haar neefjes
Door de vorst van de achter ons liggenderlandse Maatschappij ter BevordeJacquot en Pieter Versteege, Jan v.d.
de winter was het asfalt helaas bescharing van de Geneeskunde en uit het
Aar, Robert en Marco Westerman,
digd en vertoonde scheurtjes die tot
oogpunt van mondigheid is deze proveel bandenpech leidden. Toch bracht
Tonny en Johnny Schilder hoopt zij
cedure nu veranderd.
de ploeg het er niet slecht af.
grote suksessen te boeken. De amaDe mensen kunnen zich nu zelf bij de
teurploeg heeft al de hele winter ijverig Wij wensen deze eerste zandvoortse
plaatselijke afdeling van het Rode Kruis
wielerploeg veel sukses toe en wachten getraind en het afgelopen weekend
melden.Ze kunnen reageren op artikemet spanning de resultaten af.
reden zij hun eerste wedstrijd. Zaterlen die in diverse bladen verschijnen en
dag de Interklupwedstrijd waaraan zo'n
ontvangen dan een aanmeldingsformulier. De gasten moeten dit zelf, samen
met de huisarts, invullen.
Op het formulier staat een verklaring
waarin ze de huisarts toestemming verlenen meer gegevens over hen te verschaffen, als de mediese informatie die
ze zelf geven niet voldoende is. Als
de aanmeldingsformulieren bij het
Rode Kruis binnen zijn, treedt de selektieprocedures in werking.
Aanmelding houdt namelijk nbg niet
in dat de mensen geplaatst kunnen
Het werklozenkomité Zandvoort is het
stuur' voorlopig zal beëindigen blijft
worden. Ze moeten wel met positief
beu en zal zijn aktiviteiten in de gemeen- het op regionaal en provinciaal nivo
resultaat door de mediese en sociale
te staken in afwachting van de totstand- aktief. Het komité noemt het zinvol
selektie heen komen.
koming van een gemeentelijke kommisom vanuit Zandvoort morele steun te
Voor inlichtingen en/of aanmeldingen
sie voor de werkgelegenheid. Dit deelt
verlenen aan initiatieven t.b.v. de
kan men zich wenden tot de plaatsehet komité mee in een begin deze week
werklozen.
lijke Rode Kruis afdeling, Trornpstraat
aan de leden van de gemeenteraad
19 flat 6, 2042 JE Zandvoort, tel.
verzonden adres.
02507 - 14624.

werklozenkornSfé staakt
protest
tegen laksheid van gemeente

Op het in het leven roepen van een dergelijke kommïssie.die de mogelijkheden
voor het op poten zetten van werkprojekten op kleine schaal moet gaan onderzoeken en stimuleren, heeft het werklozenkomité tot op heden tevergeefs bij het
dorpsbestuur aangedrongen. Het vraagt
zich in zijn brief aan de raadsleden af
'hoeveel werklozen er in Zandvoort nog
bij moeten komen voor de gemeente
zich aktief zal gaan opstellen voor de
opuang van mensen zonder werk'. Voor
de 382 werkzoekenden die Zandvoort
telt -waaronder een groot aantal jongeren onder de 19 jaar- moet de plaatselijke overheid toch wel iets meer doen
dan de kwestie af- en doorschruiven
naar horekabedrijven en automatenhallen, meent het werklozenkomité. Het
scheppen van werkgelegenheid is, schrijft
het, ook een gemeentelijke aangelegenheid waaraan het dorpsbestuur zich
niet blijvend kan en mag onttrekken.
In het adres aan de gemeenteraad vraagt
fret komité zich af : 'Hoe hoog de nood
nog moet stijgen onder de mensen die
geen werk hebben alvorens de plaatselijke volksvertegenwoordiging handelend zal gaan optreden'. Het werklozenkomité wijst in zijn schrijven op
plaatsen waar een dergelijke kommissie
kommissie voor de werkgelegenheid
naar tevredenheid funktioneert, zoals
op Texel.
Hoewel het werklozenkomité zijn werkzaamheden in Zandvoort uit protest tegen 'de laksheid van het gemeentebe-

eBnduoorbe hoeren)1

HERVORMDE KERK
zondag 21 februari a.s.:
10.00 uur: ds. C. Mataheru
10.00 uur : jeugdkapel
GEREFORMEERDE KERK
zondag 21 februari a.s.:
zondag 21 februari a.s.:
10.00 uur: ds. L. Dorst te Santpoort
PROTESTANTENBOND
zondag 21 februari a.s.:
10.30 uur: prof. .dr. A. van Biemen
n.h. Bentveld.
ROOM KATHOLIEKE KERK
zaterdag 20 februari a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 21 februari a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Caeciliakoor.

iiïèdisctedferist
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 20 en zondag_21 februari a.s.:
Zuster T. v.d Spek, v. Lennepweg 42 hs.
tel. 18741.
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

Na het onlangs georganiseerde schoolbasketbaltoernooi houdt „The Lions"
op zpndag 21 februari haar eigen jaarlijks basketbaltoernooi.
Vanaf 9.00 uur zullen het 3e en 4e herenteam van Lions in een poule de strijd aanbinden met Hoofddorp 7 en Kinheim 2.
Tegelijkertijd zullen het 5e en 6e herenteam spelen tegen Akrides 6 en Antilopen 3 en tevens komen het 7e en 8e
team in aktie tegen de IVIare 2 en
Hoofddorp 10. Om 13.30 uur begint
het middagtoernooi: daarbij komen
dan de meisjesjunioren van Lions uit
tegen Excercitic B, Onze Gezellen A en
Eva en Adam Stars C.
Daarnaast spelen het 2e en 3e dames
Lions Team tegen Onze Gezellen 4 en
Flashing Heiloo 1.
De meeste aandacht zal ongetwijfeld
uitgaan naar de poule van de hoogste
herenteams. Hierin komen Lions 1 en
Lions 2 uit tegen Hillegom en SDO.

bewoners nw unicum woedend
over voorgestelde zakgeldregeling
Het plan van de rijksoverheid om een
zakgeldregeling voor gehandikapten
in verpleeghuizen in het leven te roepen, heeft onder de bewoners van het
leef- en werkcentrum Nw. Unicum
aan de Zandvoortselaan grote onrust gewekt.
Zij willen de dingen die komen gaan
niet lijdzaam afwachten en zijn van
plan aktie te gaan voeren tegen deze
regeling. Volgens hen vormt die een
bedreiging voor een menswaardig bestaan van de gehandikapten.

Wat is er aan de hand? De departementen van sociale zaken, volksgezondheid
en miljeu alsmede crm willen de huidige eigen-bijdrageregeling voor gehandikapten die verpleegd en begeleid worden krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in bovengenoemde
zin wijzigen en hebben hierover onlangs
advies gevraagd van de Ziekenfondsraad. De voorgenomen wijziging betekent dat de maksimale eigen bijdrage

wordt opgetrokken tot een-gemiddelde
verpleegprijs van ongeveer f 180,-- per
dag. Voor de bewoners van het revalidatiecentrum is dit onaanvaardbaar.
Met de invoering van de zakgeldregeling worden gehandikapten tot het
nivo van de bedelstaf gedegrageerd,
aldus de verbolgen bewoners van Nw.
Unicum.
In een begin deze week uitgegeven persverklaring schrijven zij o.m.:
Onder het motto dat de kollektieve
lasten drasties omlaag moeten worden
gebracht, beweert men van de zijde
van de rijksoverheid dat lichamelijk
gehandikapten geen of nagenoeg geen
behoefte hebben aan financiële middelen. Er wordt een regeling geintroduceerd die sterk doet denken aan de
gang van zaken in bejaardenhuizen,
stellen de bewoners. Het eigen inkomen moet worden ingeleverd en de
lichamelijk gehandikapten krijgen
daarvoor in de plaats een zakcentje
van f. 278,30 per maand. Daar moeten
ze dan alles van betalen : abonnemen-

ten, openbaar vervoer, telefoon, etc.
etc. Het recht op een volwaardig bestaan wordt met voeten getreden wanneer de zakgeldregeling er komt.
Verder beschouwen de bewoners van
Nw. Unicum het verrichten van arbeid
in loondienst als onzinnig indien straks
het verdiende uurloon of salaris direkt
moet worden ingeleverd.

INTERNATIONAL

t'

giro
454000;

zornerkermis
aan kop van Sennepweg

(kindertWINKElTJE

Jong stel zoekt met SPOED
WOONRUIMTE tot f. 500.p.mnd. Overdag te bellen
met Jacqueline 023-262555
of 169208.

Vanaf vrijdag 19 februari gaan we
weer
OPEN
met de nieuwe voorjaarskollektie!

ANDERSON arts
AFWEZIG tot 3 maart a.s.

openingstijden: van 12.00 -18.00 u.
zondags 13.00 -17.00 u.
t KINDER WINKELTJE
Buureweg 1 Zandvóort
Tel. 16580.

TOT ZIENS
ELS en LOUISE

waarnemers zijn de doktoren:
F.J. Zwerver
P. Flieringa
R. Drenth

1978
30 jaar tandteduxteker
kumtgebitrcparatis, etc.
Tefefocis 14365

TE KOOP AANGEBODEN
vrijstaand huis
geheel gerenoveerd
en geschikt voor dubbele bewoning,
voorzien van cv-verwarming

de nieuwe lente/zomerkollektie
van helioform is binnen bij

Brieven onder nr. 170 buro v.d. blad
Herman Harms
schoenen
uw schoenen liever draagt
dan in de kast zet!

bar - snackbar de frietpot - snackbar de frietpot -snack

WOENSDAG
GEOPEND vanaf
16.00 -22.00 uur
Jacqueline

diaconiehuisstraat 5

restauran

Vondellaan 1B
tel. 16227

ap jeq)peiis - lodiauj. ap jeqsjoeus -

beter dan niets °»>.
vindt het vvd-raadslid Hildering van het voorstel van b en w om de kermis in het
hoogseizoen- die enkele jaren geleden uit het dorpsbeeld verdween vanwege
de lawaaioverlast- op deze plaats te houden. Erg veel verwacht hij er overigens
niet van maar het is het proberen waard, meent hij. Onlangs werd het voorstel in dé kommissievergadering van algemene zaken en ruimtelijke ordening besproken. B en w denken dat met de verharding van het braakliggende terrein
een bedrag van ongeveer f. 10.000.- is gemoeid. Een investering die de cda-er
Van As in depachtsom van de kermiseksploitanten verwerkt zou willen zien.
Als alles meezit en de bewoners van de flats geen bezwaar tegen de geluidshinder maken -het vvd-raadslid Jongsma is daar beducht voor gelet op de ervaring
in het centrum van de gemeente- zal de kermis in de komende zomer zijn rentree maken in de badplaats.

heeft uitgebreid
nu nog mooiere en exklusieve
mode voor de bekende lage prijzen
ZOALS
blouses
rokken
truien
merk spijkerbroeken
l merk ribbroeken

v.a f. 25.00
v.a f. 35.00
v.a.f. 19.00
f. 55.00
f. 49,75

Reserveer tijdig uw tafel

HAITES18AAT 49

TOT ZIENS B«J
BEGRAFENISSEN

LIBERTY
louis davidsstraat 15
SCHOOLREISJE

LEERLINGEN PLESMA1MSCHOOL

GERED DOOR BOERENKOOL
"Gewoon de handen ineen slaan en het
nuttige met het aangename verenigen'.
Dat moet de ouderkommissie van de
Dr. Albert Plesmanschool gedacht hebben toen bleek dat de door de gemeente verstrekte subsidie voor schoolreisjes
nog maar een druppel op een gloeiende plaat is.
En om de ouders voor wie, zeker wanneer er meer schoolgaande kinderen
zijn, schoolreisjes aardig in de papieren
lopen niet nog meer te belasten ontstond het idee voor een boerenkoolmaaltijd. De animo was veel groter
dan men had durven hopen en daarom
was het maar goed dat de school thans
over een grote zaal beschikt, die een
paar jaar geleden dankzij enthousiaste
vaders en handige kennissen gerealiseerd kon worden. Toen vorige week
vrijdag tegen half zes de eerste gasten
verschenen stonden de tafels gedekt
met damasten tafellakens en dito servetten en prijkten er overal vaasjes
met narcissen. Omdat iedereen welkom
was werd de boerenkoolmaaltijd een ongedwongen gebeuren en bleef het gezelschap niet beperkt tot ouders, leerkrachten en leerlingen. Iedereen ging
zitten waar hij of zij wilde en zo ont-

stonden er groepjes waar het bijzonder geanimeerd toeging. Ook de kinderen was de vrije hand gelaten en het
was begrijpelijk dat de meesten zich
installeerden waar ouderlijke blikken
hen niet konden bereiken. Twee gulden vijftig voor een flink bord boerenkool met worst is natuurlijk te geef en
daardoor waren, ondanks de honderdtwintig gasten, de verdiensten aan de
lage kant. Gelukkig werd dit weer
goedgemaakt door de opbrengst van
het kienen en de verlotingen waarvoor
ook de middenstand veel en aantrekkelijke prijzen beschikbaar had gesteld en
waarmee groot en klein zich na het
eten kostelijk amuseerden. Het werd
een genoegelijke avond en het aardige
is dat nu ook de buitenwacht eens heeft
ontdekt wat een hechte band er op de
Dr. Albert Plesmanschcol tussen leerkrachten, leerlingen en ouders bestaat,
aldus Sonja van Soolingen, lid van de
ouderkommissie. En enthousiast voegde
ze er aan toe: 'het volgend jaar doen
we het weer. Dan maken we hutspot! '

ZANOVCOSIT

CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

Tel. 16920
t. o. wv-kantoor

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvóort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023 -26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

DIE MENSEN HEBBEN HULP NODIG.

ten name van de "Nederlandse Stichting Huip Polen"
Den Haag.
Dit nummer geldt zowel voor bank als giro.

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN
weer bestendig. Aluminium prof j©!.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart en geanodisesn
SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.
profielen en mode Ivoorzetramen
voorradig.
Bij uw vakhandei
schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24
Tel. 12208

L

gemeente
zandvoort

Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen
Alle Zandvoortse lagere en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst

HINDERWET

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet op 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,
Swaluëstraat 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
3 maart 1982 om 09.30 uur ter gemeentesecretarie, Swaluëstraat 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 daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, zal in de gelegenheid worden
gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.
Zandvoort, 18 februari 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

NOORD
OPENBAAR ONDERWIJS

PROT. CHR. ONDERWIJS

OPENBAAR ONDERWIJS

KATHOLIEK ONDERWIJS

Dr. Albert Plesmanschool
A.J. v.d. Moolenstraat 57
hoofd: R. Kroeze
tel. 13177, privé 15553

Beatrixschool
Dr. Jac. P. Thijsseweg 26
hoofd: D. van As
tel. 14664. privé 18670

Mr. G.J. van Heuven Goedhartbasisschool
Flemingstraat 180
dir.: G.J. v.d. Laar
tel.afd. lager onderwijs: 14000
tel.afd. kleuteronderwijs: 12094
tel. privé 16720 {dir.)

Nicolaasschool
Lorentzstraat 15
hoofd: Mevr. M. v.d. MeulenHeijink
tel. 15601, privé 18002

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

Josina van den Endenschool
Nic. Beetslaan 14
hoofdleidster: Mevr. A. Kemp
tel. 13762

De Woelwaters
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27
hoofdleidster: Mevr. M. 't Hooft
tel. 15083

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: W.K. Nijboer, tel. 02507 - 14451

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 19821983 kan vanaf 1 maart 1982 geschieden dagelijks van 14.30
tot 15.30 uur en iedere woensdag van 19.00 tot 20.00 uur. in
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.

ZUID
OPENBAAR ONDERWIJS

KATHOLIEK ONDERWIJS

PROT. CHR. ONDERWIJS

Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 11
hoofd: H.H. Nijboer
tel. 12862, privé 12048

Mariaschool
Prinsesseweg 20
hoofd: R.H.T. Ransijn
tel. 14258, privé 02907 - 2098

Oranje Nassauschool
Lijsterstraat l
hoofd: L.K. de Vries
tel. 14325, privé 15176

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 9
hoofdleidster: Mevr. H.C.G. Keislair
tel. 13708

Mariaschool
Prinsesseweg 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

gemeente
zandvoort
PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V
-'-PakVeldstraat 21 Zandvoort. -

DE GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT vraagt geïnteresseerden
voor de opleiding tot

agent van gemeentepolitie
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.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

De opleiding van één jaar geschiedt aan de regionale Politieopleidingsschool te Amsterdam.
Aanstellingseisen:

Tot 21 jaar diploma MAVO-4 of een gelijkwaardige opleiding;
vanaf 21 tot 28 jaar een goede algemene ontwikkeling.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 1 2060

v. d. Werft

Installatie bureau

GROENEIIEIN B.Y.

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

V
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

bel 02507 17353

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 -29 Tel. 12596 b.g.g. 13759
voor:

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
TEL. 02507 18484*

VERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offert*.
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karnaval 1982
Onder een strajend winterzonnetje
speelden de Kwalletrappers en zwaaiden de majorettes met benen en vaandels op het Raadhuisplein, zaterdagmiddag, de twintigste februari, de eerste dag van vier dagen vol leut en plezier. Konfetti en slingers, ballonnen en
maskers gaven het geheel een ekstra
karnavalesk tintje toen de Raad van Elf
in reddingsboten op een truck met aanhanger arriveerde.

iiÉlÉllIti
0 Geheel onverwacht is eergisteren op
59-jarige leeftijd de hr. A.A.Hoppenbrouwer overleden. De hr. Hoppenbrouwer was chef van de aan de Schoolstraat gevestigde afdeling burgerzaken
van de gemeentesekretarie, een funktie
die hij sinds 1975 als opvolger van de
hr. Brune bekleedde. Tijdens de begroetingsavonden voor nieuwe ingezetenen in de jaren zestig verzorgde de h r.
Hoppenbrouwer de muzikale omlijsting
van de bijeenkomsten, waarbij hij zich
als een begaafd pianist deed leren kennen. Morgen zal de overledene na een
plechtige uitvaartdienst in de rk-kerk
aan de Grote Krocht, om 14.30 uur op
de algemene begraafplaats in Zandvoort-noord ter aarde worden besteld.

Grootvorst Wullem van de Karnavalsvereniging betrad het bordes van het
raadhuis en gaf te kennen dat het
juist in deze moeilijke dagen goed was
op een goede en plezierige wijze feest
te vieren, dit ondanks de twijfels die
burgemeester Machielsen hierover had
uitgesproken.
Lidy Schoutan
Prins Sikko de Eerste was van plan geweest vanuit Umuiden naar Zandvoort
te surfen. Helaas was dit op een totale
mislukking uitgedraaid. Ook een door
hem gecharterde trawier bleek niet bepaald zeewaardig te zijn, zodat in het
kader van het 60-jarig bestaan van de
Zandvoortse Reddingsbrigade kommandant Bos zijn hand maar over zijn hart
had gehaald en de bijna 'verdronken'
Prins met Reddingsboot en Wippertoestel naar Zandvoort had geloodst en
veilig bij onze burgervader had afgeleverd.
Laatstgenoemde heette Prins Sikko en
de Raad van Elf van harte welkom en
komplimenteerde Prins Alexander met
zijn muzikale bijdrage. Hij vond de medewerkingvan de KNZHRM zeer toepasselijk, daar hij in 1982 het reddingsmateriaal hard nodig dacht te hebben,
'l k verlaat Zandvoort voor drie dagen
en draag het bestuur van Scharregat
aan u over', zei de heer Machielsen tot
slot en overhandigde de nieuwe Prins
de antieke mijnstok, een symbool uit
vroeger tijden.
Prins Sikko hoopte er geen al te grote
bende van te maken en sprak vervolgens zijn proklamatie uit, waarin o.a.
de politie en het nieuwe buro, de beveiliging van het raadhuis, de dolfijnen,
de woningbouw, de Duinpan en de
Reddingsbrigade aan de orde kwamen.
Onder een driewerf Alaaf trokken de
hoogwaardige vorsten zich hierna in
het raadhuis terug om zich te laven
aan een door de marketensters geserveerd drankje. Dit waarschijnlijk om
zich te sterken voor de komende feesten en dweiltochten.

nieuws
kört&klein• Er is nog plaats voor deelname aan
drie door de Stichting EVA Zandvoort
(vrouwenemancipatie) georganiseerde
kursussen die binnenkort van start
gaan of net zijn begonnen. T.w. de kursussen 'Politieke vorming van vrouwen',
'Maatschappijleer' en 'Vrouwen leren
aktief meedoen . Voor nadere informatie over de leergangen kan men zich
resp. wenden tot Ria Bergwerf (tel.
16700), Marlies Bürer (tel. 18072) en •
Rita Faber (tel. 17867). Alle kursussen
vinden plaats in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg. Tijdens de
lesuren is kinderopvang aanwezig.

foto Jacob Koning
Zondagmiddag was het feest voor de
kinderen. Om 1 uur verzamelden zij
zich in de Flemingstraat voor de traditionele gekostumeerde optocht.
Voorafgegaan door de bereden politie,
de muziekkapel Bubo uit Amsterdam
en een enorme, met gemaskerde Scharrekoppen volgeladen vrachtwagen, de
Picolo 2, trok de stoet naar het dorpscentrum. Het had veel weg van het
oude spelletje van de boom die steeds
langer en dikker werd: de optocht
werd steeds langer en nam in omvang
toe naarmate deze het Raadhuisplein
naderde. Ook nu weer waren de weergoden de feestvierders gunstig gezind
en verleenden alle medewerking met
een prettig zonnetje en een aangename
temperatuur. Via de Haltestraat en de
Zeestraat bereikte het kleurrijke lint
van tientallen kinderen het Dolfirama
waar de prijsuitreiking plaats vond.

De jury, bestaande uit mevrouwSikkens, Hilly Jansen, Bep Roozen, Freddy
Geertsema, Henny Hildering en Jaap
Methorst moet het wel moeilijk hebben
gehad want er waren legio originele kreaties te bewonderen. Onder het toeziend oog van de heer Slootmaker, zijn
dolfijnen en de Raad van Elf werden
tenslotte de winnaars bekend gemaakt.
Bij de gele groep, de meisjes waren dit:
1 De glasbak, 2 Aardbei, 3 My fair Lady,
4 Schelp en 5 Snoepje. De jongens, met
een blauwe kaart getooid, werden als
volgt beoordeeld: 1 Maanman, 2 Kubus,
3 Sneeuwpop, 4 Romein en 5 Kannibaal. Zij kregen allen een kado.
Geldprijzen waren er voor de groepen:
Donald Duck, Vredesduif en Dolfijnen.
De feestelijk gestemde ouders, grootouders, deelnemers en verdere Scharrekoppen konden hierna nog genieten van een
kosteloos aangeboden dolfijnenshow.
foto Jacob Koning

ZANDVOORTMEEUWEN
VERLOOR VAN
ZILVERMEEUWEN
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren tamelijk onverwacht een nederlaag geleden tegen Zilvermeeuwen. Laatstgenoemde klup
slaagde er in de kustbewoners met 2 - 1
te kloppen.
In de eerste drie kwartier van de ontmoeting leek Zandvoortmeeuwen regelrecht af te stevenen op een forse nederlaag. Voor het eindsignaal van de arbiter van de eerste helft keek de klup
tegen een 2 - O achterstand aan. Beide
doelpunten werden gescoord door Kitzen. De eerste treffer plaatste deze
bliksemsnelle speler in de derde minuut
van de wedstrijd en de tweede ongeveer drie minuten voor rust.
In de laatste drie kwartier ging de aanvalslinie van Zandvoortmeeuwen, waarin Robert Koning werd vervangen door
Steef Water, er aanzienlijk harder tegenaan dan in de eerste helft. Na een paar
gemiste kansen van o.a. Marcel Schoorl
en Duncan Pratt, was het Richard Kerkman die in de 35e minuut een door de
scheidsrechter toegewezen strafschop
in het net achter de keeper van Zilvermeeuwen knalde, 2 - 1 .
Wat Zandvoortmeeuwen verder ook
nog probeerde, meer doelpunten zaten
er deze middag voor het team niet in
en moest het met een nederlaag genoegen nemen. Op de positie van ZVM in
de kompetitie had het verlies (nog)
geen invloed. Het eerste elftal bleef
aan de top van de ranglijst.

o In het kader van de kulturele aktiviteiten van de openbare bibliotheek aan
de Prinsesseweg vindt op donderdag 25
februari a.s. in het gebouw van de o.b.
een gitaaroptreden plaats door het duo
Susanne Mebes en Paul Gregory. Uitgevoerd zullen worden komposities van
Robinson, Albeniz, Rodrigo en Sor.
Het konsert begint om 20.15 uur en
kan zonder betaling worden bijgewoond.
• IJs en weder dienende zal het jaarlijks voetbaltoernooi voor de zandvoortse basisscholen op 22, 23 en 25 maart
a.s. plaats vinden op de speelvelden van
Zandvoortmeeuwen achter het NS-station. Er zal, zoals gebruikelijk, een halve kompetitie worden gehouden waarbij iedere wedstrijd niet langer duurt
dan tweemaal vijftien minuten zonder
rustpauze. Het programma zal binnenkort in de koerant worden gepubliceerd.
• Naar aanleiding van mishandeling van
een 46-jarige ingezetene in de Keesornstraat -het slachtoffer werd met gebroken middenhandsbeentjes naar een ziekenhuis overgebracht- hield de politie
vorige week vier ingezetenen in de leeftijd van 5 5 - 1 8 jaar aan. Drie van hen
werden onder verdenking van uitlokking van geweld en geweldpleging in
verzekerde bewaring gesteld.
a Afgelopen week werden kort na elkaar inbraken gepleegd in een garage
aan de Kamerlingh Onnesstraat en een
autobedrijf aan de Curiestraat. De buit
bedroeg in totaal f. 11.000,- aan kontanten, cheques, kentekenbewijzen,
autoradio's en luidsprekers. Van de dader(s) nog geen spoor.
a Drie inwoners in de leeftijd van 20,
16 en 32 jaar werden zondagmorgen
door de politie op heterdaad betrapt
toen zij bezig waren de toegang tot een
flat aan de Trompstraat te forceren.
Het drietal werd voor een verhoor overgebracht naar het buro van politie.
e Zondagnacht slaagde de bemanning
van een patrouilewagen van de politie
er in na een wilde achtervolging vanaf
de boulevard Barnaart een 27-jarige
zandvoortse automobilist op het Keesomplein tot stoppen te dwingen. De
man, die enkele malen had gepoogd de
politieauto te rammen, bleek te diep in
het glaasje te hebben gekeken en werd
voor enige tijd ingesloten.

zandvoort mag slechts 125 woningen bouwen

familieberichten

familieberichten

t

Na een zorgzaam leven is tot onze grote droefheid onverwacht van
ons heengegaan mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader

ANDREAS ANTONIUS HOPPENBROUWER
echtgenoot van Huberta Johanna Manders
op de leeftijd van 59 jaar
H.J. Hoppenbrouwer-Manders
José
André en Ans
Hans
2041 PA Zandvoort, 21 februari 1982
P.J. Heyeplantsoen 2
De Eucharistieviering wordt gehouden op woensdag 24 februari
a.s. om 13.30 uur in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort.
Waarna om 14.30 uur de teraardebestelling in het familiegraf op
het R.K. gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

bouwterrein aan Brederodestraat blijft voorlopig braak liggen .

Dit jaar mogen in Zandvoort niet meer
dan 125 woningen worden gebouwd.
De gemeente had aan rijk en provincie
om een kontingent van 224 woonhuizen
gevraagd, maar de Hoofdingenieur-direkteur voor volkshuisvesting, die in de
regio en Amsterdam voor de verdeling
van met rijkssteun te bouwen woningen
verantwoordelijk is, besliste anders en
wees Zandvoort een aanzienlijk lager
aantal huizen voor 1982 toe.

straat, 34 op het terrein van het voormaligebejaardenhuis Hulsmanhof aan
de IMieuwstraat en 4 in de Noordbuurt),
24 premie A-koopwoningen (alle 24 op •
de plaats van La Mer aan het Stationsplein). Bijna 100 woningen minder in
1982 scheelt Zandvoort 'een stevige
slok op een borrel' aldus het buro van
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Eind december j.l. stonden bij
het buro in totaal 896 zandvoortse woDe toewijzing voor de diverse bouwsek- ningzoekenden ingeschreven. Het leeuwendeel van dit aantal wordt gevormd
toren geschiedde als volgt: 36 woningwetwoningen (20 in de IMoordbuurt en
door de kategoriën alleenstaanden (301),
16 aan de Stationsstraat/Zeestraat), 65 a.s. echtparen (209) en tweepersoonswooneenheden (27 aan de Mr. Troelstra- huishoudens (151). Inmiddels is het

foto Jacob Koning

Vader is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon
Poststraat 7 te Zandvoort.
Bezoekuren maandagen dinsdag van 19.30 tot 20.00 uur.
Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula
van de begraafplaats.
Liever thuis geen bezoek.

aantal woningzoekenden tot boven de
900 gestegen en dan is het wel een ijskoude douche wanneer de gemeente
minder mag bouwen dan het kontingent
waarom voor 1982 was gevraagd. Daardoor blijft o.a. het terrein tussen Brederodestraat en Lijsterstraat -voormalige
Juliana- en St. Agathakleuterschoolvoorlopig nog braak liggen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling
overlijden van

de heer A.A. Hoppenbrouwer
chef van de afdeling burgerzaken der gemeentesecretarie.
Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht vinden dit grote
verlies te dragen.
Gemeentebestuur van Zandvoort,
De secretaris. De burgemeester,
A.H. Merts
H. Machielsen

Met ontsteltenis namen wij kennis van het onverwachte overlijden
van onze collega,

zandvoortse scholieren krijgen
voorlichting over politiewerk
'Sommige mensen zijn bang voor de
politie maar dat hoeft niet want de
politie doet toch niks'
'De politie is een uitgerust bedrijf'
'Politiehonden hebben een eigen baas.
Het zijn dan toch niet van die valse
krengen'
'Bij de politie heb je de marechaussee
en de recherche en uit die groepen pakken ze de beste en die noemen ze de
ME'
'Toen we last van kakkerlakken hadden
is de politie gekomen. Ze hadden spuitbussen bij zich en gummiknuppels'

laas- en de Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool geïntroduceerd waar het
door de leerkrachten met enthousiasme
werd ontvangen.
Woensdagmiddag werd in het nieuwe
hoornse politieburo (begrijpelijk dat
daar het projekt van start ging) aan 48
kinderen van vier scholen uit Hoorn
het komplete pakket uitgereikt. Onder
de volwassen genodigden bevonden
zich mevrouw Brandt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (de kosten
worden door dit departement gedragen),
de hoornse wethouder van onderwijs,
de vroegere korpschef van politie te
Eigenlijk jammer wanneer in de toeZandvoort, de heer J.D. van Maris, die
komst dergelijke uitlatingen niet meer
toen hij nog in funktie was brigadier
uit kindermonden kunnen worden opSteenman alle ruimte heeft gegeven
zich aan het projekt te wijden, ondermevr. Kraan-Meeth
wijs- en politiefunktionarissen, regionale voorlichters uit diverse provincies,
getekend. Toch zit dat er in want eind
alsmede de inspekteur van het lager on1982 zullen in Nederland alle kleuters
derwijs in de regio Noord-Holland. Zij
en leerlingen van de lagere scholen
werden toegesproken door de heer Th.
meer vertrouwd zijn met het werk van
R. Kootstra, kommissaris van politie
de politie. Ze bezitten dan allemaal het in Hoorn, die het een eer vond dat
voorlichtingspakket van de gemeentedeze aktie in het hoornse politieburo
politie, dat bestaat uit een alleraardigst van start ging. Spreker acht het belangkleur-doe-boek en een set kleurpotlorijk dat kinderen al op jonge leeftijd
den voor de kleuters en onderbouw
kennismaken met het werk van de polager onderwijs, een informatieboekje
litie. 'De mogelijkheid bestaat dat het
en een aantrekkelijk politie-kwartetprojekt 4 - 1 2 eens zal worden opgespel voor de bovenbouw. Een en ander
volgd door een projekt 12-16 waarbij
dan een verkeerstuin als onderwerp geis een initiatief van de projektgroep 4 nomen zou kunnen worden' aldus de
12, bestaande uit voorlichters van de
politiekorpsen Hoorn (brigadier Wagen- heer Kootstra, die niet alleen tot de
drever), Heerhugowaard (brigadier Van vier voorlichters woorden van waardering richtte maar ook tot de ontwerper
der Linden), Zandvoort (brigadier
van het materiaal Ron van Oort, die er
Steenman) en de regionale voorlichter
Noord-Holland, de heer J.H.S. Wolthers. tal van weekends in heeft gestoken die
niet deklarabel zijn. Regiovoorlichter
Het materiaal is ontworpen door Ron
Wolthers zette uiteen hoe het initiavan Oort van de afdeling Verkeerszatief tot projekt 4 - 1 2 was ontstaan.
ken van het hoornse politiekorps en
Verzoeken om informaties voor een
zal gedurende een half jaar als proef
worden toegepast in de Noordhollandse skriptie of spreekbeurt konden eigengemeenten met gemeentepolitie.
lijk alleen maar gehonoreerd worden
Brigadier Steenman heeft met enkele
met een sticker. Toen bleek dat meer
proefmodellen dit projekt op een vier- voorlichters met dit probleem kampten
tal scholen in Zandvoort, te weten de
ging men in 1980 om de tafel zitten
Oranje Nassau-, de Beatrix-, de Nicomet als resultaat het deze middag ten

de heer A.A. Hoppenbrouwer

doop gehouden pakket dat geheel op
de denkwijze van de jeugd van 4 tot 12
is afgestemd. Het is de bedoeling dat
vooral het onderwijzend personeel geLruik gaat maken van het voorlïchtingsmateriaal. Voor de proefperiode van
een half jaar zijn er van elk onderdeel
10.000 aangemaakt. Het lijkt veel maar
dat is het niet wanneer men bedenkt
dat alle korpsen van gemeentepolitie
in Noord-Holland met uitzondering van
Amsterdam er mee aan het werk gaan.
Maar de 48 kinderen in het buro in
Hoorn hadden woensdag de primeur.
Gesterkt door een flesje fris en een gevulde koek togen ze aan het kleuren, '
knippen en kwartetten om daarna de
er op voorkomende politie-voertuigen
buiten in werkelijkheid te gaan zien.
Al met al een feestelijke middag die
voor hen werd afgesloten met de avonturen van Tom&Jerry en Woody Woodpecker in de filmzaal.
Tegelijkertijd werden de volwassenen
door kommissaris Kootstra met gerechtvaardigde trots rondgeleid in het
magnifieke politieburo. Dat de zandvoortse gasten bij die gelegenheid weer
eens ekstra aan de armzalige behuizing
van hun eigen korps werden herinnerd
laat zich denken.

Swalèrsiarulen
febr. H.W.
L.W.
23 03.15
11.15
24 03.50 11.51
25 04.30
12.30
26
05.03
13.05
27 05.45
13.45
28 06.23
14.23
Springtij 26 februari

H.W.
15.22
15.58
16.40
17.22
17.57
18.28

L.W.
23.22
23.59
00.40
01.24
01.58
02.28
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Het plotselinge heengaan van deze beminnelijke collega heeft ons
allen diep geschokt.
Zijn echtgenote en kinderen kunnen ervan verzekerd zijn dat wij
in deze droeve dagen met hen meeleven.
Collega's van alle afdelingen
van de gemeentesecretarie
van Zandvoort.

Weggelopen:
RODE VOUWFIETS,
wat verroest en zonder
achterlicht. Het was
mijn vervoermiddel en
ik voel mij zeer gedupeerd en alleen.
Informaties gaarne
onder tel. 17836, Lidy
Schouten. Hartelijk dank!

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A-RTTMAN
Telefoon 14365

OPENBARE BIBLIOTHEEK ZANDVOORT
PREMSESSEWEG 34
2042 NH ZANDVOORT
tel. 02507-14131

MUZIEKAVOND
m.m.v.
SUZANNE MEBES & PAUL GREGORY
DONDERDAGAVOND
25 februari 1982 Aanvang 20.15 uur
TOEGANG GRATIS

82e jaargang no. 15

vrijdag 26 februari 1982

eanduoorrse

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

tussentijdse balans van een jaar hordo
Vorig jaar om deze tijd kondigde de
nieuwbakken eigenaar van de Bouwes
hotels, de uit Canada in Zandvoort
neergestreken zakenman M. Hordo,
met veel tam tam zijn plannen aan
om Zandvoort op te stoten in de vaart
der volkeren.
Het hotel aan de kop van de Kerkstraat
zou fors worden uitgebreid met kongreszaal, theaterakkommodatie en een
overdekt winkel- en amusementscentrum. Op het circuitterrein, dat Hordo
even tussen neus en lippen annekseerde, zou een giganties lunapark verrijzen met een monorail om de bezoekers,
die van heinde en verre werden verwacht van de ene attraktie naar de
andere te vervoeren. De ruimte die er
nog over was zou worden benut voor
het organiseren van de olympiese spelen en de aanleg van een immense golfbaan. Het kon niet op en Zandvoort
stond omstreeks februari / maart vorig
jaar op zijn grondvesten te schudden.
Door sommigen werd Hordo gezien
als de verkondiger van de blijde boodschap die bovendien nog beschikte
over een forse geldbuidel. Anderen
waren minder onder de indruk en
noemden Hordo een stuntman of een
wild galopperende rodeorijder.
Wij zijn inmiddels twaalf maanden verder en wordt het zoetjesaan tijd voor
het maken van een tussentijdse balans.
Wat is er van de plannen van de weidoener zichtbaar geworden ?
Een verfje heeft het interieur van het
hotel aan de kop van de Kerkstraat opgefrist en boven de ingang hangt een
baldakijn, zoals je veelvuldig aantreft
bij logiesgelegenheden aan de andere
kant van de oceaan. Maar verder valt
er nauwelijks iets te melden over de
door Hordo aangekondigde gedaanteverwisseling van Zandvoort. Van ingeslapen familie- en volksbadplaats tot
een toerististencentrum van wereldklasse.
Toegegeven: Keulen en Aken zijn ook
niet op één dag gebouwd, maar hier
lijkt zich toch eerder het tegendeel
te voltrekken.
Van de uitbreidingsplannen van de hotelakkommodatie hoor je dat ze van
de baan zijn en onlangs besloot Hordo
het Dolfirama- onderdeel van het
Bouweskompleks- te sluiten. En van
de eksploitatie van het circuit wil hij
ook af. Inplaats van projekten in de
steigers stapelen de laatste maanden
en weken de geruchten zich op over
enorme schulden bij de leveranciers
en vergeefse pogingen om de hotels
van de hand te doen. Dat is andere
koek dan tiet beloofde Las Vegas aan
de Noordzee tussen Den Helder en
Hoek van Holland.
Over de persoon van Hordo en zijn
zakelijke handel en wandel in heden
en verleden hebben kranten, weekbladen en tijdschriften zich vorig en
dit jaar meer dan eens het hoofd gebroken. Zaterdag deed het Haarlems
Dagblad nog een poging om Hordo's
levenspad in een paginagroot artikel
tegen het licht te houden. Maar alle

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

16 februari - 22 februari 1982.
geboren : Milan John, zv. J. Landman
en M.J. Wolff ; Maarten, zv. S. Zwemmer en A. Koper ; Danié'lle dv. J. Smits
en T. Koning ; Dennis zv. F.H. Greef
en K. Hoogervorst ;Sandra, dv. E.J.
Beugel en L.M. de Munck.
overleden : Jansje Koper geb. Bloemen, oud 95 jaar ; Andreas Antonius
Hoppenbrouwer, oud 59 jaar ;. Gerardus
Theodorus Maria ten Holder, oud 60
jaar.
ondertrouwd : Johan Westland en
Catharina Elisabeth Maria Paauw.

waterstanden
uitbreidingsplannen van de baan
moeite en speurwerk ten spijt werpt
het stuk meer vragen dan antwoorden
op. De foto bij het artikel toont een
nog altijd massieve, zelfverzekerde en
vooral ondoorgrondelijke man 'die het
gemaakt heeft'.
Maar de twijfels groeien.
Voor de skeptici is het al lang geen punt
van diskussie meer.

Volgens hen verdwijnt alles als sneeuw
voor de zon.
Zal Zandvoort nooit de monorail met
toersiten uit Koeweit en Nevada aanschouwen en kan het de olympiese spelen wel helemaal vergeten.
Met de golfbaan had het raadslid P.
Flieringa al afgerekend.

niet alleen zandvoort
ook provincie is teleurgesteld
Niet alleen de gemeente Zandvoort is
teleurgesteld over het voor dit jaar toegewezen aantal van 125 woningen inplaats van de 224 waarom aan het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was gevraagd.
Ook het bestuur van de provincie Nrd.
Holland is in mineurstemming over
het toewijzingsbeleid voor de gesubsidieerde woningbouw, zoals dit thans
door de Hoofdingenieur-direkteur van
de volkshuisvesting uit naam van Den
Haag wordt gevoerd.
De provincie is van oordeel dat de ekstra hoeveelheid woningen die dit jaar
in Amsterdam en de groeikernen Haarlemmermeer, Alkmaar, Hoorn, Purmerend en Huizen met rijkssteun mag
worden gebouwd ten koste gaat van
de woningbouwprogramma's van de
andere plaatsen in Nrd. Holland, w.o.
Zandvoort. Van de in totaal 23976
nieuwe huizen die in 1982 in de provincie mogen worden neergezet blijven
er slechts 1500 over voor de gemeenten
buiten Amsterdam en de groeikernen.
Een voor deze plaatsen onaanvaardbare en vooral onverteerbare situatie, _
aldus de provincie. In het bijzonder
voor die gemeenten die woningbouwplannen gereed hebben en zo aan de
slag kunnen. Door de ekstra toewijzing
aan de hoofdstad en de groeikernen
wordt het hen onmogelijk gemaakt hun
bouwplannen uit te voeren. Voor Zandvoort betekent dit bijna 100 woningen
minder in 1982,
Naar de mening van de provincie hebben zowel het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening als de
direktie van de volkshuisvesting het
oog te veel gericht op Amsterdam en
de groeikernen bij do verdeling van ds
beschikbare huizen. Dat is schadelijk
voor de andere gemeenten, stelt de provincie. Maar ook wat de praktijk, de

bouw van de ekstra huizen betreft,
vindt deze dat het departement en de
• direktie op de verkeerde weg zijn. Zo
wordt er door de provincie ernstig aan
getwijfeld of met name Amsterdam
er toe in staat is dit jaar meer woningen
te bouwen dan is voorzien in het door
de gemeenteraad van de hoofdstad
vastgestelde bouwprogramma.
Het provinciebestuur heeft er in de afgelopen maanden bij de Hoofdingenieurdirekteur van volkshuisvesting, die de
woningen uit naam van het ministerie
van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening moet verdelen, voor gepleit
1200 a 1300 minder woningen aan
Amsterdam toe te wijzen en deze te
verschuiven naar andere plaatsen in
Nrd. Holland. Ook Zandvoort had
van deze verschuiving mogelijkerwijs
kunnen profiteren. De hoofdambtenaar
heeft vorige week echter anders beslist
en de ekstra huizen aan genoemde gemeenten toegewezen.
Hoewel aan dit besluit moeilijk valt te
tornen wil de provincie als.nog een poging wagen om de toewijzing in het
voordeel van de gedupeerden plaats-sen om te buigen. Hiervoor wil de dagel ijkse leiding van de provincie -het
kollege van Gedeputeerde Staten- zich
rechtstreeks wenden tot de minister
van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Voor Zandvoort, en niet alleen
Zandvoort, is het te hopen dat de inspanning van de provincie met sukses
wordt bekroond.

H.W.
17.22
17.57
18.28

L.W.
01.24
01.58
02.28

mrt. H.W.
L.W.
H.W.
1 06.56
14.55
19.05
2 07.33
15.33
19.57
3 08.27
21.14
16.28
4 09.41
17.43
22.37
5 11.13
19.13
6 00.03 08.03
12.44
7 01.21
09.20
13.56
8 02.22
10.22
14.40
9 03.05
11.05
15.14
10 03.42
11.42
15.51
11 04.25
12.27
16.33
12 04.58
12.59
17.17
13 05.34
13.34
17.54
14 06.13
14.12
18.23
Springtij 12 en 27 maart
Doodtij 5 en 20 maart

L.W.
03.05
03.58
05.15
06.38
08.03
20.44
21.55
22.41
23.14
23.51
00.35
01.18
01.55
02.23

febr. H.W. L.W.
26 05.03 13.05
27 05.45 13.45
28 06.23 14.23
Springtij 26 februari
( I.M.)

even een kroketje halen bij

FEBO
NU iedere dag geopend
van 12.00 tot 18.30 u.
zondags van 11.00 tot 19.00 u.
Kerkplein 5 - Zandvoort
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gielen en anderson

kandidaten inspraak nu
Op de deze week samengestelde kandidatenlijsten van de plaatselijke politieke groepering Inspraak Nu voor de
a.s. gemeenteraadsverkiezingen prijken
achter raadslid-lijstaanvoerder P. Flieringa de namen van Mr. A.N.J. Gielen
en de arts J.G. Anderson.
Beide kandidaten waren resp. zes en
vier jaar lid van de vvd-fraktie in de
zandvoortse gemeenteraad. Gielen
van '74 tot '80, het jaar waarin hij om
persoonlijke redenen zijn zetel ter beschikking stelde en Anderson gedurende de raadsperiode van '74-'78. De
voormalige liberale raadsleden willen

hun krachten nu gaan wijden aan de
politieke doelstellingen van Inspraak
Nu, die vooral gericht zijn op het voeren van een verantwoord financieel beleid door middel van meerjarenplanning
van de inkomsten en uitgaven van de
gemeente.
De vierde t.e.m. de zevende plaats op
de kandidatenlijst worden resp. ingenomen door mevr Ch. Oudshoorn, E.
Paap, mevr. Pot-Visserj>n J.H. Kuy- _
pers-Wentinck. Laatstgenoemde maakte al eerder deel uit van de fraktie van
Inspraak Nu.

oroeten uit zaïidvoort
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kerkdiensten
WERKGROEP 'EXODUS'
GAAT THEMADIENSTEN
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HOUDEN IN GEBOUW NPB
Sinds enkele jaren komt in Zandvoort
regelmatig een groep christenen bijeen onder de naam werkgroep 'Exodus'
om hun zorg en bezorgdheid uit te spreken over het reilen en zeilen van de kerk
in de maatschappij en over de wijze
waarop mensen hieraan gestalte en inhoud kunnen geven.

We blijven met onze
'Groeten uit Zandvoort' nog even in
hotel Groot Badhuis,
waar wij vandaag
rondkijken in de
fraaie hal met geriefelijke rieten stoelen,
kroonluchters, schüderijen en uitbundige plantendecoraties.

U At, - GROOT BAÖ-H0TBL,

begrafenis a.a. hoppenbrouwer
momenten zullen wij verder kunnen
gaan dankzij de herinnering die wij
aan hem hebben.'
De vroegere gemeentesekretaris, de
heer Bosman, memoreerde hoe na het
ambtelijk verband op de sekretarie, een
Tijdens de uitvaartdienst in de parochie- blijvende vriendschap met de heer
kerk van St. Agatha sprak pastoor Kaan- Hoppenbrouwer was ontstaan. Spreker
dorp over de gevoelens bij de achterblij- uitte zijn bewondering voor de grote
venden wanneer iemand plotseling weg- inspanning waarmee de overledene zijn
taak vervulde, een taak waarin deze
vaft uit het leven. 'Dan ervaren we onzich gesteund wist door het thuisfront.
ze beperkingen en daarom is het gelukkig dat we mogen geloven'. De pastoor
Vooral deze steun heeft er toe geleid
schetste de overledene als iemand die
dat hij een allround vakman is geworwist wat het leven allemaal inhield.
den. Maandagochtend, aldus de heer
'Juist omdat hij op burgerzaken zat
Bosman, heerste er op burgerzaken
wist hij wat daar aan lief en leed gebor- grote verslagenheid en het feit dat de
ambtenaren elkaar kondoleerden met
het geleden verlies was een duidelijk
mavr. Kraan-Meeth

Woensdagmiddag werd onder grote belangstelling afscheid genomen van de
zondag j.l. overleden chef van de afdeling Burgerzaken van de gemeentesekretarie, de heer A.A. Hoppenbrouwer.

gen is. Zelf enig kind zijnde was hij
bijzonder gehecht aan zijn gezin, hij
was een man van het huiselijke leven'
aldus pastoor Kaandorp, die er van
overtuigd was dat de heer Hoppenbrouwer mede door zijn artistieke
aanleg, zijn liefde voor de muziek en
zijn kollegialiteit zal blijven leven, ook
al is hij gestorven.
In de overvolle aula op de begraafplaats
werd het woord gevoerd door de gemeentesekretaris, de heer Merts. Deze
memoreerde dat de heer Hoppenbrouwer op het gemeentehuis alleen maar
vrienden heeft gehad. Zelf had hij
slechts zeven maanden kunnen steunen
op deze voortreffelijke medewerker,
maar in die korte tijd was er ondanks
het verschil in leeftijd en achtergrond
een vertrouwensrelatie opgebouwd die
vooral te danken was aan de voortreffelijke eigenschappen van de heer Hoppe n b rouwe r. 'Hij was in staat om afstand te nemen van zijn eigen problematiek en kon iemand naast zich de
waarde geven die hem toekwam. De
mens Hoppenbrouwer zal nog lang bij
ons blijven voortleven en op moeilijke

bewijs hoezeer het verscheiden van
hun chef hen getroffen had. Dat niet
alleen de ambtenaren maar ook talrijke
anderen uit de zandvoortse gemeenschap het heengaan van de heer Hoppenbrouwer betreuren bleek uit het
grote aantal belangstellenden zowel
in de kerk als op de begraafplaats.
Behalve de huidige en vroegere hoofden
van dienst bevonden zich onder hen
burgemeester Machielsen en wethouder
Termes, de heer en mevrouw Nawijn,
raadsleden en politiefunktionarissen.
Vaan meeleven met het geleden verlies
getuigden ook de talrijke bloemstukken, waaronder een van het gemeentebestuur.

De deelnemers aan deze gesprekken
komen bijeen op persoonlijke titel;
het betreft mensen die moeite hebben
met het instituut kerk, maar vanuit
hun mens-zijn willen werken aan de
verandering van maatschappelijke
strukturen en niet goed weten hoe en
waar ze hun mede-gelovigen kunnen
ontmoeten.
Zij willen zich niet laten meeslepen
door een stroming van cyniese verbittering en moedeloosheid, willen niet
in de sleur blijven of terecht komen
maar zij willen -dwars voor de verzuilde geloofsgemeenschappen heenproberen gestalte te geven aan de opdracht mens te zijn in deze wereld.
De bedoeling is om, naar aanleiding
van gesprekken, regelmatig diensten
te houden die enerzijds niet hoeven
te lijken op de gebruikelijke kerkliturgie wat betreft thema, vormgeving
en uitwerking, maar anderzijds het
evangelie en de christelijke boodschap wel als uitgangspunt hebben.
De diensten over het thema kerk in
de maatschappij zullen in het gebouw
van de protestantenbond aan de Brugstraat plaats vinden en steeds tijdig
van te voren in de plaatselijke bladen
worden aangekondigd.

gemeenteraad

In het kader van de winteraktiviteiten
van de Kruisvereniging Zandvoort hield
mevrouw Groenewoud j.l. donderdagavond een inleiding over natuurgeneeswijze. Zij zei derdejaars studente te
zijn aan de Akademie voor Natuurgeneeswijze te Bloemendaal en dus aardig
ingevoerd in de materie en spoorde
haar gehoor aan om 'tekst en uitleg' te
vragen over dingen die men niet begreep.
De natuurgeneeswijze is gebaseerd op
het geloof dat de mens een innerlijke
geneeskracht heeft en de natuurgeneeskundige tracht dan ook op deze kracht
in te spelen bij de klachten van de patiënt. Als men b.v. hoofdpijn heeft is
LIDY SCHOUTEN
dat een signaal dat er ergens in het
lichaam iets f out zit, vaak in de buik.
Nierklachten kunnen op relatie-stoornissen duiden. De natuurgeneeskundige
bespreekt dus met de patiënt zijn hele
leven. Zowel zijn lichamelijke als zijn
geestelijke gewoontes, omdat er een
aanwijsbare wisselwerking bestaat tussen beide. Er wordt dan een therapie
vastgesteld die absoluut individueel gericht is omdat elk mens op een bepaald
medicijn -meestal kruiden- anders reageert. Als voorbeeld hiervan noemde
de inleidster de brandnetel, deze plant
prikt en mag dus beslist niet gegeven
worden aan prikkelbare of agressieve
personen.
Ziek zijn is, aldus mevrouw Groenewoud, vaak een uiting van het lichaam
om iets kwijt te willen raken. Zinvol is
hier een vastenkuur, waarbij men wel

moet bedenken waaraan men begint,
het eist n.l. erg veel doorzettingsvermogen en. men kan hoge koorts krijgen ofzich doodziek voelen. Doordat het
lichaam geen voedsel krijgt, hooguit
wat vruchte- of groentesap, wordt de
vethuishouding aangetast en heeft men
geen energie. Dit laatste heeft echter
wel een positieve psychiese bijwerking.
Men voelt zich heel rustig, agressie en
spanning verdwijnen.
Spreekster stipte nog even de iriscopie
aan en wees erop dat de natuurgeneeskundige in het gekleurde deel van het
oog kan zien waar de mens een - eventueel latent- lijden heeft. Voor het
geval dat men zich niet lekker voelde
waren er verschillende therapiën beschikbaar: warme omslagen (of koude),
rennen door het bos, massage en sauna;
door het zweten raakt het lichaam zijn
afvalstoffen kwijt.
Mevrouw Groenewoud, die haar toehoorders maar matig wist te boeien,
gaf op suggesties vanuit de zaal toe,
dat het in bepaalde gevallen, zoals bij
botbreuken, blindedarmontsteking of
een akkute nierkoliek, raadzaam was
een arts te raadplegen. Voor de -soms
van ver gekomen- aanwezigen was het
al met al een teleurstellende avond.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 28 februari a.s.:
10.00 uur : P. van Hall
PROTESTANTENBOND
zondag 28 februari a.s.:
10.30 uur: mevr.drs. A.A. in 't Veld
rem. Haarlem
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 27 februari a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 28 februari a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.
Caecilliakoor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 27 en zondag 28 februari a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
12382.
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

eanduoortee Noerar*
belangrijke adressen

agenda

lezing over natuurgeneeswijze
kon toehoorders niet erg
boeien

HERVORMDE KERK
zondag 28 februari a.s.:
10.00 uur : vicaris Th.J. Haitjema.
10.00 uur : jeugdkapel

voor de bijeenkomst van dinsdag 2
maart a.s. in het raadhuis. De vergadering begint om 20.00 uur.
1. Notulen van de vergadering van 26
januari 1982.
2. Ingekomen stukken:
Brief dd. 16 februari 1982 van het
Werklozenkomitee Zandvoort, waarbij dit mededeelt zijn werkzaamheden in Zandvoort te staken in afwachting van de instelling van een
door de gemeente in te stellen kommissie.
Brief dd. 4 februari 1982 van afdeling Zandvoort van Horeca Neder land, waarbij verzocht wordt belasting op de omzet van sterke drank
af te schaffen.
Brieven Nederlandse Bond van Makelaars in onroerende goederen dd.
22 december 1981 m.b.t. deWoonruimtebeschikking resp'. de Wet
agraries grond verkeer.
3. Begrotingswijzigingen
4. Onderwijsaangelegenheden.
5. Transakties onroerend goed:
Aankoop gebouw 'De Schelp'.
6. Bestemmingsplannen e.d.:
herinrichting Gasthuisplein;
voorbereidingsbesluit Raadhuisplein
1;
voorbereidingsbesluit t.b.v. uitbreiding manege Rückert;
voorbereidingsbesluit Fahrenheitstraat (tandartsenpraktijk).
7. Waarborgsommen bouwwerken.
8. Grenzen van gemeenten en provincie in de Noordzee.
9. Wijziging subsidieregeling en verstrekken van een vast geldlening aan het
gemeenschapshuis.
10. Aanvaarden schenking 2 akwarellen.
11. Bijdrageregeling bewegwijzering.
12. Vernieuwing vuillaadstation.
13. Rondvraag.

14444 Politie (alleen noodftvalton)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 QameentMekretarie
17947 Informatfeburo VW
18083 Stichting WijkrMd Nw. Noord
(023) 242212 Automobielbedriff
Flinterman, ZandvoortMÜMit
98o, Bentveld
Daihatw deaJereanrtoe
12323 Rinfco autotechniek, werkplMts en magatijn .
13380 Rinko verkoopoentrum,nieuwe en gebruikte Renaults.
12135 ZandvoortM Koerentb.v.
Achterweg 1

Op de Filippijnen strijd het
NDF/NPA om het volk te
bevrijden van de
Marcosdiktatuur.
Het NDF/NPA kreeg in 1980
van de X min Y Beweging
een subsidie van

ƒ 100.000
Sluit aan bij de X min Y
Beweging, Amaliastraat 7,
Den Haag, telefoon 070645433, giro 609060 of
Postbus 14, Turnhout (B),
telefoon 014-411750.

gemeente wil de schelp
spoedig slopen

BOUW- en HOUTBOND F.N.V.
afdeling Zandvoort

B en w van Zandvoort willen het enkele
weken geleden door de gemeente gekochte hoofdgebouw van 'De Schelp'
aan de Dr. C.A. Gerkestraat zo spoedig
mogelijk slopen en vragen daarvoor aan
de raad een krediet van f. 46.000.- te
willen voteren. In dit bedrag is tevens
het bouwrijpmaken van de grond t.b.v.
plannen voor woningbouw begrepen.
Met de aankoop van 'De Schelp' op
een haarlemse veiling was een bedrag
van f 225.000.- gemoeid, waar nog de
veiling- en overdrachtkosten van
f 14.137,77 bijkomen. Voor deze uitgave heeft het kollege nog de formele
instemming van de gemeenteraad nodig, die het dagelijks bestuur van de
gemeente enkele maanden geleden
machtigde om 'De Schelp' voor genoemd
bedrag aan te kopen. In de raadsvergadering van komende dinsdag komen zowel de koopsom plus veiling- en overdrachtskosten als het krediet voor de
sloop en het bouwrijp maken aan de
orde. Alles bij elkaar gaat het om een
bedrag van f. 285.137,77.

Met enige administratieve ervaring (doch
niet noodzakelijk).
Vergoeding nader overeen te komen.

vraagt zo spoedig mogelijk
P.V.-er
Sociaal Fonds Bouwnijverheid, mnl./vrl.

Reakties op korte termijn te richten aan:
Secr. L. Swart - van Lennepweg 30/1
2041 LJ Zandvoort.
leden van de Bouwbond genieten de voorkeur.

Uw huid-vraagt aandacht.
De bij de ANBOS aangesloten
schoonheidsspecialiste
geeft die aandacht en adviseert
u bij de verzorging van uw huid
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS embleem
Ook in uw plaats kunt u terecht.

b & w willen bouwval snel laten afbreken

Algemene Nederlandse
Bond van
Schoonherdsmstitulen

BLOEDAFNAME-AVOND IN ZANDVOORT
Op zondag 7 maart a.s. zal de sportvereniging OSS de jaarlijkse onderlinge
gymnastiekwedstrijden voor de jeugd
en gevorderden afsluiten met de finale
in de Prinsessehal. Voor de jongeren
is de inzet de oud-burgemeester A.
Nwijn-beker en voor de ouderen de
L.N. van den Bos-beker. Na de wedstrijden zal in overleg met de techniese
kommissie de OSS ploeg voor deelname aan de sportuitwisseling met de
gemeente Dronten worden samengesteld. Deze vindt plaats op 22 mei a.s.

Op dinsdag 9 maart a.s. zal onder toezicht en begeleiding van de afdeling
Zandvoort van het Rode Kruis weer
de jaarlijkse bloedafname-avond worden gehouden. Deze vindt plaats in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat, aanvang 20.00 uur.
De avond waarop de zandvoortse donors hun bloed kunnen afstaan aan de
transfusiedienst van het Rode Kruis,
heeft een enigszins andere opzet dan
voorgaande jaren. Een opzet, die in het
bijzonder gericht is op het geven van
een grotere garantie van veiligheid voor
de donor. Zo zal aan hem of haar op
de bloedafname-avond worden gevraagd
een formulier in te vullen, dat vervolgens
aan de begeleidende arts moet worden
overhandigd.

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

Zijn alle vragen met'neen'beantwoord
dan wordt de donor verwezen naar de
analist(e), voor het afnemen van een
druppeltje bloed. Daarmede wordt nagegaan of het hemoglobine-gehalte in
het bloed voldoende is. Is het gehalte
te laag, dan moet de donor i.v.m. bloedarmoede worden afgewezen.
De arts kan iemand ook afwijzen omdat uit het ingevulde formulier kan
blijken dat het raadzamer is één keer
geen bloed af te staan.
Verder verloopt de procedure zoals gebruikelijk.

tel. 13621
tel. 12372

tel. 14618
tel. 13698

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
Postbus 374,
2040 AJ Zandvoort

Bel voor prijsopgave
en titellijst
02507-18326
tussen 16.00-18.00 uur.
behalve zondags
Wij bezorgen en halen de
'banden bij u thuis. "

FOLKLOREVERENIGING

DEWURF
HEEFT DANSPAREN NODIG

In tegenstelling tot stijldansen waar
dansen plezier voor twee is, is volksdansen plezier voor de hele groep. Behalve
natuurlijk wanneer die groep in ledental achteruit gaat want dan wordt het
plezier ook minder. Door omstandigheden verloor de dansgroep van 'De
Wurf' de laatste tijd wat leden en hoewel men met de huidige bezetting nog
wel aardig 'uit de voeten' kan is aanvulling toch gewenst. Meer leden betekent
betere presentatie bij de diverse manifestaties, betekent ook de mogelijkheid
tot vernieuwing van het repertoire.
Daarom wordt een dringend beroep gedaan op bij voorkeur jonge zandvoortse echtparen (maar ook eenlingen zijn
welkom) om de gelederen te komen
versterken. De repetities zijn op dinsdagavond half. negen bij hotel Faber in
de Kostverlorenstraat. Zij die interesse
hebben gelieven kontakt op te nemen
met: B.Gansner, Zandvoortselaan 46,
Tel. 13612; H.Gansner, Brederodestr.
60, tel. 15068; G.Moll, Potgieterstraat
31, tel. 12152 of M. van Zandvoort,
Stationsstraat 14, tel. 12658.

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

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 Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

Rumoer is terreur.
Laten we zacht zjjn voor elkaar.

Vrijwillige Hulpverlening
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snackbar de f rietpot - snackbar de f rietpot - snackbar de
o
o.
Jacqueline en Arnoud hebben de 'Frietpot'
-a
o
overgenomen.
<u
Ter kennismaking verkopen we in de maand
T3
maart elke woensdag onze'zelfgemaakte friet
van f. 1,25/portie voor f l,- per portie.
Wij zijn woensdags vanaf 4 uur geopend.
Tot ziens
O
Jacqueline en Arnoud
o.

! 'de frietpot'
VONDELLAAN 1B
tel. 16227.

17373
PIEKER EVEN MEE
U weet een alleenstaande ?
Wij s haar of hem eens op
de telefoonketan !

o
a.

*'*l
Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding

ap jeq>peus • lodiauj. sp jeq^seus - lodiauj ap jeq>peus -

gemeente
zandvoort

BOEKT UW ZOMERVAKANTIE NU
VOOR HET TE LAAT IS !
BIJ UW ANVR REISBUREAU.

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT
Voor een mannelijke of vrouwelijke kracht (leeftijd 18 - 23 jaar)
bestaat de gelegenheid gedurende de zomermaanden te worden
aangesteld als

assistent(e)
Salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van f 1.039,40 tot
f 1.979,90 bruto per maand.
Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de kinderen, die
op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost worden
ondergebracht.
De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en augustus.
Er wordt gewerkt in een 40-urige werkweek, met wisselende vrije
dagen (2 per week) volgens een dienstrooster.
Werktijden per dag van 9.45 tot 17.45 uur.

OMLIJSTINGEN
voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

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,
2042 GD Zandvoort.

omroepers

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT

HEEFT OOK
THEE VOOR U

de nieuwe lente/zomerkollektie
van helioform is binnen bij

NIJVERDAL

Wie wil onze moderne woning bij bos en hei, één of
twee keer per jaar ruilen
voor woning in Zandvoort
of omg.
Liefst uitzicht op zee en
liefst ouder echtpaar,
tel. 05486-15371.
HOTEL AMARE
vraagt per 15-2 een 16 - 17
jarig KAMERMEISJE.
Tel. 12202.
TE KOOP Ford Granada
2300, maart'76. Uitstekend
onderhouden, met radio en
cassette. Vaste prijs f. .1.250.Tel. 13994.
KEES IS OP WEG.
6000 mijl naar zijn nieuwe
adres CAFÉ SPORT
Horta Fayal AZOREN

1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365

verbouwingen
reparatie-dakbedekking

creatief

V

JCc'estbon

voor

Herman Harms
Herman Harms
schoenen
als u uw schoenen liever draagt
dan in de kast zet!
diaconiehuisstraat 5

en loodgleterswerfc

bel 02507 17353

Tel. 02507 -17367
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN^
weer bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium
SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.
profielen en modelvoorzetramen
voorradig.

J,
Haltestraat 65, tel. 12060

v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Bij uw vakhandel
schildersnal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24
Tel. 12206

Tel. 12129

Het Kinderwinkeltje is
WEER OPEN

&

met volop zomerkleertjes
in
de nieuwe zomerkleurtjès

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13769

Buureweg 1 - Zandvoort
tel. 16580

voor:

VERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.

LUXAFLEX
HORREN en
ROLGORDUNEN.
Off. Luxaflaxdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

•nsfallalle bureau

GROENECTEIN B.V.

KAMERLING ON NESSTRAAT 38
ZANDVOORT
TEL. 02507 18484*
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achterstand bij bestemmingspiannen
mede veroorzaakt door personeelstekort
De in de afgelopen twee jaar ontstane
achterstand en vertraging bij de afwikkeling van bestemmingsplannen, w.o.
het circuitgebied, Kostverlorenpark,
Groot-Bentveld en Stationsplein, is
veroorzaakt door de grote hoeveelheid
aan plannen, de steeds terugkerende
dagelijkse noodzakelijke afdoening
van tal van andere.zaken, alsmede door
het personeelstekort bij de gemeente.

• Naar aanleiding van zware mishandelingvan een 17-jarige Zandvoorter
is afgelopen week een 21-jarige Haarlemmer in verzekerde bewaring gesteld.
Het slachtoffer werd 14 februari jongstleden bij een ruzie in een dancing in
de Haltestraat in de buik gestoken.
• De drie Zandvoorters, die zoals de
koerantvan vorige week dinsdag meidde, zondag 21 februari op heterdaad
betrapt werden bij een poging tot inbraak in een flat aan de Trompstraat,
bekenden na verhoor nog een serie
misdrijven waaronder een inbraak in
een kafé aan het Dorpsplein en diefstal van geld uit een winkel in de
Kerkstraat. Een 21-jarige Zandvoorter is als mededader aangehouden.

Dit schrijft het kollege in een nota over
de stand van zaken bij het voorbereiden en planklaar maken van bestemmingsplannen. Om deze nota was met
name door de fraktie van de pvda in
de gemeenteraad gevraagd, waarvan de
leden zich nogal ongerust maakten
over het uitblijven van de nodige bestèmmingsplannen t.b.v. de woningbouw in de gemeente. Door de trage
voortgang dreigde de woningbouw
nog meer in het slop te raken dan al
het geval was door.andere oorzaken,
aldus de socialisten.
Maar ook andere partijen -cda en
d'66- toonden zich bezorgd over het
langzame tempo van de totstandkoming van de bestemmingsplannen.
De personeelsbezetting van 't buro volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
dat de bestemmingsplannen in eerste
instantie voorbereidt, is enkele maanden geleden met een ambtenaar uitgebreid, delen b en w.mee in hun nota
die in de raadsvergadering van hedenavond aan de orde komt. Daardoor zal
er meer tijd beschikbaar komen voor
het doen van beleidsvoorstellen en het
adviseren omtrent beleidsvoornemens.
Maar zij waarschuwen er voor dat het
ambtelijk apparaat ook dit jaar weer
zal worden gekonfronteerd met onverwachte zaken op-het gebied van de
ruimtelijke ordening, die snel moeten
worden afgehandeld.
_

Machielsen: versnelling van procedures is niet mogelijk
Kan men het vele werk dat moet worden gedaan op het gebied van de ruimtelijke ordening wellicht bijbenen, van
een versnelling van de procedures kan
geen sprake zijn. Daarvoor ontbreken '
de financiële middelen, schrijven b en
w in hun nota aan de raad. Voor het .
aantrekken van meer personeel of
voor het uitbesteden van bepaalde
werkzaamheden is er gewoon geen
geld. Wel wil het kollege p.r naar streven aan de meest dringende zaken de
hoogst mogelijke voorrang te verlenen. Dat zijn het circuitgebied, de wuningbouw, de natuurgebieden en de
afronding van de struktuurstudie.

• Afgelopen zondagnacht werd een 31jarige Amsterdammer na een ruzie in
de garderobe van een disko in de Haltestraat door een portier toegetakeld.
Met verwondingen aan het gezicht
meldde hij zich bij de politie. De recherche stelt een onderzoek in.
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bestemmingsplan voor Groot Bentveld komt er aan . . .

1 april monument loeres spoelde
20 jaar geleden aan
Het is deze maand twintig jaar geleden
dat op het zandvoortse strand het Paaseilandenbeeld aanspoelde, een ge beu r tenis die leidde tot de oprichting van het
Nationaal 1 april Genootschap. Het
beeld, Loeres genaamd, kwam namelijk niet van de Paaseilanden maar was
een schepping van steenhouwer Edo
van Tetterode en werd in de nacht van
29 op 30 maart ter hoogte van paviljoen Zuid op het strand gedeponeerd.

Farce Majeur bestemde loeres, zodat
het 1 april genootschap niets anders
overbleef dan een inderhaast gewrocht
piepklein loeresje uitte reiken) mocht.
ter gelegenheid van het derde lustrum
van Sociëteit 'Duysterghast' in de doofpot worden gestopt. Deze doofpot was
een gloednieuw vuilnisvat, bereidwillig
ter beschikking gesteld door Publieke Werken, waaruit de in een badhanddoek gewikkelde jubel-loeres te
voorschijn kwam. 'Duysterghast' voorzitter Jaap van de Poll dankte met enkele welgekozen woorden voor de onderscheiding maar wat de vermeende
jeugdzonde betrofcwaste hij z'n handen
in onschuld. Deze was namelijk lang

voor zijn tijd gepleegd. Daarna ontdeden de bestuursleden van het 1 april
genootschap, Theo Hilbers, Edo van
Tetterode, Jan Schuurman, Ruud Walthaus en Wim de Buizer zich van strohoed en sjerp en wierpen zich met de
andere 'Duysterghast' leden in het feestgewoel. De uitreiking van de jubel-loeres was dus eigenlijk een kwestie van
vestzak-broekzak. Achteraf niet gek
want nu kan het genootschap een oogje in 't zeil houden. Gezien bovenvermelde jeugdzonde van de soos misschien
niet overbodig.
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PARKEERVAKKEN VOOR
KEESOMSTRAAT

B en w van Zandvoort stellen de gemeenteraad hedenavond voor positief
Een paar maanden later werd het door
te reageren op het verzoek van de flatMies Bouwman als '1 april monument'
kommissie van de flat Keesomstraat
onthuld waarna het aan de zorgen van
27/147 voor de aanleg van zeventien
de gemeente werd toevertrouwd. In de
parkeervakken, tien fietsenstandaards
twintig jaar van het bestaan van het
en de uitbreiding van het trottoir bij de
toegang van de meest noorderlijk gelemevr. Kraan-Meeth
gen flat. Met deze voorzieningen t.b.v.
de flatbewoners is een bedrag van
genootschap zijn er totaal 45 bronzen
f. 20.000.- gemoeid,dat uit de pot 'alKOLLEKTANTEN AIMJERKOLLEKTIE GEVRAAGD
loeressen toegekend, onderverdeeld in
gemeen voorzien' van de gemeentebede kategorieën Humor in Beeld, Humor
Van 7 t/m 20 juni a.s. zal in Zandvoort In 1981 werden drie zandvoortse instel- groting voor 1982 kan worden gehaald.
in Daad, Ere-loeressen, Bijzondere loede jaarlijkse Anjerkollektie worden gelingen door het Prins Bernhardfonds be- Met de verlenging van de trottoirs bij de
ressen, Jubel-loeressen, Euro-loeressen en houden. Weliswaar ligt deze periode
inrit van de flats aan de Keesomstraat,
gunstigd, nl. het Komité VolkskerstInter-loeressen. Het zou te ver voeren
nog ver weg maar het plaatselijk anjerzang, het Comité Ontmoetingsdag (voor waarom de flatkommissie eveneens had
wanneer we vertelden aan wie, wanneer
komité meent nu reeds de aandacht
de bejaarden) en de Zandvoortse Operet- gevraagd, willen b en w wachten tot
en waarom deze onderscheidingen werhet gereedkomen van het nieuwe verhierop te moeten vestigen met het oog
te Vereniging.
keersplan voor nw. noord. In dit plan
den uitgereikt en daarom beperken we
op mogelijke vakantieplannen.
Ook thans zal weer de z.g. kollektepremoet o.a. worden voorzien in de aanons tot de laatste. Dat was Sociëteit
Zoals bekend geschiedt deze kollekte
mieregeling wordt toegepast, hetgeen
Duysterghast die vrijdagavond ter gereonder auspiciën van het Prins Bernhard- ekstra geld in het laadje betekent, waar- leg van obstakels die de snelheden van
auto's en brommers moeten beteugelen
fonds, een fonds, dat verenigingen en
genheid van haar vijftienjarig bestaan
van het bedrag afhangt van het aantal
en
afremmen. In het bijzonder bij de
instellingen, werkzaam op kultureel geeen jubel-loeres in ontvangst mocht
kollektanten, dat men levert.
kruispunten.
bied, alsmede diverse kulturele manifes- Het plaatselijke anjerkomité doet een
nemen. De voorzitter van het 1 april
De flatkommissie heeft er bij het kolletaties, zoals tentoonstellingen en kongenootschap, Theo Hilbers, zag het
dringend beroep op de leden van verge
op aangedrongen om de aanleg van
serten financieel steunt. Dit geschiedt
genootschap als een oudere broer van
enigingen, leerlingen van de mavo-schovia de provinciale anjerfondsen.
de sociëteit en memoreerde de gastvrijlen of andere kultureel geïnteresseerden de parkeervakken nu reeds te realiseren
en dit heeft hiertegen geen bezwaar.
De opbrengst bedroeg vorig jaar f.
heid die men altijd van 'Duysterghast'
zich als kollektant(e) beschikbaar te
Het vraagt de raad het licht eveneens
3.121,40 tegen f. 2.682,85 in 1980.
ondervond wanneer het ging om lokastellen. Dit kan door telefoniese aanop groen te zetten voor de uitvoering
Een vooruitgang dus, maar de opbrengst melding bij de heer A.H. Hedden, p/a
ties voor de verschillende aktiviteiten.
van deze voorziening
waar de flatbemoet blijven stijgen, want ook in de kul- Raadhuisplein 4, tel. 14841.
Een gepleegde jeugdzonde (het pikken
woners om zitten te springen.
en dan nog laten vallen van de voor
turele sektor is de nood grootl

reorganisatie zandvoortse politie

familieberichten
De Heer bewaart de eenvoudige;
Ik was verzwakt, maar Hij heeft
mij verlost.
Psalm 116:6
Niet geheel onverwacht, maar veel te vroeg hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze broer, zwager en fijne oom

JAN KOPER
geb, 23 december 1914
Namens allen:
C. Koper-Paap
Zandvoort, 27 februari 1982. .
Oosterparkstraat 53
Jan is opgebaard in een van de rouwkamers van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7, Zandvoort,
alwaar bezoek hedenavond van 19.00 tot 19.30
uur.
Degedachtenisdienstzal plaatsvinden op woensdag 3 maart 1982 om 13.00 uur in de Herv. Kerk
aan het Kerkplein te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaats vinden op de algemene begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort. Na afloop van de begrafenis gelegenheid
tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

Waarschijnlijk eerder dan de totstandkoming van een nieuw politieburo zal een aan de eisen van de tijd
aangepaste werkmethode van de zandvoortse politie zijn beslag hebben gekregen. Dit zal gebeuren doormiddel van reorganisatie van het diensten- en takenpakket die het funktioneren van de politie kwalitatief en
kwantitatief moet verbeteren. De korpsleiding wil de reorganisatie en de aanpassing van het politiepersoneel
bij de nieuwe werksituatie laten begeleiden door een organisatie die op dit gebied is gespecialiseerd en de nodige ervaring heeft: t.w. de Nederlandse Organisatie Kring te Utrecht. Aan deze begeleiding zijn uiteraard de
nodige kosten verbonden welke door de korpsleiding worden geschat op f20.000.-. Alvorens dit aan de gemeeenteraad voor te stellen, wil het kollege van b en w hierover volgende week advies vragen aan de raadskommissie van algemene zaken en ruimtelijke ordening.

filatelisten,
de zandvoortse postzegelclub
organiseert
,

woensdag 17 maart a.s.
in de kantine van alblas grafische
produkten, kochstraat 4, zandvoort,,
Jiaar postzègelruilavónd. • •
Ook voor de jeugd is er nu plaats.

wim gertenbach mavo
kwart eeuw oud
De Wim Gertenbachschool voor Mavo
viert deze maand haar vijfentwintig-jarig bestaan. De eksakte datum waarop
de school een kwart eeuw geleden
werd geopend is 22 november 1956,
maar omdat de weersomstandigheden
zich tegen de winter nu niet direkt lenen voor evenementen als een strandloop en een fietsrally die in het kader
van de feestviering zullen plaats vinden,
werd uitgeweken naar het voorjaar. Het
al of niet slagen van de vieringen rond
het vijfde lustrum hangt af van de bazar op 27 maart. Wanneer deze een
sukses wordt wordt de rest het ook.

Op deze dag moeten namelijk de benodigde geldmiddelen binnenkomen voor
de andere festiviteiten waaronder een
popkonsert op het sportveld en opvoeringen van de revue '25 jaar cirkus
Gertenbach' op 21, 22 en 23 april in
'De Krocht'. Op diezelfde 27e maart
zal er om 4 uur een reünie zijn voor
oud-leerlingen, oud-lercren en oudouderkommissieleden. De uitnodigingen zijn reeds verstuurd maar tal van
adressen, ook van oud-leerlingen uit de
tijd van voor de Zandvoortselaan, kónden niet worden achterhaald. Mochten
er onder onze lezers oud-leerlingen
zijn die de reünie graag zullen meema-

'"

• aanvangstijden: • ' . . ' •
jeugd (t/m 13 j.) van 18.30 tot 19.30 uur
volwassenen van 20.00 tot 23.00 uur

voor de jeugd en leden is de toegang
gratis, niet leden betalen 11.- (inkl. koffie)

ken dan kunnen ze zich telefonies wenden tot Marjon Weigert-Vijver, tel.
12079, Hanneke Jongsma-van Sluisdam,
tel. 13360 en Trudie van Toornburgvan Herwijnen, tel. 14675, eventueel
schriftelijk tot H. Alblas, postbus 189
2042 AD Zandvoort.
Het ensemble 'Andrei Serban' dat vrij
regelmatig op schoolkonserten van de
Wim Gertenbach Mavo te beluisteren is
geeft op 30 maart a.s. een jubileumkonsert in de aula, terwijl een strandloop
voor de Zandvoortse jeugd op 19 mei
en een fietsrally voor de leerlingen van
de school op 2 juli de feestviering rond
het 25-jarig bestaan zullen besluiten.

u kunt zich die avond'als lid opgeven bij:
f.Lterveldé-flemingstr. 304-tel. 12303
of j. a. alblas - fahrenheitstr 29
tel. 15286/14124
zij kunnen u ook de-nodige andere
informatie geven.

omroepers
Zit-slaapkamer te huur gevr.
voor jongeman. Tel. 023 351187.

geen geld voor seizoenverlichting

1948

• In aanwezigheid van politie- en onderwijsautoriteiten vond gistermiddag
in de Oranje Nassauschool de uitreiking plaats van het voorlichtingspakket dat door de projektgroep 4-12,
bestaande uiteen aantal voorlichters
van de gemeentepolitie, werd samengesteld. Zoals wij reeds eerder berichtten werd vorige maand in het politieburo van Hoorn dit pakket, afgestemd
op de denkwijze van de jeugd van vier
tot twaalf, aan leerlingen van vier
Hoornse scholen uitgereikt. Over de
presentatie op de Oranje Nassauschool
komen wij in de koerant van aanstaande vrijdag nader terug.
• Op donderdag 11 maart houdt de
Vereniging voor het Welzijn der Dieren
in het Gemeenschapshuis haar jaarlijkse
ledenvergadering. De agenda vermeldt
o.a. verkiezing bestuursleden en jaarverslagen sekretaresse, penningmeesteresse en jeugdbrigade. Het bestuur
zal het bijzonder op prijs stellen indien
dit keer eens wat meer leden de vergadering zouden bijwonen. Het werk dat
zij met hun jaarlijkse bijdrage in stand
houden is immers belangrijk genoeg om
er iets meer over te horen. Om kwart
over acht is de koffie bruin !

.Echtp. vr. WOONRUIMTE
te huur tot f. 550,- p.mnd.
Tel. 02507-19111

-

1978

30 jaar tuidtechmeker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

B en w van Zandvoort zien geen mogelijkheid om door middel van het verstrekken van een overheidssubsidie
financiële medewerking te verlenen
aan het plan van de Stichting Verlicht
Zandvoort voor een gekombineerde
feest- en straatverlichting ter vervanging van de huidige seizoenverlichting
in de hoofdstraat van de dorpskern.
Het plan werd in de jaren zeventig door
de stichting gelanceerd, maar ook toen

door de gemeente afgewezen. Kollege
en raad vonden de kosten van voorbereiding, aanleg en onderhoud, die vrijwel geheel ten laste van de gemeente
zouden komen, te hoog.
Het projekt verdween daarna in de ijskast maar is kort geleden opgedoken
en opnieuw door de Stichting Verlicht
Zandvoort aan het gemeentebestuur
voorgelegd. Ook nu luidt het antwoord
van b en w dat er voor de uitvoering

van het idee geen geld beschikbaar is.
Volgende week dinsdag zal de raadskommissie van algemene zaken en ruimtelijke ordening zich over de aanvraag
van de stichting uitspreken. Verwacht
wordt dat die uitspraak niet zal afwijken van de reaktie van het gemeentebestuur.
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is gemeenteraad op jacht
naar snelheidsrekord verg

23 februari - 1 maart 1982
ondertrouwd : Willernvan derWerff
en Martine Blasé.
gehuwd : Cornelis Molenaar en Adriana Maria Elisabeth Meulman.

Hoe het ook zij: de schaarse bezoekers op
de publieke tribune bij de raadsvergadering van afgelopen dinsdag hadden amper tijd het hun door de bode aangereikte kopje koffie te ledigen of ze
konden weer jas en hoed halen om
huiswaarts te keren. Het moet gezegd,
de agenda bood weinig aanknopingspunten voor inspiratie of.transpiratie
van de dames en heren raadsleden.
De voortgangsnota ruimtelijke ordening
van het kollege bracht nog een licht
briesje in de windstille vergadering,
toen de vvd bij monde van Jongsma
wethouder Termes een tevredenheidstest afnam. Deze had volgens het Haarlems Dagblad verklaard tevreden te
zijn over het aan Zandvoort toegewezen kontingent woningen, het aantal
dat Zandvoort dit jaar mag bouwen.
Met dergelijk kleine aantallen, zo betoogde Jongsma, kan de gemeente nog
wel tien jaar uit de voeten buiten de
geluidshinderzone. Wel 450 woningen,
had hij berekend, kunnen buiten deze
zone neergezet worden. Op deze wijze
had het circuit in jeder geval niets
meer te vrezen. Niet geheel volgens
een logiese denktrant meldde hij dat
de vvd allesbehalve tevreden was met
de geringe toewijzing en vroeg hij om
stappen in de richting van het provinciaal bestuur. De pvda-er Toonen wees
Jongsma er op dat van diens 450 woningen minstens de helft uit vrije sektor huizen bestond en Machielsen
voegde er nog fijnzinnig aan toe dat de
toewijzing in het geheel niet van de
provincie afkomstig was. Termes verklaarde even later zijn tevredenheid,
lange tijd had het er voor woningbouw
in de Stationsstraat en in de Noordbuurt heel somber uitgezien, nu was
dit er toch nog uitgesleept.
De voortgangsnota oogste verder veel
lof, begrip, waardering enzovoort. Met
de prioriteitenlijst van het ambtelijk
werkschema werd ingestemd. Bovenaan
staat het werken aan een alternatieve
bestemming van het circuitgebied, dan
volgen de woningbouwplannen, het
bestemmingsplan voor de natuurgebieden en de afronding van de struktuurstudie.
De(negatieve) reaktie van het kollege op
de ingediende bezwaren tegen de herinrichting van het Gasthuisplein kreeg
vervolgens de goedkeuring van de raad.
D'66-ster Vreugdenhil berispte de voorzitter nog zachtmoedig, omdat vergeten
was de betrokkenen tijdig op de hoogte
te stellen van de behandeling van deze
zaak in de kommissie Algemene Zaken.
Dat hadden zij uit de Koerant moeten
vernemen.
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overleden: Frits Willem Moswold,
oud 87 jaar ; Anna Maria Johanna Frederika Wilhelmina Heine, geb, de Jonge
oud 80 jaar ; Maria Elisabeth Raavé,
geb. Henneveld, oud 96 jaar; Jan Hendrik Leeuwerke, oud 86 jaar.

ÉiÜlÉllili

op zij, op zij, op z i j . . . wij hebben verschrikkelijke haast
De ritmiese hamergeluiden op de kollegetafel bij de afhandeling van de agenda, deed alras verlangen naar enige muziek bij de rondvraag, maar verder dan
enkele losse klanken kwam men niet.
De vvd-ster de Jong had in het kwartaaloverzicht van de woningzoekenden
een haars inziens onterecht onderscheid

opgemerkt tussen a.s. echtparen en 2persoonshuishoudens. Zij vroeg zich
verder af of het ook voor woongroepen mogelijk was zich in te laten schrijven. De liberalen Attema en Landman
bleken nog oog te hebben voor een
boot in aanbouw in een voortuin en
een noodterrein voor caravans. Het

slotakkoord was voor de pvda-fraktievoorzitter die, zoals elders in de koerant vermeld, Machielsen om opheldering vroeg naar aanleiding van diens
gepubliceerde uitspraken bij de circuitmanifestatie.

manifestatie 'redt zandvoort' in de kou
Ook de meest fervente aanhangers van
het circuitgebeuren lijken er niet erg
meer in te geloven. In plaats van de beoogde 50.000 demonstranten bleken
slechts enkele duizenden afgelopen
zaterdag bereid de kou te trotseren
in een poging om de zich aftekenende
ondergang van het circuit te keren.
Het kippevel van zangers en zangeresjes
en de bibberstem van de ingehuurde
discjockey waren ook al niet erg geschikt
om de kleumende aanwezigen op het
circuit een warm hart onder de riem
te steken. De optocht naar het raadhuis om een petitie aan de burgemeester te overhandigen, bracht de bloedsomloop weer wat in orde, genoeg in
ieder geval om de lippen van elkaar te
krijgen voor boegeroep en fluitkonserten toen de zandvoortse burgervader
het waagde te spreken van geluidshinder en woningbouw. Of Machielsen
daarvan onder de indruk raakte of gewoon een al te kouwelijke diskussie
wilde vermijden is niet duidelijk, maar
hij sprak daarna de wens uit dat een
kombinatie van woningen en racen
mogelijk zou blijken en wenste de demonstranten nog veel sukses: 'ga door
met uw strijd en wij zullen u volgen'.
Met name dit laatste was in de raadsvcrgadering van afgelopen dinsdag aanleiding voor de pvda-er Toonen om
vragen te stellen. Holt het gemeente-

• o De J. Attema-wisselbeker voor de
best verzorgde volkstuin van 1981 ging
vorige week naar de heer E. Paap. De
tweede prijs was voor de heer J. Vinke
en de derde voor de heer F. Blom. Eervolle vermeldingen waren er voor de
heren W. Gebe en A. Paap. De winnaars
ontvingen de prijzen tijdens de algemene
ledenvergadering van de Volkstuindersvereniging Zandvoort. Op de bijeenkomst werd door verscheidene leden
aangedrongen op uitbreiding van het
volkstuinkompleks in de noorderduinen. Volgens hen kan dit een zinnige
bijdrage leveren aan de opvang van
mensen zonder werk in Zandvoort.
Het bestuur deed de toezegging dit argument te zullen inbrengen bij het overleg met het gemeentebestuur over de
verdere uitbouw van het projekt.
• De Rooie Vrouwen van Zandvoort
willen de Internationale Vrouwendag
op maandag 8 maart a.s. niet ongemerkt laten voorbij gaan. In samenwerking met de Stichting E VA-Zandvoort zullen zij in een stand op het
Raadhuisplein, vanaf 's morgens
10.00 uur tot 's middags 4.00 uur.zo
veel mogelijk informatie aan het publiek verschaffen over de aktiviteiten
welke de Rooie Vrouwen in de gemeente op maatschappelijk en edukatief gebied ontplooien. Om 5.00 uur
begint in strandpaviljoen 'Take Five'
aan het zuiderstrand een feestelijke bijeenkomst met medewerking van de
Rooie vrouwenaktiviste Sonja van der
Gaast en de leidse kabaretgroep 'Lieve
Vrouwenbestro'. Wie meer inlichtingen wil over de viering van de Internationale Vrouwendag kan bellen naar
16187, 13045 of 17726.
a De Kruisvereniging Zandvoort sluit
de wintercyclus over alternatieve geneeswijze in het Gezondheidscentrum aan
het Beatrixplantsoen af met een lezing
over alternatieve voeding op donderdag
11 maart a.s. Inleidster is mevrouw D.
Appeldoorn, diëtiste van de Provinciale Kruisvereniging Noord Holland. De
informatiebijeenkomst over genoemd
thema begint om 20.00 uur. De entree
is zoals gebruikelijk kosteloos en iedereen is van harte welkom.

bestuur nu plotseling achter de aktievoerders aan ? Die woorden waren, zo
verklaarde Machielsen, misschien wel
zo gezegd, over de interpretatie kon
men van mening verschillen. Het 'volgen' was in ieder geval niet bedoeld in
de trant van 'Karel Doorman'. Omdat
mevrouw Hugenholtz het zeer ongepast
vond de wondere daden van deze zeeheld in de overwegingen te betrekken.

bleef een boeiende vergelijking verder
helaas achterwege.
Overigens heeft de stichting 'Redt Zandvoort' nu f 50.000.- ingezameld. Gezien
tegen de achtergrond van de miljoenenschuld van de circuitbazen en het dreigende faillissement, is het te hopen dat
dit spaargeld van de 'kleine luyden' niet
in een bodemloze put zal vallen

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN
Een redd)ngsli]nt]9.
Als de zee u te hoog gaat.

Geef ze lucht

groeten uit zaïidvoort
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Astma Fonds?f
kerkdiensten
Het fraaie witte pand
op de hoek van de
Kerkstraat en de Poststraat, waarin al langer dan een halve eeuw
bloemenmagazijn
Vader gevestigd is,
heeft voordien tal van
andere bewoners gehuisvest. Het is duidelijk dat het ten
tijde van deze opname
het domicilie was van
de 'oude' dokter
Gerke.

voorlichting over politie gestart
op oranje-nassauschool
Zoals we in de koerant van dinsdag
reeds berichtten werd op 1 maart in de
Oranje Nassauschool het door de projektgroep 4-12 samengestelde politievoorlichtingspakket uitgereikt. Na een
welkomstwoord van het schoolhoofd,
de heer De Vries, mochten zowel de
onder- als de bovenbouw uit handen
van waarnemend korpschef Blokland
het op hun leeftijd afgestemde materiaal in ontvangst nemen.

vergeten dan je hand uit te steken, je
lamp brandt niet, je hebt geen bel en
je rijdt op de stoep.' Bij de kleintjes
wees hij nadrukkelijk op de verschillende tinten blauw van zijn uniform, zodat ze wisten welke kleurpotloden ze
moesten gebruiken wanneer ze de in
het boek voorkomende politieman
zouden gaan kleuren. 'Het lijkt wel
Sinterklaas vandaag' vond de heer Blokland toen de pakketten werden uitgedeeld, maar de tweedeklassers van juf
Voor de kleintjes bestond dit uit een
van Ettekoven zagen het niet zitten
kleur-doe-boek en een doosje kleurpotom in maarteen Sint Nicolaasliedje te
loden, voor de groteren uit een informazingen en hielden het maar op een vertieboekje en een politiekwartetspel.
keersliedje. Het 'rood wil zeggen datje
Ook de toespraak van de heer Blokland
wachten moet, groen wil zeggen dat je
was op de de verschillende leeftijden
verder moet' zal de heer Blokland als
afgestemd. Hij vond dat de vijfdeklasrechtgeaard politieman trouwens meer
sers maar boften dat ze nog te jong wagedaan hebben.
ren om een bekeuring te krijgen, hoewel ze het er vaak naar maken. 'Jullie

Van het korps waren tevens aanwezig
hoofdagent Hempenius en brigadier
Steenrhan die samen met de voorlichters van de politiekorpsen Heerhugowaard (brigadier Van der Linden),
Hoorn (brigadier Wagendrever) en de
regionale voorlichter Noord-Holland
de heer Wolthers, het initiatief tot het
projekt 4-12 heeft genomen. Verder
Agnes van Noort, sekretaresse van de
heer Wolthers, en de heer Waaning,
chef onderwijszaken. Van hetschoolbestuur waren het de heren Poots,
Rooijmans en Ds. van Hall die de uitreiking bijwoonden.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 GemeenteMkreurie
17947 Informatiebord VW
18083 Stichting Wijkraad Nw. Noord
GEREFORMEERDE KERK
(023) 242212 Automobiëlbedrijf
zondag 7 maart a.s.:
Flinterman, Zandvoorttelaen
10.00 uur : Ds. P. van Hall
365, Bentveld
Daihatsu dealeriervice
PROTESTANTENBOND
12323 Rinko autotechniek, werkzondag 7 maart a.s.:
plaats en magazijn
10.30 uur : ds. R. Gaaikema, d.g. H'lem. 13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe en gebruikte Renaults.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
zaterdag 6 maart a.s.:
Achterweg 1
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 7 maart a.s :
9.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.
Niet voor vakbondsmannen en vrouwen
die zich verzetten tegen de diktatuur in
hun vaderland.
In december greep diktator Duvalier
opnieuw hard in.
Ongeveer 14 vakbondsleiders zijn nu
DOKTOREN
ondergedoken.
Inlichtingen over de zondagsdienst
Hun gezinnen hebben steun nodig'
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
HERVORMDE KERK
zondag 7 maart a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru
10.00 uur : Jeugdhuis

PAREL DER
CARAÏBEN?

medische dienst

ZUSTERDIENST
zaterdag 6 en zondag 7 maart a.s.:
Zuster N. de Jong, Bronsteeweg 22,
Heemstede, 023-282197.

CLAï

lult

werkt niet alleen in Haïti.
Vakbondsmensen van CLAT werken m

de meeste landen van Latijns-Amenka .
aan de opbouw van een demokratische'
• 'beiüers- en landbewerkersbeweging

GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

eanduoortee hoerarï

Werkt U mee?

GIRO
1918108
t.n.v.
Clat-Nedertand
Nieuwe Gracht 47
3512 LE Utrecht.

vergrijzing van zandvoort raakt sport
» Op 9 en 10 maart geeft de Zandvoortse Operette Vereniging een opvoering
van 'Auf der grünen Wiesse' van Jara Benes. In tegenstelling tot andere jaren rijden er ditmaal geen speciale bussen
naar de Stadsschouwburg maar het bestuur heeft er voor gezorgd dat zij die
moeilijk ter been zijn toch op een geriefelijke manier de schouwburg bereiken. Zij kunnen dan namelijk meerijden met andere bezoekers waartoe ze
zich telefonies kunnen opgeven op
de nummers 13840, 12870 en 023256316. Omgekeerd gelieven zij die
bereid zijn en ruimte hebben om andere operette-liefhebbers mee te nemen
dit op bovengenoemde telefoon-nummers kenbaar te maken. Voor beide
voorstellingen zijn nog plaatsen ad
f. 15.- beschikbaar.
9 Morgen en vervolgens op de zaterdagen 13 en 20 maart zullen in gebouw 'De Krocht' opvoeringen plaats
vinden van 'De Garnaelkoningin' van
mevrouw E. Jongsma-Schuiten. Het
is uiteraard de folklorevereniging 'De
Wurf' die dit toneelstuk over het voetlicht brengt. De voorstellingen beginnen 's avonds om acht uur en er is
bal na.

Waar landelijk gezien nog steeds sprake
is van een toename van het aantal sportbeoefenaars, is er in Zandvoort sprake van een teruggang die voornamelijk
moet worden toegeschreven aan de
vergrijzing van de Zandvoortse bevolking.

Op de Filippijnen strijd het
NDF/NPA om het volk te
bevrijden van de
Marcosdiktatuur.
Het NDF/NPA kreeg in 1980
van de X min Y Beweging
een subsidie van

ƒ 100.000
Sluit aan bij de X min Y
Bevveging, Amaliastraat 7,
Den Haag, telefoon 070645433, giro 609060 of
Postbus 14, Turnhout (B),
telefoon 014-411750.

steun
ons werk
INTEIUUTIONU

eanduoortee hoerac*
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454000

Zo schrijft de Sportraad Zandvoort in
een aanvulling op de nota 'Sport in
Zandvoort' van maart 1979. Waren er
in 1979 nog 5852 sporters (dubbeltellingen inbegrepen), per 1 januari 1981
waren dat er nog 5780. Die teruggang
is ook voor de eerstkomende jaren te
verwachten.
De hand- en voetbalverenigingen zien
hun ledental overigens nog steeds toenemen. Spektakulair wordt de groei
van de Academy for Asian Fighting
Arts (Afafa) genoemd sinds deze een
eigen akkommodatie heeft: 250 leden.
Andere gegevens uit het aanvullende
overzicht: van de groep 4 - 10 jarigen
is 53°/o aangesloten bij een sportvereniging, van de 10 - 18 jarigen 71°/o
en van de 18 - 50 jarigen 50%. 64%
van de totale groep bestaat uit mannen en 36% uit vrouwen.
De Sportraad konstateert dat er nog
steeds een tekort is aan sportzaal ruimte, vooralsnog ziet het er niet naar uit
dat de geplande sporthal van Zandvoortmeeuwen op korte termijn gerealiseerd zal worden. Het sportveldenbestand daarentegen is voor de naaste
toekomst wel voldoende.
Het aanvullende overzicht staat op de
agenda van de openbare vergadering
van de Sportraad op 15 maart a.s.
Aanvang 20.00 uur in het Gemeenschapshuis.

garnalenvangst in kasino
Vestigde de koerant enkele weken geleden de aandacht op het huislijk karakter van het zandvoortse kasino, zoals dit naar voren komt uit een onderzoek naar o.a. het gedrag van de speelhuisklanten, het kan nog knusser. In de
komende maanden gaat de kasinodirektie het goklustige publiek allerlei zaken
die dicht bij huis plaatsvinden voorschotelen. Zo wordt vanaf heden t.e.m.
8 maart aandacht geschonken aan
de Nederlandse garnalenvangst en het
pellen van dit kleinschalig zeebanket.
Dit gebeurt door middel van een fototentoonstelling,-aangevuld met schilderijen van strand- en zeegezichten door
plaatsgenote Maria Molenaar-Karstens.
En dat is nog niet alles.
De zandvoortse folklorevereniging 'De
Wurf' stond voor de gelegenheid een
garnalenkostuum en een model van
een bomschuitin bruikleen af. De kasinoklanten, die zich volgens eerder
aangehaald onderzoek zelden in het
dorp vertonen, hebben nu helemaal
geen reden meer om hun neus buiten
de deuren van het gokpaleis te steken.

hier
staat
uw
brief
De afdeling Zandvoort van de Vereniging voor het welzijn der Dieren roept
de lezers van de koerant op om deel
te nemen aan een aktie tegen de jaarlijkse slachting van jonge zeehonden
door een brief(kaart) te schrijven "en
op te sturen naar het Europees Parlement, dat tussen 8 en 12 maart a.s.
zal beraadslagen en stemmen over een
voorstel de import van zeehondenbont
uit Canada te verbieden.
De vereniging schrijft:
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 mocht weer van de
Canadese regering en het Canadese Parlement, dat dit jaar ook nog accoord
ging met een verhoging van het aantal
ter dood veroordeelde zadelrobben
met 16.000 stuks, zodat behalve 24.000
klapmutsen, nu 186.000 zadelrobben
mogen worden doodgeknuppeld.
Gaat het hier om een ver-van-ons-bedshow, waar wij verder niets mee te
maken (willen) hebben ? Beslist niet.
Elk jaar weer worden tientallen akties
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 E.E.G. 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.
Als iedereen/iie het als Europees kiezer
en dierenvriend met dit voorstel eens
is nu eens een brief(kaart) stuurde aan
de Voorzitter van het Europees Parlement met één zin 'STOP DE INVOER
VAN ZEEHONDENBONT IN DE
E.E.G.', dan was de zaak zo 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.

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131
MEDEDELINGEN
tot 31 maart a.s. kunnen helaas géén romans
worden aangevraagd i.v.m. een achterstand in
de verwerking van de 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).
twee filmvoorstellingen door de film-inn:
vrijdagavond 5 maart: 'Que la fête commence
vrijdagavond 19 maart:'La petite Si rène
toegang gratis.
elke woensdagmiddag om 2 uur voorlezen
voor kinderen, tot 10 jaar.

Lezing over alternatieve geneeswijze in het
Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1
te Zandvoort (zijstraat Kostverlorenstraat)
donderdag 11 maart, aanvang 20 uur
onderwerp: ALTERNATIEVE VOEDING

nieuv^f

Spreekster: Mevr. D. Apeldoorn
Na de pauze is er gelegenheid tot vragenstellen.
U bent van harte welkom,
de toegang is gratis voor leden en niet-leden.

kort & klein
• Wederom zijn in het afgelopen weekend tijdens de internationale Kat-Expo
te Den Haag de perziese langhaar katers
bekroond van de fam. Molenaar uit de
Nieuwstraat.
De crème kater werd 'Premioor'. Dit
houd in dat de kater 3x een titel behaald
heeft. 'Certificat d'aptitude au premium'
onder 3 verschillende keurmeesters op
3 verschillende tentoonstellingen.
Eveneens werd deze kater 'Best in
show'. Een aardige bijkomstigheid is
nog te vermelden dat de fokster van
de katers mevr. Roodt is uit de Haarlemmerstraat.

v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

DRAAI NU:

020-2M444
TEL£-LUISTER3PeL
Toxhjy Scholten presentMrt
dagen nacht
de Rode Knito-lulstérepellljn

STRANDPAVILJOEN 9
(direct ten zuiden van de Rotonde)

heeft weliswaar nog geen naam, maar is wél
voor exclusieve herenmode
HALTESTRAAT 14
telefoon 02507 -146 66

DE NIEUWE VOORJAARSEN ZOMERCOLLECTIE
IS BINNEN.

VANAF ZONDAG 7 MAART A.S. GEOPEND
Openingsaanbieding (alleen zondag 7/3):
Kopje koffie slechts f. l ,-koffie met appelgebak of kwarktaart f 3,-.
Vraag ook naar onze zelf gemaakte soepen ( er
komt geen blik of pak aan te pas), zoals erwtensoep met roggebrood en spek, gegratineerde uiensoep en kippesoep.
O ja, vanaf 15 APRIL is tevens ons
STRANDRESTAURANT geopend.

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023- 260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

strandloop op 21 maart

Zwembad ,De Duinpan'
Wegens het succes van het

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.

Van O tot 4jaar de beste
voorbereiding op het leszwemmen.
Tot ziens in uw zwembad
,DE DUINPAN'
Vondellaan 57 - Tel. 1 21 70

de Gouwe
natuurvoeding
vrijdag en zaterdag aanbieding :

een verrukkelijke appelpunt uit eigen
oven van f. 2,10 voor f. 1,75.
Verder is het bij ons mogelijk uw bestellingen telefonisch te doen en wij zorgen dat het bij u
thuis komt.
Zondag over twee weken vindt voor de 16e keer de jaarlijkse strandloop voor junioren en senioren t
plaats, alsmede de 7e halve marathon Zandvoort v.v. voor de geroetineerde hardlopers en professionals.
De strandloop, welke evenals voorgaande jaren door het plaatselijke komité Strandloop Zandvoort in
nauwe samenwerking met de Rijwiel Toer Club 'Olympia'uit Amsterdam wordt georganiseerd, bestaat
uit de onderdelen 4 km. (junioren t.e.m. 12 jaar en senioren) en 8 km. (uitsluitend senioren). De
4000 mtr. start om 12.00 uur en de 8000 mtr. vijf minuten later en datzelfde geldt voor de halve marathon over 21 km. Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt voor de junioren f. 3,00 voor de senioren
f. 4,00 en voor de marathonlopers f. 7,00. Op de dag van de strandloop kan worden ingeschreven bij de
loketten aan de Rotonde en strandpaviljoen 't Trefpunt'.

snackbar de frietpot - snackbar de frietpot - snackbar de
.
r*
o
o.
-a
Jacqueline en Arnoud hebben de .'Frietpot'
o
overgenomen.
Ter kennismaking verkopen we in de maand

.'.

AMIN

maart elke woensdag onze'zelfgemaakte'friet
van f. l ,25/portie voor f l,- per portie.
Wij zijn woensdags vanaf 4 uur geopend.
Tot ziens
Jacqueline en Arnoud

NietduiKuMheerUik.

l 'de frietpot'
to
_Q

Zeebanket (bonbons) 500 gr. f.JUk25"voor f. 9,25'
Zeebanket (bonbons) 250 gr. f. ^€6^/oor f. 4,75

"o VONDELLAAIM 1B
i .tel. 16227.

mini-engelsedrop 400 gr. f. 2,75
choc. kattetongen 150 gr. van f, 3,25 voor f. 2,50
JVANAF heden verkopen wij ook REFORMARTIKELEN

JAMEV
kerkstraat 22

BOEKT UW ZOMERVAKANTIE NU
VOOR HET TE LAAT IS !
BIJ UW ANVR REISBUREAU.

MODERNE
CHINTZ-REGENJASSEN
in ecru en khaki 100%)

KÏRKSTR.20

• TiL: 13136

gemeente
zandvoort

bekendmaking
HINDERWET

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend
dat op 25 januari 1982 bij hen is ingekomen
een aanvraag van M. Keur, Raadhuisplein 2
te Zandvoort voor een vergunning ingevolge
de Hinderwet voor het oprichten en in
werking hebben van een winkel met bakkerij
gelegen aan het Raadhuisplein 2 te Zandvoort.
De aanvraag en andere op de aanvraag
betrekking hebbende stukken liggen tot
5 april 1982 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken,
Swaluéstraat 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
24 maart 1982 om 19.30 uur ter gemeentesecretarie, Swaluéstraat 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 daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, zal in de gelegenheid worden
gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in ie dienen.
Zandvoort, 4 maart 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris.
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

omroepers
AFNEEMBARE VOORZETRAMEN
WONINGRUIL
Limburg-Zandvoort
of omgeving.
Aangeb. grote eengezinswoning. Nadere inlichtingen 04498-51311

weer bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium
SNELLE LEVERING.
PEUGEOT

.Echtp. vr. WOONRUIMTE
te huur tot f. 550,- p.mnd.
Tel. 02507-19111

1948
1978
30 jaar tindtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RJTMAN
Telefoon 14365

Autobedrijf
Versteege B.V.
r^Pakvéldètïaat'21 ZaïïdVoort; ..

VfinMMMnflOOT

Buureweg 1 - Zandvoort
tel. 16580

Bij uw vakhandel
schiktershal C J. Paap
Hofdijkstraat 24

lootigistosweife
£.

Het Kinderwinkeltje is
WEER OPEN
met volop zomerkleertjes
in
de nieuwe zomerkleurtjes

vakkundig geplaatst.
profielen en modelyoorzetramen
voorradig.

TALBOT

Tel. 12206

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tal. 12598 b.g.g. 13769

LUXAFLEX JsUzieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

Initellatfie bureau

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offert».

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
;';«-.;<'.; -..•;,•>.: Postbus 374, •
•'••••'•
2040 A J Zandvoort
>
éejivoor prijsopgave/

IEESTEEGE
* tweewieierbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

:,k. K; entitellijst
; 02507-18326

tuisen 16.00-18.00 uur.
;
. . behalve zondagé;
.\ Wij bezorgen en halen de
;
banden bij u thuis.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
TEL. O2507 18484

dinsdag 9 maart 1982

82e jaargang no. 18

eandu

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

kommissie p w wil eerst proef
met afsluiting verkeerstunnels

foto Jacob Koning
• Morgenavond vergadert de intergemeentelijke stuurgroep één- en tweepersoonshuishoudens in de raadzaal
van het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.m. het splitsen van grote flatwoningen tot kleinere wooneenheden.
De bijeenkomst van de stuurgroep, die
is samengesteld uit vertegenwoordigers
van diverse belangengroepen, de woningbouwvereniging EMM en de gemeente-, is openbaar en begint om 8
uur. (ingang bordes raadhuis).

Het is op dit moment nog lang niet zeker dat een voorstel van b en w om de
verkeerstunnels onder de flats van de
Lorentzstraat voor auto's en motoren
af te sluiten en hiervoor een krediet
van f. 35.000.- beschikbaar te stellen,
ongehinderd de gemeenteraad zal passeren.
De raadskommissie van publieke werken, die het voorstel in de vergadering
van afgelopen donderdag behandelde,
is er in ieder geval niet voor om de
onderdoorgangen nu al definitief voor
het doorgaande verkeer af te sluiten
en wil voorlopig volstaan met een
proefperiode van 6 a 12 maanden. Dit
om de effekten van de verkeersmaatregelen op de direkte omgeving van de
Lorentzstraat nader te bekijken. De
kommissie vreest dat door de afsluiting van de onderdoorgangen de verkeersdruk op de toch al zwaar belaste
Celsiusstraat nog verder zal toenemen.
Op die manier wordt het probleem van
de verkeersonveiligheid in de Lorentzstraat -waarvoor de kommissieleden
overigens open oog hebben - alleen maar
verschoven. Daarom voelen zij er op
dit ogenblik (nog) niet voor een bedrag
van f. 35.000.- uit te geven voor een
permanente afsluiting van de onderdoorgangen.
Kommissievoorzitter Jan Termes, die
zelf van mening is dat f. 35.000.- voor
de afsluiting van de verkeerstunnels
aan de forse kant is, denkt dat het
zinnig is om met de bewoners van de
flats aan de Lorentzstraat rond de tafel te gaan zitten, alvorens konkrete
maatregelen te nemen. Hij verzet zich
dan ook niet tegen een proefperiode
van een half jaar of langer om de positieve en/of nadelige gevolgen voor de
verkeersdeelnemers na te gaan. Maar
zo simpel als de kommissie zich dit
voorstelt ligt het niet, aldus Termes. Er
is voor de uitvoering van het eksperiment met de afsluiting van de verkeerstunnels wel iets meer nodig dan een verkeersbord met een rode rand en een wit
veld. Hij denkt aan het plaatsen van obstakels, zoals een hek.
Waar genoemde kommissie ook niet
voor voelt is om nog langer 'goeg
geld naar kwaad geld te gooien',
wanneer het gaat om gemeentewoningen die tengevolge van ouderdom en
slijtage van ellende in elkaar dreigen
te zakken . Voor basisvoorzieningen zoals het aanbrengen van douche en centrale,verwarming wil de kommissie 'zij
het met pijn in het hart' nog wel een
uitzondering maken, maar voor bijkomende en niet direkt noodzakelijke
woonverbetering geen cent meer uitgeven. Daarom gaat de kommissie
wel akkoord met de installatie van een
cv op kosten van de gemeente in een
woning aan de Van Speykstraat, maar
peinst niet over het aanbrengen van tuimelramen in een huis aan de Dr. Joh.G.
Mezgerstraat. De ramen kosten met,r
dan de woning waard is, menen de leden van de kommissie. Dat kan kommissievoorzitter Termes best begrijpen.
Het streven van het gemeentebestuur
blijft er dan ook op gericht deze huizen
zo spoedig mogelijk af te breken en te
vervangen door nieuwe wooneenheden,
aldus Termes in de vergadering van afgeiopen donderdag.

o Ter gelegenheid van het 60-jarig be-'
staan van de Zandvoortse Reddingsbrigade houdt het ZRB-bestuur op zaterdag 27 maart a.s. een officiële ontvangst
in het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. De receptie vindt plaats
van 15.00 - 17.00 uur en iedereen die
de vrijwillige zandvoortse kustwacht
een warm hart toedraagt, is welkom.

De Werkgroep Verkeersveiligheid van de Stichting Wijkraad Nw. Noord wil de verkeerstunnels onder de Lorentzstraatflats afsluiten voor auto's en motoren. B en w vragen hiervoor een krediet
van f. 35.000.- aan de gemeenteraad, maar de kommissie van publieke werken is nog niet zo ver
en denkt aan een proefperiode.

politiek steekspel in zandvoort lijkt begonnen
De gemeenteraadsverkiezingen naderen.
De plaatselijke politici mogen dan afhan
kelijk zijn van de kiezersgünst, de eerste
tekenen zijn er al, dat zij verder kijken
dan de stembusneus lang is: naar de kol
legevorming en de verdeling van de wethouderszetels.
De plaatselijke groepering Inspraak Nu
heeft een eerste aanzet gegeven voor de
komende politieke schermutselingen.
Mr. A.N.J. Gielen, voorheen vvd-raadslid nu tweede op de Inspraaklijst, heeft
te kennen gegeven bij voorkeur een kollege te willen steunen dat bestaat uit
de huidige wethouder Financiën Ide
Aukema (pvda), Rita de Jong (vvd) voor
Maatschappelijk Welzijn en Volkshuisvesting en Peter Ingwersen (cda) voor
Publieke Werken.
Een onschuldige mededeling of een
schot voor de boeg ?
Gielens voorkeur schijnt uit te^gaan
naar een simpel afspiegelingskollege
van de (waarschijnlijk) drie grootste
partijen, die samen een krachtig beleid
zouden moeten voeren zonder al te
veel gekissebis om de Zandvoortse
problemen te lijf te gaan.
Zo onschuldig is het voorstel echter
geenszins.
Het lijdt bijvoorbeeld nauwelijks twijfels dat de vvd, na het fiasko bij de
vorige kollegevorming, naar buiten toe
grote eensgezindheid zal tonen met
één wethouderskandidaat: waarschijnHjk de lijstaanvoerder Jelle Attema
voor de post van Publieke Werken.
Maar ook de gedoodverfde winnaar van
de komende verkiezingen d'66 heeft
daar een kandidaat voor : Jan Termes,
de huidige wethouder pw, vier jaar geleden voor Inspraak Nu in het kollege

politieke steekspel lijkt begonnen, afgaand op dit openingsbod staan ons
nog boeiende tijden te wachten.

• Donderdag 4 maart werden drie
Zandvoorters van 18, 20 en 29 jaar
aangehouden. Zij bekenden 28 inbraken en diefstallen, het betrof diefstallen uit winkels, woningen en auto's en
inbraken in woningen, winkels, snackbars, restaurants en een bollenschuur,
hoofdzakelijk in Zandvoort maar ook
in Haarlem en Amsterdam.JOs recherche verwacht binnenkort nog enige
medeplichtigen te kunnen aanhouden.
• Afgelopen donderdag en vrijdag zijn
bij snelheidskontroles in totaal ruim
1000 auto's gekontroleerd. 85 Automobilisten kregen een proces-verbaal
wegens te hard rijden. De snelheden
varieerden van 62 tot 86 km/uur binnen de bebouwde kom.

eanduoortee NaeranJ1

ZANDVOORTMEEUWEN DOOR OVERWINNING OP DTS
STEVIGER AAN DE KOP

Gitien zoekt al naar de juiste man en
vrouw op de juiste plaats.
gekomen. Naar de oprechte mening
van Mr. Gielen zou echter de talentvolle Peter Ingwersen de juiste man op
die plaats zijn. .Dat is dan de derde.
Wat is de bedoeling van dit alles ? Het

Met de 4-1 overwinning van eergisteren
op DTS uit Hoogkarspel heeft het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen zijn
positie aan de kop van de ranglijst versterkt. De kustbewoners namen met
de fraaie zege tevens revanche op de
voetballers uit Hoogkarspel, die in de
voorgaande ontmoeting Zandvoortmeeuwen met een 1-0 nederlaag naar
huis stuurden.
De basis voor de overwinning op DTS
werd na een kwartier spelen gelegd
door tvvee treffers. Eén van Kees Bruin,
die in de 15.e minuut een kopbal achter de goaly van de bezoekers liet belandew en een schot van Marcel Schoorl,
dat de keeper twee minuten later passeerde. Nog voor het ingaan van de rust
bracht John van der Zeijs de stand op
3-0 voor Zandvoortmeeuwen.
De achterstand was voor DTS geen reden om bij depakken neer te zitten
en in de 22e minuut na de pauze verkleinde Stins de kloof met een onberispelijk genomen strafschop, 3-1. De
voorhoede van de thuisklup gooide
er direkt een schepje bovenop en in
de 38e minuut bracht Marcel Schoorl
het vierde doelpunt op zijn naam. In
de slotfase probeerde DTS iets van
de achterstand in te lopen, maar de
verdediging van de gastheren gaf de

voorhoede van de bezoekers geen
schijn van kans. A.s. zondag ontmoet Zandvoortmeeuwen in Amsterdam De Volewijkers.
De stand in de kompetitie luidt:
ZVM 13- 19;ZFC 13 - 17 ; Zilvermeeuwen 13 - 15; ADO'20 13-14;
DTS 12- 13; l W 12- 12; Volewijckers
13- 12;Vitesse'22 13- 12; Volendam
13- 11; VIOS-W. 1 3 - 1 1 ;ZVV 13-9;
Ripperda 13-9.

GEVONDEN VOORWERPEN
o Afgelopen dagen werden bij de politie weer een groot aantal gevonden
voorwerpen in bewaring gegeven, t.w.
dameshorloges, kinderarmbandje, brillen, portemonnees, schoudertas, hoeveel
heid geld, rode surfbroek, herenhorloge,
polsketting, armband, valhelm, afdekzeil van aanhangwagen, rekenmachientje,
blauwe kinderwanten, fotokamera, twee
paar laarsen, baby-handschoentje,
trouwring, goudkleurige hanger van
oorbel en hond.
De voorwerpen kunnen vanaf heden
door de eigenaars worden afgehaald bij
het buro aan de Hogeweg. Voor het
verkrijgen van nadere inlichtingen kan
nr. 13043 worden gebeld.

'de wurf' overtrof zichzelf
sngm
met

familieberichten
foto
Jacob Koning

Met leedwezen geef ik kennis van het overlijden
van mijn lieve moeder
JEANETTE TRIJTEL
weduwe van Ad Staal
in de ouderdom van 93 jaar.
Genève: M.H. Newman-Staal
Zandvoort, 5 maart 1982.
Vsn Marisstraat 50
Correspondentie-adres:
Corn. van der Werffstraat 2
2042 CG Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van de Associatie - Uitvaartverzorging,
Zijl weg 63 te Haarlem van 19.00 uu r tot 19.30
uur.
De crematie zal plaatshebben woensdag 10 maart
om 11.30 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Vertrek van Van Marisstraat 50, Zandvoort omstreeks 10.45 uur.

Als God vóór ons is,
wie zal tegen ons zijn ?
In Hem zijn we meer dan overwinnaars
Romeinen 8
Na een moedig gedragen lijden heeft zijn Heer en
Heiland tot Zich genomen mijn innig geliefde
man, onze zorgzame vader en lieve grootvader,
onze broer, zwager en oom

WILLEM VAN DEN BAN
Met de opvoering van 'De Garnaelkoningin' zaterdagavond in 'De Krocht' heeft
de Folklorevereniging 'De Wurf' zichzelf
overtroffen en dat is ongetwijfeld te danken aan de knappe regie van Ab Bos
en de goede rolkennis van de gemotiveerde spelers.
Het stuk is geschreven door mevrouw
E. Jongsma-Schuiten en speelt zich af
omstreeks 1900, een tijd waarin een
achtergebleven vader of moeder bij de
kinderen introk. Dit had het nadeel dat
hun handel en wandel nauwlettend in
mevr. Kraan-Meeth

len. Voor de langkap zelfs twee! Inmiddels hebben Stijn en Wullum besloten
de dorpsroddel te trotseren en te
trouwen, en brengen de buurtgenoten
alles in orde voor de bruiloft. Ze versieren de stoelen van bruid en bruidegom, vragen zich gekscherend af of juffrouw Zankel er misschien aan te pas
zal komen, schrijven een welkomstgroet op de spiegel en brengen papieren slingers en bloemen aan. Er is
muziek, er zijn borrels en er heerst een
opperbeste stemming. Nu is het grappige dat deze stemming spontaan oversloeg naar de zaal. Toen Stijn en Wullum gearmd opkwamen en door de
talrijke buren luidruchtig werden gefeliciteerd reageerde het publiek eender. De bruiloft op de planken werd
als het ware in de zaal meegevierd en
de liedjes, waarvan vooral het door
Rietje Molenaar gezongen 'Reisje langs

de gaten werd gehouden en zo worden
de bezoeken die de weduwnaar Wullum
aan de weduwe Stijn brengt hem door
zijn dochter Antje niet in dank afgenomen, ook al hebben die geen ander doel
dan een kop koffie en zo maar wat praten.
In zijn welkomstwoord herinnerde voorzitter Jaap Koning aan de rollen die me
vrouw Van der Veld Schuiten en mevrouw Schweinsbergen in dit jaren geleden opgevoerde stuk speelden en die
niet te verbeteren zijn, hoogstens te
Dat de vereniging Vrouwen van Nu zich
evenaren. We zagen 'De Garnaelkoninniet alleen met oppervlakkige zaken
gin' voor het eerst en konden dus geen
zoals uitstapjes en spelmiddagen bezig
vergelijking maken, maar zeker is dat
houdt bleek jl. maandag, toen het eksaMien Kerkman en Nel Lever als resp.
men van de kursus reanimatie plaatstante Pie en tante Engeltje hetuitstevond. Aan een twintigtal dames kon na
kend deden. Andere spelers die we graag
het beantwoorden van een pittige vragennoemen zijn Engel Kerkman als Wullum
lijst het diploma Elementaire Reanimavoor zijn natuurlijk spel en zijn onvertie worden uitgereikt.
valst Zandvoorts dialekt (het is onvermijdelijk maar toch wel jammer dat
De kursus werd gehouden onder auspidit tegelijk met de oudere spelers verciën van de Nederlandse hartstichting en
dwijnt), Emmy Hoogendijk als Stijn,
stond onder leiding van de heren Smit en
de garnaelkoningin, Alie Swart en Bob
Van Leeuwen.
Gansner als de bezorgde dochter en
schoonzoon en hun kinderen, leuk gespeeld door Anneke Paap en Jeroen
LI DY SCHOUTEN
Swart. Mieke Hollander gaf met haar
zwarte hoedje en dito japon onder
In de kursus kwamen o.a. ter sprake:
het witte schort een kostelijke uitbeelcirkulatiestilstand en de verschijnselen
ding van de bekende vroedvrouw jufervan, ademhalingsstilstand en hoe men
frouw Zankel, en Rietje Molenaar, fadat kan konstateren. Verder werd aanvenzwart haar, gouden oorringen en
dacht besteed aan elementaire reanirood fluwelen blouse was het type van
matie technieken, zoals uitwendige
een waarzegster. De toekomstvoorspelhartmassage en kunstmatige (mond-opling en de citroentjes brachten de bij
mond) beademing. Meer gespecialiceerde garnaelkoningin rond de tafel zitde hulp in de vorm van defibrillatie en
tende vrouwen in een opgewonden
het toedienen van geneesmiddelen zijn
stemming, die even later tot onder het
uiteraard voorbehouden aan professionulpunt zakte toen bleek dat de kaartneel geschoolde hulpverleners.
legster van ieder vier stuivers wilde heb- . Met uitwendige hartmassage en kunstben. En ze hadden al zo'n dure dag
matige beademing kunnen zowel de
want 's morgens, toen ze bij Antje een
bloedcirkulatie als de zuurstofopname
bakkie deden kwam tante Pie met de
in het bloed in stand worden gehouden
mangelbakvol wasgoed en moesten ze
met het doel onherstelbare schade aan
voor de gestreken kap een stuiver betade hersenen te voorkomen. Een cirkula-

de Rijn' enorm insloeg, werden uit volle borst meegezongen. Voor de schoonzoon was de taak van ceremoniemeester weggelegd en dat was natuurlijk een
kolfje naar de hand van Bob Gansner.
Op zijn voorstel gingen de tafel en stoelen opzij en de beentjes van de vloer. De
serie volksdansen die we toen kregen
voorgeschoteld loog er bepaald niet om
en het slot, een perfekt uitgevoerde Gort
met stroop, bracht de zaal in ekstase.
En op dit hoogtepunt had, wat ons be^
treft, het doek mogen vallen. Het was
namelijk jammer dat dit stuk, naar onze
mening één van de beste die 'De Wurf'
tot nu toe over het voetlicht bracht, een
anti-klimaks kreeg in de vorm van een
ietwat goedkope uitkleedpartij van de
lichtelijk aangeschoten bruidegom, gevolgd door een weinig boeiende overpeinzing door de bruid.

in de ouderdom van 82 jaar.
S.M. van den Ban-Joren
Abraham en Margreet
Jeroen, Willem-Jan
Marius en Hanny
Karin, Feiko
en verdere familie.
2042 AV Zandvoort, 5 maart 1982.
Westerparkstraat 25
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

de Gouwe
natuurvoeding
vrijdag en zaterdag aanbieding :

een verrukkelijke appelpunt uit eigen
oven van f. 2,10 voor f. 1,75.

diploma voor vrouwen van nu
tiestilstand kan gekonstateerd worden
doordat het slachtoffer plotseling in
een diepe bewusteloosheid raakt. Hij
reageert dan niet meer op lichtprikkels,
en pijnprikkels en door elkaar schudden. Direkte reanimatie geschiedt hier
door het slachtoffer op de rug en één
harde ondergrond neer te leggan. Nu
moet er druk op het borstbeen worden
gegeven, soepel en ongeveer 4 - 5 cm
diep. Daarna neemt de hulpverlener in
eens alle druk weg. De massage dient
te geschieden in een tempo van ongeveer 70 per minuut.
Wanneer er sprake is van een ademhalingsstilstand treden de verschijnselen
niet zo onmiddellijk op. Als een baby
of kleuter in deze situatie raakt kan
men het op de kop houden. Bij volwassenen kan men de manoeuvre van
Heimlich toepassen, of mond-op-mond
beademing aanwenden, in een tempo
van 10 tot 12 maal per minuut.
De animo voor dit injtiatie_f_van be-"
stuurslid Willy Brand is zo groot dat
er in maart een tweede kursus van
start gaat.

eanduoortee Noerartf

Verder is het bij ons mogelijk uw bestellingen telefonisch te doen en wij zorgen dat het bij u
thuis komt.
HALTESTRAAT 28-TELEFOON 16948

omroepers
1948
1978
30 jaar tuidtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365
VERDWENEN
~~~
maar niet vergeten. ..
aktie van
Amnesty International
„VERDWENEN", maar niet
vergeten, waar is Gerardo
Maria Brugo uit Argentinië?
M. v. d. Ende, Rotterdam.
VERDWENEN, maar niet vergeten, waar is Gerardo Maria
Brugo uit Argentinië? Lizzy &
Arre v.d. Ent, Wamsveld.
„VERDWENEN", maar niet
vergeten, waar is Renato Ticona Estrada uit Bolivia. F.
Stikkelorum, Bellen.
„VERDWENEN", maar niet
vergeten. Waar is G. M. Brugo uit Argentinië? E. Berkman.

VERDWENEN, maar niet vergeten. Waar is Gudina Tumsa
uit Ethiopië? A.S.
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hordo mag merknaam marlboro
niet langer gebruiken

foto Jacob Koning

De Canadese zakenman Hordo heeft
zich schuldig gemaakt aan merkinbreuk
door aan de voormalige Bouwes hotels
in Zandvoort de naam Marlboro te verbinden, het huismerk van de sigarettenfabriek Philip Morris.
Dit besliste de president van de rotterdamse rechtbank begin deze week in
het kort geding dat de sigarettenfabriek tegen Hordo had aangespannen,
met de eis dat de Canadees de naam
van zijn hotels zou wijzigen.
Tegen deze eis voerde de rotterdamse
advokaat van Hordo, mr. Jorna, aan
dat zijn kliënt de naam Marlboro gekozen had omdat hij en zijn echtgenote aan deze plaats in de buurt van Toronto 'een aantal dierbare herinneringen hebben'. Die liefdesbetuiging aan
het adres van het overzeese Marlboro
kon de president van de rechtbank
echter niet vertederen. Hij vond het
geen argument voor het gebruik van
de naam Marlboro, of, zoals hij het
formeel uitdrukte : 'Dierbare herinneringen alleen zijn onvoldoende om
het voeren van de naam Marlboro te
rechtvaardigen'. Kortom, de romantie- .
se bevlieging van Hordo wist bij de
presi'dent geen traan los te weken.
Deze voelde meer voor de broodnuchtere konstatering van de raadsman
van Philip Morris, dat Hordo met het
gebruik van de naam Marlboro doodgewoon bezig is op oneigenlijke wijze
reklame te maken voor zijn hotels. Zo
zou de reklame op het circuit voor
het sigarettenmerk Marlbpro bij het
publiek de indruk kunnen wekken dat
de sigarettenfabriek iets te maken
heeft met Marlboro hotels of omgekeerd. Maar van enige relatie met Hordo en zijn hotels is geen sprake, aldus
de advokaat van Philip Morris. En deze bepleitte dan ook dat de naam
Marlboro niet meer door de Canadees
mag worden gebruikt.
Zoals gezegd was de president van de
rotterdamse rechtbank het hiermee
eens. Het verweer van mr. Jorna dat
in diverse dagbladen was gemeld dat
de Marlboro hotels van Hordo niets te
maken hebben met het gelijknamige sigarettenmerk, sloeg bij de rechtbank
niet aan. ledere bezoeker van het circuit, aldus de president, wordt op tal
van plaatsen gekonfronteerd met de
naam Marlboro en dat kan aanleiding
geven tot misverstand over.de vraag of
de aktiviteiten van Marlboro hotels
worden gedragen door Philips Morris.
Hij verbood Hordo in zijn vonnis op
straffe van een dwangsom van
f 100.000.- per dag nog langer de naam
Marlboro voor zijn hotels te gebruiken.
Het is op dit moment nog niet bekend
of de Canadees zich bij deze uitspraak
neerlegt of in hoger beroep gaat.

wétërsïahflènt
mrt. H.W.
14
06.13
06.44
15
07.06
16
17
07.39
08.37
18
10.04
19
20
11.39
00.17
21
01.25
22
23
02.11
24
02.46

L.W.
14.12
14.44
15.07
15.40
16.37
18.04
19.38
08.15
09.25
10.13
10.47

H.W.
18.23
18.50
19.23
20.12
21.24
22.52
_._

13.02
13.54
14.26
14.56

L.W.
02.23
02.51
03.23
04.10
05.22
06.51
08.15
21.02
21.55
22.28
22.58

Als een olifant dwars door de porseleinkast daverde een bulldozer dinsdagmorgen door het enkele dagen tevoren opgetrokken strandpaviljoen 'Sandy HUI'
van strandpachter Simon van der Staay.
Door het afslaan van de motor was het
gevaarte, dat bij paviljoen 25 't strand
op reed, onbestuurbaar geworden en denderde de op dat moment lege tent binnen.
Toen de bulldozer eenmaal tot stilstand kwam was er van de tent niet
veel meer over dan platgereden schotten en verbrijzelde kozijnen en ramen.
Bij de dolle rit liep de bestuurder van de
bulldozer geen letsel op.
In de nood leer je je vrienden kennen :
direkt na het gebeuren kreeg de gedupeerde strandpachter hulp van zijn kollega's bij het opruimen van de ravage
en het bergen en sorteren van de delen
die nog bruikbaar waren. Van der Staay
zit overigens niet bij de stukken en brokken van zijn paviljoen neer en wil de
tent zo spoedig mogelijk weer gaan opbouwen om zijn gasten te kunnen ontvangen. Hij is inmiddels in ijltempo aan
de slag gegeven om het karwei in zo
kort mogelijke termijn te klaren. De koerant wenst hem daarbij veel sukses.

2 maart - 8 maart 1982
Ondertrouwd: H.Kinneging en M van
Wijk.
Geboren: Leo Erwin zv P.Ch.L. Bonkerk en K.Steen.
De op 8 maart 1908 in de Verenigde
Staten gehouden staking door vrouwen
in de tekstielindustrie heeft niet alleen
geleid tot verwezenlijking van hun eisen
ten aanzien van een achturige werkdag,
behoorlijke arbeidsvoorwaarden en vrouwenkiesrecht, maar het heeft ook tot
gevolg gehad dat 8 maart thans in de
gehele wereïd gevierd wordt als internationale vrouwendag.
Hoewel deze dag eigenlijk alle vrouwen
aangaat waren het in Zandvoort als
vanouds de Rooie Vrouwen die, dit
jaar in samenwerking met de stichting
EVA, er voor zorgden dat de 8e maart
niet ongemerkt voorbij ging, reden
waarom Ze 's morgens om 10 uur al
met een informatiestand op het Raad-

mevr. Kraan-Meeth
huisplein stonden. De plaatselijke komïté's die de viering op touw zetten
kiezen zelf een onderwerp voor deze
dag, waarbij rekening gehouden wordt
met da aktualiteit. Zo was dit jaar één
van de belangrijkste thema's kernbewapening en in 'Rooie Vrouw', het landelijk blad van de Rooie Vrouwen,
werd dan ook een oproep gedaan om
in grote getale dit onderwerp aan de
orde te stellen. Ook Sonja van der
Gaast, de spreekster die de Zandvoortse Rooie Vrouwen hadden uitgenodigd
voor hun feestelijke viering in strandpaviljoen 5, ging nader in op dit onderwerp en Wekte op bij de komende
verkiezingen te stemmen op partijen
die tegen kernbewapening zijn. Haar
lezing ging echter voornamelijk over

de rol van de vrouw in de derde wereld.
Ook daar spelen de vrouwen een belangrijke rol in de verzetsbewegingen
omdat ze bedreigd worden in hun
eerste levensbehoeften. In dit verband
vroeg Sonja van de Gaast, die jarenlang in het partijbestuur van de pvda
is opgekomen */oor vrouwenfaelangen
maar zich door tal van faktoren, o.a. ai-:
Joop kernwapendiskussie en strijd voor
de garantie van de minima, uit
het bestuur heeft teruggetrokken, om
de strijd te steunen die vrouwen in
de derde wereld voeren tegen de groot
industrie (Unilever) die voedingsprodukten verbouwt waardoor de inkomsten
van de kleine bedrijfjes komen te vervallen.
'Ook mogen wij de rol van de kerkelijke
vrouwen in de derde wereld niet kleineren. Wij dienen solidair te zijn met andere bewegingen, ook al zijn we het er niet
mee eens' aldus Sonja van der Gaast,
die als dank voor haar boeiend betoog
dat door de ruim zeventig aanwezige
vrouwen (en niet eens allemaal rooie! )
met belangstelling werd gevolgd, een
fraaie bos bloemen van Carola Achterhof kreeg overhandigd. Bloemen waren
er ook voor 'Herovering', bestaande uit
Margreet, Tessa, Annet en Marushka
die hun liedjes beurteling begeleidden
op saksofoon, piano, fluit en gitaar en
een enorm sukses oogstten. Ze maken
deel uit van de kabaretgroep 'Lievevrouwebedstro' die onlangs een lp met een
grote verscheidenheid aan luisterliedjes
op de markt bracht waarvoor Marushka
Lambert de tekst en de muziek schreef
en Annelies Korff de Gidts de arrangementen. Het waren bijzonder mooie
liedjes die het viertal ten gehore bracht,
zoals 'Schuld' en 'Sterk en kwetsbaar'

('ik ben groot in m'n klein zijn en sterk
in m'n kwetsbaarheid). Verder het aktuele 'Zeg dokter' ('als ik niets voel hoe
raak ik mijn verdriet dan kwijt, m'n
wil zit opgesloten in dat medicijn') en
_het felle 'IJc strijd om te leven als vrouw
in een verziekte mannenwereld als deze'.
Het slotlied 'Ik denk dat jij denkt dat ik
denk
'. waarin een voor alle vrouwen
herkenbare situatie werd geschetst oogstte een stormachtig applaus.
'Voor de vele lieve vrouwen en een paar
lieve mannen waar ik mee praat, denk,
lach, werk, huil of vrij' schrijft Marushka Lambert op de hoes van de plaat.
'Herovering' is echter sterker in de leer.
Zij weigerde op te treden zolang strandpaviljoeneigenaar Ger Toonen in zijn
eigen etablissement verbleef !

Overleden: Jan Koper, oud 67 jaar;
Sieberigje de Nobel geb. Rijninks, oud
89 jaar; Anna Margaretha Kalff geb.
Schut, oud 80 jaar; Engeltje Kerkman
geb. Schaap, oud 79 jaar; Jan Koning,
oud 85 jaar; Jeanette Staa! geb. Trijtel,
oud 93 jaar.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

aan de rand van zandvoort:

kerkdiensten

woonwagenkamp in opspraak

HERVORMDE KERK
zondag 14 maart a.s.:
10.00 uur : ds. c. mataheru

Op gezette tijden steekt her en der in
Nederland het 'probleem' van de woonwagenbewoners de kop op. Dat zij ook
in Zandvoort letterlijk en figuurlijk aan
de rand van de samenleving staan,
kwam nog eens tot uiting in de kommissie financiën die afgelopen maandag vergaderde. Boze en bezorgde woorden wisselden elkaar in snel tempo af, toen
de bewoners van het Keesomplein ter
sprake kwamen.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 14 maart a.s.:
10.00 uur: ds. c. mataheru

Aanleiding daarvoor was de begroting
van 1982 en de financiële tekorten over
de jaren '73 tot en met '81 van het
woonwagenschap Zuid-Kennemerland.
De forse som gelds die de gemeente Zandvoort ter dekking op tafel diende te leggen, f. 110.000.- bracht een eksplosie van
gram teweeg in de kommissie.
Flieringa (inspraak nu), toch al geen
groot voorstander van de doorgaans
kostbare bovengemeentelijke regelingen,
fulmineerde in èèn adem tegen hetWoor,wagenschap, de Rijksoverheid en de elf
woonwagengezinnen aan het Keesomplein. Tegen het schap omdat het een
bodemloze put bleek te zijn; tegen de
initiatieven uit de Provincie. Op 1 arijksoverheid die na jarenlang touwtrek- pril a.s. zal in de provinciale kommisken weigerde de oplopende verliezen te sies voor Kulturele Zaken en Ekonovergoeden; en tenslotte tegen de woon-' miese Zaken een notitie over dit onwagenbewoners zelf, die wel veel romderwerp besproken worden, waarbij
mel en narigheid in de gemeente depoonder meer de ondersteuning van de
aanwezige werklozenkomitees aan de
neerden, maar niet eens bereid bleken
hun stageld te voldoen. Wat Flieringa
orde komt. Een gekombineerde vergabetrof scheelde het maar weinig of de
dering, omdat het aksent, dat aanvankeboosdoeners werden over de gemeentelijk op sociaalkulturele aktiviteiten
grens gezet. Hij deed tevens de suggeslag, onder invloed van de rijksoverheid
tie maar uit het Woonwagenschap te
stappen als de situatie niet drasties veranderde. Wat dat laatste betreft kon
Aukema hem wel tegemoet komen: het
Woonwagenschap wordt volgend jaar
opgeheven. De woonwagenkampen
komen onder gemeentelijk beheer. Een
vervelende bijkomstigheid is echter dat
de kosten voor de gemeente dan aanHet was niet ondenkbaar dat 'Auf der
zienlijk zullen toenemen.
Ook van der Moolen (pvda) wond zich grünen Wiese", de in '36 door de praagse komponist Jara Benes geschreven opeop over het gedrag van onze medeburrette, waarover ZOV public relation
gers aan de rand van Zandvoort. De
man Jan van der Werff de laatste tijd
achterstallige gelden konden niet eens
geïnd worden aan het Keesomplein want regelmatig de loftrompet stak, in werer was geen ambtenaar die zich er durfde kelijkheid best eens kon tegenvallen.
En we moeten eerlijk zeggen dat het
te vertonen. En dat terwijl de zanddaar in het begin van de eerste uitvoevoortse gemeenschap wel braaf gezorgd
ring afgelopen dinsdag in de Haarlemse
had voor een mooi kamp met behoorStadsschouwburg nog naar uitzag ook.
lijk voorzieningen. Ingwersen (cda) bekeek het iets afstanderlijker.
Het Zandvoorts Operette BegeleidingsVeel gemeenten zitten in eenzelfde siorkest speelde (de hele avond trouwens)
tuatie, de problemen met de woonwate hard waardoor de solisten zich vaak
genbewoners kunnen niet doorgeschomoesten inspannen om er bovenuit te
ven worden, we zullen er derhalve mee
komen, en verder kwam het verhaal
moeten leren leven.
vrij
moeizaam op gang. Na verloop van
De voorzitter hield de vergadering voor

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 13 maart a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 14 maart 1982:
9.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv.
st. ceacilia koor.
PROTESTANTENBOND
zondag 14 maart a.s.:
10.30 uur: prof.dr. A. van Biemen.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

langzamerhand verschuift in de richting van (onbetaalde) arbeidsaktiviteiten. Pas na de bespreking in de provinciale kommissies zal het onderwerp
ter tafel komen in het Gewest en
het intergemeentelijk wethoudersberaad.

eanduoürtee hoerartf

zov kwam na zwak begin
toch nog goed op dreef

ZUSTERDIENST
zaterdag 13 en zondag 14 maart a.s.:
zuster Th. de Roode, N oorderstraat 30
tel. 16358.
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenteiekretaria
17947 Informetieburo VW
18083 Stichting Wijkraad Nw. Noord
(023) 242212 Automobiëlbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaen
386, Bentveld
DaihatM dealerieryiee
12323 Rinko autotechniek, werkplaats en magazijn.
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe en gebruikte Renaults.
12135 Zandvoortse Koerant b.v. •
Achterweg 1

waar gemaakt. Een leuke verschijning,
aardige stem, goede artikulatie en een
uitgesproken komies talent en ook uit
dien hoofde een prima partner voor
Jan van der Werff. Tal van kostelijke
momenten waren dan ook aan dit stel
ZAIMDVOORT'75 BEZORGT
jte^danken, waaronder de verrassende
AALSMEER OPNIEUW VERLIESPUNT
station-scène met als slot de tulpen die tijdens het spelen van het beVoor ruim 250 toeschouwer speelde
faamde lied royaal de zaal in werden
Zandvoort'75 in Aalsmeer tegen de
geworpen. We blijven nog even bij het
gelijknamige koploper van de ranglijst.
toneelspel en noemen dan de vermaHet enige verliespunt van Aalsmeer
kelijke scène met Rudi Vogler en Jan
stond al op naam van de zandvoorters
van der Werff, waarin laatstgenoemde
(1-1), Z'75 nam na een kwartier spelen
werd ingewijd in de geheimen van de
de leiding door een'doelpunt van Karel
jacht. Het open doekje dat er op volgvan der Reijden, maar 5 minuten later
de was volkomen terecht. Ook de anal kwamen de gasten via Conbee op ge
dere medewerkenden kwamen tot goelijke hoogte. Doelman Gansner van
de prestaties, te weten Cor Bol die
dat de kommissie financiën niet de
Z'75 moest in deze fase enkele malen
heel verdienstelijk de hofhoutvester
aangewezen plaats was om over de
in aktie komen om schutter Koningen
mevr. Kraan-Meeth
Huber gestalte gaf. Ton Kasper als Bob- van doelpunten af te houden. Ruud
maatschappelijke aspekten uit te weiby Wittgenstein, Jobs van Ommeren
van der Putten bekroonde een solo
den. Zandvoort neemt deel aan het Woon- tijd kreeg het publiek echter toch bedie
een
aardige
typering
gaf
van
Cresmet een haarscherpe voorzet die door
wagenschap en kan zich nu eenmaal
langstelling voor de jonge stelletjes die,
zens, de vrouw van Pankraz, Wim van
van de Reijden verzilverd werd. Rustniet zo maar onttrekken aan de gezoals in operette's gebruikelijk is, elder Moolen als burgemeester en Piet
stand 1-2.
maakte afspraken. Na deze ontnuchtekaar pas na een reeks misverstanden
Bol
die
de
rol
van
Baron
Felseck
toebeNa de rust tekende Vreeken bij een
rende mededeling ging de kommissie
in de armen konden sluiten. Dat waren
schermutseling voor het Zandvoortse
hoofdschuddend en tegen heug en meug maar liefst drie paren, te weten barones deeld had gekregen. Het meest natuurlijk spel leverde de teckel Lady. Door
vdoel opnieuw de gelijkmaker aan, 2-2.
akkoord met het voorstel van b en w
Renée Felseck (Martha Koper) en haar
prof. Bamberg aan een lijn meegevoerd
Een niet aflatend Z'75 wist voor de
om aanvullende middelen ter beschikrentmeester Heinz Liebling (John Piebleef zij konstant omkijken naar haar
derde maal op voorsprong te komen
king te stellen.
ters), professor Bamberg (Jan van der
tussen de koeliesen staande eigenares.
door een treffer van Gerard Nijkamp.
Maar niet dan nadat de knellende vraag
Werff) die huisdieren met in 't wild Ie- Bovengenoemde solisten werden bijge- • Harry Baars en Rob van de Bergh
of dit alles nog wel verantwoord was
vende eksemplaren wil kruisen maar
kwamen daarna nog heel dicht bij een
staan door een verdienstelijk zingend
ten opzichte van de overige burgerij
door zijn liefde voor de boswachtersdoelpunt. Een omstreden strafschop
koor,
waaruit
de
buren
van
het
landdoorgeschoven was naar de kommissie
dochter Liesl (Carla Vermeer) daar niet
gaf Aalsmeer alsnog kans op de definigoed, boeren en boerinnen, knechten,
Maatschappelijk Welzijn. Gezien de
toe komt. Het derde stel is een vurige
tieve gelijkmaker : Piet Koningen gaf
moeite waarmee die kommissie agendaspaanse schone Lola (Gerry van Eig), die jagers en artisten gerekcuteerd waren.
Hans Gansner het nakijken. Eindstand
De
dansjes
van
het
sterk
verjongde
balpunten bijeensprokkelt, een kollegiaal
haar oog heeft laten vallen op Bobby
let kwamen goed uit de verf. Greta Kies- 3-3.
gebaar.
Wittgenstein, een weense graaf. De reser ziet met dit jeugdige achttal kennegie had Rudolf Vogler, die de niet gelijk meer mogelijkheden. Aan het slot
ringe prestatie leverde om daarnaast de
TURNKAMPIOENSCHAP OSS
Woensdagavond bleek dit gebaar in de
van de bijzonder geslaagde voostelling
belangrijke rol van Pankraz, de konkommissie Maatschappelijk Welzijn
waarbij de optredenden door het
Iris Kuijken is bij de oudste meisjes van
stant onder invloed verkerende bosoverigens verspilde moeite. Bovengeenthousiaste publiek met een staande
wachter te spelen die hij naar onze
OSS turn-kampioenne geworden en ontnoemde vraag, aangedragen door Nel
ovatie werden beloond bracht Jan van
mening echter te nadrukkelijk gestalte
ving hiervoor de oud-burgemeesVreugdenhil (d'66), kon door kommisder Werff dank aan dirigent Henry ter
ter A. Nawijn beker. Bij de jongste
sievoorzitter van der Mije kort worden
meisjes legde Sacha Schuurman beslag
Martha Koper en John Pieters zorgden voor Voort, regisseur Rudolf Vogler, de reafgedaan: het is heel simpel, het is
vokale hoogtepunten terwijl hun samen-.. gie-assistenten llona en Nico Oudshoorn, op het kampioenschap waarmee zij in
maatschappelijk onverantwoord, maar
choreografe Greta Kieser, souffleuse
spel als altijd stijlvol was. Vlot en gedehet bezit kwam van de jeugdbeker. In
er is niets aan te doen.
cideerd was het optreden van Gerry van Letty Jansen en last but nog least repede finale van de onderlinge wedstrijtitor Dico van Putten.
Eig, die ons hoe langer hoe beter gaat
den in de Prinsessehal eindigde achter
J3evanj2iTLCarla Vermeer, een verrassing
Iris Kuijken de meisjes Kirsten VerGenoemde kommissie zag verder geen
heugen en Anja van de Bos, resp. op
tijdens de verleden jaar november opgeheil in een afzonderlijk zandvoorts
de tweede en derde plaats. Achter
voerde operette-cocktail, heeft de bewerklozenbeleid. Het wachten is op
jeugdkampioene Sacha Schuurman
lofte die haar optreden toen inhield

GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

sPÖTHÉEIt Zeestraat Apotheek, N..
v. Berkel. Zeestraat 71, tel. 13073.
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sport - spel

uiioul; modi»
Houdt op dinsdag
23 maart 1982 haar
voorjaars- en zomer-

modeshow
In de Dauphin-zaal
vanhotelBouwes
worden een middagén een avondshow
gegeven...
Kaarten voor deze
belevenis a f 30.-,
inklusief café-complet
én champagne-cocktail,
zyn verkrijgbaar in

onze zaak...
u bent daar ook welkom!

u n< uil; modt»
Thorbeekestraat 11 / Zandvoort
Telefoon 02507-l 70 97

plaatsten zich Maureen Bal en Natascha
Kraaijenoord. Bij de finale van de onderlinge wedstrijden voorde oudste
jongens van OSS werd Huib Deinum
kampioen en kwam hiermee voor een
jaar in het bezit van de L.N. v.d. Bos
bokaal. Marcel Elzinga werd tweede en
Vincent van Noord derde. De officiële
huldiging van de nieuwe kampioenen
zal plaats vinden tijdens de op 30
maart a.s. in hotel Keur aan de Zeestraat te houden algemene ledenvergadering van de sportvereniging.

vuillaadstation blijft en wordt vernieuwd

foto Jacob Koning

De kosten van renovatie van het vuillaadstation aan de kop van de Van
Lennepweg lopen al aardig naar het
miljoen, f. 920.000.- om precies te
zijn.
Het grootste gedeelte van dat bedrag
was eind 1980 al door de raad goedgekeurd. Pas in oktober 1981 werd
met het gewest Kennemerland definitief overeenstemming bereikt over de
handhaving van het vuillaadstation in
Zandvoort.
In de raadsvergadering van vorige week
dinsdag gaf de raad het groene licht
voor een aanvullend krediet van
f. 335.000.-. Er~komt o.a. een verdichtingsinstallatie waardoor een hoge
graad van belading van de vuilniswagens
mogelijk wordt. Naar verwachting levert
dat een netto rendement van f. 54.000.per jaar op.
Alleen mevrouw Vreugdenhil (d'66)
had aanvankelijk enige bedenkingen tegen de kostbare uitgave. Hetvuillaadstation staat in een voor de ruimtelijke
ordening en mogelijke toekomstige woningbouw belangrijk gebied. Zij vroeg
zich af of het station niet een sta in
de weg zou blijken te zijn en overwoog
verplaatsing. Wethouder Termes hielp
haar uit de droom. Verplaatsing is onbetaalbaar.

de Gouwe

ALLE KOMMISSIES VOOR EKSPERIMENT
MET AFSLUITING VAN VERKEERSTUNNELS
Het is nu vrijwel zeker dat het voorstel
van b en w om de onderdoorgangen
van de Lorentzfiats definitief voor
auto's en motoren af te sluiten (zie
koerant van j.l. dinsdag) het in ongewijzigde vorm niet zal halen.

MEDEWERK(ST)ER

natuurvoeding
Voor onbespoten groete en fruit, natuurbrood, koek en gebak.
Biologische granen, peulvruchten, miso,
tofu, tempeh.
Grote keuze biologische wijnen en natuur-<
bier.
U kunt telefonisch bestellen en wij bezorgen gratis.

een veel lager bedrag kan worden
volstaan om de tijdelijke voorzieningen
te treffen. B en w zullen dit advies
nader in overweging nemen.
De drie kommissies zijn verdeeld over
de aanleg van zeventien parkeervakken
tb.v. de meest noorderlijk gelegen
flats aan de Keesomstraat. Het gemeentebestuur vraagt voor deze voorziening
een bedrag van f 20.000.- aan de raad,
maar een aantal kommissieleden is van
oordeel dat er bij de flats nog ruimte
genoeg is om te parkeren. Gelet op de
tegengestelde opvattingen van de kommissieleden ziet het er op dit moment
niet naar uit dat de raad zal instemmen
met het aanbrengen van de parkeervakken, waar door de flatkommissie met
klem op is aangedrongen.

In navolging van de kommissie van publieke werken gaven deze week ook
de kommissies van financiën en van
algemene zaken de voorkeur aan een
proefperiode van een half jaar of langer. In die tijd kan men nagaan of
de verkeersveiligheid er door wordt
bevorderd en er geen nadelige effekten
zijn voor o.a. het verkeer in de Celsiusstraat. Het kollege vraagt voor de
permanente afsluiting van de verkeerstunnels een krediet van f. 35.000.maar de kommissies vinden dat met

CENSE MAKELAARS O.G.
zoeken voor het kantoor te Zandvoort een

in de leeftijd van 16 -18 jaar, en in het bezit
van een HAVO of MAVO diploma en typediploma.
De werkzaamheden bestaan uit:
• het ontvangen van cliënten
• het bedienen van de telefoon
• het verrichten van lichte administratieve-en typewerkzaamheden.
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 mogelijkhe-

Vrijdag en zaterdag appelgebak uit eigen
oven voor f. 1.-.

den.
Schriftelijke sollicitaties aan het adres:
Jhr. Quarles van Uffordlaan 2,
2042 PR Zandvoort.

P.S. Vanaf l februari nieuwe eigenaars.
Haltestraat 28 - tel. 16948

STRANDPAVILJOEN 9
heeft inmiddels wel een naam gekregen.
Even voorstellen

invloed bewoners nw unicum
vergroot
De bewoners van Nieuw Unicum hebben
de stap van inspraak naar echte medezeggenschap gemaakt. Wat elders veel
besproken maar zelden gerealiseerd
wordt, is in het centrum voor lichamelijk gehandikapten wel gelukt. Vorige
week werd officieel de instelling van
een bewonersorganisatie vastgelegd.
De bewoners kregen daarmee op basis
van evenredigheid zitting in de beleidsorganen van het centrum. Behalve
greep op de besluitvorming in staf en bestuur heeft de bewonersorganisatie
tevens een instemmingsbevoegdheid
voor die zaken die hun welzijn direkt
treffen. Zonder goedkeuring van de
vertegenwoordigers van de bewoners
kunnen in die sfeer geen maatregelen
doorgevoerd worden. De vertegen-

CLUB MARITIME
Plaats ongewijzigd namelijk direkt ten
zuiden van de Rotonde
Opnieuw een attractieve aanbieding, nu
voor het weekeinde van 13 en 14 maart:

woordigers zijn begin dit jaar na verkiezingen aangewezen, twee personen per woonvleugel. Naast behartiging van de materiele belangen van
de bewoners, zal in de toekomst door
de organisatie veel aandacht geschonken worden aan de bescherming van de
de persoonlijke levenssfeer van de bewoners en aan het vergroten van hun
eigen verantwoordelijkheid. Wat de
demokratisering betreft heeft Nieuw
Unicum door deze ontwikkeling een
voorsprong genomen op soortgelijke
centra in het land. Een voorbeeld dat
navolging verdient.

sateh van verse varkenshaas met stokbrood
2 soorten boter en vruchten
voor f 7.--.

Voor het komende zomerseizoen heeft

Zwembad ,De Duinpan*

Natuurlijk hebben wij ook allerlei andere
happen voor leuke prijzen.

plaats voor SEIZOEN MEDEWERK(ST)ERS

Dus graag tot ziens in
CLUB MARITIME
O ja, vanaf 15 april a.s. is tevens ons strandrestaurant geopend.

Van half mei tot eind augustus, leeftijd min. 19
jaar, en in bezit van zwemvaardigheidsdiploma.
Sollicitaties :

,DE DUINPAN'
Vondellaan 57-Tel. 1 21 70

snackbar de frietpot - snackbar de frietpot -snackbar de

| -"de frietpot"
•S Vanaf 1 april hoeft u niet ver meer te lopen,
£ want dan is snackbar "de frietpot" door de
2
week van 3.00 tot 24.00 uur open..
£
zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur t
T
zondag van 12.00 tot 20.00 uur

T LUIFELTJE
WOL EN HANDWERKZAAK
Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort
Telefoon 02507-1 7423

aanbieding

wol
3 bollen halen 2 betalen

o Tot 31 maart op woensdag onze friet
Q.

nog steeds voor een piek
"2
dj

-Q

^
O
O.

vrijdagavond 19 maart om 20.00 uur
in hotel keur - zeestraat

•o
o

m.m.v. "de wurf", parfumerie v.d. werff,
van steijn schoenen en spaans duo "tikal"
Toegang: incl. koffie en gebak en een
champagnecocktaii f. 12,50
kaarten verkrijgbaar bij

Jacqueline
en Arnoud

da ètomefmode

Vondellaan 1B

tel. 1 62 27

ap jeq^oeus - lodiauj

Grote Krocht 19 - Zandvoort
Tel. 02507-17878

Het Kinderwinkeltje is
WEER OPEN

Emir

met volop zomerkleertjes
in
de nieuwe zomerkleurtjes

woningbouwvereniging

Buureweg 1 - Zandvoort
tel. 16580

Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning
KEESOMSTRAAT319
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming.
Huurprijs f. 547,30 per maand..

eendracht maakt macht

2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 497
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming.
Huurprijs f. 594,80 per maand.

VERSTEE6E
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

omroepers
THUISNAAISTER heeft
weer tijd. Bekleden van
bankstelkussens, boot- en
vtuinstoelen. Tel. o2
"tel. 023 - 322961
GEVRAAGD pittig meisje
die héél goed kan paardrijden, voor het uitrijden
van mijn paard (harddraver).
Tel. 18743 tussen 20.00 en
21.00 uur.

1948
- 1978
30 jaar tindtechmeker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365
VERDWENEN
maar niet vergeten...
aktie van
Amnesty International
VERDWENEN, maar niet vergelen. Waar is Renato Ticona
Estrada uit Bolivia? M. L.
Eindhoven.
Verdwenen, maar niet vergeten. Waar is GERARDO MARIA BRUGO, uit Argentinië?
Karel en Elske Baracs.
„VERDWENEN", maar niet
vergelen. Waar is Carlos Tayag uit de Filippijnen? Chris en
Miep Strutjens te Wijchen wilten antwoord.
VERDWENEN, maar niet vergeten. Waar is GERARDO
MARIA BRUGO uit Argentiniê? vraagt Janny Nuyt,
Voorst.
.

,

restaurants

B & W verlenen voor deze woningen slechts
woonverguuning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens.
De toewijzing van deze woningen geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 16 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 nodige 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 vollege van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 18 maart 1982
om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.
RUILRUBRIEK MAART 1982
1. aangeboden: 4-kamerflatwoning
Keesomstraat, huur f. 441,60 p.m.
gevraagd: bovenwoning
2. aangeboden: 4-kamerflatwoning
Flemingstraat, huur f. 382,35 p.m.
Gevraagd: een 3-kamerflat of andere kleinere woning

_

Duivenvooraen
TELEFOON

02507- 12824
Reserveer tijdig uw tafel

Zeestraat 49-51 2042 LA Zandvoort Tel. 02507-12023
feest, vergadering of partij
HOTEL KEUR
ontvangt u hartelijk en gastvrij

PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.
Pakveldstraat 21 Zandvoort;

daan bronkhorst, fco braun.

Postbus 374.
2040 AJ Zandvoort
Bel voor prijsopgave

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN

Bij uw vakhandel

schildershal C J. Paap
Hofdijkstraat 24
Tel. 12206

en titellijst
02507-18326
tussen 16.00-18.00 uur/
behalve zondags

Wij bezorgen en halen de
banden bij u thuis.

voor
raparatlo- dakfoodokking - vsrboiMringon
en loodgteterswark

bel 02507 17353

Installatie bureau

OROENEIIEIN B.V.

creatief*J*

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT
Tel. 02507 - 17367

VERDWENEN, maar niet vergeten. Waar is RENATO TlCONA ESTRADA uit Bolivia.

GRIEKSE
THYMHONING

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort

Haltestraat 65, tel. 12060

SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.
profielen en modelyoorzetramen
voorradig.

"'

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offert*.

J. BLUYS

4. aangeboden: ee'ngezins(hoek)woning {5
kamers en zolder) W. Kloosstraat
huur f. 256,75 p.m.
Gevraagd: kleinere (eengezins)woning
niet in noord.

„als ze zeggen
dat ik 'verdwenen' ben
geloof ze niet
als ze zeggen
dat ik dood ben
geloof ze niet
tot ze zeggen
hoe
waarom
wie"

LUXAFLEX JaloezMn,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

weer bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium

OMLIJSTINGEN
voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

voor:

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

3. aangeboden: eengezinswoning (4 kamers)
Trueubstraat, huur f. 233,40 p.m.
gevraagd: kleinere eengezinswoning in
het dorp

Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeleing. Hierin staat o.a.
dat bij toewijzing van een verenigingswoning
iemand lidmaatschapnummer vervalt en
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuizing, hoogst
uitgereikte lidmaatschapsnummer

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

cestbon

Kerkstraat 2a
tel. 14597. Zandvoort

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
l TEL. 02507 18484*
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korpschef menkhorst:
burgers in politie moet roeien

foto Jacob Koning
» Als vervolg in de zaak van diefstallen
en inbraken gepleegd door een drietal
Zandvoorters (zie de koerant van 9
maart) werden afgelopen vrijdag weer
twee Zandvoorters aangehouden. 29
Misdrijven zijn tot nu toe opgehelderd.
Het onderzoek wordt voortgezet.

De korpschef van de zandvoortse politie, de heer Menkhorst, lijkt in niets
op de opperveldwachter of ijzervreter
die sommige mensen nog steeds op
die post schijnen te verwachten. Als
'Mn volleerd hedendaags manager antwoordt hij zakelijk en openhartig op
de vragen die de Koerant hem stelt

• Zondag jongstleden brak een massale
vechtpartij uit op het voetbalveld van
TZB. Direkt na afloop van de wedstrijd
tegen de Meer, door TZB gewonnen met
3-2, werd de scheidsrechter door een
van de gasten keihard tegen het hoofd
geschoten. Daarna traite een speler
van de Meer de kleedkamerdeur dicht
op het moment dat een TZB-er zijn
hoofd door de opening stak. De vechtpartij die hierop volgde werd door de
politie tot een eind gebracht.

Aanleiding voor het gesprek is de op
handen zijnde reorganisatie van het
politiekorps van de badplaats, zoals de
afgelopen weken besproken is in de
diverse raadskommissies. Waarom zo'n
reorganisatie dringend nodig is, wordt
door de bedrijfsleider van dit wel heel
speciale bedrijf geduldig uiteengezet.
Sinds de jaren '40, zo begint hij wat '
peinzend, is aan de organisatie van de
politie eigenlijk nauwelijks iets veranderd. Als er nieuwe problemen te
voorschijn kwamen, werd daarop gereageerd door uitbreiding van de korpsen, een sterktebeleid, en door het invoeren van steeds meer specialismen.
Zo werd het verkeersprobleem in de
groeiende welvaartsstaat aangepakt
door een aparte verkeersdienst, de toename van druggebruik en drughandel
was aanleiding voor een aparte narcoticabrigade enzovoort. Het is niet langer
mogelijk, aldus Menkhorst, voor elk
opduikend maatschappelijk vraagstuk
steeds meer mankracht te eisen of
nieuwe specialismen in 't leven te
roepen. De gevolgen van zo'n beleid
worden al snel zichtbaar: versnipperingvan mankracht, kommunikatiemoeilijkheden en misschien wel het
grootste gevaar van alles: de polïtieagent als vakidioot, keurig opgeborgen
in zijn eigen kleine hokje, afgesneden
van de samenleving om hem (en soms
haar) heen. Juist dat gevaar noopte tot
een herbezinning op de organisatie en
het funktioneren van de politie.
Wanneer is die bezinning nu op gang
gekomen ? Bijna verontschuldigend
verwijst Menkhorst naar de jaren eind
1960 begin 1970. Traag malen de
ambtelijke molens. De maatschappij
holt verder. Maar ministeriele projektgroepen, nota's, rapporten en lange,
lange jaren van studie hebben de
grondideeën niet onder tafel kunnen
werken. Het demokratiseringsproces
uit de jaren '60 kan ook aan de politie
niet voorbijgaan. Het onvoorwaardelijk
geloof in de autoriteit is voorbij, de
gezagstrouw niet meer vanzelfsprekend.
Menkhorst is zeer gedecideerd over die
jaren: 'macht is een koek, als je die opeet, ben je hem kwijt'.
Wat moet er nu precies veranderen
binnen het korps ?
Over konkrete maatregelen wil de
korpschef op dit moment niet uitweiden. Suggesties van zijn kant zouden
de bestaande gezagsverhoudingen weer
ekstra naar boven halen en een onjuiste druk kunnen uitoefenen op de werkgroep, samengesteld uit alle geledingen
van het korps, die op dit moment druk
bezig is voorstellen uit werken ter advisering van de korpsleiding. Geheel in
nieuwe stijl dus. Maar filosoferen wil
hij wel. Van het grootste belang is het
herstellen van het kontakr met de burgerij. Er is een kloof gegroeid tussen
burgers en politie, een kloof die onder meer gedicht moet worden door
een andere taakopvatting bij de politie.

• Diefstal van fietsen en auto's was
ook afgelopen week heel gebruikelijk.
Iets anders is de diefstal van een drachtig schaap vanaf een landje op het binnenterrein van het circuit en de diefstal van een 2 meter hoge plant uit de
nal van een flatwoning aan de Lorentzstraat.

Menkhorst: 'Macht is een koek, als je die opeet, ben je hem kwijt'
Verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de zandvoortse bu rgers en voor
de openbare orde betekent méér dan
symptoombestrijding. Het betekent
aandacht voor de problemen van mensen in een ingewikkelde maatschappij.
Problemen die voortdurend verschuiven en waar niet altijd even adekwaat
op ingespeeld wordt.
In het zandvoortse korps is men het
er in grote lijnen over eens: Om die
problemen te kunnen herkennen is
een breder overzicht nodig van wat
zich afspeelt in de samenleving, minder specialismen, minder nadruk op
rangen en standen, spreiding van verantwoordelijkheid. En ook de 'gewone'
straatagent moet zijn ervaringen in
kunnen brengen in het politiebeleid.
Demokratisering dus.
Nadenkend zegt de korpschef: 'Het
vertrouwen van de burgers in de politie moet groeien. Dat gaat niet vanzelf.

waterstanden
mrt. H.W.
14
06.13
06.44
15
16
07.06
17
07.39
18
08.37
10.04
19
20
11.39
21
00.17
22
01.25
23
02.11
24
02.46

L.W.
14.12
14.44
15.07
15.40
16.37
18.04
19.38
08.15
09.25
10.13
10.47

H.W.
18.23
18.50
19.23
20.12
21.24
22.52
- .13.02
13.54
14.26
14.56

L.W.
02.23
02.51
03.23
04.10
05.22
06.51
08.15
21.02
21.55
22.28
22.58

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelljker over dingen die Je
dwars zitten.

De politie moet daarvoor uit zijn hokje
komen, weer tussen de mensen staan.
Ook letterlijk: zijn auto uit, achter zijn
buro vandaan'. Menkhorst acht het zijn
taak om samen met zijn mensen een
systeem te bedenken, een organisatievorm waardoor daarvoor tijd vrijkomt.
Tijd en ruimte om problemen te signaleren, voordat het e'chte problemen
worden. Want voorko'men is beter dan
genezen.
Hoe snel is dit alles nu te realiseren ?
En hoeveel spanning levert het op?
Op die vragen reageert de chef pragmaties. Het tempo van verandering is afhankelijk van het korps. Waar verschillende opvattingen bestaan, moeteen
gemeenschappelijke noemer gevonden
worden. Zo zijn er voor- en tegenstanders van wijkgericht werken, dichter
bij de burgers, met kennis van hun situatie. Daar moet een vorm voor gevonden worden. De voordelen en nadelen

dienen in alle rust afgewogen te worden. Dat gaat niet van de ene dag op
de andere. En wat de onrust in het
korps betreft, die is heel vanzelfsprekend overal waar verandering plaatsvindt, waar het eigen funktioneren
terdiskussie staat. Onrust kan zelfs
heel positief werken. Wel is het zaak
de vinger aan de pols te houden. Een
door Menkhorst voorgesteld organisatieburo zal dan ook het proces begeleiden, de veranderingen toetsen op hun
doelmatigheid. Over één ding is Menkhorst heel stellig : er mag dan wat onrust zijn, er is ook veel enthoesiasme.
Het politiekorps wil de jaren'80 in.

• Op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart
a.s. sluit de toneelvereniging 'Wim Hildering' het winterseizoen '81-'82 af
met de opvoering van de komedie 'En ik
dan' van Annie M.G. Schmidt. Beide
voorstellingen vinden plaats in het verenigingsgebouw 'De- KVocht' aan de
Grote Krocht en beginnen om 20.30
uur.
• 'Radio Flierefluiter'is de titel van
een musical die op zaterdag 20 maart
a.s. zal worden gezongen en geakteerd
door de jongens en meisjes van de
zandvoortse padvindersgroepen "Willibrordus' en 'S tel l a Maris' in de aula
van de chr. mavoschool 'Jaap Kiewiet'
aan de Sophiaweg. De uitvoering begint
om 20.00 uur.

o Navolgende politieke partijen en
plaatselijke groeperingen hebben zich
voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 juni a.s.
bij het centraal stem buro laten registreren :
D'66: sekretariaat, Jan Snijerplein 2;
Inspraak Nu: sekretariaat KostverloOPNIEUW ZEGE VOOR ZANDVOORTMEEUWEN
renstraat 125 ; PvdA: sekretariaat Dr.
J.P. Thijsseweg 24 ; VVD: sekretariaat
Het gaat Zandvoortmesuwen nog steeds Volewijckers er in de achterstand met
Duindoornlaan 7 te Bentveld; CDA: sevoor de wind. Eergisteren versloeg het
een doelpunt te verkleinen door middel kretariaat Voltastraat 20; Progressieve
van een strafschop. Meer zat er voor de
eerste elftal het amsterdamse VolewijPartij Zandvoort : sekretariaat Zuidertegenpartij niet in en Zandvoort kon
ckers op eigen terrein met 1-2. In het
straat 5 ; CPN: sekretariaat Celsiuseerste kwartier van het duel in de hoofd- opnieuw een zege noteren in deze
straat 243 ; Gemeente Belangen : sekompetitie.
kretariaat Schelpenplein 14; De Plek
stad kwamen de kustbewoners er
van de Niet-Stemmer : sekretariaat
slechts zelden aan te pas, maar naarPostbus 139 ; Partij tegen Obstakels
mate de wedstrijd vorderde slaagden
voor poppodia (P.O.P.): sekretariaat
zij er in de gastheren terug te dringen.
VERLIES VOOR Z'75
Ged. Voldersgracht 20, Haarlem.
In de 20e minuut werd hun inspanning
met sukses bekroond door een kopbal
Zandvoort'75 moest afgelopen zaterdag De kandidaten voor de partijen en groeperingen moeten op 20 april a.s. bij
van Duncan Pratt, waarop de keeper
met 2-3 het hoofd buigen voor rivaal
van Volewijckers het antwoord schulHoofddorp. Na een 1-0 achterstand op de het stemburo worden opgegeven,waarna zij 2 dagen later tijdens een openbadig bleef, 0-1. Een stand die tot de
Hoofddorpers in de eerste helft en die
re zitting van genoemd buro een lijstrust, ondanks de pogingen van de voorna de pauze uitgroeide tot 0-3, zagen
hoede om de voorsprong verder uit te
Ruud van der Putten en Bert van Stave- nummer krijgen toegewezen.
bouwen, gehandhaafd bleef.
ren kans de kloof te verkleinen tot 2-3,
Kort na de hervatting ontsnapte ZandZandvoort'75 deed er vervolgens nog
voortmeeuwen ternauwernood aan een
van alles aan om de gelijkmaker binnen
doelpunt, het schot van een van de voor- te halen. Maar Hoofddorp hield het
hoedespelers knalde tegen de paal. Ophoofd koel en Zandvoort moest tennieuw wist Zandvoortmeeuwen het inislotte met een nederlaag genoegen netiatief van de thuisklup over te nemen
men. Eindstand 2-3.
en dit resulteerde in de 38e minuut in
een puntgave goal van de voet van Kees
Bruin, 0-2, Twee minuten later slaagde

eanduoorhse Noeranl'

aan
van flatwoningen

Dat vonden de afgevaardigden van de
Werkgroep Huisvesting Zandvoort,
Harpert van Tetterode en Dik Bol,
ronduit een schijnheilige reaktie van de
woningbouwvereniging. Zo rekende Bol
aan de hand van het aantal bij het buro
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening geregistreerde woningzoekenden
uit 'dat de honderd woningen waarmee het EMM bestuur schermt slechts
een druppel is op een gloeiende plaat'.
SQO/o van de zandvoortse woningzoekenden bestaat uit één- en tweepersoonshuishoudens, aldus Bol. Dat is
tevens de kategorie met de laagste inkomens die er niet toe in staat is een
duur huis in de vrije sektor te huren
of zelf een woning te kopen. Hij vroeg
zich in dit verband af of het nog wel
zin heeft om van sociale woningbouw
te spreken bij EMM.
Van Tetterode was vooral benieuwd
naar de achtergrond van de afwijzing
van de eendracht. De gedachte die
schuilt achter de onwil van de woningbouwvereniging om mee te werken
aan een onderzoek naar het splitsen
van grote woonflats. Zou het kunnen
zijn, opperde Van Tetterode, dat de
bestuurders van EMM in stilte hopen
en bidden dat de gezinnen in de naaste
toekomst weer zullen opbloeien ? Aan
zijn blik viel duidelijk af te lezen dat
dit waarschijnlijk een vrome wens en
een onverhoord gebed zal blijven.
Zowel hij als Dik Bol drongen er bij de
voorzitter van de stuurgroep, wethouder Jan Termes, op aan alsnog pogingen
te ondernemen de woningbouwvereni-,
ging er toe te bewegen met een haal-

de zandvoortse postzegelclub
organiseert

woensdag 1 7 maart a.s.

Vertegenwoordigers van de Werkgroep
Huisvesting Zandvoort in de Stuurgroep
één- en tweepersoonshuishoudens hebben tijdens een vorige week gehouden
bijeenkomst van de stuurgroep geprotesteard -togen de weigering van het bestuur van de woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht, medewerking
te verlenen aan een haalbaarheidsonderzoek naar het splitsen van vier-kamerflats in wooneenheden voor alleenstaanden en twee personen.
In een eerder gehouden bijeenkomst
van de stuurgroep had deze om een
dergelijk onderzoek gevraagd.
Het EMM-bestuur is van mening dat
het voldoende aktiviteiten ontplooit
tb.v. de huisvesting van één- en tweepersoonshuishoudens 'door aktief
grond aan te kopen en plannen te
ontwikkelen waardoor dit jaar ruim
honderd Woningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen in aanbouw
worden genomen'. Door thans medewerking te verlenen aan een haalbaarheidsonderzoek zou de voortvarendheid waarmee EMM het ontwerpen
en stichten van woningen voor éénen tweepersoonshuishoudens ter hand
heeft genomen in twijfel kunnen worden getrokken, aldus het bestuur.

filatelisten,
in de kantine van alblas grafische
produkten, kochstraat 4, zandvoort,
haar postzegelruilavond.
Ook voor de jeugd is er nu plaats.
aanvangstijden:
jeugd (t/m 13 j.) van 18.30 tot 19.30 uur
volwassenen van 20.00 tot 23.00 uur
voor de jeugd en leden is de toegang
gratis, niet leden betalen 11.- (inkl. koffie)
u kunt zich die avond als lid opgeven bij:
f. l.tervelde-flemingstr. 304- tel. 12303
of j. a. alblas - fahrenheitstr. 29
tel. 15286/14124 :
zij kunnen u ook de nodige andere
informatie geven'.
'

gemeente
zandvoort
werkgroep huisvesting : bouwprogramma EMM voor één- en tweepersoonshuishoudens druppel op de gloeiende plaat...
baarheidsonderzoek naar het splitsen
van de EMM-flats in te stemmen. Termes wilde er best nog wel eens over
praten met de woningbouwvereniging.,
maar wees er op dat EMM een autonome organisatie is die men niet kan
dwingen . Hij liet overigens duidelijk
blijken dat hij het verzoek aan de eendracht voor deelname aan een haalbaarheidsonderzoek zeker niet onredelijk vond. De gemeente staat positief
tegenover woningsplitsing. Bij het
buro van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden de mogelijkheden
van splitsing serieus bekeken en bestudeerd en zijn er kontakten met gemeenten en woningbouwkoöperaties welke
praktiese ervaring hebben met deze
materie.

Op de donderdagavond gehouden vergadering van de Stuurgroep één- en
tweepersoonshuishoudens kwam verder nog de stand van zaken m.b.t de
aankoop door de gemeente van Groot
Kijkduin ter sprake. Wethouder Termes deelde mee dat na de afwijzing
van het eerder door de gemeente uitgebracht bod van f. 175.000.- opnieuw
onderhandelingen met de eigenaar zijn
aangeknoopt. Uiteraard gaat het nu om
een hoger bedrag, maar hoeveel hoger
kon en wilde Termes op dit moment
niet zeggen. We doen ons best om het
pand in het bezit van de gemeente te
krijgen, was alles wat hij kwijt wilde.

De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22. 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 2 maart
1982 op grond van artikel 21 van eerdervermelde wet heeft verklaard, dat voor de
percelen:
1. Fahrenheitstraat (winkelcentrum);
2. Cath.van Rennesstraat (manege);
3. Raadhuisplein 1;
4. Het Gasthuisplein,
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Bedoelde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter
inzage ter gemeentesekretarie (Bureau
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).
Zandvoort, 16 maart 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

V
DE SLEUTELWACHT
sloten repareren en veranderen aan huis.
Ook brandkasten en kluizen.
Geen voorrijkosten.
Telefoon 023-35 54 39

burgemeester machielsen ziet geen
kwaad In eirkussen en rodeo's
Dankzij een goede kol lékte-opbrengst
op dierendag, diverse reddingboei-akties en een zuinig beheer van de penningen kan de Vereniging voor het Weizijn der Dieren terugzien op een financieel gunstig jaar.
Zij is daardoor in staat andere dierlievende organisaties met een gift een
steuntje in de rug te geven en het bestuur stelde tijdens de donderdag j.l,
gehouden ledenvergadering voor om
daarvoor in aanmerking te laten komen de Stichting 'Kennemer Dierentehuis' f. 4.000.-Anti-Bio-industrie, Algemeen Inspectiefonds van de Nedermevr. Kraan-Meeth
landse Vereniging tot Bescherming
van Dieren, Anti Vivisectie en het Europees Comité tot Bescherming van Zeehonden en andere pelsdieren ieder
f. 750.-. Unaniem verklaarde de vergadering zich met dit voorstel akkoord
evenals met de suggestie de Stichting
Beheer Dierentehuizen in Kennemerland f 1.500.- over te maken als bijdrage in de autokosten. Het jaarverslag
van de sekretaresse mevrouw B.A. Petersen-v.d. Vijver vermeldde tal van aktiviteiten waaronder de kastratie- en
sterilisatieaktie, hetgeen inhoudt dat
houders van viervoeters deze tegen een
gereduceerd bedrag kunnen laten behandelen (nog steeds de enige manier
om het zwerfdierenprobleem binnen de

perken te houden). Verder propagandalezingen, uitreiken van pakketten op
de Zandvoortse scholen, onderzoek
van klachten over dierenmishandeling
en het plaatsen van zwerfdieren in naugeen tegen kandidaten hadden gemeld,
we samenwerking met de beheerder
herkozen terwijl een voorstel om het
van het Kennemer Dierentehuis, de
bestuur uit te breiden met mevrouw
heer Van Vueren. De prima verstandhouding tussen beide instanties heeft er E.M.J. Westerbrink-Jansen uit Bloemendaal met algemene stemmen werd
toe geleid dat ook de wintervoeding
aangenomen. De vergadering die onder
van vogels zonder stagnatie verliep. Op
voorstel van enige leden had het bestuur leiding stond van vice-voorzitter A.
Meems had een geanimeerd verloop en
zich tot burgemeester Machielsen gewend met het verzoek geen vergunninwerd bijgewoond door o.a. de heer en
gen te verstrekken voor het houden van mevrouw Van Vueren van het Kennecirkussen en rodeo's in onze gemeente.
mer Dierentehuis, dierenarts Dekker
Daar de eerste burger noch in het een
en de heer J. van Rijn, voorzitter van
noch in het ander enig kwaad zag had
het hoofdbestuur. Het deed de aanwedit gesprek een teleurstellende afloop.
zigen goed om de ongekontroleerde,
Het bestuurslid mevrouw van der Meer- insinuerende en kwetsende aanvallen
van Ekeren bracht verslag uit over de
die de landelijke pers de laatste tijd op
jeugdbrigade die thans 25 leden telt en
de Dierenbescherming meent te moezich o.a. verdienstelijk heeft gemaakt
ten lanceren door een insider te horen
bij de wintervoedering. Dertien van
ontzenuwen. 'Vijftig procent van de
hen worden momenteel door de plaatkontributies gaat naar de aktieve afdeselijke dierenarts dokter Dekker ingelingen, en voor elk individueel lid staat
wijd in de geheimen van EHBO voor
in onze demokratiese verenigingsstrukDieren en Dierenverzorging. De kastuur de mogelijkheid open van invloed
kommissie 1981, bestaande uit meop het ideële en financiële beleid', aldus de heer Van Rijn. In een boeiend
vrouwSmorenburg en de heer Kraan,
betoog zette hij vervolgens uiteen hoe
stelde de vergadering voor de penninghet hoofdbestuur door deelname aan
meesteresse mevrouw M.E.L. Ipenburgde Eurogroup for Animal Welfare (diePauwels décharge te verlenen onder
dankzegging voor het door haar gevoerrenbeschermingsorganisaties uit de
tien lidstaten van de E.G. waarin de
de beleid. Beide kommissieleden ver
klaarden zich bereid ook voor het vollandelijke vereniging voor Nederland
gende jaar de kontrole op zich te nezitting heeft) o.a. strijdt voor een ruimen. De periodiek aftredende mevrouw mere behuizing voor kippen in legL. Hillary-van Wensen werd, daar zich
batterijen met als einddoel totale af-
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WOL EN HANDWERKZAAK
Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort
Telefoon 02507-1 7423

Diverse aantrekkelijke aanbiedingen
op handwerk- en breigebied.

omroepers
1948
1978
30 jaar ttndtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

schaffing. Een vergeefse strijd ? Neen,
want op het moment dat in Zandvoort
de plaatselijke vereniging van dierenbescherming vergaderde werd in Straatsburg na urenlange debatten met een
zeer grote meerderheid van stemmen
de ontwerpresolutie aanvaard, waarbij
de landen van de Europese Gemeenschap zich in navolging van Nederland
en de Verenigde Staten verplichten
geen bont van babyzeehondjes en andere zeehondenprodukten meer te imponeren of te verhandelen. Dit a te
danken aan een strijd van vijftien jaren,
aan duizenden akties en miljoenen en
nog eens miljoenen handtekeningen.
Ook da strijd tegen de dieronterende
legbatterijen zal eens gewonnen worden.

vrijdag 19 maart 1982
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inzet politieke partijen voor
statenverkiezingen gering
Het eerstvolgende in Zandvoort tehouden baarmoederhalskankeronderzoek
zal worden gehouden in het Gezondheidscentrum en wel op 30, 31 maart
en 1 april a.s. Voor het onderzoek komen in aanmerking 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 zijn nog een
aantal 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 onderzoek deelneemt,
dan wordt betrokkene dringend verzocht in 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
gemeentesekretarie. Schoolstraat 6.

De zandvoortse politieke partijen laten
het lelijk afweten als het er om gaat de
burgerij te motiveren voor de verkiezingen van a.s. woensdag 24 maart. Af
en toe een folder in de bus is zo ongeveer het enige blijk van hun belangstelling. In deze gemeente geen openbare
diskussieavonden, geen spreekgestoelten, geen verkiezingskeravanen, niemand die de burger er op wijst dat het
ook in dit geval van belang is gebruik
te maken van een ooit moeizaam verworven recht.
Dat de provinciale politiek weinig leeft
bij de bevolking is bekend, maar dat
ook de politieke partijen in Zandvoort
zich muisstil houden, doet het ergste
vrezen. En dat terwijl de uitslag van
juist deze verkiezingen, meer nog dan
plaatselijke of landelijke, bepaald wordt
door de opkomstcijfers.
Is de provincie dan echt zo onbelangrijk?
In Zandvoort zou men langzamerhand
beter moeten weten. Deze verkiezingen
mogen dan nog altijd in de schaduw
staan van de landelijke politiek en van
weinig zelfstandige waarde lijken, de
beslissingen van het provinciaal bestuur
hebben een direkt effekt op 't Zandvoortse , dat is de afgelopen jaren meer
dan eens gebleken. De zwaarste bevoegdheden van de provincie liggen immers
op het gebied van ruimtelijke ordening
en miljeu. En het is precies op die terreinen dat het gemeentelijk beleid van
de badplaats gekonfronteerd wordt
met dat van de provincie.
Het zandvoortse programkollege heeft
4 jaar geleden de woningnood tot
volksvijand nummer één uitgeroepen.
En eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat het daarin de laatste tijd een
erg aktief beleid voert. Binnen de gegeven mogelijkheden wel te verstaan.
Mogelijkheden die in belangrijke mate bepaald worden door de provincie.
Streekplannen, de toewijzing van
bouwlokaties, het onthouden van goedkeuring tot bouwen bij te grote geluidshinder: keer op keer blijkt de leiband
van het hogere bestuur, 4 jaar geleden
demokraties door stemmers en nietstemmers tegelijk in het zadel gezet.
Duidelijk is ook dat de miljeutaken
van de provincie van groot belang zijn
voor ons door natuur omgeven dorp.
Vervuiling en ontreddering zijn nog
steeds geen toeristiese attrakties.
Waar is de politieke lusteloosheid aan
te wijten ? Wat de kiesgerechtigden betreft: de belangstelling voor provinciale
politiek is van oudsher gering. Maar dat
geldt ook voor plaatselijke en landelijke
politiek. 45°/o respektievelijk 38% zo
blijkt uit onderzoek is daarin niet geinteresseerd. Bij gemeenteraadsverkiezingen kent meer dan de helft van de
kiesgerechtigden de lijsttrekker niet
eens. Dat blijkt overigens helemaal
geen reden om thuis te blijven en hoeft
de politieke partijen er dus niet van te
weerhouden om aan te pakken nu de
Statenverkiezingen voor de deur staan.

Het ziet er op dit moment in ieder geval niet naar uit dat de lijsttrekkers
van de provinciale frakties zich nog
in Zandvoort zullen vertonen. Voor
VVD-fraktievoorzitter Machielsen,
toch zandvoorts eerste burger, is dat
zelfs een onmogelijkheid. Nog vóór de
verkiezingen gaat hij op vakantie. Dat

JEUGDTANDVERZORGING
IN PROBLEMEN
De Stichting ter bevordering van de
Jeugdtandverzorging in Groot-Kennemerland verkeert in moeilijkheden.
Een aantal gemeenten is niet meer bereid de financiële lasten te dragen. Het
algemeen bestuur van de stichting heeft
inmiddels een likwidatiebalans opgesteld. De ziekenfondsen, die op langere
termijn financieel belang hebben bij een
goede preventieve zorg, zijn in overleg
met minister Gardeniers van Volksgezondheid om de financiering veilig te
stellen. Volledige betaling door de
ziekenfondsen zou dan ingaan per 1
januari 1983, op voorwaarde dat de
gemeente vóór die tijd niet afhaken.
Het voorstel zou voor Zandvoort in
1983 een besparing betekenen van
f. 30.000.-.

burgerlijke stand
gehuwd : Martinus Wouterus Maria de
Groot en Johanna Faber ; Bernardus van
Aalst en Elizabeth Catharina Desiré
Maria Münninghoff.
geboren : Lilianna Suzan dochter van
K. Laan en A.M. van der Sommen.

In het kader van de viering van koninginnedag organiseert de ZSV Zandvoortmeeuwen op de terreinen aan de Vondellaan en de Van Lennepweg het jaarlijks weerkerende voetbaltoernooi van
de in Zandvoort gevestigde bedrijven.
De wedstrijden beginnen om 9.00 uur
en worden omstreeks 16.00 uur afgesloten met de finale tussen de hoogst
geklasseerde elftallen. Om plm. 16.30
uur vindt de prijsuitreiking plaats in
het kluphuis van Zandvoortmeeuwen.
Voor nadere inlichtingen over het wedstrijdprogramma kan men zich wenden
tot de heer P. Pijper, postbus 261 en
tel. 15178.

overleden : Willem van den Ban, oud
82 jaar ; Geertje Schuitenmaker geb.
Born, oud 83 jaar.

waterstanden
mrt.

20
21
22
23
24
25
26
27
28

H. W.

L.W.

11.39
00.17
01.25
02.11
02.46
03.25
04.08
04.42
05.14

19.38
08.15
09.25
10.13
10.47
11.25
12.08
12.41
13.14

H.W.

L.W.

13.02
13.54
14.26
14.56
15.32
16.16
16.59
17.37

08.15
21.02
21.55
22.28
22.58
23.33
00.16
00.58
01.36

Doodtij 20 en Springtij 27 maart
zij hem gegund. Een dubbele baan is
tenslotte geen sinecure. Hopelijk
maakt hij toch nog wat mee van de
vergaderingen over de samenstelling
van Gedeputeerde Staten.
Wat de verkiezingen zelf betreft: het
is gebruikelijk, dat de trend die zichtbaar wordt bij de Statenverkiezingen,
zich doorzet bij de gemeenteraadsverkiezingen. Als de laatste voorspellingen
juist zijn, zal de uitslag er heel wat anders uitzien dan in 1978. Toen bestendigde de PvdA haar gigantiese landelijke
overwinning, verloor de VVD en verdwenen de kleine partijtjes nagenoeg
Een omgekeerd effekt is deze keer niet
denkbeeldig. Interessant is natuurlijk
wat dat gaat betekenen voor de a.s. raadsverkiezingen en voor de politieke verhoudingen in Zandvoort. Het blijft kijken
in koffiedik. Want de volksgunst is grillig en minV^r voorspelbaar dan menigeen
ons wil doen geloven.

Vrijwillige Hulpverlening
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SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

hanze boos op gemeentebestuur
twee ontwikkelingen, zo meldt hij, die
De Federatie Handelsvereniging Hanze
dat apparaat aantasten: een lager inZandvoort heeft in haar overzicht van
hët'afgelopen jaar weer eens stevig uit- - wonersaantal en een negatief afwachtende houding van de bestuurders.
gehaald naar het gemeentebestuur.
Het is heel kortzichtig van onze gekozen vertegenwoordigers te denken
Het openingswoord van Hanze-voorzitdat
de afname van het aantal inwoter Ch. Moerenburg windt er al meteen
ners te keren valt met het bouwen
geen doekjes om. Een van de belangrijvan een paar honderd huizen. Dat
ke pijlers voor ons dorp was de heer
leidt er niet toe dat het aantal arHordo met de aankoop van Bouwes.
beidsplaatsen in de horeca en midHordo die met zijn welbekende ideeën
denstandssektor behouden blijft. De
van Zandvoort in een rekordtijd weer
teruglo.op van de bevolking moet naar
een superbadplaats wilde maken en
zijn mening opgevangen worden door
toen de overheid tegenkwam. Aldus
stimulering van het rekreatief toerisde voorzitter.
me. Ekonomies gezien, neemt de koeBehalve de overheid moet trouwens ook
rant aan.
de Zandvoortse koerant het ontgelden.
Het
bestuur van ons dorp wil het beDe koerant had immers de balans oplang van een gezond horeca-apparaat
gemaakt van een jaar Hordo en wat
maar niet inzien. Laksheid en tegenspottend geschreven over het verf je
werking van het partikulier initiatief
aan het interieur van hotel Bouwes.
alom. Als voorbeeld haalt de schrijHoewel toch geen onredelijke vergever van het artikel de plannen voor
lijking gezien de superplannen die
het binnenterrein van het circuit aan.
Hordo met veel bravoure rondstrooide, wekt dit de gram van de voorzitter.
Meerdere ondernemers hadden zeer
haalbare plannen voor de eksploitatie
In 'een visie van een horeca-ondernemer over Zandvoort' gaat de gemeenen verfraaiing van dat gebied. De prulte weer over de knie. De ondernemer
lebak van de gemeente was er goed
hanteert als uitgangspunt de stelling
voor. Overigens: voor zover de infordat Zandvoort een winkel- en horecamatie van de koerant strekt, zal ook
apparaat heeft gelijkwaardig aan een
het kollege van b en w wel benieuwd
zijn naarjdie plannen. Een niet uitvoerplaats van 40.000 inwoners. Er zijn

baar plan voor de realisatie van een
paardenrenbaan is in ieder geval het
enige dat de publiciteit gehaald heeft.
Om de mineurstemming te onderbreken laat de midaenstandsvereniging
ook een positief geluid horen. N.l
over het aanzicht, de kwaliteit en de
akkommodatie op het strand. Een
kompliment voor de strandpachters.
Andere onderwerpen in het overzicht
betreffen de sfeerverlichting in het
centrum van het dorp, wat maar niet
door de gemeente aangepakt wordt,
de hoge drankbelasting voor de horecaondernemer (wildgroei van de gemeentelijke belastingen) en de chaotiese winkelopeningstijden gedurende de
sinterklaas en kersttijd.
Niets dan rampspoed teistert de onverwoestbare ondernemer.

stekkie nog vóór
raad
Na de opknapbeurt van het oude wijkgebouw aan de Fahrenheitstraat, is het
stil geworden rond 't Stekkie. De jarenSang gekoesterde nieuwbouwplannen leken opnieuw verdaagd te zijn. Achter
de schermen is er echter wel degelijk
gewerkt.

l
,;

HERVORMDE KERK
zondag 21 maart a.s.:
10.00 uur : Ds. c. Mataheru
15.00 uur : afscheidsdienst van Ds. P.
van Hall in de geref. kerk
GEREFORMEERDE KERK
zpndag 21 maart a.s.:
10.00 uur : Ds. p. van Hall
15.00 uur : afscheidsdienst Ds. P. van
Hall.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 20 maart a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 21 maart a.s.:
09.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.

Twee weken geleden kwamen de schetsplannen van de tekentafels van het architektenburo Bom en Ingwersen. In
een daarop volgend gesprek met het
gemeentebestuur bleken afgevaardigden van het bestuur van 't Stekkie allerminst ontevreden. Wel zullen nog op
korte termijn een aantal details met
de verantwoordelijke architekten doorgenomen worden.
Er zit dus schot in de zaak.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Germentesekretarie
17947 Infornwtitburo VW
18083 Stichting Wijkraad Nw. Noord
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortselMn
385, Bentveld
Dtihatw dealerarvice
12323 Rinko autotechniek, werkplaats en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwa en gebruikte Renault».
12135 Zandvoortie Koerant b.v.
Achterweg 1

PROTESTANTENBOND
zondag 21 maart a.s.:
10.30 uur : ds. C.P. Hoekema dg. Leeuwarden.

Ook wethouder Aukema wil spijkers
met koppen slaan. Het ligt voor de
hand, zo deelde hij mee, dat de huidige gemeenteraad nog een beslissing
neemt. De kollegepartijen zijn het er
vier jaar lang over eens geweest dat de
nieuwbouwvan 't Stekkie hoge prioriteit verdient. De gewekte verwachtingen dienen nu gehonoreerd te worden.
De kosten van de nieuwbouw inklusief
inrichting bedragen ongeveer f. 900.000.Daarvoor zou het reservefonds aangewend worden, een fonds dat in belangrijke mate gevuld is met geld uit grondverkopen in Nieuw-Noord.
Aukema wil het bouwvoorstel liefst nog
in mei in de raadskommissies bespreken.
Of zo'n voorstel het zal halen is echter
nog allesbehalve zeker. De financiering
mag dan niet het grootste obstakel zijn,
anders ligt dat met de waarschijnlijk
niet geringe eksploitatielasten.
Naar verluidt zouden bovendien in het
kollege stemmen opgaan om alsnog
voorrang te verlenen aan renovatie van
de sporthal van Zandvoortmeeuwen.
Daarmee is een bedrag gemoeid van
ruim f. 400.000.-. Er kan slechts naar
gegist worden in hoeverre hierbij de
a.s. gemeenteraadsverkiezingen een
rol spelen. Aukema stelt in dit verband:
renovatie van de sporthal is zonder enige twijfel dringend noodzakelijk. Maar
het is niet fair op dit moment ineens
af te zien van nieuwbouw van- 't Stekkie. Hetgeld uit het reservefonds,
voor een groot deel afkomstig uit

kerkdiensten

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 20 en zondag 21 maart as.:
zuster T. v.d. Spek, v. Lennepweg 42 hs.
tel. 18741
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

Aukema: 'nu spijkers met koppen slaan ...'
Nieuw Noord, hoort nu terug te vloeien naar die wijk in de vorm van goede
voorzieningen. Nieuw Noord is eenvoudigweg niet af zonder een behoorlijk wijkgebouw.

Vrijwillige Hulpverlening

ZANDVOORTMEEUWEN - RALLY
In het kader van het 40-jarig bestaan
zal de afd. voetbal van Zandvoortmeeuwen in samenwerking met de A.S.V.
Sandevoerde op zaterdag 27 maart esn
puzzel rit voor auto's organiseren (start
eerste deelnemer om 20.01 uur).

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding
p/a Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63,1092 AD Amsterdam
Telefoon (020) 938973*

Geef
ze
toch!
Giro 55 O 55 Leasden
Astma

VAN AS LIJSTAANVOERDERJCDA

17373

Ook in het verleden zijn verschillende
keren met groot sukses dit soort rally's gehouden. Deze keer wordt het
een eenvoudige puzzel rit over 30 km in
de gemeente Zandvoort met een gemiddelde snelheid van 15 km per uur. Elke
deelnemer heeft dus ruimschoots de
tijd om de puzzel rit naar behoren te
volbrengen. Er kan ingeschreven worden in de volgende klassen :
1. deelnemers die nog (bijna) nooit een
puzzel rit hebben gereden.
2. deelnemers die lid zijn van een autosportvereniging, de meer ervaren rijders.
Om alle deelnemers gelijke kansen te geven wordt er vrijdag 26 maart in de kantine van Zandvoortmeeuwen aan de
Vondellaan een instruktieavond gehouden. Aanvang 20.30 uur. De deelnemers worden daar nader over het reglement geïnformeerd en kunnen vragen stellen. De toegang voor deze instruktieavond is gratis.
Het inschrijfgeld voor de rally bedraagt
f. 12,50 per equipe: het aantal inzittenden is vrij, maar wel binnen de door de
wet gestelde normen. Het is, gezien de
verwachte deelname van groot belang
tijdig in te schrijven. Direkt na inschrijTwee karakteristieke ving ontvangt elke deelnemer het regebouwen in de Joh. : glementvan de rally ter bestudering.
G. Mezgerstraat.
Voor beide klassen zijn bijzonder fraaie
Links 'Olympia Pala- prijzen te winnen, daarnaast is er een
ce', het latere 'Palais aparte dames-equipeprijs en een aparte
dfEté''datin 1921
prijs voor de beste 'Zandvoortmeeuwdoor brand totaal
equipe'.
werd verwoest,
Inschrijfformulieren en eventuele nadere
daarnaast villa Miinlichtingen worden graag verstrekt door
nerva, woonhuis
de heer R. Kanger, Fazantenstraat 10 te
van dokter Tichelaar Zandvoort, tel. 02507 - 13493 of zijn
dat in de oorlogsjaren verkrijgbaar in de kantines van de ZSV
ten offer viel aan sio- Zandvoortmeeuwen aan de Vondel laan
pershanden.
en aan de van Lennepweg te Zandvoort.

MENSEN helpen MENSEN
- Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

Woensdagavond heeft de ledenvergadering van het CDA een beslissing genomen over de volgorde van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot eerdere berichten is zittend wethouder van der
Mije toch op de lijst gekomen, zij het
op een n iet verkiesbare plaats. Als reden daarvoor werd vermeld de herkenbaarheid van het CDA en de mogelijkheid om bij eventualiteiten toch nog

een beroep te kunnen doen op de ervaring van de wethouder. De lijst luidt
als volgt:
1. R.A. van As; 2. P. Ingwersen; 3. J.
Brugman; D.B. Bos ; 5. Mevr. M. v.d.
Meulen-Heyink; 6. Y. Brune; 7. P. v.d.
Smaal; 8. mevr. W.C.M. Hoogenbosch;
9. R. de Roon ; 10. A.B. Biekman ; 11,
DJ. Klumpenaar ; 12. J.R. Berkenbosch ; 13. K.C. v.d. Mije pzn. ; 14.
M.R. Paap; 15. P.T. van Norden; 16.
B. Abeelen.

100-jarige hr.
SPORTIEVE JACKS
IN VELE MODELLEN
EEN RUIME KEUS

Dat de laatste jaren verscheidene bewoners van het Huis in de Duinen er
in goede gezondheid hun honderdste
verjaardag mochten vieren was niet
alleen plezierig voor de jarigen zelf
maar ook voor de leiding van het bejaardenhuis. Een mooiere reklame laat
zich moeilijk denken en het is dan
ook begrijpelijk dat de direktie zo'n
hoogtijdag niet ongemerkt voorbij
laat gaan.

van f. 79.- tot f. 169.-

Vandaag was het weer zo'n dag en de
wapperende driekleur in de tuin en het
gebak bij de koffie golden de honderdjarige heer Kapper, die begin deze week,
toen we mei rrem en zijn vrouw een
praatje maakten, het feest wel zag zitten. 'Als mijn stem nog goed was zou
ik die dag een aria zingen' aldus de
heer Kapper en daarmee zaten we midden in wat voor velen een liefhebberij
mevr. Kraan-Meeth
maar voor hem een serieuze aangelegenheid was. De op 19 maart 1882
in de amsterdamse Moddermolensteeg
geboren Maurits Kapper kreeg, na heel
kort werkzaam te zijn geweest in het
diamantvak, namelijk de kans om van
zijn hobby zijn beroep te maken. Zijn
fraaie tenor, geschoold door de bekende zangpedagoge Cato Esser en vaak te
beluisteren bij diensten in de si(nagoge,
bezorgde hem een studiebeurs en leidde tot kontrakten als operazanger in
Amsterdam, Koblenz, Darmstadt en
Berlijn. De laatste achttien jaren van
zijn loopbaan was hij verbonden aan
ce opera in Hamburg en het unieke is
dat uit deze laatste verbintenis een
pensioentje is overgebleven. In 1938
verhuisde het echtpaar Kapper van
Amsterdam naar Zandvoort en werd
buren van de familie Citroen in de Parallelweg. Er ontstond een vriendschap
die ekstra hecht werd door hun gedwongen evakuatie naar Amsterdam in 1941.
Het wegvoeren naar een kamp door
de duitsers van zijn 84-jarige moeder (zijn vader was reeds overleden) en
de vijf broers en zusters is iets dat de
heer Kapper nooit helemaal heeft verkunnen verwerken. Tien jaar na de bevrijding kwamen de heer en mevrouw
Kapper opnieuw naar Zandvoort en
kregen door bemiddeling van mevrouw

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

BEGRAFENISONDERNEMING

L ICIOON
(Voorheen Jsc. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
. Geen lidmaatschap
wat wil een mens op deze leeftijd nog meer ...
Citroen een woning, al was het voor
haar wel moeilijk om 'huisvesting' ervan te overtuigen dat heimwee naar
Zandvoort de drijfveer van het echtpaar
Kapper was, heimwee dat volgens de betreffende ambtenaar wel wat laat kwam.
De gering afstand tussen de Herman
Heijermansweg (echtpaar Kapper) en
de Haarlemmerstraat (familie Citroen)
zorgde ervoor dat de vriendschapsbanden intakt bleven. Het verlies van hun
partners leidde 11 jaar geleden tot een
nieuw huwelijk. Het royale huis aan de

NATUURBESCHERMERS

Haarlemmerstraat verlaten voor de kleine woning in de Herman Heijermansweg
was voor de nieuwe mevrouw Kapper
een hele overgang en dat was het voor
beiden toen ze drie jaar geleden hun intrek in het bejaardenhuis namen. Maar
ze hebben elkaar en een redelijke gezondheid. Wat wil een mens op deze
leeftijd nog meer ?

TREKKEN BIJ B & W AAN DE BEL

POSTDUIVENHOUDERS VAN

eanduoartee Naeranf'

EJTUTI

.woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar :
1. de'flatwoning
FLEMINGSTRAAT318
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, berging.
Huurprijs f. 376,35 per maand.

ZANDVOORT, OPGELET !
Sommige landbouwprodukten, zoals
pasgezaaide erwten, hebben een grote
aantrekkingskracht voor duiven. Door
vreterij kan er veel schade worden
aangericht. Het is duidelijk dat daarom jacht wordt gemaakt op wilde en
verwilderde duiven.
Aangezien moet worden voorkomen
dat postduiven getroffen worden door
de te nemen maatregelen is er tussen
de bij deze aangelegenheid betrokken
organisaties overleg gepleegd over een
ophokplicht voor deze duiven.
Hierbij is overeengekomen dat in NoorcHolland voorlopig elke dag, dus ook in
de weekeinden, van 22 maart tot en
met 21 mei 1982, de postduiven worden opgehokt tot 17.30 uur.
De postduiven mogen wel deelnemen
aan wedvluchten en africhtingen, doch
na aankomst moeten ze worden opgehokttot 17.30 uur.
Dit betekent dat landbouwers zich na
17,30 uur dienen te onthouden van
een bestrijding van de duiven en dat
in geen geval mag worden geschoten op
overvliegende postduiven. De postduivenhouders moeten zich strikt houden
aan de ophoktijden.

TRANSPORTEN

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT417
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, lift, blokverwarming, berging.
Huurprijs f. 547,30 per maand.
3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT260
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, lift, blokverwarming, berging.
Huurprijs f. 594,80 per maand.
B & W verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan :
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens.

Vier instellingen op milieugebied, tw.
stichting Behoud Kostverlorenpark,
Stichting Bescherming Duinlandschap,
Werkgroep Duinbehoud Zuid Kennemerland en Kontakt Milieubescherming
Nrd. Holland willen op korte termijn
gaan praten met het kollege van b en w
over het vinden van een oplossing voor
het crossen met bromfietsen en motoren in de natuurgebieden van Zandvoort.
Genoemde organisaties hebben in de
afgelopen weken en dagen gekonstateerd dat er op veel grotere schaal dan
de laatste jaren het geval was met brommers wordt geraced door de kwetsbare
duinterreinen en sinds kort dreigen
hiervan ook de noorderduinen, het
Vijverpark en het Kostverlorenpark het
slachtoffer te worden. Reden waarom

de organisaties zo spoedig mogelijk
met het gemeentebestuur rond de tafel Willen gaan zitten om mogelijkheden te zoeken om aan dit euvel paal
en perk te stellen.
De instellingen, die zich er van bewust
zijn dat dit voor de gemeente geen eenvoudige zaak is. dringen er bij b en w
op aan als eerste stap het politietoezicht te verscherpen. Het natuurgebied
van Zandvoort is te waardevol dat het
op deze wijze teloor gaat, aldus de miljeuvrienden.

De toewijzing van deze woningen geschiedt in
volgorde van het lidmaatschapnummer 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
lidmaatschapnummer 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 donderdagmiddag 25 maart 1982 om
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.
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•o Vanaf 1 april hoeft u niet ver meer te lopen,
j> want dan is snackbar "de frietpot" door de
-g
week van 3.00 tot 24.00 uur open..
g
zaterdag van 12.00 tot 24.00 uurt
T
zondag van 12.00 tot 20.00 uur
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O)

^ Jacqueline
.Q

•*

en Arnoud
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WERELD NATUUR FONDS-NEDERLAND,
afdeling KENNEMERLAND.

Op woensdag 24 maart zal -de zeer bekendeoud-directeur van Artis, Dr. E.F. Jacobi, zijn
dia's toelichten over een van de meest actuele
onderwerpen :
waarom en hoe beschermen en bewaren wij onze natuur, onze aarde !
Plaats en tijd : De Wintertuin, Stationsplein,
Haarlem, 20.00 uur.
Het Panda-winkeltje is vanaf 19.15 open.
N.B. Het officiële WNF-Panda winkeltje te
Zandvoort is gevestigd bij Mw. J. van Engelen, Ir. Friedhoffplein 11, tel. 13887.

| tel. 16227
'£Z
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DE SLEUTELWACHT

sloten repareren en veranderen aan huis.
Ook brandkasten en kluizen.
Geen voorrijkosten.
Telefoon 023-35 54 39

T LUIFELTJE
aanbieding

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 Uffordlaan 2,
2042 PR Zandvoort.

NAAR : Benidorm
Costa del Sol
Mallorca
Ibiza
DAAR IS HET ZEKER MOOI WEER
Informeert u nader bij :

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

v.d.Wertt
mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

LUXAFLEX
HORREN «n
ROLGORDIJNEN.

omroepers
1948

Off. Luxsflexdeeler
Wij maken geerne vrijblijvend offerte.

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

-

1978

30 jaar Undtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Tekfoon 14365

J. BLUYS

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort

Haltestraat 65, tel. 12060

Autorijschool Phil Waaning
rijksgediplomeerd
aangesloten bij de V.Z.R.
tel. 12071
Brugstraat 20 - Zandvoort

Postbus 374.
2040 AJ Zandvoort

Bel voor prijsopgave
entitellijst
02507-18326

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN
weer bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium
SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.
profielen en modelyoorzetramen
voorradig.
Bij uw vakhandel
schildershal C J. Paap
Hofdijkstraat 24
Tof. 12206

Tot gauw
Els en Louise

De werkzaamheden bestaan uit:
• het ontvangen van cliënten
• het bedienen van de telefoon
• het verrichten van lichte administratieve-,
en typewerkzaamheden.

VERTREK: 3 en 4 APRIL

WONINGINRICHTING sinds 1923
Heltestreat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13769

TALBOT

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

in de leeftijd van 16 -18 jaar, en in het bezit
van een HAVO of MAVO diploma en typediploma.

EXTRA PAASREIZEN

&

Pakveidstraat 21 Zandvoort.

MEDEWERK(ST)ER

Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort
Telefoon 02507-17423

3 bollen halen 2 betalen

Autobedrijf
Versteege B.V.

zoeken voor het kantoor te Zandvoort een

ƒ
Bent u al bij het ^
l
KINDERWINKELTJE »
geweest ?
Nee ?
Onze voorjaarscollectie is
ECHT de moeite waard om
eens te komen kijken.

WOL EN HANDWERKZAAK

wol

PEUGEOT

CENSE MAKELAARS O.G.

WONINGRUIL
Limburg - Zandvoort
of omgeving
Aangeb. grote eengezinswoningf nadere inlichtingen 04498-51311.

tussen 16.00-18.00 uur.
behalve zondags
Wij bezorgen en halen de
; banden bij u thuis.

BILDERDIJKSTRAAT, kl.
woonhuis, woonkamer, slaapkamer, bergkamer, keuken,
douche, f. 85.000.-. CENSE
makelaar o.g. tel. 12614.

*pafatte- dokbsdokklng • vartxxMring0n
en loodgiotorewerfc

bel 02507 17353
„Verdwenen"
maar niet vergeten ...

Installatie bureau

B.Y.

De afgelopen 15 jaar „verdwenen" er in de wereld minstens
één miljoen gevangenen..
AMNESTY INTERNATIONAL, de onafhankelijke mensen' rechtenorganisatie, voert momenteel een wereldwijde campagne om slachtoffers op te sporen en nieuwe „verdwijningen" tegen te gaan.
U kunt AMNESTY steunen door donateur of lid te worden.
Ook actieve deelname aan de campagne is mogelijk.

Be! de „verdwijnlijn":

020-86.59.91
ma.-vrij.. 14.00-18.00 uur.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
TEL.02507 I8484*

amnesty
international
GIRO 454000
Postbus 61501, 1005 HM Amsterdam.

VERDWENEN
maar niet vergeten!
Waar is Gudirta Tumsa uit
Ethiopië? Fam. Brouwer. Statenbocht 3 Sneek
Verdwenen, maar niet vergeten, waar is Gudina Tumsa uit
Ethiopië? W. Krul. M. Jongerius.
Verdwenen, maar niet vergeten, waar is Gudina Tumsa uit
Ethiopië. W. Keuning.
„Verdwenen", maar niet vergeten. Waar is Gudina Tumsa
uit Ethiopië? Pti. C.
VERDWENEN, maar nietvergeten. Waar is Carlos Tayag
uit de Filippijnen?
VERDWENEN, maar niet vergeten. Waar is Gerardo Brugo
uit Argentinië? M.K.
Verdwenen, maar niet vergeten. Waar is GUDINA TUMSA
uit Ethiopië?
AAM
VERDWENEN, maar niet vergeten! Waar is Gerardo Maria
Brugo uit Argentinië?
„VERDWENEN", maar niet
vergeten, waar is Gerardo
Maria Brugo uit Argentinië? T.
Vemhout. Haarlem.
VERDWENEN, maar niet vergeten. waar is Renato Ticona
Estrada uit Bolivia?
VERDWENEN, maar niet vergeten. Waar is Gerardo Maria
Brugo uit Argentinië?
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ALTERNATIEVE FORMULE 1 RACES IN JUNI A.S.

circuit haalt het jaar 2000
zegt cenav-direkteur Vermeulen

Sötlllilill
« Maandag 15 maart hield de politie
een 25-jarige inwoner van Mijdrecht
aan, die vermomd als rijkspolitieagent
rondjes reed op het circuit. De pseudopolitieman had het uniform gestolen
in zijn woonplaats.

Donderdagavond kreeg circuitdirekteur
Jim Vermeulen de gelegenheid voor
ruim veertig zandvoortse ondernemers
van de Handelsvereniging Hanze de
stand van zaken rond het circuit uiteen te zetten.
Oude klaagzangen en optimistiese geluiden wisselden elkaar daarbij keurig af.
De klaagzangen betroffen in het algemeen de overheid die met haar negatieve houding voortdurend bezig was het
circuit te torpederen en in het bijzonder de zandvoortse politici (minus de
wd) die van schijnheiligheid beticht
werden, een vriendelijk gezicht als masker voor een circuitvijandig beleid.
Dan was er ook nog de volgens Vermeulen weinig realistiese nieuwe wet
op de geluidshinder. Uitgerekend het
circuit zou daar de dupe van dreigen
te worden, omdat de overheid er
weinig voor voelt ontheffingen te verlenen, zolang wettelijke ervaring ontbreekt. Onvoorstelbaar noemde Vermeulen het dat de zandvoortse gemeenteraad bereid was gebleken het
kontrakt met de Genav te verbreken
met een beroep op het algemeen nut,
in feite niet meer dan een handvol woningen. Bijna onbehoorlijk bestuur.
Wanbeleid dat de raad verhinderd had
dat de rijkslening van f. 800.000.- doorging.
Ondanks al deze tegenwerking was de
circuitdirekteur optimisties over de
toekomst. De bezoekersaantallen
moesten door een betere marketing
opgevijzeld worden. In het Breed
Overleg van rijk, provincie en gemeente zou men de konklusies van het rapport Haskoning niet kunnen negeren,
een rapport dat aangeeft dat woningbouw en nationale races naast elkaar
kunnen plaatsvinden. Verbeterde geluidsdempers en een drie meter hoog
geluidsscherm bij de bocht 'bos uit'
moeten het lawaai terugdringen onder
de gestelde norm.
Als klap op de vuurpijl meldde Verv,
meulen dat hij er in geslaagd was een
alternatieve Formule-1 race naarZandvoort te halen 12 enJIS juni zullen
snelle bolides dus toch over de baan
razen. Geen race voor het wereldkampioenschap en geen beroemde koereu rs,
maar wel spektakel.
De gelegenheid om kommentaar te
geven wero onmiddellijk benut door
ondernemer en raadslid Toonen. Geroep uit de zaal dat men geen politiek
in de vergadering wenste, kon niet verhinderen dat hij Vermeulen van valse
voorlichting beschuldigde. Het 'handvol' woningen betrof in werkelijkheid
660 huizen. Nimmer had de gemeenteraad de rijkslening afgewezen. Den
Haag had de raad gevraagd een uitspraak te doen over een rijksaangelegenheid. Dat was eenvoudigweg een onmogelijkheid. De terugloop van de publieke belangstelling moest niet op rekening van de overheid gezet worden.
Bijna alle sporten hadden te maken
met het feit dat door een steeds groter
aanbod van vrijetijdsmogelijkheden een
aanzienlijke spreiding van belangstellenden plaatsvond. En verder was Toonen furieus over de beschuldiging van
schijnheiligheid. In alle gesprekken
met Vermeulen was hij recht door
zee geweest. Als de direkteur beweerde dat hij er omheen draaide, wenste
hij niet met met hem te spreken. In
zijn nawoord sputterde Vermeulen nog
wat na, maar veel overtuigingskracht
had het niet. Dat was ook niet nodig.
De aanwezige ondernemers brachten
de handen op elkaar toen de direkteur
de wens uitsprak dat het circuit de
21e eeuw zou halen.

• Als vervolg in de zaak van diefstallen
en inbraken, gepleegd door een vijftal
zandvoorters, is opnieuw een 22-jarige
dorpsgenoot aangehouden. 30 Misdrijven zijn thans opgelost. Het onderzoek
wordt voortgezet.
• De afgelopen week heeft weer een
groot aantal inbraken plaatsgevonden.
Inbraak in een loods op een bouwterrein bij het Huis in de Duinen leverde
de onverlaten apparatuur op ter waarde van f. 10.000.-. Bij inbraken aan de
Koningstraat en de Dr. Schaepmanstraat werden deuren geforceerd en radio-, t.v.- en videoapparatuur, juwelen
en geld ontvreemd ter waarde van resp.
f. 7.500.-en f. 10.000.-.
Inbrekers maakten ook werk van een
school aan de Zandvoortselaan en van
een woning aan het Burg van Fenemaplein. Daar wordt echter nog niets vermist.
pittig duel tussen circuitman Vermeulen en raadslid Toonen op bijeenkomst
van middenstanders

waterstanden

musicaldebuut van padvinders
vraagt om herhaling
Dat de twee direkteuren van Radio
Flierefluiter, Kaffie en Kiefer, er een
totaal verschillende smaak op nahielden was ook te zien aan hun outfit.
Kiefer verscheen altijd in vrijetijdskleding in de studio en Kaffie heel formeel in jaquet, het geplakte haar in
het midden gescheiden, snor met opstaande punten, en sigaren rokend.
Kaffie's voorkeur ging uit naar smartlappen en Kiefer zag meer in het
rampestampen en daarom kondigde
DJ Jack de Schijvenschieter beurtelings Zachte Sara aan met 'Een moederhart laat nobit een traan' en de
Hitstompers met 'Pluggin' is our busi-

platen, het kwam allemaal uitstekend
uit de verf. Aan het slot van de voorstelling sprak de voorzitter van de
Stichting Katholieke Jeugdraad Zandvoort, de heer M.J. van R ijswijk,
woorden van dank tot de leiding, 'nu
dienstbaarheid tegenwoordig op een
laag pitje staat is deze belangeloze inzet des te meer te waarderen' aldus
de heer Van Rijkwijk,die zijn woorden vergezeld deed gaan van fraaie
bloemen. Hoewel het sukses van de
musical te danken is aan alle medewerkenden verdienen de zeven hoofdrolspelers, te weten Paula Huberts,
Jeroen en Thijs Balk, Mark Bluys, Peter Warmerdam, Mariel Hoogkamer
en Kees Loos, toch wel ekstra in het
zonnetje te worden gezet.

mrt. H.W.

23
24
25
26
27
28
29
30
31

02.11
02.46
03.25
04.08
04.42
05.14
06.55
07.37
08.21

L.W.

H.W.

L.W.

10.13
10.47
11.25
12.08
12.41
13.14
14.56
15.38
16.21

14.26
14.56
15.32
16.16
16.59
17.37
19.14
19.58
20.54

22.28
22.58
23.33
00.16
00.58
01.36
03.14
03.58
04.53

Doodtij 20 en Springtij 27 maart

• De Stichting WEL, een wijkorganisatie die zich in Nieuw Noord aktief bezig houdt met sociaal-mediese dienstverlening (Wijkgerichte Eerste Lijnszorg), organiseert op maandag 29 maart
a.s. om 20.00 uur in wijkgebouw 't
Stekkie aan de Fahrenheitstraat een
avond waarop Marianne Snoek van 'de
Gouwe zal spreken over 'Gezondheid en Natuurvoeding'.
• De Zandvoortse Toneelvereniging
'Wim Hildering' brengt haar voorstellingen op vrijdag 26 en zaterdag 27
maart a.s. in gebouw 'De Krocht' aanvangstijd half negen. Opgevoerd zal
worden het blijspel 'En ik dan? ' van
Annie M.G. Schmidt. Kaarten zijn 's
avonds aan de kassa verkrijgbaar en
eventueel plaatsbespreken op woensdag 24 maart a.s. in het Gemeenschapshuis tussen 19 en 20 uur.

STRANDLOOP MET 475 HARDLOPERS

mevr. Kraan-Meeth
ness'. Wanneer het op een gegeven momentbij Radio Flierefluiter bedankjes regent en zelfs de fans van Zachte
Sara haar smartlappen niet meer zien
zitten wordt het roer omgegooid.
Deze kostelijke musical van Benny
Vreden Productions werd zaterdagavond onder leiding van Josée Bluys
door de verkenners, gidsen, kabouters
en welpen van de Willibrordus- en
Stella Marisgroep in de Chr. Mavoschool 'Jaap Kiewiet' over het voetlicht gebracht en oogstte een geweldig
sukses. De jachterige toestanden bij
de omroep, de pluggers, fanclubs, interviews, proefopnamen en gouden

OMDAT HET
RODE KRUIS
VAN ONS ALLEMAAL
AFHANKELIJK B!
GEEF! + GIRO 6868

OUD-LEERLINGEN
WELKOM BIJ MAVO-JUBILEUM
Het komité dat de festiviteiten rond
het 25-jarig bestaan van de Wim Gertenbach-mavo organiseert maakt er op attent dat iedere oud-leerling, geslaagd of
niet-geslaagd ook van de jaargangen van
voor 1956, op 27 maart om vier uur
van harte welkom is. Aan de reünisten
wordt ter plaatse een bijdrage van f. 5.gevraagd. Parkeren is bij de school niet
mogelijk en daarom wordt iedereen
aangeraden in de omgeving van de school
een parkeerplaats te zoeken. Ruimte
is er o.a. bij het Huis in de Duinen en
in de nabijheid van het Kostverlorenpark. Voor de reünisten is het belangrijk te weten dat er een foto-ekspositie
is ingericht van klassefoto's vanaf 1956.
. Wat de bazar betreft, de openingstijden
zijn van 2 tot 5 en van 7 tot 10 uur. Zowel spulletjes als assitentie zijn nog
steeds van harte welkom !

De 15e Stcandloop Zandvoort heeft
weer onder grote belangstelling plaatsgevonden. In totaal 475 deelnemers
liepen zich de benen uit het lijf. De
strandloop was voor verschillende leeftijdsklassen gesplitst in diverse afstancien.
Bij de jongens t/m 12 jaar kwam Rudie
Wempe uit Holendrecht na 4 km als
eerste over de meet, gevolgd door
Mark Rijntjes uit Heemstede en Dave
Roeien uit Vogelenzang.
De 4 km voor meisjes t/m 12 jaar besliste Diana Wempe (Holendrecht) in
haar voordeel voorJVIarike Pol (Zandvoort)
De 4 km veteranen/heren werd gewonnen door Cees Stokman (Zandvoort)
vóór P. de Jong uit Haarlem en onze
plaatsgenoot Floor Kerkman. Op de-

zelfde afstand was bij de veteranen/
dames Bep lpenburg-Drommel (Zandvoort) iets sneller dan haar plaatsgenoten mevrouw Versteege en mevrouw
Vergeest.
Henk Zantvoort uit de hoofdstad won
de 5 km heren. Jaspers (Haarlem) en
P. Braamzeel (Zandvoort) werden
tweede en derde. De overwinning bij
de 5 km dames ging naar de zandvoortse Janna ter Wolbeek, op de voet gevolgd door C. Kalbfleisch en Ineke
Appel, beide uit Haarlem.
De slopende halve marathon van 21
km werd een sukses voor de haarlemmer Bert Bols in 1 uur 12 min en 24
sek., 17 sekonden sneller dan Willem
Westerholt (Haarlem) en ruim voor
W. v.d. Mije uit onze badplaats (1.16.11
uur).

100-jarigeJir. kapper
ontving tal van gelukwensen
De konversatiezaal van het Huis in de
Duinen bood vrijdagochtend een geheel
andere aanblik dan anders: feestelijk
versierd, in zilverkleurige letters 'hulde
aan de honderd-jarige', ekstra stoelen
en ekstra kannen koffie.
Degene om wie het allemaal ging, de
honderdjarige heer Kapper, vergezeld
van zijn vrouw en naaste familie, luisterde in zijn met guirlandes versierde
stoel naar de gelukwensen van direkteur Brabander. Deze uitte zijn blijdschap dat de zaaLtot de laatste plaats
bezet was 'zoals altijd bij een feestelijk
gebeuren en dat is een duidelijk bewijs
van onze verbondenheid met elkaar'.
Spreker noemde het uniek dat binnen
de twee jaar drie maal in het Huis de
verjaardag van een honderdjarige werd
gevierd. Vervolgens ging de heer Brabander in op het feit dat iemand een
periode van honderd jaar overbrugt.
Dat betekent dat tijdens zijn leven het
kleine vliegtuig van Fokker het luchtruim koos, maar ook dat er mensen op
de maan landden. 'Ook op technies gebied is er in die tijd veel veranderd. Of
dit een verbetering is laten we liever in
het midden' aldus direkteur Brabander
die het 't belangrijkste achtte dat de
heer Kapper a! deze ontwikkelingen
heeft meebeleefd in een goede gezondheid. De manier waarop de honderdjarige deze mijlpaal heeft bereikt vond
spreker dan ook een ekstra felicitatie
waard. Hij liet deze vergezeld gaan van
een fraai bloemstuk namens bestuur,
direktie, bewoners en personeel. Daarna volgde een geanimeerde receptie
waarbij niet alleen medebewoners van

llzaken in zandvoort
In deze tijd van regressie, depressie en i
ander leed is het een bijzonder genoegen een zaak te mogen feliciteren die
zijn vijftiende verjaardag viert. En dat
deed de firma Groenestein b.v. vrijdagmiddag in hotel Bouwes met een grootse receptie.
De meeste bezoekers deden hun goede
wensen vergezeld gaan van een fleurig
geschenk zodat de hal en de Greenery al snel omgetoverd waren in een
ware bloementuin.
De heer Groenestein begon samen
met de heer v.d. Linden in 1967 de zaak
aan de Paradijsweg. Dat de tijden toen
ook al niet zo rooskleurig waren bleek
wel uit het feit dat zij de firma opbouwden uit het faillisement van een ander
bedrijf. Langzaam maar zeker ging het
bergopwaarts enJn 1971 werd het toenmalige pand te klein en verhuisde men
naar de Kamerlingh Onnesstraat.
Toen enige jaren geleden de markt terug liep, nam de heer Groenestein het
besluit het beleid om te buigen en zich
hoofdzakelijk te gaan richten op onderhoud en service, ook op basis van
een abonnement. Hier wordt nu een
goede en vooral bestendige boterham
mee verdiend zodat het tiental werknemers niet bang hoeft te zijn op straat
gezet te worden : een vrij veel voorkomende 'surprise' in deze tijd !
De firma houdt zich, behalve met centrale verwarming, oliestook, gas en
dergelijke ook bezig met loodgieterswerk, ventilatie, air-conditioning en
sanitair.
De ekspositie van energiebesparende
maatregelen, o.a. een aantal thermostaten, die het bedrijf ter gelegenheid
van het vijftien-jarig bestaan hield, gaf
enige interessante dingen te zien.
In vergelijking b.v. met de beginjaren,
toen het rendement van een c.v. instal• latie ongeveer 65% was, kan met de
huidige moderne ketels een rendement,
van meer dan 90°/o bereikt worden. En _
als men nu nog goed isoleert ook, komt
men samen met de firma Groenestein
vast wel met het huishoudbudget uit!

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN
i Eén reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

familieberichten

AMNESTY INTERNATIONAL/JOEGOSLAVIË

Op 3 maart j.l. 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 gevangenisomstandigheden (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 gewetensgevangenen. 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.

het Huis in de Duinen hun gelukwensen kwamen aanbieden maar ook tal
van anderen, onder wie loco-burgemeester Van der Mije. Zij allen lieten hun
goede wensen vergezeld gaan van
bloemen en kadoos, en van het gezicht
van de jarige v[el juidelijk af te lezen
dat al deze belangstelling hem niet onwelgevallig was. Niet zo verwonderlijk,
want een paar dagen voor zijn verjaardag had hij de koerant immers toevertrouwd: 'Als mijn stem nog goed was
zou ik die dag een aria zingen!"

DE SLEUTELWACHT

sloten repareren en veranderen aan huis.
Ook brandkasten en kluizen.
Geen voorrijkosten.
Telefoon 023-35 54 39

t
Voorzien van het H. Sacrament der zieken is van
ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster
en tante
ANNA MARIA VAN DEN BERG
op de leeftijd van 81 jaar.
M.H. Esseling-van der Meij
G. Wilmink-van den Berg
E. van den Berg
W. van den Berg-Wilschut
T. van den Berg-Weijers
G. van den Berg-Koper
Neven en nichten
Zandvoort, 21 maart 1982.
Burgemeester Nawijnlaan 1, kamer 213.
Correspondentie-adres:
Zandvoortselaan 62, 2042 XC Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
van het Huis in het Kostverloren, Burgemeester
Nawijnlaan 1 te Zandvoort, alwaar gelegenheid
tot afscheid nemen dinsdag van 19.00- 19.30 u.
De gezongen Requiemmis zal worden opgedragen op donderdag 25 maart a.s. om 10.30 uur,
in de parochiekerk H. Agatha.jGrote Krocht te
Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaats hebben op het parochiekerkhof naast de kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis.

ZVM MOET KOPPLAATS DELEN MET ZFC
Door de 2-1 nederlaag tegen naaste rivaal ZFC moet het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen sinds eergisten de
bovenste plaats op de ranglijst van de
•kompetitie delen met eerstgenoemd
team.
Beide ploegen hebben thans 21 punten
verzameld in de tot op heden gespeelde
wedstrijden.
Zandvoortmeeuwen ging op de grasmat
van de tegenstander veelbelovend van
start en drong ZFC al spoedig in de verdediging. Het overwicht van de meeuwen in de beginfase van het duel was
zelfs zo groot dat de spelers van de
thuisklup werkelijk alle zeilen moesten bijzetten om een doorbraak te voorkomen. Dat lukte de defensie met behulp van de voorhoede tot de 10e minuut, maar toen moest het elftal zwichten voor een fraaie kopbal van Duncan
Pratt, 0-1. Een poging van ZFC om de
kustbewoners het initiatief te ontfutselen liep op niets uit en opnieuw zetten
de meeuwen het doel van de tegenstander onder zware druk. De voorhoede
zag echter geen kans de gunstige spelpositie voldoende uit te buiten -schoten van Marcel Schoorl gingen rakelings naast de palen of over de doel laten dat gaf ZFC de nodige moed om de
defensie van Zandvoortmeeuwen te
gaan bezoeken en onder vuur te nemen.
Dat leverde de gastheren aanvankelijk
niet meer dan enkele vrije trappen en
een hoekschop op. Zij bleven echter
aanhouden en drie minuten voor rust
zag de KFC-er Faber kans de gelijkmaker voor zijn klup achter keeper Ed
Steffers in het net te jagen, 1-1.
ZFC had de smaak te pakken en proLeerde Zandvoortmeeuwen na de hervatting van de wedstrijd zijn wil op te
leggen. De achterhoede van ZVM deed

er van alles aan om de thuisklup de
pas af te snijden en zag zelfs kans om
een paar bliksemsnelle tegenakties
op touw te zetten. Maar in de 20e minuut moest Zandvoortmeeuwen toch
buigen voor ZFC. En weer was het
Faber die Ed Steffers het nakijken gaf,
2-1. In de nog resterende speeltijd ondernam Zandvoortmeeuwen de ene
poging na de andere om de achterstand
te overbruggen. Bert Leijenhorst en
Cees Bruijn kwamen dicht bij een treffer en in de laatste fase trachtte de
klupleiding door een spelerswisseling
de voorhoede te versterken. Frans Makau, die overigens een voortreffelijke
wedstrijd speelde, moest plaats maken
voor Steef Water. Het mocht allemaal
niet baten en Zandvoortmeeuwen moest
zich tenslotte schikken in de nederlaag
tegen ZFC. Deze bleek zondag uiteindelijk de sterkere ploeg.

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,
ARIEWEBER
op de leeftijd van 63 jaar

'veilig in Jezus armen'
Uit aller naam:
M.H.J. Weber-Kooij
20 maart 1982.
Zutphensestraat 10, 7321 CL Apeldoorn.
De overledene is opgebaard in het rouwcentrum
'Rouwenhorst', Griftstraat31, Apeldoorn. Gelegenheid tot condoleren aldaar dinsdag 23
maart 20.15 - 21.00 uur.
Geen bezoek aan huis.
De teraardebestelling zal plaats hebben woensdag
24 maart om 12.00 uur op de begraafplaats aan
de Ramsbrugweg te Wenum (Apeldoorn).
Vertrek van het rouwcentrum om 11.30 uur.

omroepers
PER ABUIS verkeerde fiets
meegenomen. Damesfiets
met kinderstepjes. Te bevragen tel. 13644.

Stem

1948

PvdA

met frisse moed op weg

| naar café de Engelenbak voor de verkiezingsuitslagen j
Wie er ook bij de pakken neer gaat zitten,
de PvdA niêtf "~

-

1978

30 iur ttndtechnlckcr
kunstgebitrepantie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

I3DD

woensdag
24 maart
GAAT IEDEREEN TÓCH STEMMEN,
'S AVONDS PRATEN WE OVER DE
UITSLAGEN EN DAN WEER DE
SCHOUDERS ERONDER.
TOT ZIENS

PvdA
partij van de arbeid
afdeling zandvoort

iedereen léést
de krant
altijd en overal.
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lange stille stembusdag in zandvoort
eindigt in wd-triomf

28 maart begint
de zomertijd
Op zondag 28 maart wordt u verondersteld de klok één uur te verzetten.
Van 01.00 naar 02.00 uur. In de nacht
van zaterdag op zondag dus. Deze zomertijd duurt tot 26 september.

foto Jacob Koning

Om een indruk te krijgen van de sfeer
rond de verkiezingen heeft de Koerant
afgelopen woensdag een bezoek gebracht aan een aantal stemburo's. Een
derde van de kiesgerechtigden is niet
op komen dagen. En dat was te merken. Een korte impressie.

burgerlijke stand
16 maart-1982 - 22 maart 1982

13.30 uur De stembusdag is halverwege.
Bij stemburo Hummeloord in Nieuw
Noord is het erg rustig. De leden van
het buro zijn al blij als er iemand een
praatje komt maken. Op dat moment
is nog geen 25°/o van de kiezers op
komen dagen. Al te somber is men
er niet onder want Nieuw Noord is
een typiese forensenwijk. Dat betekent dat veel mensen vrij laat thuis
komen van hun werk en eerst gaan
eten alvorens te stemmen. De dag
lijkt lang als het zo rustig is.

gehuwd : Petrus Cornelis Goossens
en Maria Dolphina Johanna Broenland.
overleden : Maria Catharina van Caspel, geb. Kok, oud 72 jaar ; Hendrik
Franciscus Nicolaas Sprokkreeff, oud
88 jaar ; Herman.Jan Kion, oud 61 jaar;
Huig Paap, oud 43 jaar; Rokus Johannes Termes. oud 88 jaar ; Marchien Janna Post geb. Smidt, oud 58 jaar ; Anna
Maria van den Berg, oud 81 jaar ; Sijtje
Weber, geb. Loos, oud 84 jaar ; Rogelio
Marco Rooi, oud 52 jaar.

14.15 uur In het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat is een derde
van de mogelijke stemmen binnen.
Af en toe stapt een eenzame kiezer
het stille stemlokaal in. Aan de bar
buiten de zaal wordt over lokale politiek gepraat, maar het valt niet mee
enig entoesiasme te ontdekken. Een
lid van het stemburo vertelt dat nogal wat mensen naar het verkeerde
buro zijn gekomen. Gewoontegeleden van het stemburo hielden er de moed in ondanks matige opkomst
trouw kiezen zij de gang naar hun
oude stemplek om mopperend te
16.15 uur Na een vergeefse tocht naar
18.45 uur Vlak voor de onverbiddelijke
moeten konstateren dat ze opnieuw
het Huis in de Duinen (stemburo
sluiting betreed ik de Plesmanschool.
zijn ingedeeld. Want vier stemburo's
verplaatst) vind ik na enig zoeken
Het grote aantal schoolgebouwen op
zijn verdwenen: Karel Doorman,
aan de zijkant van het Huis in 't
de lijst van stemburo's geeft de sugmrt.
Klimop, De Krochten Nieuw Unicum.
Kostverloren (h.i.k. zeggen de stemgestie als zou stemmen toch nog een
26
buroleden) de plaats waar de stem
vormende bezigheid zijn. 63% is de
des volks hoort te spreken. Voor de
skore. Een laatkomer verontschuldigd 27
deur staat een busje van Nieuw Uni15.00 uur Stemburo nr. 5 Hannie Schaft
zich: 'even mijn schoolgeld terughalen, 28
29
cum.
De
bewoners
van
het
gehandiis ook nog niet verder gekomen dan
hoor'. Daarna gaan de deuren dicht.
30
captencentrum laten het tot nu toe
Het tellen kan beginnen.
een derde van de stemmen. Hier heerst
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in grote getale afweten, nu zij voor
een bijna uitgelaten sfeer, bloemen
het
eerst
in
jaren
een
moeizame
tocht
op tafel, gebak tussen de stembiljetmoeten maken. Niet onbegrijpelijk,
ten, grapjes over en weer. Er wordt
(Vergelijkend verkiezingsoverzicht van
vinden de mensen van het stemburo.
een wedje gemaakt op het opkomstende staten-, raads- en kamerverkiezingen april
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stern naar een minder gewenst pergevoeld om gebruik te maken van
soon.
zijn recht. De volkswil kuiert hier
monter naar binnen. Een rijtje, vijf
minuten niets, een langere rij, even
16.45 uur Het is koud in de Calvijnzaal.
niets enzovoort. Het lijken wel morHet wat schemerige licht vergroot
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meeuwen is wel goed, denk ik'.

sanduoortee Noerartf

sport - spel
Onder auspiciën van de Nederlandse
Karate Bond organiseert de zandvoortse Academy for Asian Fighting Arts
morgenavond een karate toernooi in
de Van Pageehal aan de Flemingstraat.
Aan het toernooi zullen zes teams deelnemen die volgens de organisatoren
borg staan voor een boeiend en geva-'
rieerd schouwspel van karatetechnieken.
Het toernooi begint om 7.00 uur en de
toegangsprijs bedraag f. 5.-.

waterstanden
L.W.
12.08
12.41
13.14
14.56
15.38
16.21

H.W.
04.08
04.42
05.14
06.55
07.37
08.21

H.W.
16.16
16.59
17.37
19.14
19.58
20.54

L.W.
00.16
00.58
01.36
03.14
03.58
04.53

Springtij 27 maart
H.W.
09.17
10.38
- ._
00.57
02.12
03.08
03.50
04.28
05.07
05.39

L.W.
17.17
18.34
07.29
08.59
10.13
11.08
11.48
12.28
13.07
13.40

H.W.
22.05
23.29
12.12
13.36
14.41
15.29
16.07
16.44
17.21
17.56

L.W.
06.05
07.29
20.14
21.37
22.41
23.27
00.07
00.45
01.21
01.56

Morgen en overmorgen vindt in de Pellikaanhal aan de A.J. van der Moolenstraat het jaarlijks open badmintontoernooi van het zandvoortse BC Lotus,
plaats. Morgenochtend om 9 uur wordt
gestart met het spelen van de voorwedstrijden,welke tot 's avonds 10 uur duren. Zondag worden tussen 10.00 en
18.00 uur de halve finale- en titelwedstrijden gespeeld. Hoge verwachtingen
over de spelprestaties zijn er vooral bij
het B-toernooi, waarvoor zich verscheidene zeer sterke teams hebben gemeld.
De toegang tot het evenement is kosteloos.

Aantal kiesgerechtigden 12565
Opkomstpercentage 66,77

uitslag staten verkiezing '82
in zandvoort
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alleen woningbouw nabij circuit
wanneer opheffing in zicht is
Zolang er geen zekerheid bestaat over
de vraag of het circuit zal kunnen voldoen aan de eisen van de Wet op de
geluidhinder die op 1 september a.s.
in werking treedt en het tijdstip van
een tussentijdse beëindiging van het
kontrakt met de cenatr cq sluiting van
de racebaan, zal er geen woningbouw
in de omgeving van het projekt kunnen plaatsvinden.
Dit is de mening van de deelnemers aan
het breed overleg over de toekomstvan
het circuit -t.w. de departementen van
ekonomiese zaken, crm en volksgezondheid, de provincie en de gemeente Zandvoort- die deze week voor de tweede
keer sinds de start van het overleg bijeen
zijn geweest.
Alleen wanneer binnen afzienbare tijd
meer duidelijkheid komt over sluiting
van de racebaan is het ministerie van
volksgezondheid en milieuhygiëne bereid om -vooruitlopend op de opheffingsdatum- medewerking te verlenen
aan woningbouw in de nabijheid van
het circuit. Alle deelnemers aan het
breed overleg zijn het er over eens dat
de tijd hiervoor dringt. Verwacht wordt
dat het inwonertal van Zandvoort in de
naaste toekomst van 16.000 tot 12.000
zal dalen, indien er geen woningbouw
op enigszins ruime schaal tot stand
komt. Daling van het aantal ingezetenen zal o.a. een drastiese vermindering
van het voorzieningennivo in Zandvoort tot gevolg hebben.
Zoals het zich op dit moment laat aanzien kan het naar het oordeel van de
deelnemers aan het breed overleg nog
wel jaren duren alvorens is beslist of de
racebaan zal kunnen voldoen aan de
normen van de Wet op de geluidshinder. O.a. zal een nieuw soort geluiddemper moeten worden ontwikkeld
en geproduceerd die de lawaaioverlast
tot een in de zin van de wet aanvaardbaar nivo -zeg maar fluistertoon, red.
Zvt.Krt- kan reduceren. De geluid-

dempers die totnogtoe zijn gebruikt
bij autoraces voldoen bij lange na niet
aan de gestelde eisen. Dit is onlangs
nog vastgesteld door de Techniese
Physiese Dienst van TNO na proeven met geluiddempers op het circuit
door het ingenieursburo Haskoning.
Proeven die gehouden werden in opdracht van de Cenav.

DANKBETUIGING

Tijdens het breed overleg werd bekend
dat het gemeentebestuur van Zandvoort zich momenteel buigt over de
mogelijkheden van een voortijdige
beëindiging van het kontrakt met de
Cenav en de eventuele financiële konsekwenties die hieruit voor de overheid kunnen voortvloeien.

voor herbert zangs is kunst
levensbericht
Zaterdagmiddag heerste er grote bedrijvigheid in het Cultureel Centrum.
De ekspositie werd niet op traditionele
wijze met een praatje en een drankje
geopend maar met een ludieke performance door de kunstenaar en zijn
vrouw.
Gehuld in witte overals bevestigden zij
aan een vliegerachtig staketsel lange
witte en grijze banden die naar de kastanjeboom op het plein gevoerd werden. Bewegingen en passen die aan
een modern ballet deden denken drukten de symboliek uit van Herbert Zangs
Lidy Schouten
opinie over kunst.' Tijd en ruimte worden uitgedrukt door de werkzaamheid
van hand, oog en oor', aldus de schilder.
Na dit optreden werden de bezoekers
in staat gesteld de ekspositie te bezichtigen. Het tentoongestelde werk luidt
een nieuwe periode in van 't oeuvre van
Herbert Zangs. Het zijn uitsluitend
met zwart-wit beschilderde kranten,
affiches en platen, z.g. overpaintings.
Hij gaf zelf verklaringen bij sommige
werken, een van strepen voorzien
beursbericht bleek symbolies voor zijn
werk als kunstenaar: zoals de beurs de
dagelijkse stand van de markt weergeeft,
zo geeft de kunst de stand van ons leven weer.

Herbert Zangs werd in 1924 in Krefeld
geboren en leeft afwisselend inParijs
en Krefeld. Hij maakte verscheidene
grote reizen die zijn werk sterk beinvloedden en studeerde aan de Kunstakademie in Düsseldorf. In 1957 ontving
hij de eerste prijs voor zijn ontwerp
van een muurschildering voor de Kongreshalle in Berlijn, in 1961 viel hem
de Europa-prijs voor schilderskunst
ten deel. Tegenwoordig h zijn werk
louter abstrakt en het zaï de toeschouwer zeker de nodige moeite kosten er
een interpretatie aan te geven. Maar
dit is uiteraard een persoonlijke zaak.
De ekspositie is in het Cultureel Centrum, tot en met 4 april. De openingstijden zijn van 13.30 tot 16.00 uur,
behalve op maandag en dinsdag, de
toegang is gratis.
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Wij danken alle lieve mensen die er aan hebben meegewerkt om het eeuwfeest van de hr. Maurits Kapper tot een onvergetelijke dag te maken.
In het bijzonder danken wij direkteur Brabander en zijn staf, de stichting
Huis in de Duinen en de gemeente Zandvoort.
M. Kapper en echtgenote

sport - spel
Gehandikapt door het ontbreken van
de spelers Karel van der Reijden, Ruud
van der Putten en Wim van Straten kon
Zandvoort'75 het eind vorige week
niet bolwerken in de wedstrijd tegen
VVRA. Laatstgenoemd elftal, dat bovendien uitstekend draaide en een zelfverzekerde partij voetbal speelde, voerde bijna onafgebroken de boventoon.
Dat resulteerde in de eerste helft van
het duel in twee doelpunten voor deze
klup. Ondanks het overwicht van VVRA
zag Z'75 toch nog kans een tegenpuntje
(Rob van Bergh) te scoren. In de tweede
helft van hetzelfde laken een pak. Opnieuw twee goals voor VVRA met op
de valreep van de ontmoeting een
treffer van Gerard Nijkamp. Eindstand
2-4 in het nadeel van Z'75.

Ben van Kampen van de wielerploeg
van de firma Versteege heeft in het afgelopen zondag verreden amsterdamse
kampioenschap voor liefhebbers beslag
gelegd op de titel. Renner Arthur Rooy
werd vierde en teamgenoot Ron Bakker zevende. Ge Fennis, die eveneens
deel uitmaakt van de ploeg van Versteege en vorig jaar de eerste ronde van
Zandvoort won, eindigde in de koers
voor de veteranen op de zesde plaats.
Eerdergenoemde Ron Bakker ging zaterdag als eerste over de eindstreep in
een wielerronde die in Zwanenburg
werd gehouden. Al met al een veelbelovende start van het wielerseizoen voor
de rijders van sponsor Versteege.

zo stemde zandvoort in '78, '79, '81 en j.l. woensdag '82
partijen en
groeperingen
pvda
d'66
DSD

nor

ds'70
con
wd
cda
sqp
QDV

rechtse-volkspartij
(boerenpartij)
rkpn
kleine partij
ned evol partij
leefbaar ned.
(zg lijst leschot)
soc partij
de vrede partij
reform pol. fed
prot. chr. comb.
rpf en sgp
realisten 81
int komm. bond
part likw. ned
evang. volkspart
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inspraak nu
zvt bel (btv)
prog. partij
zandvoort
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prov. st.
1978

eur. verkiez.
1979
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%

st.

%

3004
649
99
72
42
109
3701
1866
11
12

31,3
6,8
1,0
0,7
0,5
1,1
38,5
19,4
0,1
0,1

2016
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22,3
5,1

2039
935
101
73

27,5
12,6
1,4
1,0

93
3129
1787

1,0
34,6
19,8

100
2684
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12
11

1,3
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0,1
0,1

40

0,4

71

1,0

7

-

2e kamer
1981
st.
%

prov.st.
1982
st.
%

2525
1313
159
167
152
203
3996
1992
8
11

23,7
12,3
1,5
1,6
1,4
1,9
37,5
18,7

1586
656
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128

18,9
7,8
2,2
1,5
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4208
1354

2,1
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16,1

0,1
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0,2

13
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4

0,2
0,2
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0,3

0,1

13

0,2
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0,5

8
11
2
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8

5
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17
3

100.-

9617
12515

77,5

686
311

7,6
3,4

259
190
111

2,9
2,1
1,2

9041

100.12521
72,7
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7413

100.12640
59.-

10677

0,2
0,2

100.-

12631
84,5
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Vorige week donderdag heeft het tweede team van de Zandvoortsche Schaakclub een klinkende overwinning behaald
op het zesde team van VHS uit Haarlem
(Schalkwijk). De voorlopig stand is 7-0.
Eén partij is afgebroken, met winstkansen voor de zandvoorter Cliteur. Een
belangrijk resultaat omdat Zandvoort
daardoor samen met HWP 2 uit Haarlem koploper blijft in de kompetitie van
de Noordhollandse Schaakbond. Het
zandvoortse team bestaande uit Cliteur
de Bruin, Koper, van Elk, Jagtenberg,
Losekoot, Stouten en SI ijkerman zal
op 15 april in de laatste thuiswedstrijd
de kampioenstitel betwisten tegen de
medekoploper.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13343 Politie
14841 GemeenteMkretarie
17947 Informatieburo WV
18063 Stichting Wijkraed Nw. Noord
(0231.242212 AutomobUlbedrijf
Ftintarman, Zandvoorttelaen.
365. Bentveld
Deihatw dealeneryice
12323 Rinko autotechniek, werkplaats en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe en gebruikte Renaults.
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1
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UITSLAG VAN BELANG VOOR
PLAATSELIJKE POLITIEKE
VERHOUDINGEN
De zandvoortse uitslag van de Statenverkiezingen volgt zoals verwacht de
langelijke trend. Het aantal progressie
ven is gedecimeerd. De VVD triomfeert.
Voor de plaatselijke verhoudingen is
het interessant te kijken naar de afwijkingen van het landelijk beeld. Ten opzichte van de Kamerverkiezingen 1981
ging de VVO in Zandvoort bijna 13%
vooruit, naar 50.2%. Een aardverschuiving. De PvdA kreeg een knockout,
maar deed het iets beter dan het landelijk gemiddelde aangeeft. 4.8% verlies tegen 6.4%. D'66 daarentegen had
een slechter resultaat; 2.7% verlies
landelijk, 4.5% in Zandvoort. Merkwaardigerwijs verloor het CDA in Zandvoort, waar het landelijk nog een behoorlijke winst boekte.
Als deze situatie over tien weken bij de
raadsverkiezingen niet is gewijzigd, zou
zetelverlies bij PvdA en CDA voortzetting van het huidige kollegeprogram
wel eens op losse schroeven kunnen
zetten. In tegenstelling tot de vorige
raadsverkiezingen waarbij PvdA, CDA
en D'66 samen een kleine meerderheid
behaalden, zou dat er toe kunnen leiden dat de plaatselijke groepering Inspraak Nu een sleutelpositie gaat innemen. Tenzij er een afspiegelingskollege
komt waar alle partijen hun fiat aan
geven. Maar dan wordt het nog een
moeilijke dans om de drie wethouders
plaatsen. We zijn benieuwd.

100.-

12565
66,77
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kleding bij lida bromet
voor iedere vrouw
Het was een aardig idee van Lida Bromet om haar modeshow vrijdagavond
in hotei Keur te beginnen met modeflitsen uit de vorige eeuw. Hiertoe waren een paar Wurfleden uitgenodigd
en het was duidelijk dat Al ie. Els en
Rika meer om het lijf hadden dan de
mannequins Ivonne, Judith, IMancy,
Jeanette en Marijke die oe zomermode 1982 toonden.
Eerstgenoemden droegen een aantal
rokken en een broek met bandjes onder hun bovenkleding, die bestond
uit een gekleurd jak en een zwarte rok,
een zwart zijden 'Loezel' en een wollen
omslagdoek of een 'schoermantel'. Eén
van het drietal had als visloper een
schap van leer om ter bescherming tegen
het water dat van de vis afdroop, en
torste op haar rug de bot met zijger
en aan haar arm een hengselmand. Nee,
dan hadden de echte mannequins het
mevr. Kraan-Meeth
heel wat makkelijker. De charmante
blouses van Lady Arrow wegen nauwelijks iets en dat geldt ook voor de poloshirts in puur katoen van Pringle of
Scotland. Laatstgenoemde zijn met
f 69.- beslist niet duur en datzelfde kan
gezegd worden van J_ady Arrow. We zagen een alleraardigste blauwe blouse met
oprolbare mouwen voor f 89.- en van de
japonnen, die Lady Arrow nu ook op
de markt heeft gebracht, een leuk eksemplaar metzijsplitten. Veel bewondering
oogstten de japonnen, pakjes en rokken
van suèdezet, materiaal dat op het eerste gezicht doet denken aan su.ède maar
het voordeel heeft dat 't kreukherstellend is en dat men het zelf kan wassen.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 28 maart a.s.:
10.00 uur ds. C. Mataheru
10.00 uur jeugdkapel
15.00 uur afscheidsdienst ds P. van Hall
GEREFORMEERDE KERK
zondag 28 maart a.s.:
10.00 uur : Ds. L. Dorst te Santpoort.

SNACKBAR
HINDERWET

Mocht het onverhoopt een kille zomer
worden dan kunnen we ons daartegen
wapenen en er toch zomers bijlopen
in een zelf wasbaar gebreid pak in een
gezellige tint rood of we schaffen ons
bij Lida Bromer één of meer lamswollen spencers aan in zomerse tinten.
Over tinten gesproken, we zagen opvallend veel fel turquoise en de firma
Van Steyn haakte daar met pumps,
open schoentjes en ballerina's op in.
Maar we zagen ook zomerschoeisel in
andere kleuren, zoals een chique wit
leren pump (f 120.-) en een paar grappige rood linnen laarsjes. Aan de show
werd tevens medewerking verleend
door Jphn en Leonie van der Werf die
de getoonde modellen kompleteerden
met bijzonder aardige bijouteriën. Na
de pauze, waarin op dia's aandacht
werd gevraagd voor o.a. parfum Guérlain, toonde Lida Bromet een verrassende kollektie pantalons. We zagen.ze in
stretch, in linnen look en van zuiver
wol en net zo verschillend als het materiaal waaruit ze vervaardigd werden,
waren de modellen, o.a. een heel strak
eksemplaar van het merk Spotlight in
fel groen (f 96.-), een bandplooibroek,
een pantalon tot op de knie en een
broekrok. Lida Bromet, die zelf de
show presenteerde, richt zicht met
haar kollektie niet op één type vrouw
en maat 36 komt er even goed aan
haar trekken als maat 44. Daarom
was het eingelijk jammer dat de mannequins allemaal hyperslanke wezentjes
waren met wespentailles. Een volslanke mannequin had namelijk het bewijs
kunnen leveren dat Lida Bromet Mode
er in slaagt ook een grote maat jeugdig
te kleden.

VONDELLAAN 1b ZANDVOORT
TEL.02507-16227
De laatste woensdag
Friet voor een piek!
Maar raakt u daarom niet in paniek,
u hoeft ons echt niet voorbij te lopen
Want we blijven alle dagen onze
uitstekende zelfgemaakte friet verkopen.
En vanaf 1 april zijn we van
15.00 uur tot 24.00 uur open.
Jacqueline
en
Arnoud

STADSSCHOUWBURG HAARLEM
WOENSDAG 31 MAART - 20.15 UUR

Burgemeester en wethouders van Zandvcort
maken, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiéne, bekend, dat op 16 februari 1982 bij
hen is ingekomen een aanvraag van
L.J. 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 vergunning 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 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 één week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag 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
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
in de gelegenheid zal worden gesteld bezwaren
tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.
Zandvoort, 25 maart 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
K.C. v.d. Mije Pzn l.b.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 27 en zondag 28 maart a.s.:
zuster E. verhoef, tel. 01719 - 12407

ROB DE NIJS THEATERSHOW
met de MODESHOW in dames- en herenkleding,
lingerie, foundation, badkleding, schoenen
en coiffures.
kaarten a f 30.(incl. koffie compl.+ 2 consumpties J
Voorverkoop: JM en Cortina Mode
Tel. 02507 - 149 85 en 148 28
en 31/3 aan de kassa van de Stadsschouwburg.

T LUIFELTJE
WOL EN HANDWERKZAAK
Grote Krocht 26 - 2042 LX Zandvoort
Telefoon 02507-1 7423

Diverse aantrekkelijke aanbiedingen
op handwerk- en breigebied.

rektifikatie
PROTESTANTENBOND
zondag 28 maart a.s.:
10.30 uur : Niko van Noordenne d.g.
Amsterdam.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 27 maart a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 28 maart a.s :
09.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.

In het artikel over de nieuwbouwvan
het wijkcentrum 't Stekkie in de editie
van de koerant van j.l. vrijdag kwam
ook de financiering van de vernieuwing
van de binnenakkommodatie van Zandvoortmeeuwen ter sprake. Daarin werd
geschreven over de renovatie van de
sporthal van Zandvoortmeeuwen. Dat
moet het kluphuis van de vereniging
aan de Vondellaan zijn zoals de aandachtige lezer inmiddels wel zal hebben begrepen. Zandvoortmeeuwen
heeft (nog) geen sporthal.

ƒ
Bent u al bij het ^
l
KINDERWINKELTJE •
geweest ?
Nee?
Onze voorjaarscollectie is
ECHT de moeite waard om
eens te komen kijken.
t
\^

Tot gauw
ElsenLouise

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

MEUBELVERKOPING

*
/

groeten uit zaïidvoort
Hoewel de drukker in
zijn onschuld meende dat de opgaande
weg links op de kaart
de Haarlemmerstraat
was hebben we hier
wel degelijk met de
Hogeweg te maken.
Door het ontbreken
van bebouwing aan de
rechterkant is de hervormde kerk duidelijk zichtbaar.
Ook zichtbaar, zij het
misschien minder
duidelijk, is de oude
stenen vuurtoren
links van hotel
d'Orange.

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.
Zorg dat ü daar bij bent!
Zijlweg 9 / Haarlem / Tel. 023-3261 82

R K. MEUBEL

Interlanden Spreigroep Amsterdam
OMLIJSTINGEN
voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

EXTRA PAASREIZEN
VERTREK: 3 en 4 APRIL
NAAR : Benidorm
Costa del Sol
Mallorca
Ibiza

bij

creatief

DAAR IS HET ZcKER MOOI WEER
Informeert u nader bij :

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT
.

Ta!. 02507 -17367

zoekt met spoed
een contact-persoon voor
het verspreiden van, weekblad
event. folders in de gemeente
Zandvoort.
Heeft U interesse bel dan eens met ons
tel. 020-138444.
Hoge beloning.
Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. KROON

DE SLEUTELMACHT

sloten repareren en veranderen aan huis.
Ook brandkasten en kluizen.
Geen voomjkosten.
Telefoon 023 - 35 54 39

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023- 260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

VERMIST

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 vermist 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
bibliotheekstand op de woensdagmarfct
van 31 maart a.s. Prinsesseweg.

WONINGINRICHTING linds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.fl.fl. 13759

TALBOT

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
Postbus 374.
2040 AJ Zandvoort

Bel voor prijsopgave
en titellijst
.;.. 02507-18326

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN

w@©r bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium

tussen 16,00-18.00 uur.
behalve zondags.
Wij bezorgen en halen de
. ' . v banden bij u thuis.

SNELLE LEVERING.

vakkundig geplaatst.
profielen en modelvoorzetramen
voorradig.

-

1978

HULPi.d. HUISHOUDING
gevraagd plm. 4 uur in de
week. Tel. 18075 (na 18.00
uur).

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

Haltestraat 65, tel. 12060

1948

Autorijschool Phil Waaning
rijksgediplomeerd
aangesloten bij de V.Z.R.
tel. 12071
Brugstraat 20 - Zandvoort

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

omroepers

Telefoon 14365

voor.

Autobedrijf
Versteege B.V.

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

30 jaar tandtechnkker
kunstgebitreparatie, etc.

&
PEUGEOT

v. d. Werft

Uw tculd'vraagt aandacht.

Ik ben 17 jaar en zoekeen
baan in het HORECA-bedrijf : Snack-bar, keuken,
o.i.a. Mijn naam is Petra.
Ik wil ook INTERN komen
als dat moet. Wil graag het
vak van onder af gaan leren.
Zandvoort trekt me het
meest, ook eventueel parttime baan lijkt me aantrekkelijk om te starten.
Brieven onder nr. 230 buro
van dit blad.
BELANGSTELLING VOOR
Progressieve Partij
Zandvoort
bel tel. 1 79 58

Bij uw vakhandel
schikfershal C.J. Paap
Hofdljkstraat 24
Tel. 12206

De bij de ANBOS aangesloten
schoonheidsspecialiste
geeft die aandacht en adviseert
u bij de verzorging van uw huid.
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem.
Ook in uw plaats kunt u terecht.

m

bureau

B.V.

Algemene Nederlandse
Bond van
Schoonheidsinstituten

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

tel. 13621

tel.

12372

tel. 14618

tel.

13698

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
TEL. 02507 58484

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

T.k.a. eethoek, oranje
bruine uitsch.b. tafel en
4st., 4 kruk. chrome
poten, skaileren bekl.
Tot. pr. f150,-. Tel. na
18.00 uur, 18476
BILDERDIJKSTRAAT, kl.
woonhuis, woonkamer, si aapkamer, bergkamer, keuken,
douche, f. 85.000.-. CENSE
makelaar o.g. tel. 12614.
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60-jarige zrb geen nostaSgiese
maar bruisend element in zandvoort
De fraaie bloemen die de echtgenoten
van de bestuursleden tijdens de zaterdag j.l. in het Gemeenschapshuis gehouden receptie van de zestigjarige
Zandvoortse Reddingsbrigade in ontvangst mochten nemen lijken ons alleszins verdiend. Niet alleen zij maar
zestig jaar lang hebben vrouwen door
hun steun en medeleven het hun mannen mogelijk gemaakt zich vrijwillig
in te zetten voor het doel van de brigade, het redden van drenkelingen.

*

ment in de zandvoortse gemeenschap.
In het kort vertelde de heer Van der
Mije, in wiens hart de ZRB altijd een
grote plaats heeft ingenomen, over de
vroegere strandposten en het materiaal
waarmee de brigade begon. Ook sprekend namens hetStrandschap uitte de
loko-burgemeester zijn waardering voor
de belangrijke mate waarin de Reddingsbrigade voor de veiligheid op hetzandvoortse strand zorgt. Is het de gewoonte
van het gemeentebestuur om jubilerende verenigingen een geschenk onder
koevert aan te bieden, bestaande uit
het aantal jubileumjaren maal f. 100.voor de ZRB bedacht men een toepasselijker kado dan het si ijk der aarde.
Wanneer de raad er vanavond mee akkoord gaat zal de Zandvoortse Reddingsbrigade, waarvan bekend is dat
ze graag baas in eigen huis is, de loods
aan de Marisstraat kunnen kopen voor
het symboliese bedrag van f 1.-. Reaktie van voorzitter Aug. van der Mije :
'Goed dat het bestuur indertijd de
oud-penningmeester (loko-burgemeester Van der Mije, Kr.M.) in de raad
heeft gezet'.
Dr. Alberga, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden
van Drenkelingen, memoreerde de
grote plaats die de ZRB in Zandvoort
maar ook in de Bond inneemt. Spreker
liet zijn woorden vergezegd gaan van
een set gereedschappen, benodigd bij
de werkzaamheden in de loods. De
heer Attema, volgens de ZRB-voorzitter een bijzonder lid van de brigade, onderstreepte dat het werk nog steeds gedaan wordt door vrijwilligers. Spreker
was gekomen met diverse petten op
waaronder die van de KNZHRM, maar
ook die van een heel jonge vereniging.
Afgelopen woensdag was namelijk de
V(ereniging) V(oor) D(renkelingen) opgericht en namens deze nieuwbakken
klup overhandigde de heer Attema een
koevert met inhoud. Vervolgens werd
het woord gevoerd door de heer Ter
Haak van de Haarlemse Reddingsbrigade die zijn gelukwensen op rijm had
gezet. De heer Koning, zowel 'De Wurf'
als het Genootschap 'Oud Zandvoort'
vertegenwoordigend, was in gezelschap
van een paar medebestuursleden en
van de in zandvoorts kostuum gestoken
dames Termes-Dorsman, Keur-Paap en
Bakkenhoven-Zwemmer. In zijn toe-

.
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• Bij de camping 'De Duinrand' ruimde de Explosieven Opruimingsdienst
een aantal granaten-op. Een munitiekist met-20 granaten van diverse makelij zal ook nog tot ontploffing gebracht worden.

-
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De eerste spreker die op genoemde receptie door de ceremoniemeester, mevrouw Joustra-Brokmeier, werd inge
leid was loko-burgemeester Van der
Mije (de in Amerika verblijvende heer
Machielsen had telegrafies gelukwensen
gezonden), die er op wees dat de ZRB
geen ciostalgiese vereniging is die in het
verleden leeft maar een bruisend elemevr. Kraan-Meeth

.

« Drank en stress eisen hun tol. Bij
kaféruzies vielen de afgelopen week
gewonden en sneuvelden ramen en
deuren. Een overspannen etaleurstal
een auto. De politie doetz'n best,
houdt aan en onderzoekt.

'

• De vorige week begonnen sloop van
't Hulsmanhof werd zondag voortgezet
door jeugdige vrijwilligers. De slopersin-spe werden uit het pand gehaald.

~

» Naast de gebruikelijke diefstallen
van fietsen, auto's, geluidsapparatuur
en portemonnees, gingen ook een
dekbed, een waszak, een koffer met
handdoeken en 30 eieren en een krentebrood onrechtmatig in andere handen over.
Zandvoortse Reddingsbrigade in de jaren van de na-oorlogse opbouw
spraak herinnerde de heer Koning aan
de ramp van 10 februari 1937, het omslaan van de Zandvoortse reddingsboot,
waarbij eerstgenoemde voor haar hulp
bij het reddingswerk werd onderscheiden. Ook de heer Koning liet zijn woorden vergezeld gaan van een kado onder
koevert. Als laatste voerde voorzitter
Van der Mije het woord. Nadat hij alle
sprekers persoonlijk had bedankt maakte hij de namen bekend van hen die
wegens hun bijzondere verdienste voor
de brigade een onderscheidingsteken
zou worden uitgereikt. Het waren de
dames Termes-Dorsman, Vos-Bos en
Koningsbruggen-Kraayenoord, terwijl

de onderscheiding die posthuum was
toegekend aan de tweede penning meester de heer W.M. van der Kruk
in ontvangst werd genoemen door
diens weduwe.
Het ligt voor de hand dat we onmogelijk allen kunnen noemen die in de
feestelijk versierde zaal van het Gemeenschapshuis het bestuur van de jubilerende brigade de hand kwamen
drukken. We zijn er dan ook van overtuigd dat we met het vermelden van
de bemanning van de reddingboot, de
wethouders en echtgenoten, deputaties
van de Zeeschuimers, reddingsbrigades
van Heerhugowaard, Katwijk, Noord-

wijk, Bloemendaal en Umuiden, de
beer en mevrouw Nawijn, gemeentesekretaris Merts en vvv-direkteur Hilbers
slechts een greep deden uit de talrijke
belangstellenden. Maar we zouden te
kort schieten wanneer we niet even het
aardige moment memoreerden van zes
jeugdige brigadeleden, die ieder het bestuur een oranje stoel, bestemd voor de
loods en aangeschaft uit ontvangen
jubileum-giften, aanboden en de voortreffelijke wijze waarop Ankie Joustra
zich van haar beslist niet eenvoudige
• taak als ceremoniemeester kweet.

H. de PATER OVERLEDEN

gemeente ziet geen heil meer
in breed overleg circuit
Naar wij vernemen zal het kollege van
burgemeester en wethouders hedenavond in de vergadering van de gemeenteraad opening van zaken geven over
het verloop en de voorlopige konklusies.van het Breed Overleg over de
circuitproblematiek.
In een brief aan de raad konstateert 't
kollege op bittere toon dat door het
rijk geen enkele bijdrage geleverd
wordt in het oplossen van de circuitproblemen. Van de ministeries, Ekonomiese Zaken, CRM en Volkshuisvesting en Miljeu, die vaak lijnrecht
tegenover elkaar staan, komt niets
dan ambtenarenpraat. Dat in schril
kontrast tot de konstruktieve medewerking van de provincie, die bereid
is om een bijdrage te leveren aan het
oplossen van de woningnood en de
financiële problemen, als eenmaal
opheffing van het circuit een vast
en aanvaard gegeven is. De provincie
neemt met andere woorden de zandvoortse problemen serieus.
De rijksoverheid, zo zegt het kollege,
legt ons een starre interpretatie van
de wet op, maar doet vervolgens niets
om ons de helpende hand te bieden.
Met een deskundige uitleg van de wetgeving schiet het overleg niet veel op,
er dienen bestuurlijke oplossingen
te komen.

In tegenstelling tot het ministerie van
Volksgezondheid en Miljeu is het kollege van mening dat het TNO-kommentaar op het CENAV-geluidshinderrapport aanleiding geeft tot optimisme op
wat langere termijn, een reden om
vooruitlopend op de feitelijke resultaten nu weer nieuwbouw toe te staan.
Als het om de opheffing van het circuit gaat, voorziet het dagelijks bestuur van de badplaats ellenlange bezwaar- en beroepsprocedures, die sluiting minimaal 3 jaar zullen blokkeren.
Medewerking van het rijk om vooruitlopend op een nieuw situatie -of dat
nu opheffing van het circuit betreft
of het terugdringen van de geluidshinder- alvast woningbouw te kunnen
plegen, kan wel vergeten worden. Aldus het kollege.
Mocht na overleg met de raad toch
nog een nieuwe bijeenkomst van
het Breed Overleg tot stand komen,
dan is het kollege van plan eerst afzonderlijk met het provinciaal bestuur
om de tafel te gaan zitten. Een Smal
Overleg vooraf. De ergernis over de
opstelling van de ministeries is dus
niet gering. Het Breed Overleg wordt
pas zinvol, zo beweert men, als de
ambtelijke rijksdeskundologen plaats
maken voor lieden die bestuurlijke
beslissingen kunnen nemen. B en w
willen in zo'n overleg tevens naar mo-

gelijkheden zoeken om ook bij het nog
bestaan van geluidshinder tot meer
woningbouw te komen.
In het persbericht van de provincie over
het Breed Overleg (zie de koerant van
26 maart j.l.) is overigens met geen
woord gerept over deze opstelling van
de gemeente.
De gemeenteraad zal zich nu eerst over
de ontstane situatie moeten beraden.
De raadsagenda voor de openbare bijeenkomst van hedenavond 30 maart,
aanvang 20.00 uur, vermeldt nog een
aanta! andere zaken.
Aan de ortje komt o.a. een garantie
geldlening tennisklup Zandvoort, gemeentelijke bijdrage lepra-Lestrijding
1981 (Kasulu-projekt), financiering
Woonwagenschap, de delegatie van
raadsbevoegdheden aan B en W en de
organisatie van de politie.

Afgelopen zondag is op 65-jarige leeftijd de heer H. de Pater overleden. In
protestants christelijke kringen van
Zandvoort genoot de heer De Pater
bekendheid als praeses van de geref.
kerk en als gemeenteraadslid voor het
cda in de tweede helft van de jaren '70.
In januari 1980 steide hij zijn zetel
beschikbaar in verband met gezondheidsredenen. De overledene zal a.s.
donderdag om 15.00 uur ter aarde
worden besteld op de algemene begraafplaats aan de Tollensstraat. Aan
de begrafenis gaat een rouwdienst
vooraf in de geref. kerk aan de Julianaweg, welke om 14.00 uur begint.

WIJ DANKEN U VOOR UW STEM
wij hopen erop dat U bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen
wederom Uw stem aan de VVD wilt geven
VVD ZANDVOORT-BENTVELD

R

EEN GOEDE H%AAD. STEM

afscheid ds. p. van hall
in stampvolle julianakerk
In de tot de laatste plaats bezette gereformeerde kerk aan de Julianaweg
hield ds P. van Hall, die zes jaar geleden een beroep naar Zandvoort aanvaardde en deze standplaats thans gaat
verwisselen voor Pernis, afgelopen
zondag zijn afscheidspreek.
Aanwezig waren vertegenwoordigers
van de klassis Haarlem, van de gemeenten Zevenhuizen en Pernis, van de
Lokale Raad van Kerken, pastoor Kaandorp. Ds. en mevrouw Mataheru, vikaris Haitjema, mevrouw Schram en
voorgangers die Zandvoort verlaten hadden maar voor deze bijzondere gelegenheid waren overgekomen, namelijk ds.
Biezeveld en ds. de Waard en echtgenote. Ds. van Hall had zijn preek opgemevr. Kraan-Meeth
bouwd rond de tekst uit Johannes 1
vers 14 'En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond'.
Na afloop van de dienst werd de scheidende predikant toegesproken door
de praeses van de kerkeraad, de heer
W. Ingwersen, die memoreerde dat de
kerk de afgelopen jaren met tal van
vraagstukken werd gekonfronteerd,
waarmee ds. Van Hall zich samen met
de kerkeraad heeft beziggehouden.
'Om één te zijn hoeven we het niet
eens te zijn' aldus de heer Ingwersen,
die zich aan het slot van zijn toespraak
richtte tot de vier zoons van het echtpaar Van Hall, die hij elk een persoonlijk woord meegaf. Namens de klassis
Haarlem werd het woord gevoerd door
ds. E. Th. Thijs uit Bloemendaal, die
de dank van de klassis vertolkte voor
de inzet van ds. Van Hall bij de klassisvergaderingen 'speciaal wanneer u vond

nieuws
kort & klein
• De iepziekte onder het zandvoortse
bomenbestand blijft nog steeds slachtoffers eisen. In de Kostverlorenstraat
werden onlangs drie iepen verwijderd
die in ernstige mate door het virus waren aangetast. Waarschijnlijk zullen in
de naaste toekomst nog meer eksemplaren uit genoemde straat moeten
verdwijnen. Niet alleen tengevolge van
de iepziekte maar ook door de gevolgen van gaslekken in de bodem en
aanrijdingen, zo deeltjde direktie van
de gemeentelijke dienst van publieke
werken mee.
In alle gevallen zullen de verwijderde
bomen worden vervangen door de
heraanplant van nieuw groen, zoals
platanen.
• In het kader van de Nationale Bomenplantdag 1982 worden morgen,
woensdag 31 maart, door de zandvoortse scholieren nieuwe bomen geplant aan de Jacob Catsstraat en Heijmansstraat in het oude gedeelte van
Zandvoort-noord. Aan het planten
van de jonge bomen gaat een bijeenkomst in de kantine van het klupgebouwvan Zandvoortmeeuwen aan
de Vondellaan, vooraf. Daar ontvangen de jeugdige deelnemers de nodige
instrukties voor het karwei.
• Het Nationaal 1 April Genootschap
heeft de Prix de Joke 1982 toegekend
aan kluchtspeler en entertainer J os
Brink. Voor zijn toneel- en tv-optreden
ontvangt hij zaterdagavond in sociëteit
Duysterghast uit handen van de voorzitter van het genootschap, de ere-loeres. In de kategorie 'humor in beeld' is
er een loereseksemplaar voor de karikaturist Wouter Lap. De winnaar van
de 1 april-prijs voor 'humor in daad' zal
bijwijze van verrassing op de genootschapsbijeenkomst in Duysterghast, die
om 21.00 uur begint, bekend worden
gemaakt.

familieberichten

KERNGROEPLEDEN KLAGEN
OVER RACEBAANLAWAAI

dat deze ontspoorden'. Tijdens de vakature voor de predikantenplaats zal de
gemeente steun krijgen van een konsulent en ds. Thijs maakte van deze gelegenheid gebruik mede te delen dat hij zichzelf als konsulent naar voren mag schuiven. Voorzitter H. Visser van de Lokale
Raad zei ds. Van Hall te hebben leren
kennen als iemand die recht door zee
gaat. Zijn opvatting dat niet speciaal
een pastor voorzitter van de Lokale
Raad hoeft te zijn was hem door de
heer Visser kennelijk niet in dank afgenomen. 'Ik heb het geweten' aldus laatstgenoemde, die de aanwezigen uit Pernis,
waar de oekumeniese gedachte nog niet
zo ver is, opwekte daar aandacht aan te
besteden. 'Uw nieuwe predikant kan er
een goede richting aan geven'.
Ds. Van Hall ('we willen als kerk altijd
het laatste woord hebben') richtte
zich daarna tot de verschillende sprekers en zei met veel plezier in de Lokale
Raad te hebben gewerkt maar gaf grif
toe dat hij wel eens kon foeteren. 'We
geloven in hetzelfde uitgangspunt maar
als ze aan de gereformeerde kerk kwamen kwamen ze aan mij'.

ZVM WEER ALLEEN OP KOP
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft afgelopen zondag op eigen
terrein een klinkende 5-0 overwinning
op l W behaald. Met deze zege hebben
de kustbewoners opnieuw alleen de leiding van de kompetitie -vorige week
moest de kopplaats worden gedeeld
met ZFC— genomen.
Ondanks het overwicht van de thuisklup kwam het eerste doelpunt pas in
de 37e minuut van het duel tot stand.
Steef Water opende de score met een
fraaie treffer. Na rust werd de sterke
tegenstand van de bezoekers definitief
gebroken en volgden doelpunten van
opnieuw Steef Water, Marcel Schoorl,
Rob Buchel en wederom Steef Water,
die daarmee de hattrick verrichtte. Zondag ontmoet Zandvoortmeeuwen in
Castricum Vitesse'22.
NICOLAASSCHOOL WINT
VOETBALTOERNOOI

Een drietal leden van de kerngroep van
het Anti-circuit komité heeft zich met
klachten over de lawaaioverlast van de
racebaan op 9 en 24 maart j.l. tot het
gemeentebestuur van Zandvoort en de
provinciale autoriteiten gewend.
Volgens de leden werden tijdens de
trainingen op deze dagen lawaaipieken
van 80 tot 90 decibel geregistreerd,
geen pauzes tussen de oefeningen m
acht genomen en geen gebruik ge
maakt van knaldempers. Zelfs tot ver
buiten Zandvoort was het lawaai van
de sportwagens e.d. te horen, aldus de
reklamanten. Op woensdag 24 maart
was de training op de baan bovendien
illegaal, omdat het verboden is om op
die dag op het circuit oefenraces te
houden. Naar het oordeel van de kerngroepleden is hiermee tevens de bewering van de Cenav ontkracht dat gedurende het raceseizoen slechts sprake is
van 15 uur geluidhinder. Zij dringen
er bij het gemeentebestuur op aan de
nodige maatregelen te nemen tegen de
inbreuk op de kontraktuele verplichtingen door de Cenav. Ook de provinciale overheid hebben de leden om een
reaktie gevraagd.

Kostenloze Zwangerschapsbegeleiding
DE KRUISVERENIGING ZANDVOORT
start vanaf 31 maart 1982, iedere woensdagavond
om 19.00 uur in het gezondheidscentrum Beatrixplantsoen l te Zandvoort met
ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING

Deze begeleiding houdt in :
Het bespreekbaar maken van alle facetten en het
aan vullen 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 Khjn, tel. 02507 -12880
Jannita Overpelt tel. 02507 -13216

Door de dood is heengegaan naar zijn hemelse
Vader, op Wie hij vast vertrouwde, mijn innig
geliefde man, onze lieve vader en opa
HENDRIK DE PATER
op de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort: C.W. de Pater-de Vries
Bergen (n-h) : Rini de Pater
Joppe, Rik, Bart
Amsterdam : Henk de Pater
Marijn.Jansen
Zutphen :
Wim de Pater
Marleen de Pater-van der Meer
Martijn, Geert, Lidwien
2042 VA Zandvoort, 28 maart 1982
Schoolstraat 11
Geen bezoek aan huis.
Geen bloemen - geen toespraken.
De Dienst van Woord en Gebed zal D. V. worden
gehouden donderdag 1 april a.s. om 14.00 uur in
de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg te
Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatshebben
vanuit de kerk, op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort omsteeks 15.00 uur.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
begrafenis in de ontvangstkamer van de begraafplaats.
Ingegaan tot de vreugde van zijn Heer, onze
vriend en oud fraktiegenoot
H. DE PATER
Moge God zijn vrouwen kinderen nabij zijn.
CDA-gemeenteraadsfraktie Zandvoort.
R.A. van As, P. Ingwersen, K.C. van der Mije,
G. ter Veer.

Na een zeer moedig gedragen ziekte is van ons
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa
PAULUS KIST
echtgenoot van Elisabeth Hubert

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

VERMIST

Het vorige week op de terreinen van
Zandvoortmeeuwen gespeelde voetbaltoernooi 1982 tussen de elftallen van
de zandvoortse basisscholen is voor de
eerste keer sinds het ontstaan van het
toernooi gewonnen door de Nicolaasschool. In de op donderdag gespeelde
finale klopte de ploeg van de Nicolaasschool het team van de Beatrixschool,
dat op de tweede plaats eindigde.
De derde t.e.m. de zevende plaats werden achtereenvolgens bezet door de
Mariaschool, Hannie Schaftschool,
Mr. van Heuven Goedhartschool, Oranje Nassauschool en Dr. Albert Plesmanschool. Naast de gebruikelijke prijzen
voor de winnaars van het toernooi
ontving iedere speler een medaille van
Zandvoortmeeuwen ter gelegenheid
van het 40-jarig jubileum van deze
klup.

"Wentel uwen weg op den Heere en vertrouw
op Hem; Hij zal het maken ".
(ps. 3 7 vs. 5)

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 vermist 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
bibliotheekstand op de woensdagmarkt
van 31 maart a.s. Prinsesseweg.

op de leeftijd van 72 jaar.
E. Kist-H ubert
H. Kist
A.A. Kist-van Keulen
Manon
2042 G K Zandvoort, 27 maart 1982.
Thorbeckestraat 3 flat 7
De overledene verblijft in het mortuarium van de
Mariastichting te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben donderdag 1 april om 13.00 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis, halte Westerveld.
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid
in de ontvangkamer.

t
Door toedoen van geweld,
heb ik en velen, onze grote vriend en kameraad
WHISKY
verloren.
Hans Boon

waterstanden
april H. W.
1
09.17
2
10.38
3
- .-4
00.57
5
02.12
6
03.08
7
03.50
8
04.28
9
05.07
10
05.39

L.W.
17.17
18.34
07.29
08.59
10.13
11.08
11.48
12.28
13.07
13.40

H.W.
22.05
23.29
12.12
13.36
14.41
15.29
16.07
16.44
17.21
17.56

L.W.
06.05
07.29
20.14
21.37
22.41
23.27
00.07
00.45
01.21
01.56

P.f.

voor arie klaas in berlijn
van ton uit zandvoort.

omroepers
1948

-

1978

30 ifttf tiiidt0chniflcÉf
kunstfebitrapuatit, etc.

A.RTTMAN
Telefoon 14365

JONGEMAN, 21 jaar zoekt
kamer met toilet, douche
en keuken voor één jaar.
Dringend.tel. overdag
18456.
Bistro LE PIERROT vraagt
betrouwbare werkster voor
2 ocht. p. week. Uren in
overleg. Inlichtingen na 18
uur. tel. 17822.

vrijdag 2 april 1982
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misleiding en volksverlakkerij:
harde woorden in gemeenteraad
De kinderen van de Plesmanschool die
jongstleden dinsdag kwamen kijken naar
de gebruiken van de lokale politiek,
kregen een goed geregisseerde raadsvoorstelling voorgeschoteld. De oppositie
trok van leer met opgepoetst geschut,
de kollegepartijen klommen eensgezind in het want en b en w gooide nu
eens olie op het vuur dan weer op de
golven. Een schorsing achter de koeliessen maakte de show volledig. Toen het
doek zakte waren in ieder geval alle
spelers tevreden.
De aanstaande raadsverkiezingen leken
er niet onschuldig aan dat meer dan
normaal het geval is voor de publieke
tribune gespeeld werd. Het uiterlijk
vertoon was echter maar één kant van
de zaak. Tussen de bedrijven door
kwam de politieke inhoud wel degelijk aan bod.
Klapstuk van de avond was de diskussie over het voornemen van b en w het
Breed Overleg over het circuit niet
langer voort te zetten tenzij de rijksoverheid de zandvoortse problemen
serieus zou nemen,
VVD-er Jongsma, blijkbaar gesteund
door de verkiezingsuitslag van 24 maart
('Zandvoort laat zich niet misleiden'),
beschuldigde het kollege ervan de tegenstelling tussen woningbouw en circuitlawaai op te kloppen. De suggestie
van die zijde als zou pas na sluiting
van de racebaan weer woningbouw in
de badplaats mogelijk zijn, noemde
hij een misleidende en verwerpelijke
konstruktie. Zeker nu het bestuur van
de gemeente naar zijn mening min of
meer had toegegeven dat het met de
geluidsoverlast wel meeviel. Een handvol woningen op de bouwlokatie Reinwardstraat werd door het circuit ge-'
blokkeerd. Dat was alles. Het was een
schandaal dat de gemeente een falend
beleid trachtte te maskeren door andere overheden de schuld te geven.
Flieringa, afgevaardigde voor Inspraak
Nu, had geen enkele behoefte aan
verkiezingstoespraken van de VVD.

23 maart - 29 maart 1982.
ondertrouwd : Erik Andreas Martinus van Nes en Hermina Biel.
gehuwd : Alfred Johan Bouten Ysa
Annamarie Blaauboer.
geboren : Nick zoon van R. van Densen en B.M. Koudijs ; Mirte Dagmar,
dochter van H. Groskamp en J.E.M.
Sanberg ; Sebastiaan Johan zoon van
R.F. Kaales en Cornelia Maria Spruit.
overleden : Jeanette Gathérine Marguerite van de Water geb. Veen, oud 93
jaar; Albertha Hermina den Duijn, geb
Huisma, oud 62 jaar ; Johannes Cornelis Schrijvers, oud 40 jaar; Hendrikus
Marinus Rooij, oud 55 jaar ; Hendrik
de Pater, oud 65 jaar.

waterstanden

wie manipuleert wie in het dorpsparlement

gens van de Vvd in de Staten. De ministeries, aldus de spreker, gedragen
zich als een stel vechtende honden.
B en w hebben in het overleg gewoon
niets te vertellen. Flieringa, altijd
goed voor een tirade tegen de hogere
overheden, noemde het Breed Overleg een schertsvertoning en wilde dat
per motie laten aantekenen.
'De anti-woningbouwpartij heeft weer
gesproken' zei Toonen (PvdA) in de
richting van Jongsma (Vvd) en hij
herinnerde diens fraktie eraan dat de
Wet op de Geluidshinder was ingediend onder het bewind van Vvdminister Ginjaar. Ronduit volksverlakkerij noemde h ij het dat de Vvd het
deed voorkomen alsof alleen de bouwlokatie Reinwardstraat door het circuitlawaai geblokkeerd werd. In werkelijkheid betrof het wel 650 woningen. Wat het Breed Overleg betrof was
hij het roerend eens met het kollege'.
Het moest maar eens afgelopen zijn
met het ambtelijk gekissebis.
lees verder op pag. 2

P.Flieringa: gemeentebestuur valt niets
te verwijten
Wie de feiten op een rijtje zette, zo
zei hij, kon alleen maar konkluderen
dat het gemeentebestuur in deze niets
te verwijten viel. Zandvoort werd eenvoudigweg vermalen tussen de hogere
overheden. Zonder rekening te houden
met de konsekwenties was op provinciaal nivo het circuit uit het Streekplan geschrapt met instemming overi-

kort & Me

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

april H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
1
17.17
09.17
22.05 06.05
2
18.34
10.38
23.29 07.29
- ._
3
07.29
12.12
20.14
4
08.59
00.57
13.36
21.37
5
10.13
14.41
02.12
22.41
6
03.08
11.08 15.29
23.27
7
03.50
11.48 16.07
00.07
12.28
16.44
8
04.28
00.45
9
05.07
13.07
17.21
01.21
10
13.40
05.39
17.56
01.56
Doodtij 3 april Springtij 10 april

jonge aanplant in oud-noord
op boomplantdag
sprak de hoop uit dat zij op oudere
leeftijd zouden helpen vernielingen tegen te gaan.
Vroeger plantte men iepen, maar aangezien deze sterk te lijden hadden van
de iepziekte, was men dit jaar overgegaan tot het planten van platanen.
Deze sterke boom kan wel 100 jaar oud
worden, zodat hier volgens de heer
Wertheim het oude gezegde gold :
Tegen half elf was het een drukte van
boompje groot, plantertje dood l
belang in de 'kapklus', het klupgebouw
Met twee tegelijk mochten de kindevan Zandvoortmeeuwen aan de Van
ren nu naar buiten, één met een boom,
Lennepweg, waar de pupillen van de
de ander met een schop. Onder het toezesde klas van de Hannie Schaftschool,
ziend oog van enkele vakmensen van
Mariaschool en Oranje Nassauschool
Publieke Werken en na enige 'pMantbijeen waren om de nodige instrukties
aardige' tips kregen de platanen een
te ontvangen voor het planten van in
plaatsje aan de Jacob Catsstraat en de
totaal 76 platanen in enkele straten
Heimanstraat. Deze buurt was speciaal
uitgezocht omdat men de nogal kale
Lidy Schouten
omgeving een wat gezelliger aanzien
wil gaven.
Na afloop kregen de leerlingen een
van oud-noord. In de kantine werd het
nuttige met het aangename verenigd,
bejkenhouten lineaal met de inwant ieder kind ontving een flesje fris
skriptie 'bomenplantdag 1982' en mochof een kop warme chokolademelk
ten de hoofden der scholen elk een
-natuurlijk was het weer eens koud- . vaantje in ontvangst nemen. En dat _
om de stemming er in te houden.
de bomen nu maar voorspoedig mogen
De heer Wertheim, direkteur van Pugroeien en bloeien.
blieke Werken, richtte zich staande
op een stoel tot de aanwezige kinderschare. Hij hield hen voor dat zij juist
als kinderen deze morgen bij elkaar
gekomen waren om hun eigen boom
te planten, zodat zij nauw betrokken
zouden zijn bij het groen in Zandvoort
dat het toch al zo moeilijk heeft. Hij
Het was afgelopen woensdag 31 maart
voor de zesentwintigste maal dat de
Nationale Boomplantdag werd gehouden. In Zandvoort werd die zoals gebruikeiijk georganiseerd door de dienst
van publieke werken en uitgevoerd
door leerlingen van een aantal basisscholen.

eanduoortee hoerar*

• Het kollege van b en w heeft enkele
weken geleden aan het atchitektenburo
Ir. A.F.A. Leesberg b.v. te Helmond
opdracht gegeven een ontwerp te maken voor de-bouw van een nieuw politieburo op de huidige lokatie aan de
Hogeweg. Inmiddels heeft het gemeentebestuur het ministerie van binnenlandse zaken verzocht het oorspronkelijk
door dit department vastgestelde bouwschema tussen '84 en '88 te willen
vervroegen en op korte termijn toestemming voor de bouw te geven en
daarvoor de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen.
• De oekumeniese werkgroep 'Exodus'
belegt op witte donderdag 8 april a.s.
een bijeenkomst in het NPB-gebouw
aan Brugstraat 15. Deze is in samenwerking met de werkgroep voorbereid
door inleider Jan van Opbergen van de
oekumeniese basisgroep 'Het kompas'
uit Amsterdam. De bijeenkomst, die
voor een ieder toegankelijk is, begint
om 19.30 uur.
• Vrijdagmiddag 26 maart j.l. zijn t.g.v.
oe opening van de boekenweek in de
openbare bibliotheek twee prijzen uitgereikt aan inwoners van Zandvoort,
t.w. mevrouw Porton en mevrouw f
Sandbergen.
Beide dames hebben meegedaan aan de
boekenlegger/limmerik wedstrijd die
de openbare bibliotheek enige weken
geleden heeft uitgeschreven. De gebruikers van de bibliotheek hebben de inzendingen van beide dames de meeste
stemmen gegeven. Tijdens een korte
feestelijke bijeenkomst is aan beide
dames het speciaal voor de boekenweek geschreven gedicht van Willem
van Tocrn en het boekenweekgeschenk
(van Maarten Toonder) uitgereikt.
Tot slot hebben de winnaressen hun
bekroonde boekenlegger/limmerik aan
de gebruikers van de bibliotheek uitgereikt.
• Het regionale theatergezelschap Toneelgroep 8 oktober',met Alkmaar als
vaste speelplaats, geeft op woensdag 14
april a.s. in gebouw 'De Krocht' een
voorstelling van ' Het kan vriezen , het
kan dooien, vandaag regent het' van de
Nrd. hollandse auteur Gert Fokkers.
Het stuk behandelt het leven van een
alleenstaande man, die vanuit zijn woning aan een polderdijk de veranderingen in zijn naaste omgeving - de voortschrijdende machanisatie van het platteland, het verdwijnen van de tradities
en gewoontes van de dorpsgemeenschapgadeslaat en er bij betrokken raakt.
De regie is in handen van Antoine Uit»dehaag en Rob Boonzaijer-flaes en Paul
Prenen verzorgen de begeleidende muziek. De opvoering in 'De Krocht' begint om 20.00 uur en de entree bedraagt f 4 - p.p.

wirsn hildering bracht in de krocht
'en ik dan...?' op de planken

familieberichten

familieberichten
foto Jacob Koning

Het Bestuur van het Christen Democratisch Appèl afd. Zandvoort geeft
met leedwezen kennis van het overlijden van hun oud-raadslid, de heer
H. de Pater
Gedurende vele jaren heeft hij de partij en de gemeente Zandvoort zijn
beste krachten gegeven en hebben wij mogen profiteren van zijn kennis
en werklust.
Zijn vriendschap en bewogenheid zullen wij allen missen.
Namens het C.D.A.-bestuur
afd. Zandvoort
P.A.J. van der Smaal, voorzitter
Y. B rune, secretaris

UITSLAGEN

kerkdiensten

BC LOTUS-TOERNOOI

Aan de wand prijkt het portret van de
baardige Josef West, de stichter van
'Nieuw Positief', een beweging die zich
ten doel stelt de literatuur positiever te
maken en er geen vieze woorden in toe
te laten.
Eén van zijn fanatieke volgelingen, mevrouw Vos, is zo juist gekremeerd en
haar man, Marius Vos, eveneens een
trouw aanhanger en medewerker van
de stichting, wil dat de zaken gewoon
doorgaan. Nu is het vervelende dat hij
de sleutels van de kluis bij zich heeft
mevr. Kraan-Meeth
gestoken nadat hij daarin eerst de koffie-filterzakjes en de boeken heeft opgeborgen. Door het eerste is de huishoudster juffrouw Bats erg onthand,
door het tweede de boekhouder Han
Reuling, die niet helemaal oirbare
handelingen heeft gepleegd en voor
de komst van de accountant het een
en ander had willen herstellen. De
onverwachte komst van zijn moeder,
Nora Reuling, leidt na tal van verwikkelingen tot een goed einde. Zij geeft
zich uit voor één van de topfiguren
van 'Nieuw Positief' uit Zweden die
deze dag zou arriveren. Zij geniet vanzelfsprekend het volste vertrouwen van
Marius Vos, biedt aan sekretaressewerk
voor hem te doen, en stelt zich beschikbaar om het onderhoud dat hij met de
mogelijke prijswinnares van dit jaar, de
schrijfster Lotje Nahuys, zou hebben,
van hem over te nemen. Het is verbluffend hoe Nora Reuling zich uit de
meest kritieke omstandigheden weet
te redden. Zo schuift ze de definitieve
beoordeling van het boek 'Rembrandt'
nog maar even op de lange baan, door
op te merken dat het boek niet hélemaal aan de door 'Nieuw Positief' gestelde voorwaarden voldoet. Het is namelijk heel dubieus waarom RemLrandt
van Rijn zo lang met Hendrikje Stoffels
achter de linnenkast vertoeft. Om aan
de sleutels van de kluis te komen laat
ze Marius Vos heel zorgzaam steeds
van jasje verwisselen tot ze deze uiteindelijk in haar bezit krijgt. Wanneer
de huishoudster de garderobe van de
overleden mevrouw Vos nakijkt blijken zich tussen de kleren stapeltjes
bankbiljetten te bevinden en in haar
tasje zitten tal van waardepapieren,
kortom het idealisme van de overledene voor de stichting 'Nieuw Positief'
is bepaald niet onbaatzuchtig geweest.
Een zware klap voor Marius Vos, maar
uiteindelijk kan de kas, waaruit f
30.000.- was ontvreemd, daarmee aardig worden aangevuld.

Met dit kostelijk stuk 'En ik dan ? ' van
Annie M.G. Schmidt kwam de Zandvoortse toneelvereniging 'Wim Hildering'
in de regie van Alie Bol en Riek Kok afgelopen vrijdag en zaterdag op de planken
en het leverde twee sublieme rollen op.
We beginnen met een groot kompliment
aan Martin Langereis voor de wijze waarop hij Marius Vos gestalte gaf. Het hele
stuk door bleef hij de korrekte, aristokratiese beijveraar voor de doelstel!ingen van 'Nieuw Positief' en in zijn bijkans professioneel optreden deed hij
ons denken aan groten als Cees Laseur
en Joan Remmelts. Letty Jansen deed
niet voor hem onder en zette een verrukkelijke Nora Reuling vol raffinement

en in het derde bedrijf een ontwapende
eerlijkheid op de planken. Han Reuling,
gespeeld door Wim Eveleens, beschikte
over een uitstekende rol kennis maar
werd door Annie M.G. Schmidt, mogelijk door de regie, veroordeeld tot een
onwaarschijnlijke onbeholpenheid. Eigenlijk jammer voor een speler die, en
dan hoeven we alleen maar te denken
aan zijn rol als Pancras Duif in 'Schakels', zóveel in zijn mars heeft. Zowel
Wilma Belder als Wil van Waardenberg
maakten van hun rollen als resp. juffrouw Bats en de schrijfster Lotje
Nahuys iets aardigs.

Het jaarlijkse door de zandvoortse badmintonvereniging BC Lotus georganiseerde open B en C v-dit keer voor het
eerst uitgebreid met een CX- toernooi
bracht het afgelopen weekeind maar
liefst 160 deelnemers(sters) binnen de
lijnen in de Pellikaanhal aan de AJ.
van der Moolenstraat. Na de voorronden en de finalewedstrijden konden
zondagmiddag aan de winnaars van
de drie kategoriën de prijzen worden
uitgereikt.
Dat waren in het B-toernooi:
herenenkel: Jord Stam ; damesenkel
Gonneke Kloet; gemengd dubbel :
Lily Heemskerk en Rob Mes ; herendubbel Frans Steeman en Jacob de
Vries ; dames-dubbel : Stefanie Vinkier
en Bernadette Daniels.'
In het C-toernooi waren het:
herenenkel : Joost v.d. Zijden ; damesenkel : Anita Rodenburg ; gemengddubbel : Elly Kerkhof en Henk Bosschers ; heren-dubbel: Joost v.d. Zijden en Leo Frugte; dames-dubbel:
Christel v. Hoorn en Anita Rodenburg;
In het CX-toernooi waren het:
herenenkel : Peter Beeren; damesenkel : L. de Vet; gemengd dubbel : H.
Rodenhuis en M. Beerlage ; heren-dubbel : H. Nooit en A. Zandbergen ; dames-dubbel : C. Barning en L. de Vet.

vervolg pag. 1

misleiding en volksverlakkerij:
harde woorden in gemeenteraad
Cda-er Van As waagde zich niet aan het
politiek gekrakeel maar wenste een zakelijke bespreking van het kollegeverslag over de in het Overleg gevoerde diskussie. Hij herhaalde het Cda-standpunt:
sluiting van het circuit mits er een alternatief gevonden werd ter vervanging
van de ekonomiese waarde. In het
Breed Overleg was de oplossing niet
gevonden. Als mogelijkheid om nu tot
woningbouw te komen zag hij een wijziging van de aanwijzing van Gruyters,
de bekend bouwstop bij de huidige
bebouwingsgrenzen van de gemeente.
Een konklusie die ook het kollege
getrokken had zij het in bedekte termen. De aanwezige goede verstaanders
hadden er n iet veel moeite mee te begrijpen dat daarmee bebouwing van
de Zuid weer aan de orde was.
Fraktiegenoot Ter Veer vond de aanpak nu wat al te zachtzinnig worden.
Rechtstreeks vroeg hij de Vvd-afgevaardigden wat er gedaan moest worden
als de Cenav dit Brand-Prix-loze jaar
zijn financiële verplichtingen aan de
gemeente niet kon nakomen. Het antwoord gaf hij zelf. Verwijzend naar de
dubieuze debiteuren van hetWoonwagenkamp (een vorig agendapunt) en de
daarbij ook door de Vvd voorgestelde
keiharde aanpak, konkludeerde hij dat
een faillissement van de Cenav wel eens
voor de eleur kon staan.... Destemeer
reden razendsnel alternatieven voor
het circuit klaar te krijgen.
Loko-burgemeester van .der M i je bena-

drukte vervolgens nog eens dat de gemeente met de rug tegen de muur
stond. Opzegging van het kontrakt met
de Cenav en sluiting van het circuit
duurt in verband met beroepsprocedures jaren. Ook als de op 1 september
1982 benodigde vergunning voor het
racen niet door de provincie afgegeven wordt, zal dat het geval zijn. Er zit
niets anders op dan naar bouwlokaties
buiten de lawaaizone te zoeken. Nogmaals de Zuid. Alsof een wijziging van
de aanwijzing van Gruyters geen jarenlange aangelegenheid is.
Wie misleidt nu wie ? vroeg wethouder
Aukema aan Vvd-woordvoerder Jongsma. De Vvd moest het niet doen voorkomen alsof de wettelijke geluidsgrens
van 55 decibel een haalbare zaak was.
De Grand Prix gaf wel 95 tot 105 decibel. Geluidsdempers kunnen daarbij
geen oplossing bieden. Het aanbrengen
van geluidswerende voorzieningen werd
geraamd op een bedrag tussen de 4 en
12 miljoen. Kon de gemeente dat soms
opbrengen ? Of anders de vervuiler,
de Cenav ? De cijfers ontkennen, dat
was misleiding. En verder had niet het
kollege de wet opde geluidshinder uitgevonden.
Jongsma wilde in tweede instantie nog
wel kwijt dat in de liberale visie de wet
rhet soepelheid betracht diende te worden. Geheel in overeenstemming, zo
meldde hij, met de intenties van eksminister Ginjaar. Aandacht voor plaat-

selijke problemen was diens parool.
Daar tegenover stond het huidige beleid
van d'66 staatssekretaris dat ontheffingen enzovoort onmogelijk maakte.
Na een korte schorsing ging de raad inklusief de Vvd er mee akkoord de konklusie van b en w tot raadsbesluit te
verheffen. Geen Breed Overleg meer
tenzij minimaal staatsekretarissen de
ambtelijke impasse komen doorbreken,
sleutelen aan de aanwijzing van Gruyters en voortgaand onderzoek naar alternatieven voor het circuit.

nieuws

HERVORMDE KERK
zondag 4 april a.s.:
10.00 uur : ds. C. Mataheru
10.00 uur : jeugdhuis.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 4 april a.s.:
10.00 uur : ds. P. de Ruis - Haarlem.
PROTESTANTENBOND
zondag 4 april a.s.:
10.30 uur : ds. W.F. Monné, vrijz. herv.
IJsselstein.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 3 april a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgen er
samenzang.
zondag 4 april a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur : Palmzondag mmv. het jeugdkoor St. Agatha en de basisscholen (rk)

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 3 en zondag 4 april a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
12382.
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 {dag en nacht)
APOTHEEK

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Muider, tel. 13185.

belangrijke adressen
14444 Politie (alten noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretaria
17947 Informatiaburo VW
18083 Stichting WijkrMd Nw. Noord
(023) 242212 Automobitlbwlriif
Flinterman, Zandvoortselaan
385, Bentveld
Daihatsu dealerservice
12323 Rinko autotechniek, werkplaats en magazijn
13360 Rinko varkoopcantmm, nieuwe en gebruikte Renaultt.
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

kort & klem
Tijdens de jaarvergadering van de Zandvoortse Reddingsbrigade afgelopen vrijdag, die in verband met het zestig-jarig
bestaan een feestelijk karakter droeg,
werden de periodiek aftredende bestuursleden J.F. Zwerver, vicevoorzitter R. Vos, penningmeester en C.J. de
Roode, kommissaris, bij akklamatie
herkozen. Nadat de jaarverslagen van
penningmeester en sekretaris met een
applaus waren gehonoreerd volgde de
huldiging van de 35 leden die een
kwart eeuw en de 10 die vijftig jaar
lid zijn van de ZRB. Zij allen werden
persoonlijk toegesproken door ere-,
voorzitter J.G. Bisenberger waarna
voorzitter Au g. van der Mije hen de onderscheidingstekensiopspelde.

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding
p/a Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63,1092 AD Amsterdam
Telefoon (020) 938973*

schoolkonsert en reunie in
jubilerende gertenbach mavo
In de met slingers en lampionnen versierde aula van de Wim Gertenbach
Mavo gaf het Roemeens Ensemble onder leiding van And rei Serban dinsdagochtend een konsert voor de onder- en één voor de bovenbouw.
Andrei Serban had het ditmaal meer
in de show gezocht en hoewel we zo'n
performance best kunnen waarderen
vonden we het jammer dat het konsert
zelf daardoor een beetje in het gedrang
kwam. Maar het enthousiaste applaus
aan het slot waarmee de onderbouw
het ensemble zelfs tot twee toegiften
wist te bewegen was een duidelijk gewijs dat de leerlingen genoten hadden
en voor hen was het optreden uiteindelijk bestemd.
mevr. Kraan-Meeth
.

1

Hoewel de versieringen in de aula een
alleraardigste entoerage vormden voor
Andrei Serban en zijn musici waren
deze niet speciaal voor hen aangebracht,
maar een overblijfsel van het grandioze
feest dat zaterdag in de Wim Gertenbach mavo werd gehouden rond het
25-jarig bestaan. In verband met de
bazar die georganiseerd was om een
paar festiviteiten financieel mogelijk
te maken was de aula omgetoverd in •
een uitnodigend restaurant met gezellige zitjes, maar ook de lokalen hadden
die zaterdag een heel andere funktie.
Zo was lokaal 8 veranderd in een
vlooienmarkt, kon men zich in lokaal
2 uitleven door met ballen op de gezichten van al of niet geliefde leraren
en leraressen te mikken en in lokaal 3
kon men hen als baby bewonderen. In
lokaal 9 werden films vertoond en in
het domein van de heer Kluft was gelegenheid zich door hem te laten vereeuwigen. In lokaal 5 werd gekiend, Sandriana Giebelona, de wereldberoemde waarzegster, zetelde in de dekanenkamer en
in het restaurant draaide het rad van

avontuur. Allemaal attrakties die met
elkaar het geld hebben opgebracht dat
nodig was voor de festiviteiten op 19
mei en 2 juli a.s., resp. een strandloop
voor de zandvoortse jeugd en een fietsrally voor de leerlingen van de school.
Ook het popkonsert op het schoolterrein kan er van bekostigd worden, alleen de toestemming van gemeentewege laat nog op zich wachten.
Los daarvan, maar eveneens een enorm
sukses.was de reünie van oud-leerlingen, oud-leraren en oud-kommissieleden. Niet minder dan 600 reünisten
gaven aan de uitnodiging gehoor en
vermaakten zich aan de bar, bij het
koude buffet maar vooral met het ophalen van herinneringen, en dat velen
er wel iets voor over hadden om weer
eens oude klasgenoten te.ontmoeten
blijkt uit het feit dat ze uit het hele
land waren gekomen. Maar ook uit
zuid-Duitsland, Luxemburg en zelfs
uit Oman in Saoudie Arabie, hoewel
deze laatste reüniste toegaf het aan
een familiebezoek te hebben gekoppeld. Allen gingen zij met de beste herinneringen aan het vijfentwintig jarig
bestaan van hun school naar huis, direkteur Nijboer zelfs met iets tastbaars.
Omdat hij een kwart eeuw aan de Wim
Gertenbach mavo was verbonden werd
hij geridderd in de Orde van de Reünisten. De stemming onder de oud-Gertenbachers was zó geweldig dat het
plan geopperd werd iede're vijf jaar een
reünie te houden. Maar Trudie van
Toornburg van het reünistenkomité
ziet dat niet zitten. 'Ik heb minstens
een half jaar nodig om van de voorbereidingen van deze reünie bij te komen!

giro
454000

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

Nogmaals roepen wij allen op om boeken en
grammofoonplaten, die zij al lang in hun bezit
hebben, in te leveren. Dit kan gratis -tot
4 april a.s.- in de bibliotheek.

in de rang van schrijver.

BINNENKORT
op de Grote Krocht
Dealer van Zandvoort en
omstreken van:
*Helioform damesschoenen
*Piedro medisch verantwoorde
kinderschoenen

MIELE WASSALON

Sollicitaties binnen 7 dagen na verschijnen
van dit blad aan burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

V
pas gevestigd
B. Bouwman
tandarts
inschrijving van patiënten is mogelijk
ook ziekenfonds
telefoon 18989
adres: Zeestraat 67
kinderoperette
IONG ZANDVOORT

* wassen
*takenpakketten
*chem. reinigen
haltestraat 63B - tel. 1 4417
(Joke en Heleen)

NIEUW BU UBERTY
Piratenblouses
en piratenbroeken
in de mode kleuren

Louis Davidsstraat 15 (t.o. VW) tel. 16920

Werkgroep
Zandvoort
rek. 565710451
ABN Zandvoort

Pvda-ster Wind wist een verontrustende subsidievoorwaarde terug te draaien.
Het interparochiaal Maatschappelijk
Werk in de gemeente was volgens de
tekst van een raadsbesluit verplicht per
kwartaal opgave te doen van kliënten
met naam en adres plus bijbehorende
problematiek. Dat vond de raad inderdaad wat al te dol. Het mag niet verder
yaan dan opgaven van het aantal kliënten en voorkomende probleemgroepen.

Vereist is het diploma mavo 4, meao of een
minstens gelijkwaardige opleiding.

SCHOENEN

AMNESTY
INTERNATIONAL

Er zal strenger opgetreden worden tegen het crossen in de duinen. Behalve
het binnenterrein van het circuit zijn
nu ook uiterst kwetsbare gebiedenjals_
het Vijverpark en het Kostverlorenpark
slachtoffer van de crossvandalen. Overigens was de wethouder van pw van mening dat een blijvende oplossing van het
probleem alleen gevonden kon worden
in een goede beheerssituatie van de betreffende gebieden.

Salaris afhankelijk van de leeftijd.
Min. f 1.013,-- tot max. f 2.158,- per maand.

Herman Harms

voor plaatselijke
financiële steun:

Vragen over het circuitlawaai van vorige
week kwamen van D'66. Vreugdenhil
wilde graag weten of het juist was dat
de Cenav zich niet aan de kontraktuele
verplichtingen had gehouden. Volgens
Termes moest het rijden op motoren
met dempers tot de toegestane losse
trainingen gerekend worden. Het kontrakt geeft echter niet aan hoe effektief de geluidsdemping dient te zijn.
Wel zijn er in tegenstelling tot de afspraken te korte pauzes gehouden. De
Cenav zal daarvan in kennis gesteld
worden, maar sankties zijn niet mogelijk.

Op de afdeling Algemene Zaken, bureau
Interne Zaken ter secretarie kan worden
geplaatst een jeugdig

VERMIST

Er wordt veel gedaan
voor uw hart

uitvoering 3 april a.s.
aanvang 20.00 uur
in gebouw "De Krocht" van de
"BOZE HEKS"
toneelstuk met zang en dans
kaarten a f 5,50 verkrijgbaar
zaterdagvond aan de zaal

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
on toodgieterswoifc

bel 02507 17353
Openbare Bibliotheek Zandvoort
'Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

Aktiviteifen april 1982
*

Van 5 t/m 7 april verzorgt het C.N.V. Haarlem een
informatiestand voor schoolverlaters;

*

Filmvoorstellingen doorde film-inn:
vrijdagavond 2 april: Voltati Eugenio;
vrijdagavond 16 april: Lolita;
vrijdagavond 30 april: Het meisje met het rode haar.
Aanvang: 21.00 uur.

* Maandagochtend 28 april:
informatieochtend voor „beginnende" slechtzienden
over leeshulpmiddelen. in samenwerking met de
Nederlandse Blindenbibliotheek en de afdeling Bijzondere Dienstverlening.
Aanvang: 10.00 uur.
*

Woensdagavond 28 april:
lezing door Herman Pieter de Boer;
Aanvang: 20.00 uur.

*

Elke woensdagmiddag
kinderen tot l1 jaar.

om 2 uur voorlezen voor

* Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Mededelingen:

bijvoorbeeld preventie
Onjuiste voeding en verkeerde eetgewoonten brengen risico's met zich
mee voor de gezondheid, ook voor ons hart. Daarom zijn dagelijks 15
diëtisten voor de Nederlandse Hartstichting op pad, om verbetering te
brengen in ons dagelijks voedsel.
Ze adviseren de overheid, overleggen met de industrie en helpen, zoals op
de foto, beheerders van bedrijfsrestaurants en kantines met het samenstellen van smakelijke, verantwoorde menu's.
Ook voordit belangrijke werk is de Nederlandse Hartstichting geheel van
uw giften afhankelijk want de waarderingssubsidies van de overheid
dekken nog niet een half procent van alle uitgaven.
Daarom rekenen wij weer op U:

Laat uw hart spreken

nederiandse hartstichting ( T ) vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600

De openbare bibliotheek is GESLOTEN van:
8 t/m 13 april / 29 «MÜ fi/m 3 mei.

£.
WONINGINRICHTING sindt 1923
Haltettraat 27-29 Tel. 12593 b.g.g. 13759

voor:

LUXAFLEX Jaioezisên,
HORREN en
ROLGORDUNEN.
Off. Luxaflexdaalar
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

club rnaritiöne

Let op! H

(strandpaviljoen 9, bij de Rotonde)

Ter kennismaking met de splinternieuwe bar in ons strandpaviljoen houden wij op
zaterdag 3 april a.s.
van 17.00 -18.00 uur precies voor de inwoners van
Zandvoort een
"happy hour"
(alle drankjes halve prijs)
U bent van harte welkom!

ongevoerde katoenen
KOLBERTS
in geel, wit en marine

Vanaf zaterdag 3 april
relaxed winkelen bij 't Kinderwinkeltje
We hebben de winkel uitgebreid met een gezellige
koff iehoek De Roze Palmboom.

even kijken en onze

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

Interlanden Spreigroep Amsterdam

PEUGEOT

KSRKSTR.20

• TEL: 13136

TALBOT

zoekt met spoed
een contact-persoon voor
het verspreiden van, weekblad
event. folders in de gemeente
Zandvoort.
Heeft U interesse bel. dan eens met ons
tel. 020-138444.

Hoge beloning.

Autobedrijf

Niéuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort

Pakveldstraat 21 Zandvoort.

MEUBEL VERKOPING

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

Postbus 374,
2040 AJ Zandvoort

Bel voor prijsopgave
en t Stellijst
02507-18326

J. BLUYS

tussen 16.00-18.00 uur.
behalve zondags
Wij bezorgen en halen de
banden bij"u thuis.

Haltestraat 65, tel. 12060

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.
Zorg dat ü daar bij bent!

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN
weer bestendig. Aluminium profiel.
Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium
SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.
profielen en modelyoorzetramen
voorradig.
Bij uw vakhandel
schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24

Tel. 12206

Zijlweg 9 / Haarlem / Tel. 023-3261 82

P. K. MEUBEL
THOMAS TAPIJT
trapbekieden kompleet v.a.
f. 460. inkl. tapijt.
Ik kom na telf. afspraak
langs tel. 070-653132.
Klein schildersbedrijf
vraagt schilder-, wit en behangwerk. Prijsopgave vrijblijvend. Tel. 023-311588
of brieven onder nr. 240
buro van dit blad.

1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatk, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

InifallaHe bureau

GROENEIIEIN B.V.

Autorijschool Phil Waaning
rijksgediplomeerd
aangesloten bij de V.Z.R.
tel. 12071
Brugstraat 20 - Zandvoort

v. d. Werft

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 -Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
l TEL. 02507 18484*

dinsdag 6 april 1982
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alternatieve circuit happening
in augustus
• Op 23 april a.s. zullen de leden van
de zandvoortse reserve-gemeentepol itie
afscheid nemen van waarnemend kommandant A. Herfst. Korpschef Menkhorst zal bij die gelegenheid aan hem
het jaarteken-25 jaar uitreiken, dat hoort
bij de door de koningin verleende vrijwilligersmedaille. In 1965 werd Herfst
res. hoofdagent, in 1971 res. brigadier.
10 Maart 1981 werd hij aangesteld als
waarnemend kommandant van het
korps. Naast zijn normale korpsverplichtingen is Herfst jarenlang penningmeester geweest van de vereniging van
reservisten. Op dezelfde avond wordt
aan res. hoofdagent E. Hakhof het jaarteken-20 jaar uitgereikt.

De zandvoortse middenstand blijkt
heel wat vindingrijker dan de gemeentelijke overheid als het erom gaat alternatieven voor het circuit te bedenken.
Het uit het ambtelijk denken ontsproten plan voor een bungalowpark vindt
weinig genade in de ogen van hethandeldrijvend volksdeel. Er ligt dan ook
een wereld van verschil tussen zo'n geluidsarm rekreatiegebeuren en het gebruikelijke circuitspektakel, een verschil dat'de winkeliers ook in hun portemonnee denken aan te treffen.
En natuurlijk mag ook de tijdelijke oplossing van de circuitdirektie om als vervanging van de Grand Prix 1982 een
surrogaat formule-1 race te houden,
niet de prijs voor het meest originele
idee ontvangen.
De plaatselijke middenstanders zoeken
het daarom in een heel andere richting.
Zij hopen de wereldpers te halen met
de organisatie van een reusachtige braderie op de betonnen piste waar gewoonlijk de snelle.bolides hun rondjes
draaien.
Het idee werd voor het eerste gelanceerd op de vergadering van de federatie handelsvereniging Hanze. Minimaal
1000, maar liefst 1500 kramen moeten op 1 augustus a s. voor een massaIe happening zorgen. 'Het moet een
dolle boel worden, een festival', zegt
de heer Oonk, samen met de heren
Bonkerk en Moerenburg initiatiefnemers tot het zomerse gebeuren. Natuurlijk staat of valt het sukses van deze grootste braderie ter wereld met de
vloek of zegen van de weergoden. 'Dat
hou je nu eenmaal in Nederland, reageert de optimistiese Oonk, 'als je het
daar van af zou laten hangen, gebeurt
er hier nooit meer iets'.

• Het wild kamperen is begonnen. Een
drietal tentbewoners op het duinterrein
langs de Cort v.d. Lindenstraat werden
door de politie verwezen naar een offir'"'\e kamping. De eigenaars van een
paar grote kampeerwagens op de Boulevard Barnaart trof eenzelfde lot.

.... als de droom van de organisatoren werkelijkheid wordt
Een keur van artiesten moet zorgen
voor een feestelijke omlijsting. Van de
gewenste 75.000 bezoekers wordt een
entreeprijs verwacht van f 5,00 per persoon. Als de droom van de organisatoren werkelijkheid wordt, zal een treintje de bezoekers vanuit het dorp naar

De rest van de vergadering werd besteed
aan het afwerken van de huishoudelijke
aangelegenheden zoals jaarverslagen van
sekretaresse en penningmeester, benoeming bestuurs- en kommissieleden en
de vaststelling van het programma voor
het komende zomer- en winterseizoen
1982. Daarvan kan nog worden gemeld
dat athletiekbeoefenaars zich vanaf heden bij de vereniging kunnen opgeven
voor de gebruikelijke athletiektraining
in de zomermaanden op de velden van
het sportkompleks 'Duintjesveld'.in het
binnenterrein van het circuit.

lante kooplieden in den lande. Het is
alles of niets, aldus Oonk, als er maar
honderd aanmeldingen komen, valt
het plan, mooi weer of niet, in het
water.

1000 woningzoekenden in zandvoort:
haarlemmermeer moet uitkomst bieden
Het ziet er niet naar uit dat voor de
duizend zandvoortse woningzoekenden op korte termijn redding voorhanden is.

Sommige verenigingen zijn een lang leven beschoren. De sportvereniging OSS
behoort daartoe. Vorige week hield de
in 1904 opgerichte organisatie de 78e
jaarvergadering in suksessie en die bijeenkomsten worden sinds mensenheugenis benut om de kampioenen van de
vereniging te huldigen. De generatie
van de jaren '80 is aan de beurt om de
athletiekaktiviteiten van OSS voort te
zetten en in hotel Keur ontvingen
kampioene Iris Kuijken (oudste meisjes),
Huib Deinum (oudste jongens) en Sacha
Schuurman (jongste meisjes) resp. uit
handen van oud-burgemeester A. Nawijn en de heer S. v.d. Bos jr. de trophëen voor hun prestaties.

de van de Cenav gehuurde baan vervoeren. Van de gemeente verwacht
men alle medewerking.
De definitieve beslissing zal overigens
pas op 15 mei vallen. Via het registratieburo voor de markthandel zijn rond
de 3000 brieven verstuurd aan de ambu-

De aanwijzing van voormalig minister
Gruyters, een bouwverbod buiten de
huidige bebouwingsgrenzen, en de geluidshinderperikelen in verband met
de racebaan maken het onmogelijk in
Zaodvoort voldoende plaats voor hen
te vinden.
Er is dus niet aan te ontkomen dat elders naar woonruimte gezocht wordt.
Voor Zuid-Kennemerland zijn de gemeenten Alkmaar en Haarlemmermeer
als 'overloop' gemeenten aangewezen.
Inmiddels zijn 25 Zandvoorters naar
Alkmaar verhuisd. De afstand en de
scheiding door het Noordzeekanaal
blijken echter een grote psychologiese
barrière. De zogenoemde NORON-lokaties in de Haarlemmermeer lijken meer
soelaas te bieden.
Het ligt in de bedoeling tussen 1982
en 1991 in Hoofddorp en Vijfhuizen
8300 woningen te bouwen. Een kleine
7000 woningen zouden in een latere
fase tot stand moeten komen.
50°/o van de in de eerste fase te bou-

eanduoortee Noerartf

wen woningen is bestemd voor woningzoekenden van Zuid-Kennemerland.
De verdeling over de verschillende gemeenten is onderwerp van gesprek in
het Gewest, maar naar schatting zullen
tussen de 425 en 500 woningen Zandvoorters uit de nood kunnen halen.
Ruim 60 zandvoortse woningzoekenden hebben zich al als gegadigden aangemeld voor een NORON-woning. Het

eerste grote kontingent woningen
wordt gebouwd in een van de wijken
van de gemeente Hoofddorp

• Een strandwandelaar uit de hoofdstad werd afgelopen zondag op het
zuidelijk strand gebeten door een
anonieme hond. In de Mariastichting
in Haarlem is zijn onderlip gerepareerd.
Hondetanden zijn vermoedelijk ook
de oorzaak van het voortijdig verscheiden van een geit, een jong geitje, 5
kippen en een konijn op het binnenterrein van het circuit.
• Een 10-jarig zandvoortertje heeft
zondag het verkeerde speelterrein opgezocht. IMa een val van een muur van
het slooppand Hulsmanhof moest hij
behandeld worden aan een aantal
kneuzingen.
• Dinsdag jongstleden moest de reddingsbrigade in aktie komen om een
39-jarige duitse surfer, die ter hoogte
van paviljoen Zuid in moeilijkheden
was geraakt, uit de golven te redden.
• De jaarlijkse paaseierzoekwedstrijd
voor de leeftijdsgroepen van 0-6 jaar
en 6 jaar en ouder is door de samenwerkende organisatoren vvv en de eksploitant van strandpaviljoen Johny,vastgesteld op zaterdag 30 april a.s. De eierzoekwedstrijd begint om 10.00 uur bij
Johny en vanaf 9.00 uur kan aanmelding
geschieden bij mevrouw van Dam in het
paviljoen. De deelnemersprijs bedraagt
f 2.- per kind en voor de vinders van
een ei zijn (geld) prijzen beschikbaar.

eanduoortse fooeranh

loeres-winnaar weigert prijs
De uitreiking van de Ere-loeressen 1982 heden'. Samen met deze 'humorist'
de geschiedenis in te gaan, is van Amedoor het nationaal 1 april genootschap
is deze keer niet zonder tumult verlopen. rongen een gruwel. De Loeres blijft in
de kast staan. Geen probleem, aldus
voorzitter Hilbers van het GenootJournalist Martin van Amerongen, door schap, er zijn de komende eeuwen
de jury voorgedragen als maker van de
nog l oeressen genoeg te vergeven.
beste 'practical joke' in 1981, weigerde
De bronzen loeres in de kategorie
de Prix de Joke, omdat hij niet in eér\
Humor in Beeld werd afgelopen zaadem genoemd wilde worden met meterdag uitgereikt aan de bekende Panodeprijswinnaar Jos Brink. Van Amerama-karikaturist Wouter Lap.
rongen werd gekozen omdat hij onder
het pseudoniem Ir. H.A. Schuringa bekende nederlanders bestookte met
zeurderige klaagbrieven en vervolgens
de al te serieuze antwoorden gebundeld liet verschijnen. In de Volkskrant
van 5 april j.l. noemde hij Jos Brink
'een specialist in hemeltergende ongein,
verslaafd aan seksuele dubbelzinnig-

• De onlangs in Zandvoort en de
buurtschap Bentveld gehouden kollekte t.b.v. het Nationaal Rheumafonds heeft een bedrag van f. 2.252,41
opgeleverd. De plaatselijke afdeling
van genoemd fonds brengt kollektanten en gevers dank voor hun medewerking aan de totstandkoming van dit
fraaie resultaat.

april
6
7
8
9
10
11
12
13

H. W.
03.08
03.50
04.28
05.07
05.39
06.09
06.46
07.12

L.W.
11.08
11.48
12.28
13.07
13.40
14.11
14.46
15.12

H.W.
15.29
16.07
16.44
17.21
17.56
18.28
18.56
19.29

L.W.
23.27
00.07
00.45
01.21
01.56
02.27
02.54
03.29

laatste dagen van hulsmanhof

foto Jacob Koning

familieberichten
Heden is van ons heengegaan op de gezegende
leeftijd van 92 jaar onze schoonzuster, tante
en oud-tante

LEENTJE VAN DER WOLDE
Dat zij ruste in vrede is de wens van ons allen.
Uit aller naam:
D.J.C, van der Eist
Haarlem, 4 april 1982.
Correspondentie-adres :
D.J.C. van der Eist
Brederodestraat 26A
2042 B E Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in één der rouwkamers van het Uitvaartcentrum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort van 16.00 uur
tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De crematie zal plaats hebben donderdag 8 april
om 13.00 uur in het crematorium 'Velsen' te
Driehuis-Westerveld.

gemeente
zandvoort
Opnieuw verdwijnt een stukje karakteristiek Zandvoort om plaats te maken voor nieuwbouw. Vorige
week zijn slopers begonnen met de afbraak van het voormalige rusthuis van de hervormde kerk 'Hulsmanhof' aan de Nieuwstraat waar de woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht' een kompleks van 34
woningwetwoningen laat bouwen. De eenheden op de begane grond zijn bestemd voor zelfstandig wonende bejaarden en de bovenétagas voor huisvesting van één- en tweepersoonshuishoudens. Direkt na afbraak
en grondwerkzaamheden zal met de bouw van de huizen worden begonnen. Inmiddels is een begin gemaakt met de bouw van een klein kontingent huurwoningen aan de noordzijde van het parkeerterrein
aan de Swaluëstraat, eveneens voor rekening van de woningbouwvereniging EMM.

zandvoortmeeuwen nog steeds op winst
Met de 0-3 overwinning op Vitesse'22
heeft het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen zich aan de kop van de kompetitie gehandhaafd.
Hoewel de voetballers uit de badplaats
zondagmiddag over de gehele linie zowel in takties als technies opzicht veruit superieur waren, lieten de gastheren zich hierdoor geen ogenblik van
de wijs brengen. In de eerste en tweede helft gaven zij uitstekend partij in
de krachtmeting met de kustbewoners. Die kwamen door de krachtige
tegenstand van de Vitesse achterhoede
voor hun doen pas laat op gang. Maar
toen het na twintig minuten stug verdedigen door de Castricummers eenmaal zo ver was volgde het ene doelpunt na het andere. Duncan Prat, in
iedere wedstrijd wel goed voor een of
meerdere doelpunten, opende de
score met een fraaie kopbal, 0-1. Marcel Schoorl nam de tweede goal voor
zijn rekening na uitstekend voorbereidend werk van Chris Jongbloed en
Joh. van der Zeijs, 0-2. Duncan Pratt
opnieuw in de voorste gelederen,
bracht de derde treffer op zijn naam.
Na rust heeft Vitesse'22 er werkelijk

alles aan gedaan .om de 0-3 achterstand op Zandvoortmeeuwen in te
lopen. Maar het elftal beschikte niet
over de schutter om de vaak goed opgebouwde akties in de richting van
het meeuwendoel af te ronden. Daardoor kreeg keeper Ed Steffers steeds
voldoende ruimte en tijd om in te
grijpen wanneer een Vitesse-speler te
dicht in de buurt kwam. Het zat de
thuisklup eergisteren ook niet mee.
Geen greintje geluk, ook niet bij een
droomkans voor open doel en de niet
ongevaarlijke hoekschoppen in de
slotfase van het duel. Zandvoortmeeuwen kon tenslotte de volle winst inkasseren en behield de leiding in de tot
op heden zo voorspoedig verlopen
kompetitie '81-'82.

VASTRECHTKAART

Dat blijkt wel uit onderstaande ranglijst :
Zandvoortmeeuwen
ZFC
Zilvermeeuwen
DTS
ADO'20
Vios-W
Volenwijckers
Volendam
Vitesse'22
Ripperda
IVV
ZVV

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

25
24
20
20
19
17
15
13
13
13
13
12

ZWEMBAD ALLEEN VOOR ZANDVOORTERS

Speciaal voor ingezetenen stelt het
zwembad 'De Duinpan' dit jaar een
vastrechtkaart beschikbaar die geldig
is tijdens de periode van de openstelling van de buitenakkommodatie, namelijk van 20 mei tot en met 31 augustus 1982.
Deze kaart is alleen verkrijgbaar in de
voorverkoop-periodevan 19 april tot
en met 19 mei. Een persoonlijke vastrechtkaart kost f. 45,50 en een gezinsvastrechtkaart (vader en moeder plus
alle kinderen onderde 16 jaar) f 118.met een bijbetaling van f 2.- per persoon per bezoek. Deze mogelijkheid
is speciaal gekreeërd voor die Zandvoorters die typies 'buitenbad zwemmers
zijn en voor wie het ineens betalen van
het volle bedrag van een persoonlijk of
gezinsabonnement bezwaarlijk zou kunnen zijn. Door deze regeling hoopt men
niet alleen een gedeelte van de zandvoortse bevolking van dienst te zijn.
maar ook het bezoek aan het buitenbad
te stimuleren.
Dit gebeurt trouwens ook op Paaszaterdag 10 april, zij het uiteraard niet in het
bad zelf maar in de omgeving. Gezien
het sukses van verleden jaar organiseert
'De Duinpan' namelijk weer een eierzoekwedstrijd waarvoor de kinderen

's morgens vóór 12 uur een gekleurd of
versierd ei mogen inleveren die het
zwembad heeft verstopt Het belooft
weer een aardige attraktie te worden
want niet alleen kan er die dag gezwommen worden tegen gereduceerd tarief
(f 1,30) maar er worden ook nog een
paar leuke tekenfilms in de 'zwembios'
vertoond.

nationale hartweek
Van 5 t/m 13 april wordt gecollecteerd voorde
Nederlandse Hartstichting. Dat is hard nodig,
want de strijd tegen hart- en vaatziekten vergt
jaarlijks ruim ƒ 16.000.000,-. Daarvan komt nog
geen half procent uit waarderingssubsidies van
de overheid. Het overgrote deel- ruim negenennegentig procent - wordt door de Nederlandse
bevolking, door U dus, bijeen gebracht Laat de
collectant daarom niet vergeefs bij u aankloppen;

Laat uw hart spreken
nederlandse hartstichting
vrienden van de hartstichting
Sophlalaan 10, 2514 JR '*Gravenhage, Giro 300, Bank7O.7O.70.SOO

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat de wegsleeptarieven met zo'n
10 o/o zijn verhoogd en dat het opslagterrein
achter de voormalige Karel Doormanschool
niet meer als plaats van bewaring voor de
weg te slepen voertuigen zal worden
gebruikt.'Het opslagterrein van de remise van
de dienst van publieke werken, gelegen aan
de Kam. Onnesstraat, dat als plaats voor
bewaring in 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 gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluëstraat
2 en op het politiebureau aan de Hogeweg
37.
Zandvoort, 31 maart 1982.
De burgemeester voornoemd,
K.C. van der Mije Pzn. l.b.

gemeente
zandvoort
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 déze 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 na 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.

omroepers
VERLOREN

Wie heeft mijn sleutelbos
gevonden ? Verloren in de
omg. Haarlemmerstraat/
Emmaweg. Terug te bez.
Emmaweg 20, tel. 15834.
FLINKE, betrouwbare, zelfstandige hulp in de huish.
gevr. 2 ochtenden p.w. liefst
dinsdag en vrijdag, f. 10.p.u. Lijsterstraat 12, tel.
13866, bellen na 16.00 uur.

Klein schildersbedrijf
vraagt schilder-, wit en be
hangwerk. Prijsopgave vrij
blijvend. Tel. 023-311588
of brieven onder nr. 240
buro van dit blad.

1948

-

1978

30 jaar Undtechniekcr
kunstgebitrepaiatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365
AANGEB. DAFbestelwac
Bouwjaar '73. Prijs f. 250
Tel. 18991 of 15374.
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massaal protest van inwoners
tegen onroerend goed belasting

burgerlijke stand

30 maart- 5 april 1982
ondertrouwd : Erik Andreas Martinus van Nes en Hermina Biel ; Jan Kei
zeren Elisabeth Maria Catharina Bos ;
Albert Bol en Kathleen Mary de Boo.

Als op 31 maart 1982 de termijn om
bezwaren in te dienen verstreken is,
zit de afdeling financiën van de gemeente Zandvoort met de handen in
het haar. De onroerend goed belasting
1981 heeft dan 1000 schriftelijke protesten van zandvoortse burgers opgeleverd.

geboren : Bob, zoon van Gaspar Lorenz Bernardus Al en Henderika Johanna Oelen.
overleden : Hendrik Keur, oud 74
jaar; Dirkje de Ronde geb. van der
Zouwen, oud 81 jaar ; Paulus Kist
oud 72 jaar ; Trijntje van Vliet, geb.
Paap, oud 85 jaar; Lukas List, oud
64 jaar.

Voor de afhandeling daarvan is op zijn
minsteen ekstra ambtenaar nodig. Misschien is het een goed idee om deze
,man of vrouw na gedane werkzaamheden in te zetten als voorlichtingsambtenaar. Want er is natuurlijk iets goed
mis, als zo massaal bezwaar wordt aangetekend tegen een gemeentelijk belastingbeleid dat met algemene sternmen door de gemeenteraad is vastgesteld.
Voor de Koerant een goede reden eens
met de wethouder van financiën te gaan
praten. Wat is er aan de hand ? Volgens
de heer Aukema wordt er niet zozeer
geprotesteerd tegen de hoogte van de
aanslag -dat scheelt in de meeste gevallen slechts een paar tientjes- als
wel tegen de geraamde waarde van het
onroerend goed. Tekenend voor de
verbazing die veel mensen .bevangen
heeft, zijn de brieven waarin men de
gemeente met enig sarkasme verzoekt
het pand tegen de geraamde prijs over
te nemen, veelal een bedrag waarvoor
men het in deze tijd aan de straatstenen niet kwijt kan.
Aukema kan zich de verwarring wel
voorstellen, maar konstateert tegelijkertijd dat de mensen de gemeentelijke
folder slecht gelezen hebben. Een folder, zo konkluderen wij, die blijkbaar
niet uitblinkt in helderheid, want niet
alleen fiskale leken, maar ook de verzamelde makelaars zien door de bomen
het bos niet meer. Al zou een kwaad-1
willende bij deze laatste kategorie nog
kunnen denken aan een doelbewuste
aktie om de chaos ten top te drijven,
een indruk die nog versterkt wordt
door de aanwezigheid van voorbedrukte bezwaarschriften.
Hoe komt nu de raming van de waarde
van een huis tot stand ? In 1974 is de
onroerend goed belasting (o.g.b.) toegevoegd aan het arsenaal gemeentelijke
belastingen. Een viertal andere belastingen, waaronder de personele, verviel daarmee.
Om de belastbare waarde van een pand
vast te stellen zijn twee methodes mogelijk. Eén op basis van het oppervlak
en één op basis van de waarde in het
ekonomies verkeer, de prijs die het opbrengt op de vrije markt. 85% van de
nederlandse gemeenten, waaronder ook
Zandvoort, hanteert de laatste methode. Aan de hand van gegevens van het
Centraal Buro van de Statistiek, van de
Bond van Makelaars en van eigen onderzoek naar verkochte huizen in de
gemeente, kunnen zo de marktschommelingen gevolgd worden. Maar alleen
op enige afstand. Om niet al te zeer
afhankelijk te zijn van de waan van
alledag, wordt de waardestijging of
-daling over drie jaar berekend. Voor
de huidige aanslag betreft het de jaren
'77, '78 en '79. In feite betaalt de burger riu de rekening voor de geweldige
prijsstijging in 1977 namelijk 40°/o.
'De lichte stijging in 1978 en de scherpe
daling die in de tweede helft van 1979
inzette, heffen-elkaar nagenoeg op.
We geven een voorbeeld ter illustratie:

• Ook dit jaar komt de politie-informatiebus op bezoek in de gemeente
Zandvoort. Op de weekmarkt aan de
Prinsesseweg kunt u woensdag 14 april
van 10.00 tot 16.00 uur kennis maken
mat het veelomvattende werk van de
politie. In de informatiebus worden
door middel van foto's en teksten een
aantal onderwerpen behandeld : de
wijkagent, hulpverlening, mobiele eenheden, recherche, selektie en opleiding,
alkohol en verkeer. Ook de zandvoortse brandweer is deze voorlichtingsdag
present met enig rijdend materieel
waaronder een hoogwerker.
Niets belet u een praatje te maken met
het aanwezige personeel.

meer dan duizend zandvoorters verbolgen over aanslag onroerend goed
belasting door gemeente
Voor een huis dat bij de vorige gemeentelijke taksatie f. 210.000,- waard bleek
te zijn betaalde men aan belasting
f 2,85 per f. 3.000.- dat is f 199,50.
Tussen 1 januari 1977 en 1 januari
1980 is dat huis (gemiddeld) 40% in
waarde gestegen. Nu m.a.w. f 294.000.waard. Omdat de voltallige gemeenteraad van mening was dat de belastingverhoging voor een gemiddelde prijsstijging niet meer dan 5% mocht zijn,
is het bedrag per eenheid verlaagd tot
f 2,15 per f 3.000.-, dat is in dit geval
f210,70. Ten opzichte van een waarde stijging van 84.000 betaalt deze eigenaar dus f. 11,- belasting ekstra.

voor de vermogensbelasting. Ten onrechte, zo zegt hij, want over de jaren
waarop de waardestijging is gebaseerd,
is die belasting allang geïnd. En passant verwijst hij nog naar het regionale onderzoek, gepubliceerd door
het Haarlems Dagblad, waaruit blijkt
dat de onroerend goed belasting in
Zandvoort tot de laagste in de regio
behoort.

Niet onredelijk lijkt het. Maar het gevoel bedrogen te worden is niet onverklaarbaar. Want de huizenmarkt is immers volledig ingestort. Over de jaren
'80, '81 en '82 verwacht men algemeen
een totale vermindering van de marktwaarde van 30%. Het huis dat aangeslagen wordt over f 294.000.- is op dit
moment nog geen f. 206.000.- waard.
Vandaar de bezwaren. Bezwaren die
overigens net als bij vorige gemeentelijke taksaties zo goed als zeker in grote getale door de rechter afgewezen
zullen worden. Afgezien van een gebruikelijk aantal foutieve berekeningen, was de uitspraak van de rechter
onomwonden: de gemeente handelt
korrekt en rechtmatig.

JUBILEREND ZVM ORGANISEERT MAMMOET-KLAVERJASTOERNOOI

Financieel brein Aukema vermoedt dat
veel zandvoortse ingezetenen protesteren met een schuin oog naar de aanslag

men bezwaarschriften. In mei volgt er
een brief aan de indieners waarin alsnog nadere uitleg gegeven zal'worden.
Beter laat dan nooit. Een heldere uiteenzetting zonder ambtelijk jargon
via de plaatselijke bladen zou wellicht
veel onheil voorkomen hebben. Eén
indruk blijft nu over: met het gemeentelijk voorlichtingsbeleid is het nog
steeds droevig gesteld.

In april zal de afdeling financiën een
analyse maken van de binnengeko-

Ter afsluiting van de aktiviteiten
rondom de viering van het 40-jarig
bestaan van de afdeling voetbal van
de Zandvoortse Sport Vereniging
Zandvoortmeeuwen organiseert deze
vereniging een groot klaverjastoernooi,
waarvan alle baten ten goede zullen
komen aan de Nederlandse Hartstichting.
Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 17 april a.s. in het Gemeenschapshuis te Zandvoort, aanvang
20.00 uur. Tot uiterlijk 15 april a.s.
kunnen koppels zich opgeven bij de
heren J. Jongbloed, Frans Zwaanstraat
40 in Zandvoort, telefoon 13408 of
P. Kramer, Lorentzstraat 76, Zandvoort, telefoon 13312.
Het inschrijfgeld ad f 7,50 per koppel
dient tegelijk met de inschrijving te

DINSDAG GEEN KOERANT
In verband met 2e paasdag op maandag 12 april a.s. verschijnt de Zandvoortse
Koerant volgende week alleen op vrijdag 16 april.

0 In het kader van de viering van het
25-jarig bestaan van de Wim Gertenbach - mavo aan de Zandvoortselaan
wordt onder de titel '25 jaar circus
~?rtenbach' een speciaal ter gelegen• ; d van het jubileum geschreven revu
opgevoerd in gebouw 'De Krocht' op
woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 april a.s. Tekst, muziek en uitvoering worden geheel verzorgd door
leerlingen en oud-leerlingen van de
school. De entree voor ouders en belangstellenden bedraag f 3,50 p.p. en
de kaarten zijn vanaf heden bij de
school verkrijgbaar.

• Van 26 april tot 2 mei a.s. wordt in
Zandvoort en de buurtschap Bentveld
de leprakollekte 1982 gehouden. De
worden voldaan. Inschrijving is verder
opbrengst van de gelden is bestemd
nog mogelijk aan de zaal tot een half
voor het door Zandvoort geadopteeruur vóór de aanvang van het toernooi.
de Kasulu lepraprojekt in Tanzania,
Er kunnen echter slechts 150 koppels
waaraan de gemeenteraad vorig jaar
worden geplaatst, zodaf tijdige aanmelf. 4.400,- schonk. Kollektanten kunding wordt geadviseerd.
nenzich melden bij de dames C. RijkNaast de winnaarsprijzen, zal na iedere
bost (A.J. van der Moolenstraat 48.
ronde de hoogste score worden beloond. tel. 16015), J. Lukassen (Keesomstraat 517, tel. 15585) en A. Amende
(Oosterstraat 5, tel. 16774).

Er wordt veel
voor uw

bijvoorbeeld onderzoek

Ookyoordit belangrijke werk is de Nederlandse Hartstichting geheelvan
v
uw giften afhankelijk want de waarderingssubsidies van de overheid
dekken nog niet een half procent van alle uitgaven.
Daarom rekenen wij weer op U:

Laat uw hart spreken

nederlandse hartstichting (t)

vrienden van de hartstichting

Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600

kerkdiensten

groeten uit zandvoort

Mede door het imposante huis van de oude
dokter Gerke kan de
Groote Krocht anno
1916 eenzekere
allure niet ontzegd
worden. Daarnaast
Alph. Sprengers
Schoenenmagazijn,
vervolgens Wijnbergh
& Co. en de legendarische lunchroom
Henri J. Carels, het
latere café restaurant Rinkel.

zandvoort in de krocht
met de 'boze heks'
Afgelopen zaterdag bracht de operettevereniging 'Jong Zandvoort' onder
leiding van regisseur Goedhart en -niet
te vergeten- de onmisbare assistentie
van de vaste krachten van de vereniging
de operette 'De Boze Heks' in gebouw
'De Krocht' ten tonele.
Om te beginnen een welgemeend kompliment aan het adres van de medewerksters van 'Jong Zandvoort' die ieder jaar weer kans zien om een nieuwe lichting jongens en meisjes aan te
trekken en bijeen te houden voor de
opvoering van een operette of kindermusical.
Michiel Drommel
Is het eerste al geen eenvoudige opgave,
het bijeenhouden van de groep jeugdige
akteurs en aktrices stelt de leiding
soms voor nog grotere problemen. Zo
liet tien dagen voor de datum van de
uitvoering één van de hoofdrolspelers
onverwacht verstek gaan en moest in
allerijl naar een plaatsvervanger worden
uitgekeken. John van der Klauw toonde zich bereid de rol over te nemen en
zaterdagavond liet hij in 'De Krocht'
zien dat 'Jong Zandvoort' niet tevergeefs een beroep op hem had gedaan.
John maakte wat van de rol die hij in
niet veel meer dan een week had moeten instuderen. Een prestatie waarvoor
hij best op deze plaats even naar voren
mag worden gehaald.
In 'De boze heks' draait het allemaal
om de boerenzoon Peter en drie koningskinderen die zich in de macht
van een tovervrouwtje bevinden. Na
veel avonturen weet Peter het drietal
te bevrijden en de heks voorgoed haar
tovermacht te ontnemen. Verder komen in het stuk allemaal figuren voor
die bij een sprookje als 'De boze heks'
horen, zoals kabouters, lakeien, enz.
enz.
Aan het begin van de voorstelling was
het nogal onrustig in de zaal van 'De
Krocht' waardoor de opvoering nogal
traag en moeizaam op gang kwam. La-i
ter, in het tweede bedrijf, ging het aanmerkelijk beter en kwamen de jeugdige
vertolkers(sters) tot vaak goede spelprestaties. Helaas werd hieraan afbreuk
gedaan door het onvoldoende volume
en de onduidelijke uitspraak waardoor
sommige passages voor de toehoorders
verloren gingen. Om even bij de titel
van de operette te blijven : het moet
toch geen heksentoer zijn om nierin
verbetering te brengen. Ondanks deze
onvolkomenheden kan van een leuke
en vooral bezienswaardige voorstelling
-kleding en toneelattributen waren

uitstekend verzorgd- worden gesproken.
Zonder de andere spelers tekort te doen
werd de voorstelling gedragen door Nina
Ojevaar, Marike Loos, Karin Valzado,
Saskia Bol, Claudia Heïerman en Ellen
Paap. De zesjarige Wendy Molenkamp
zorgde deze avond voor een paar hoogtepunten, evenals de ontwapende Chantal Bruynzeel in haar rol van goede fee.
Aan de opvoering werkten voor en achter efe schermen verder nog mee pianiste Greet Vastenhouw, die de kinderen
op moeilijke ogenblikken uitstekend
wist op te vangen, dekorbouwers Wim
Sluijs en Arie Ottho, Gemma de Boer
voor het instuderen van de dansen en
souffleuse mevrouw Keesman.
Zoals eerder gezegd is het geen eenvoudige opgave een vereniging als 'Jong
Zandvoort' steeds opnieuw leven in te
blazen en daarom werd met spijt ken-

nis genomen van de mededeling van
voorzitter Van der Mije, dat hij zijn
funktie aan een ander wil overdragen.
Dat moet niet gebeuren, vonden zijn
medewerksters en zij hopen dat hij
alsnog op zijn besluit zal terugkomen.
Tot slot: de opvoering van 'De boze
heks' is nauwelijks achter de rug of
'Jong Zandvoort' maakt zich al weer
op voor de opvoering van een operette
in het voorjaar van 1983. De repetities
beginnen in de tweede helft van augus*
tus en nieuwe leden in de leeftijd van
6 - 15 jaar zijn van harte welkom. Er
wordt op de maandagavonden gerepeteerd in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. Daar kan vanaf half
augustus het jonge volkje van Zandvoort zijn eerste schreden zetten op
weg naar de toneelplanken.

HERVORMDE KERK
goede vrijdag 9 april :
19.00 uur : Ds. C. Mataheru
zaterdag 10 april a.s./nw. unicum:
10.45 uur : Ds. C. Mataheru
zondag 11 april a.s.:
10.00 uur : Ds C. Mataheru mmv. herv.
kerkkoor.
10.00 uur : jeugdkapel / bezoek aan de
kerkdienst.
GEREFORMEERDE KERK
goede vrijdag 9 april:
19.30 uur : mmv. mevr. M. Brune, prof.
Dr. G.N. Lammens en de
hr. H. Blokland,
zondag 11 april a.s.:
10.00 uur : prof .dr. G.N. Lammens
ROOMS KATHOLIEKE KERK
goede vrijdag 9 april:
20.00 uur : plechtige liturgie van de
goede vrijdag,
paaszaterdag 10 april a.s.:
20.00 uur : plechtige viering van de
Paasnachtliturgie metSt.
Caeciliakoor.
1e paasdag 11 april a.s.:
10.45 uur : plechtige hoogmis
2e paasdag 12 april a.s.:
10.45 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang.

eanduoort-se Noeran}1

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
vrijdag 9 en zaterdag 10 april :
zuster T.v.d. Spek, v. Lennepweg 42 hs.
tel. 18741.
zondag 11 en maandag 12 april a.s.:
zuster N. de Jong, Bronsteeweg 22,
Heemstede, tel. 023 - 282197.
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek. N.v.Berkel,
Zeestraat 71, tel. 1.3073
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

;belangrijke adressen
14444 Politie (allMn noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politit
14841 GemeanteMkretarie
17947 Informattoburo VW
18063 Stichting Wijkraad Nw. Noord
(023) 242212 Automobialbudrijf
Flintarman, Zandvoortariaan
366,BantvaM
Daihatsu daatoraarvioi
12323 Rinko autotechniek, werkplaats an magazijn.
13360 Rinko ver koopcentrum, nieuwe en gebruikte Renaults.
12135 Zandvoortw Koerant b.v.
Achterweg 1

loeres voor komediant

GEDRAG WOONWAGENBEWONERS LIGT RAAD ZWAAR
OP DE MAAG
Niet de f. 115.000.- die de gemeente
erop moest bijleggen was het grootste
probleem toen het Wóonwagenschap
onlangs in de raad aan de orde kwam.
Dat was onontkoombaar. Alle
frakties waren het er over eens dat de
grootste ergenis bestond in het wangedrag van de plaatselijke woonwagenbewoners, die weigerden het stageld
van f. 52.- p.m. te voldoen. De socialist van der Moolen vroeg zich af of het
niet mogelijk was het geld in te houden van de uitkeringen die het merendeel van de bewoners van het Keesomplein geniet. Flieringa (inspraak nu)
sloot zich daar graag bij aan. De tijd
van klemente behandeling was nu voorbij. Hugenholtz (vvd) sprak van diskriminatie ten opzichte van de mensen in Zandvoort die wel keurig hun
huur voldoen. Ter Veer (cda) was met
name geërgerd door het feit dat de
schadepost zo hoog had kunnen oplopen zonder dat de raad er iets van
gehoord had. Wethouder Termes, voor
Zandvoort afgevaardigd in het Woonwagenschap, herhaalde nog eens hoezeer de zandvoortse gemeenschap zich
had ingespannen voor de betrokkenen,
die (ondank is des werelds loon) dwars
bleven liggen. Hij sprak de hoop uit
dat een nieuwe generatie zich beter
zou kunnen aanpassen aan de 'normale'
samenleving. Ook wethouder Aukema
richtte zijn verwachtingen op de kinderen van de woonwagenkampbewoners, waarbij hij nog wel aantekende
dat in een samenleving als de onze altijd niet aangepaste groepen zullen be-

staan. Niet aangepast dan aan hetgeen
wij keurig vinden. Voor mevrouw Hugenholtz was dit allemaal onzinnig vooruitgangsgeloof, de woonwagenbewoners
waren een aparte kategorie, hun wangedrag was duidelijk aangeboren. Soelaas bood alleen de sterke arm van ons
binnenkort gereorganiseerd politie-,
korps.
Uitgezocht zal worden of het idee van
Van der Moolen om over te gaan op inhoudingen op genoten uitkeringen nu
wel of niet mogelijk is. Want, zoals
Flieringa het uitdrukte, ook alternatieve
figuren moeten de gelegenheid hebben
om te eksisteren, maar niet tot genoemde prijs.

waterstanden
L.W.
april H.W.
05.07
13.07
9
05.39
13.40
10
14.11
06.09
11
12
06.46
14.46
13
07.12
15.12
14
07.34
15.33
15
08.11
16.11
09.11 17.11
16
17
10.30
18.31
18
11.54
19.55
19
00.28
08.28
20
01.35
09.35
21
02.29
10.30
22
03.13
11.12
23
03.56
11.54
24
04.37
12.36
Springtij 10 en 26 april
Doodtij 3 en 18 april

H.W.
17.21
17.56
18.28
18.56
19.29
20.04
20.54
21.57
23.11
-.._
13.07
14.05
14.53
15.34
16.12
16.52

L.W.
01.21
01.56
02.27
02.54
03.29
04.05
04.56
05.57
07.10
08.28
21.07
22.06
22.55
23.35
00.12
00.51

Weigerde VN-journalist Martin van Amerongen oog in oog te staan met de komediant Jos Brink om samen met hem
een loeresbeeldje in ontvangst te nemen, de 'specialist in hemeltergende
ongein en verslaafd aan seksuele dubbelzinnigheden' zoals Van Amerongen
hem onlangs in een dagblad kwalifïceerde had er geen enkele moeite mee voor
zijn grappen en grollen in theater en op
tv te worden beloond. Monter en wel
betrad hij zaterdagavond in sociëteit
Duysterghast het podium voor de uitreiking van een beeldje door sekretaris

Edo van Tetterode (links op de foto
van Jacob Koning) van het Nationaal
l April Genootschap.
Tenslotte dient nog te worden gemeld
dat er een loeresbeeldje met oorkonde
naar Soestdijk ging als waardering
voor de brede glimlach van de gemaal
van prinses Juliana. De jury was van
mening dat die gulle lach het predikaat
humor verdiende. En wie zal het oordeel van deze prix de joke professionals
in twijfel durven trekken ?

Kom langs. Stap in.Vraag honderd-uit.
Over de politie valt heel wat te vertellen.
Daarom komt de politie-informatiebus
binnenkort bij u in de buurt. Zo kom je nog
eens wat aan de weet.
Bijvoorbeeld waarom alcohol en
verkeer niet samengaan. Of wat een wijk-

agent doet en een rechercheur.
En hoe de opleiding van de politieman in
elkaar zit.
Er komt heel wat kijken bij het werk
van de politie. Stap es in die bus.
En vraag honderd-uit.

v. d.mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum

Nieuw Noord
Tel. 12129

De bus komt in:
Zandvoort, Prinsesseweg (marktterrein) op woensdag 14 april, 10.00 -16.00 uur.

-"N

huldiging, cirkus en carrousselrijden
in manege aan de keesomstraat
Vorig weekeind was de manege Ruitersport Centrum Zandvoort, aan de
Keesomstraat - voorheen manege Rob
van de Berg en sinds november vorig
jaar eigendom van Filip en Loes Droshet middelpunt van een feestelijke
happening rond de prijsuitreiking aan
de winnaars en winnaressen van de
in de afgelopen wintermaanden door
de Ruitervereniging Bentveld georganiseerde dressuurkompetitie voor senior- en junior ruiters en amazones.

De bijeenkomst in de tot de nok toe
met paardenliefhebbers gevulde manege
begon met de huldiging van de heer
A.M. de Gooijer, die een halve eeuw
als rijinstrukteur, o.m. in Zandvoort,
zijn sporen ruimschoots verdiend heeft.
Hij en zijn echtgenote, vergezeld door
het echtpaar T. van Mourik van de Ruitervereniging Bentveld, werden de manége binnengereden in een koets met
tweespan van de taxicentrale Jansen.
Na een uitbundige huldiging van de jubilaris door het publiek volgde in de
tot een echte cirkuspiste omgetoverde
manégebak het optreden van de bekende clown en jongleur Didi. Na Didi,
die bij zijn voorstelling werd geassisteerd door zijn dochter Joyce, was
het de beurt aan Sylvi en Th ijs Taconis
met hun cirkuspony's. Zij lieten de toeschouwers genieten van een paar staaltjes onvervalste cirkusdressuur.
Dit optreden werd -in de inmiddels
weer in de oorspronkelijke staat terug-

gebracht manégeruimte- gevolgd door
een demonstratie carrousselrijden door
een dozijn jeugdige ruiters en amazones o.l.v. manegeeigenaar Filip Dros. Hij
toonde wat er in korte tijd, er was
slechts drie maal geoefend, op dit gebied van de ruitersport valt te bereiken
door de jongens en meisjes. Na dit onderdeel van het programma werden
door de heer De Gooijer de prijzen uitgereikt aan de winnaars en winnaressen van de dressuurkompetitie, tw..
Ellen ten Haeve (manégepaarden), Corry
Havenaar (pensionpaarden), Citte Regeer (pony's). Kin van Bezu (jeugd t.e.
m. 12 jaar) en Peggy Suurendonk (jeugd
vanaf 13 t.em. 17 pensionpaarden).
Met een carrousseldemonstratie door
volwassen ruiters en amazones, een
Pas de Deux door Filip Dros en kampioene Kim van Bezu, resp. pp paard
en pony, eindigde zaterdagavond het
gevarieerde en tot in de puntjes verzorgde feestprogramma in de manege
in nw. noord. Voor hen die de feestelijke sfeer nog even vast wilden houden
trad tot in de kleine uurtjes het duo
John Mulder (elektronies orgel en
drums) op.

TEKEN
EN
KUNST
SCHILDERS MATERIAAL

m
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ICREATIEF"

BUUREWEG 7ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tel. 17367

GEOPEND!
herman harms
schoenen
verder dealer van zandvoort en
omstreken van helioform en piedro
medies verantwoorde
kinderschoenen.
grote krocht 20B - tel. 17206

c'estbom
Kerkstraat 2a
f
tel. 14597, Zandvoort il

de Gouwe
natuurvoeding
wenst u plezierige paasdagen toe
éénmalige aanbieding:
uit mijn grote assortiment van wijnen,
mag u bij aankoop van f 10.- een fles
wijn voor f 2,00 goedkoper kiezen.
haltestraat 28 - tel. 16948

gemeente
zandvoort
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
In verband met een renovatie van het
VUILLAADSTATION TE ZANDVOORT
zal dit station in de periode van
19 april tot 1 juni a.s. gesloten zijn.
Ondernemers die gewend zijn om afval zelf
naar het vuillaadstation in Zandvoort te
laten brengen, kunnen zich in de periode van
19 april - l juni vervoegen bij het gewestelijk
overlaadstation aan de Oudeweg in de Waarderpolder te Haarlem.
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Het ophalen van huis- en grofvuil door de gemeentereiniging zal normaal doorgang
vinden.

NASSAUSCHOOL MAAKTE KENNIS MET OUDE VOLKSMUZIEK
Dankzij de groep 'Windkracht 8' van
de Stichting 'De dansende beer', een
stichting die volksmuziek op de lagere school propageert, hebben de vier
de, vijfde en zesde klassers van de
Oranje Nassauschool vorige week op
een middag kennis kunnen maken
met de omstandigheden waaronder
in 1860 geronselde soldaten aan boord
van een munitieschip leefden, hoe ze,
eenmaal gedrost, in hun levensonderhoud voorzagen als straatmuzikant,
hoe ze kennismaakten met het negermeisjes Sally en hun uiteindelijke terugkeer naar Holland met het nederlandse schip 'Zuiderkruis' en hun
feestelijke aankomst in Amsterdam.
Jos Koning, Bert Aalbers en Peer van
der Burgh, leden van bovengenoemde
stichting en musicologen aan de Rijksuniversiteit van Amsterdam, hebben de
gave dit allemaal tot leven te brengen
door het boeiend te vertellen, te omlijsten met toepasselijke muziek, vaak
op oude instrumenten, terwijl ze met
hun alleraardigste liedjes de jeugd al
gauw wisten te bewegen tot meezingen. Maar het bleef niet bij zingen
alleen. De'meeslepende klanken van de
twee violen en de banjo die Jos, Bert
en Peer ten gehore brachten en die
vaak dienen als begeleiding van square
dancing misten ook nu hun uitwerking
niet. Nadat een groepje van zes de
spits had afgebeten raakten ook de andere kinderen aangestoken en op het

MANGO CHUTNEY

laatstfwaren er alleen nog maar lege
stoelen in de aula waaromheen groepjes
uitbundig dansende leerlingen. Het liep
uit op een ware happening en een groter
kompliment voor het optreden van
'Windkracht 8' is moeilijk denkbaar.

Er zijn nog enkele uren vrij
op de twee modernste tennisbanen
uit de regio.
Bel voor informatie:
'DE DUINPAN'
Vondellaan 57 - tel. 12170

De directeur,
ing. N. Wertheim.

restaurants

~

nationale
hartweek
Van 5 t/m 13 april wordt
gecollecteerd voor de
Nederlandse Hartstichting. Dat is hard nodig,
want de strijd tegen harten vaatziekten vergt jaarlijks ruim/16.000.000,-.
Daarvan komt nog geen
half procent uit waarderingssubsidies van de
overheid. Het overgrote
deel - ruim negenennegentig procent-wordt
door de Nederlandse
bevolking, door U dus,
bijeengebracht Laat de
collectant daarom niet
vergeefs bij U aankbppen;

nederjandse
hartstichting
vrienden van de hartstichting
SophialaanIO,
2514 JR's-Gravenhage,
Giro 300, Bank 70.70.70.600

NIEUW
Vastrechtkaart (20 mei t[m 31 aug.)
alleen in de voorverkoop
van 19 april t/m 19 mei
persoonlijk vastrechtkaart f 45,50
gezinsvastrechtkaart f 118.-bij betaling f 2.-- p.p./p.bezoek
na 18.00 uur zonder bijbetaling
Rekent u zelf eens uit
wat UW voordeel is!!
TOT ZIE NS in uw zwembad
'DE DUINPAN'
Vondellaan 57-tel. 12170

Zeestraat 49-51 2042 LA Zandvoort Tel. 02507-12023
feest, vergadering of partij
HOTEL KEUR
ontvangt u hartelijk en gastvrij

SNACKBAR

VONDELLAAN 1b ZANDVOORT
TEL.02507-16227

EJTUTl
BINNEN- en BUITENWERK
DUBBELGLAS - VOORZETRAMEN
verkoop van VERF
GLAS
BEHANG

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort

Bij uw vakhandel
schildershal C J. Paap

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning voor aleenstaanden
Lorentzstraat 563
bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs f. 454,35 per maand.
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan alleenstaanden.

Hofdijkstraat 24

Tel. 12206

Telefoon 02507 - 1 44 99

4. de flatwoning
Lorentzstraat 479
Deze woningen bestaan uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, blokverwarming, lift,
berging.
Huurprijs f. 549,80 per maand.
PEUGEOT
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596b.g.g. 13759

VC> vlWOC JD*Wév

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNËN.

Pakveldstraat 21 Zandvoort.}
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

Haltestraat 65, tel. 1 2060

TALBOT

Autobedrijf

voor:

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper. Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023- 260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

De toewijzing van deze woningen geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapsnummer
van de vereniging. Belangstellende leden
dienen uiterlijk op dinsdag 13 april 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 uw lidmaatschapsnummeren de geboortedatum te vermelden.
Tevens dient u de woningen in volgorde van
voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de briivenbus 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 Burgemeesteren 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.

1. Aangeboden: 4 kamerflatwoning Keesomstraat. Huur f 441,60 per maand.
Gevraagd: kleinere (flat) woning (max. 1e
verdieping) of boven (duplex)woning.
2. Aangeboden: 4 kamerflatwoning Flemingstraat (nabij winkelcentrum)
Huur f 548,90 per maand.
Gevraagd : eengezinswoning
3. Aangeboden: 4-kamerflatwoning Celsiusstraat Huur f 406,20 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning

KAMERLING ONNESSTRAAT 38

ƒ

Bent u al bij het ^

'
KINDERWINKELTJE »
geweest ?
Nee?
Onze voorjaarscollectie is
ECHT de moeite waard om
eens te komen kijken.
Tot gauw
Els en Louise

B & W verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

RUILRUBRIEK APRIL 1982

TEL. 02507 B 8484

* twee wiel er bedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

2. de flatwoning
Lorentzstraat 311
3. de flatwoning
Lorentzstraat 335

&

VERSTEEGE

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.

omroepers
Autorijschool
PHl L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071
Te koop rolstoel - merk
ortopedia, z.g.a.n. inklapbaar. Inl. tel 14755, C.J.
Paap.
WONINGRUIL
limburg/zandvoort
of omgeving
Voor nadere inlichtingen bellen naar 04498-51311.
WEGGELOPEN twee jonge
poesjes, een zwart-wit en
een bruin met vlooienbandjes.
Terug te bezorgen tegen beloning Wilhelminaweg 54,
tel. 18027.
BILDERDIJKSTRAAT, kl.
woonhuis, woonkamer, si aapkerm, bergkamer, keuken,
douche, f. 85.000.- CENSE
makelaar o.g., tel. 12614.
Klein schildersbedrijf
vraagt schilder-, wit en behangwerk. Prijsopgave vrijblijvend. Tel. 023-311588
of brieven onder nr. 240
buro van dit blad.

1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

vrijdag 16 april 1982
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LAATSTE NIEUWS
STEMBURO'S IN ZANDVOORT
VOOR MINDERVALIDEN
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 juni a.s. zijn
in de gemeente twee stemburo's speciaal ingericht voor minder validen.
Deze stemburo's zijn gevestigd in de
Hannie Schaftschool aan de Cornelis
Slegerstraat (stemdistrikt 5) en het Huis in het Kostverloren aan de Burg.
Nawijnlaan (stemdistrikt 11). Staat op
de
oproepkaart het nummer van een
6 april - 13 april 1982
van de hier genoemde stemdistrikten,
ondertrouwd : Adriaan Cornelis Te- dan kan op deze plaatsen worden gerol en M.onique Cornelia van der Zwart; stemd.
Gijsbert Marinus Komlossy en WilhelIs dat niet het geval - staat op de opmina Louise Albertina Boonacker ; Ro- roepkaart het nummer van een ander
bertus Krippendorf en Jannie Elisabeth stemdistrikt - dan moet een zogenaamBrouwer.
de kiezerslegitimatiekaart worden aangehuwd : Klaas Jacobs en Martha
gevraagd bij de afd. burgerzaken van
Koks; Johan Peter Water en Barbara
de gemeentesekretarie. Schoolstraat 6.
Kübler.
Een kiezerslegitimatiekaart kan uitergeboren : Feikje dochter van W. Bol lijk woensdag 19 mei a.s. schriftelijk
en A.S. Wijnalda ; Mathilde Laura doch- worden aangevraagd en uiterlijk vrij-,
dag 28 mei a.s persoonlijk bij deze after van J.J. Alders en G.C. Teitsma ;
deling afgehaald.
Petra Stefanie dochtervan P.L.R. Jansen en A.'Zwemmer.

provincie in principe akkoord met
woningbouw in zandvoort-zuid
Het provinciaal bestuur heeft minister
van Dam van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening laten weten dat het
zich schaart achter het verzoek van de
gemeente Zandvoort om Zandvoortzuid niet langer voor woningbouw te
blokkeren.

burgerlijke stand

Volgens de langzamerhand beruchte
aanwijzing van voormalig minister Gruyters, die bepaalt dat de kustgemeente
geen huizen meer mag zetten buiten de
huidige bebouwingsgrenzen, zijn de zuiderduinen taboe. Dat voorschrift is dan
ook vastgelegd in de streekplannen
voor Zuid-Kennemerland en het Amsterdam-N oordzeekanaal gebied.
Al ten tijde van de ministeriële aanwijzing waren Gedeputeerde Staten het
oneens met de bewindsman. In het
toenmalige overleg tussen Zandvoort
en de provincie waren immers verwachtingen gewekt over woningbouw in
Zuid. Positieve verwachtingen, want
ook eerder, in 1967, hadden de Statenbestuurders openlijk vastgesteld dat er
niet aan te ontkomen viel dat Zuid in
de loop van de tijd voor bebouwing in
aanmerking zou komen.
De noordhollandse bestuurders vinden
het eenvoudigweg een kwestie van behoorlijk bestuur om dan ook nu de gemeente niet in de steek te laten.
In zijn brief aan de minister gaat het
dagelijks bestuur van de provincie nogmaals in op de nijpende woningmarktsituatie in de badplaats. In de onlangs
verschenen provinciale Beleidsnota
Woningbouw wordt voor Zandvoort in
de periode 1980 -1990 een woningbehoefte geraamd van ruim duizend woningen. In 1982 en 1983 kunnen er daarvan
hoogstens 215 gebouwd worden. Dan
is de koek op. Alternatieven zijn op korte termijn niet in zicht. In de NORONlokatie {tussen Haarlem en Hoofddorp)
komen wel huizen voor zandvoortse
burgers beschikbaar, maar, aldus de
provincie, dat zal aanzienlijk langer op
zich laten wachten dan aanvankelijk gepland. Bouw in Zandvoort-Noord is in
verband met de geluidshinder van het
circuit voorlopig geen haalbare kaart.
Het is trouwens nog maar zeer de vraag
of eventuele bouwplannen voor Zuid
wél op korte termijn enige verlichting
kunnen geven. Het is niet onwaarschijnlijk dat eerst jarenlange bezwaarschriftprocedures doorlopen moeten worden.
Tot de Kroon aan toe.

belangrijke adressen
14444 Politie (alben noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 GemeenteMkretarie
17947 Informatieburo WV
18063 Stichting Wijkraad Nw. Noord
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinttrman, ZandvoortMlaan
Daihatsu deatanenriot
Rinko autotechniek, werkplaats en magazijn.
13360 Rinko verkoopcentrum, ntouwe en gebruikte Renaults.
12135 ZandvoortN Koerent b.v.
Achterweg 1

12323

Gedeputeerde Staten mogen verder wel
positief staan tegenover de gedachte om
de zuiderduinen uit de aanwijzing van
Gruyters te halen, dat betekent nog allerminst dat zij, mocht de minister het verzoek al inwilligen, zonder slag of stoot
met elk bouwplan akkoord zullen gaan.
Het provinciaal bestuur is zich terdege
bewust van de betekenis van het duinmiljeu, de landschappelijke waarde en

de kwetsbaarheid van het gebied. De
hoofdfunktie ervan is natuurterrein.
Een fors gedeelte van het betreffende
duinterrein wordt gerekend tot het
waterwingebied. De provinciale verordening op de bescherming van bodem
en grondwater maakt woningbouw in
het aangewezen gebied weliswaar niet
onmogelijk, maar zeker zullen er dan
strenge eisen gesteld worden. Uitbreidingen in dit gebied, zo zegt het provinciebestuur, zijn aan vele beperkingen onderhevig en zullen daarom slechts
met grote voorzichtigheid mogen geschieden.

FORMULIEREN VOOR
HUURSUBSIDIE '82 - '83
GOED LEZEN
Het gemeentebestuur van Zandvoort
maakt huurders die in de periode van
1 juli 1981 tot 1 juli van dit jaar huursubsidie ontvangen er op attent dat
het ministerie van volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening in de loop van
deze en komende maand de aanvraagformulieren zal toezenden voor de
periode juli '82 - '83.

De gemeente verzoekt bewoners van
huurhuizen die in aanmerking komen
voor huursubsidie de aanvraagformulieren voor '82 - '83 niet eerder in te
leveren nadat alle gegevens bekend
zijn die voor het invullen van het
huursubsidieformulier noodzakelijk
zijn. In de regel zal dit in de maand
juni zijn, het tijdstip waarop door de
verhuurder de nieuwe huur per 1 juli bekend zal worden gemaakt.
De vorm van de aanvraagformulieren
voor individuele huursubsidie is dit
jaar sterk veranderd door het ministerie. De gemeente adviseert de
huurders dan ook het formulier
goed te lezen alvorens het in te vullen. Heeft men vragen over de regeling of over het invullen van het
formulier dan kan men zich wenden
tot het gemeentelijk buro volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel:
14841 en vragen naar toestel 120/121.
Nieuwe aanvraagformulieren zijn tevens verkrijgbaar bij genoemd buro
en voor de huurders van woningen van
de woningbouwvereniging 'Eendracht
maakt Macht' bij het kantoor van de
vereniging aan de Thomsonstraat in
Zandvoort nieuwnoord.

overleden : Leentje van derWolde,
oud 92 jaar ; Gijsbert l des, oud 86 jaar;
Maria Louisa Ditmeijer geb. Faber, oud
71 jaar ; Anna Maria van der Meij, oud
92 jaar.

VHS-videorecorders
vanaf f 1.995,-Betamax videorecorders
vanaf f 1 .898,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
tel. 13618

waterstanden
april H.W.
16
09.11
17
10.30
m
11.54
19
00.28
01.35
20
21
02.29
22
03.13
23
03.56
24
04.37
25
05.12
26
05.46
27
06.30
28
07.15
29
08.04
30
09.11

L.W.
17.11
18.31
19.55
08.28
09.35
10.30
11.12
11.54
12.36
13.12
13.46
14.29
15.16
16.06
17.11

H.W.
21.57
23.11
13.07
14.05
14.53
15.34
16.12
16.52
17.31
18.13
18.56
19.45
20.45
21.56

L.W.
05.57
07.10
08.28
21.07
22.06
22.55
23.35
00.12
00.51
01.30
02.13
02.56
03.46
04.45
05.56

Springtij 10 en 26 april
Doodtij 3 en 18 april

bal rolt voortvarend dit seizoen

Het gaat goed met het zandvoortse voetbal. Vier zaterdagvoetbalelftallen promoveerden dezer dagen. Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen naar de
eerste klasse van de HVB en het tweede
elftal van Zandvoort'75 naarde KNVB.
Eerder promoveerden de E-junioren en

het derde elftal van Z'75 na het behalen
van de kampioenstitel in hun resp. afdelingen. Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft al verscheidene weken
de leiding van de kompetitie en ook
het eerste elftal van TZB bezet een gunstige plaats op de ranglijst. Het zal er in

de komende weken om gaan spannen
of beide kandidaten hun riante positie
weten te behouden (ZVM) en te verbeteren (TZB) met een kampioenschap
als beloning.

kerkdiensten

groeten uit zaïidvoort
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VEEL VROUWEN BLEVEN WEG
BIJ MEDIES ONDERZOEK

.

Niet hotel Driehuizen
dat in de loop der jar
ren vaak genoeg onder de aandacht werd
gebracht, maar de bokkenwagen er voor is de
reden van deze 'Groeten uit Zandvoort..

Aan het eind vorige en begin deze
maand in Zandvoort gehouden baarmoederhalskankeronderzoek heeft minder dan een derde van de opgeroepen
vrouwen deelgenomen: 247 van de 827.
Van de 580 vrouwen die niet zijn verschenen zonden 251 zonder opgaaf van
redenen bericht van verhindering en
lieten 329 in het geheel niets van zich
horen. De vrouwen die in het geheel
niet hebben gereageerd worden dringend verzocht de oproepkaart, met vermelding van reden van verhindering,
terug te zenden naar het gemeentehuis
of af te geven bij de afdeling burgerzaken van de gemeentesekretarie aan
Schoolstraat 6. Dit in verband met het
toekennen van subsidie door de provincie t.b.v. genoemd onderzoek. Men
kan ook telefonies reageren onder
nummer 14841.

HERVORMDE KERK
zondag 18 april a.s.:
10.00 uur : Vicaris Th J. Haitjema, gemeensch. herv./ger. dienst
GEREFORMEERDE KERK
zondag 18 april a.s.:
10.00 uur: Viscaris Th. J. Haitjema, gemeensch. herv./ger. dienst
in de hervormde kerk
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 17 april a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 18 april a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met St.
Caeciliakoor.

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

nieuws prijs lions zandvoort voor
kort & klein
• Bij het stuntrijden door een autobus op het circuit op maandag tweede
paasdag werden drie toeschouwers op
de tribune door rondvliegende onderdelen van de bus getroffen en moesten
zich met hoofdletsel in ziekenhuizen
in de omgeving van Zandvoort onder
mediese behandeling stellen. De 36-jarige belgiese stuntman kwam er ook
niet heelhuids van af en liep verwondingen aan zijn neus en rechterwijsvinger op. Hij kon ter plaatse worden geholpen.

s.o.s. kinderdorpen
Op maandag 26 april zal in Hotel Bouv
wes de zesde door de Lions Club Zandvoort beschikbaar gestelde 'Prix d'Humanité' worden uitgereikt aan SOS-K inderdorpen.
Het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte beeldje van de beeldhouwster
Bep Sturm-van den Berg wordt door
de sekretaris van de Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdorpen, mevrouw Dr. Ir. M.M.Y. MeijerPraxmarer in ontvangst genomen.

• Het bleef afgelopen maandag niet
bij dit incident op de racebaan. Een 27jarige inwoner van Zandvoort werd door
een circuitbewaker het ziekenhuis inge-'
slagen. De bewaker was van mening dat
de plaatsgenoot, die vanaf de puinstortplaats naar de paasraces keek, zich te
dicht bij het circuit bevond. Om zijn
ongenoegen kenbaar te maken sloeg
hij de zandvoorter enkele malen met
een ijzeren staaf tegen het hoofd. Na in
een ziekenhuis te zijn behandeld heeft de
inwoner bij de politie aangifte van mishandeling gedaan.

De SOS-Kinderdorpen-beweging is een
privé 'social welf are'organisatie en
politiek geheel onafhankelijk. De associatie in ieder land is verantwoordelijk voor het SOS-werk in eigen land.
Taak is het bevorderen van het bouwen
van dorpen, alsmede het verkrijgen van
de noodzakelijke fondsen.
Het benodigde geld voor het bouwen en
eksploiteren van SOS-kinderdorpen
komt voornamelijk van bijdragen van
leden en van donateurs. Zo'n 3 a 4
miljoen mensen in meer dan 100 landen maken het werk van de organisatie mogelijk middels hun bijdrage. De
• Met een wippertoestel hebben leden regelmatige bijdragen van leden zijn de
van het station Zandvoort van de KNZH- basisbron van inkomsten voor de SOSRM verleden week enige tijd stand by
gestaan om zo nodig assistentie te kunnen
verlenen aan de opvarenden van een duits
jacht dat voor de kust van Zandvoort in
moeilijkheden verkeerde. Het schip
De gedaantewisseling die de vestiging van
werd tenslotte door de KNZHRM-redde Nederlandse Middenstands Bank aan
dingboot van Umuiden naar de haven
de Passage heeft ondergaan, mag wel
gesleept.
bijzonder geslaagd heten. Dooruitbreiding
via het naastgelegen winkelpand
• 'Wat is feminisme' is het thema van
is een ruimte ontstaan die het mogelijk
een praatavond die op woensdag 21
maakt aangenaam toeven met nuttige
april a.s. wordt georganiseerd door het
bankzaken te verenigen.
vrouwenkafe in het buurthuis 't Stekkie
Men heeft van de gelegenheid gebruikt
aan de Fahrenheitstraat. lederevrouw
gemaakt om enkele nieuwe ideeën toe
of meisje met eigen ideeën, opvattingen
te passen om de dienstverlening soepel
en mogelijk vooroordelen tegen deze
te doen verlopen. De kasruimte is aanbeweging is^van harte welkom om sazienlijk vergroot en er is een tweede inmen met de vaste medewerksters van het gang gekreeërd om de toeristenstroom
vrouwenkafe van gedachten te wissemakkelijker te verwerken. De gebruikelen. De bijeenkomst begint om 20.30
lijke ingang is bedoeld om de vaste kliënuur. Voor nadere informatie over deze
tele in alle rustte kunnen ontvangen.
thema-avond bellen naar 14744.
Beneden is de kluisruimte uitgebreid
om aan de toenemende vraag naar safee Een brandje in de avonduren van
loketten tegemoet te komen.
tweede paasdag in kafe-restaurant 'De
Bij de officiële heropening afgelopen
Kousenpael' aan de Haltestraat kon
woensdag door zandvoorts eerste burger
door de snel ter plaatse zijnde brandde heer Machielsen, bood direkteur R.
weer in enkele ogenblikken worden geEngel namens de Middenstandsbank
doofd. Het vuur was ontstaan bij het
een cheque aan bestemd voor het lokale
aanmaken van de open haard waarbij
verenigingsleven. De burgervader die deeen fles spiritus werd gebruikt. Te veel
ze geste bijzonder waardeerde, liet zijn
van dit brandbare spul joeg de vlam in
keus vallen op een drietal verenigingen:
de schoorsteen. De publieke belangstel-__ het Genootschap Oud Zandvoort, de
ling voor het bluswerk was bijzonder
~~ Bomschuiten bouwklup en Folkloregroot. De enige verwarmende attraktie
vereniging De Wurf. Geheel in stijl,
tijdens de koude paasdagen.
want ook de muren van de moderne
bankvestiging werden gesierd door
mooie prenten van Zandvoort uit een
ver verleden.

za{<en ïïi zandvoort

kinderdorpen. Privé-begunstigers, maatschappijen en organisaties sponsoren een
kind of een volledig SOS-gezin.
Verder ontvangen de dorpen legaten en
in bepaalde landen wordt een deel van de
kosten betaald door de wettelijke verantwoordelijkheden. De ontvangen gelden worden geadministreerd door de
SOS Associates in de verschillende landen.
ledere associatie tracht de kosten tot
een minimum te beperken. Het juiste
gebruik van de fondsen wordt verzekerd door interne toezicht-organen
en door onafhankelijke professionele
accountants.

APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder
tel. 13185
Rond de prijsuitreiking in hotel BouGESLACHTSZIEKTEN
wes is een feestelijk programma opgevoor algemene informatie bel
bouwd met medewerking van Martine
023 - 320202 (dag en nacht)
Bijl, Henk van de Moolen en een grandioze modeshow met collecties van de
couturiers Frans Molenaar, Frank Govers en Max Heymans. De toegangsprijs
voor deze avond bedraagt f 50.- per persoon en de netto opbrengst
zal ten goede komen van de Stichting
'Lions helpen kinderen'.
Kaarten voor het bijwonen van de Prix
d'Humanité zijn verkrijgbaar bij : vvvzandvoort, Schoolplein 1 tel 17947 en
hotel bouwes. Badhuisplein 7, tel. 150411

veel bonte
voorjaarskleuren

spreekuur
voor gehandikapten
voor u open) en voor het gebouw is een
Met ingang van heden wordt er in het
Informatiecentrum aan de Koningstraat parkeerplaats voor invaliden.
Het informatiepunt is ook telefonies te
14 te Haarlem een spreekuur gehouden
bereiken, tel. 31 9574. De openingstijspeciaal t.b.v. lichamelijk gehandikapden zijn : maandag 13.30- 15.30 uur,
ten en hun vrienden/familie uit de redinsdag 10.-OO - 12.00 uur; woensdag
gio Zuid-Kennemerland, w.o. Zand13.30 - 15.30 uur en donderdag 10.00
voort. In dit informatiepunt voor li- 12.00 uur.
chamelijk gehandikapten kan iedereen
terecht met allerlei vragen. Er is advies
Het informatiepunt is een initiatief
en informatie te krijgen over :
van de Kommissie Lichamelijk Gehanontspanning en ontwikkeling voor lichadikapten Zuid - Kennemerland. In demelijk gehandikapten ; zorg en revalidaze
tie; wonen ; belangenorganisaties; ge- . • KLGZK werken organisaties, groepen en personen samen aan de bevorspreksgroepen; uitkeringen en voorziedering van het welzijn van lichamelijk
ningen, deelname aan het arbeidsproces en vervoer, verkeer en toegankelijk- en zintuiglijk gehandikapten in de regio Zuid-Kennemerland.
heid.
Het informatiepunt heeft medewerk(st)
ers, die met de gestelde vragen kunnen
helpen. Men kan hen bellen of langskomen. Het gebouw is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers (men houdt de deur
o Morgen,zaterdag 17 april, organiseren
zandvoortse leden van R.T.C.OLYMPIA
een toertocht over een afstand van 80
km. De start vindt plaats bij Strandpaviljoen no.8 'Trefpunt'. De deelnamekosten bedragen f. 1,50 indien men in het
bezit is van een Fietstoerkaart en
f.3,50 indien dit niet het geval is. Er
wordt gereden in een rustig toertempo
achter voorrijders en er wordt minimaal
één rust ingelast. Ruwweg gaat de route als volgt: Zandvoort - Haarlemmermeer- Klupgebouw R.T.C.OLYMPIA
- via opnieuw de Haarlemmermeer
naar de bollenvelden - Langevelderslag - het duinpad - terugkeer in Zandvoort bij strandpaviljoen no.8 'Trefpunt' om ongeveer half ée'n.
men's fashion
Nadere inlichtingen kan men krijgen
grote houtstraat 124 / haarlem
bij D.Castien, Keesomstraat91, tel.
ook koopavonden geopend
17547

sport - spel

zelf s de
'vakantiekollektie'
is er al...

ZUSTERDIENST
zaterdag 17 en zondag 18 april a.s.:
zuster E. verhoef-tel. 01719- 12407

men's fashion
grote houtstraat 124/haarlem
ook koopavonden geopend

nieuws
kort & klein
• Vorige week hield de politie in de
duinen ter hoogte van 'de muur' twee
uit Haarlem afkomstige knapen in de
leeftijd van 12-13 jaar aan die bezig
waren met katapults op passerende treinen te mikken. Na op het buro te zijn
gewezen op de mogelijke gevolgen van
hun 'spel' werden beide lieverdjes door
hun ouders opgehaald.
• De zandvoortse Muziekkapel, die in
de voor- en na oorlogse jaren grote aktiviteiten ontplooide en deelnam aan tal
van konkoersen in en buiten Zandvoort,
gaat de komende zomer het 65-jarig
jubileum vieren. De kapel die zich de
laatste jaren buiten de repetities nog
maar zelden liet horen, treft momenteel
de nodige voorbereidingen voor het
eeuwfeest dat op zondag 6 juni a.s. in
het verenigingsgebouw 'De Krocht' zal
plaats vinden. Op die dag treden op uitnodiging van de jubilerende kapel een
dozijn en wellicht meerdere blaaskorpsen op die zullen deelnemen aan een
blaaskonkoers waarvoor diverse prijzen beschikbaar zijn gesteld.
Ondertussen is de vereniging bezig met
het aantrekken van nieuwe leden die
hun partijtje in de kapel willen meeblazen. De repetities vinden iedere maandagavond tussen 7 en 10 uur plaats in
het Gemeenschapshuis. Op dit adres
kan men zich ook opgeven als werkend
lid van de kapel.

club maritlnoe

SNACKBAR
JACQUELINE
ARNOUD

(strandpaviljoen 9, bij de Rotonde)
Vanaf donderdag 15 april zijn wij tevens geopend als
STRANDRESTAURANT

gemeente
zandvoorf
UITNODIGING

Als hoofdgerechten voeren wij: Tournedos, Entrecôte,
Wiener Schnitzel, Hollandse biefstuk, Varkenshaas, Halve kip,
Gebakken tong en Gebakken schol.

Voor de BIJEENKOMST inzake de ontwerpnota EMANCIPATIEBELEID te houden op
donderdag 22 april a.s. in het Raadhuis,
ingang Haltestraat (kommissiekamer).

De keuken is dagelijks geopend van 18.00 tot 22.00 uur,
behalve dinsdags.

Deze bijeenkomst is bedoeld om IEDEREEN
in de gelegenheid te stellen mee te praten
over het gemeentelijk emancipatiebeleid voor
de komende jaren.

Voor reserveringen : telefoon 18888.

Miele Wassalon
WASUNIEK

Belangstellenden kunnen de ontwerpnota
opvragen bij: Gemeentesekretarie Zandvoort,
af d. Onderwijs c.a.'Raadhuisplein 4, tel. 14841
tst. 139.

VONDELLAAN 1b ZANDVOORT
TEL. 02507-16227

• wassen
• lakenpakketten
• chem. reinigen

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort

Haltestraat 63B - 2042 LL Zandvoort

'" : V ;

tel. 14417

VERSTEE6E
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 -Zandvoort

(Joke en Heleen)

't KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 - 3
Open 10.00- 18.00 uur
Zondag 13.00-18.00uur
Tel. 16580

12 mei
Hotel Samara in Sousse
2 weken - half pension
f 935,--

TE HUUR
ZANDVOORT NOORD
120 m2 kantoorruimte op 1e verdieping
bevattende 3 a 4 kantoorruimte + archief,
keuken, toilet en c.v.-gas
Nader inlichtingen CENSE makelaars o.g.
telefoon 12614

gemeente
zandvoort
.
GEMEENTE WATERBEDRIJF
SPOELEN BUIZENNET
Wegens het spoelen van het buizennet zal in
de navolgende nachturen de waterdruk zeer
gering zijn.
Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats in
de periode:
maandag 26 april a.s. 23.30 uur - 5.00 uur
dinsdag 27 april v.m.
Het spoelen van ZANDVOORT vindt plaats
in de periode:
maandag 19 april t/m vrijdag 23 april a.s.
van 23.30 uur - 5.00 uur en
maandag 10 mei t/m vrijdag 14 mei a.s.
van 23.30 uur - 5.00 uur.
Men gelieve in deze perioden 's-nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of anders
wat water in voorraad te nemen.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

V

J. BLUYS

POUN
5398

&

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

omroepers

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A. RJTMAN
Telefoon 14365

VUILLAADSTATION TE ZANDVOORT
zal dit station in de periode van
19 april tot 1 juni a.s. gesloten zijn.
Ondernemers die gewend zijn om afval zelf
naar het vuillaadstation in Zandvoort te
laten brengen, kunnen zich in de periode van
19 april - l juni vervoegen bij het gewestelijk
overlaadstation aan de Oudeweg in de Waarderpolder te Haarlem.
Het ophalen van huis- en grofvuil door de gemeentereiniging zal normaal doorgang
vinden.
De directeur, .
ing. N. Wertheim.

Installatie bureau

OROENEIIEIN B.V.

Klein schildersbedrijf
vraagt schilder-, wit en behangwerk. Prijsopgave vrijblijvend. Tel. 023-311588
of brieven onder nr. 240
buro van dit blad.

1948

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
In verband met een renovatie van het

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

ten name van de "Nederlandse Stichting Hulp Polen",
Den Haag.

Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

gemeente
zandvoort

Haltestraat 65, tel. 12060

DE NOOD NEEMT TOE.

Jong stel zoekt
WOONRUIMTE
per 1 juni, 2 a 3 grote kam.
met keuken, douche, toilet.
Tel. 18760 na 18.00 uur.

De Burgemeester
H. Machielsen

""

tussen 16.00-18-00 uur,
behalve zondags
Wij bezorgen en halen de
banden bij u thuis.

VLIEG 'NS VLUG OP REIS
28 april 2 weken Tunesië
Hotel Riadh in Sousse
f 795,--

De Sekretaris
A.H. Merts

Bel voor prijsopgave,
en titellijst
02507-18326

Openingstijden: ma - di - do - vrij 08.30 - 17.30 uur
woensdag 08.30 - 13.00 en zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Telefoon 02507 - 1 44 99

NU aanbieding
zomerjacks vanaf
f 59,00
(En heeft u onze koffie
al geproefd?)

; Pbstbüs374,
2040 AJ Zandvoort

De ontwerpnota ligt tevens ter inzage in het
Raadhuis, de Openbare Bibliotheek en Wijkcentrum 't Stekkie.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
l TEL.02507 18484*

gemeente
zandvoori
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van 30 maart
1982 op grond van artikel 21 van voormelde
wet heeft verklaard, dat voor het gebied
Stationsplein e.o. een bestemmingsplan wordt
voorbereid.
Bedoeld besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het gebied
is aangegeven ter gemeentesecretarie voor een
ieder ter inzage (bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening).
Zandvoort, 6 april 1982.
De Burgemeester voornoemd,
K:C. van der Mije Pzn. l.b.

HERMAN HARMS SCHOENEN

Grote Krocht 20b - telefoon 1 72 06
v. d. Werf f
mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort
PEUGEOT

ongevoerde katoenen
(COLBERTS
in geel, wit en marine

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

BINNEN- en BUITENWERK
DUBBELGLAS - VOORZETRAMEN
verkoop van VERF
GLAS
BEHANG

XiRKSTR.20

• TEL: 13136

reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

bel 02507 17353

Bij uw vakhandel
schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24

Tel. 12206

Heropening NMB kantoor Passage 33
in Zandvoort.
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.
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-

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 51/4 -10 V4%), door met

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

geld... ach, dat hoort 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 umee.

82* jaargang no. 29

dinsdag 20 april 1982

eanduoortee

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
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zandvoort heeft nog geen plan
voor werkeloze jongeren
• De afgelopen weken is, zoals al
eerder gemeld, verscheidene keren
eksplosief materiaal uit de tweede
wereldoorlog gevonden op en bij
caravankamp 'De Duinrand'. De deskundige Opruimingsdienst gaat het nu
grootscheeps aanpakken. Op het caravanterrein zijn een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen, nu er een uitgebreide speuraktie met groot materieel voor de deur staat. Er zal een
speciale graafmachine ingezet worden.

Verveling en agressie, vandalisme en
jeugdkriminaliteit: menig zogenaamd
'jongerenprobleem' wordt óp dit moment als argument gebruikt om duidelijk te maken dat de werkeloze jeugd
nu maar eens de handen uit de mouwen moet steken. Ledigheid is immers
des duivels oorkussen.
De 'paying majority', het betalend deel
van de bevolking beziet zijn werkeloze
medeburger met argusogen.
De overweging dat er simpelweg niet
genoeg betaald werk voorhanden is, de
voorspelde groei van de langdurige werkeloosheid, het mag niet langer baten.
Gewerkt moet er worden.

• De eerste duinbrandjes zijn al weer
gesignaleerd. De kleine brandjes, bij
de Vijverhut en het Kennemerdierentehuis, konden snel geblust worden.
Oppassen met vuur is een elk zomerseizoen terugkerend motto.

Precies op tijd aansluitend bij het volksgevoel verscheen onlangs het gemeenschapstakenplan van minister van der
Louw. Het plan is bedoeld voor werkeloze jongeren van 16 tot 23 jaar die
niet aan de slag kunnen komen en nu
een uitkering ontvangen. Hen zal vriendelijk maar zeer dringend verzocht worden een aantal taken voor de gemeenschap te verrichten die anders blijven
liggen, tijdelijke klussen als aanvulling
op de betaalde arbeid van anderen. De
minister denkt met name aan vrijwilligerswerk, boodschappendiensten, tafeltje-dek-je, stencilwerk voor aktiegroepen, het opzetten van peuterspeelzalen
en crèches, hulp in buurthuizen, het
knotten van wilgen, het schoonhouden
van parkjes enzovoort. Een veredeld
heitje voor een karweitje.
Omdat de behoefte van de plaatselijke
gemeenschappen niet door de minister
vastgesteld kan worden is die taak wéggelegd voor de gemeenten. Als de jeugdige werkeloze zelf niets nuttigs weet
te kiezen uit het pakket werkzaamheden, zal de sociale dienst hem of haar
een gericht aanbod doen. Weigering
heeft officieel geen gevolgen voor de
halsstarrigen, maar vrijblijvend is het
plan geenszins. De boze blik.van vadertje staat is mooi verpakt: 'afhankelijk
van de individuele omstandigheden zal
een zekere aandrang uitgeoefend kunnen worden om werkeloze jongeren
tot eigen initiatief te bewegen'. Deelname aan de klusjes mag overigens niet
langer dan een jaar duren. Daarna
wacht opnieuw een werkeloos bestaan.
De gemeenten kunnen zelf beslissen of
zij al dan niet mee zullen werken aan
het gemeenschapstakenplan. Dat kan
dan nog heel wat problemen opleveren
want het rijk wenst voor de uitvoering
van het plan geen stuiver uit de schatkist te halen. De gemeenten draaien
voor de kosten op. Tot 15 mei kan op
het plan gereageerd worden, in de zomer verschijnt een definitieve versie.
Van der Louw zegt nadrukkelijk niet
bezig te zijn met een werkgelegenheidsplan. In tal van interviews benadrukt
hij de opvoedende waarde van de jeugdige arbeid. Als resultaat van zijn plan
ziet hij het verkrijgen van werkervaring
en arbeidsdisipline. Een houvast voor
een jeugd zonder perspektief. Met andere woorden: arbeid adelt. De situatie
op de arbeidsmarkt lijkt echter ook in
de toekomst niet erg rooskleurig. Het
twijfelachtige resultaat van het klusjesplan van de CRM-bewindsman is dan
een opvoeding tot modelwerkeloze.
Het zou interessant zijn te vernemen
wat de zandvoortse overheid er van
denkt. Vooralsnog heeft men geen
aanstalten gemaakt zich serieus met

• Bij de definitieve vaststelling van
de kandidatenlijst van lokale politieke
groepering 'inspraak nu' is deze aangevuld met een derde vrouwelijke kandidaat, t.w. mevrouw W.M. MoerenburgBaten (de echtgenote van de voorzitter
van de Handelsvereniging/Hanze). Zij
staat na lijstaanvoerder P. Flieringa en
de kandidaten A.N.J. Gielen, J.G. Anderson en Christine Oudshoorn op de
vijfde plaats. Na haar volgen F.J. PotBos, F. Paap en J. Kuijpers-Wentink.

de opvoedende waarde van jeugdige arbeid . . .
het gemeenschapstakenplan bezig te
houden. De chef van de afdeling sociale
zaken de heer Groenhout weet nog niet
om hoeveel zandvoortse jongeren het
gaat. En ook het gewestelijk arbeidsburo kan daar geen uitsluitsel over geven. Het plan zelf is in de gemeente
nog niet op tafel geweest. Maatschappelijk nuttige zaken zijn er natuurlijk
te over. Te denken valt dan met name
aan het natuur- en landschapsbehoud.
Miljeu-liefhebbende werkeloze jongeren
kunnen hun hart ophalen bij het herstel
en onderhoud van kwetsbare gebieden
als het Kostverlorenpark, Het Vijverpark en het binnenterrein van het circuit. Eén idee uit de vele die met enige
fantasie te bedenken zijn. Een aardig
gezelschaps spel voor de politieke partijen zo vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

waterstanden
april

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01.35
02.29
03.13
03.56
04.37
05.12
05.46
06.30
07.15
08.04
09.11

09.35
10.30
1M2
11.54
12.36
13.12
13.46
14.29
15.16
16.06
17.11

14.05
14.53
15.34
16.12
16.52
17.31
18.13
18.56
19.45
20.45
21.56

22.06
22.55
23.35
00.12
00.51
01.30
02.13
02.56
03.46
04.45
05.56

Springtij 10 en 26 april
Doodtij 3 en 18 april
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zandvoortmeeuwen vergroot voorsprong
op rivalen door zege op zvv
Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen heeft door een 0-1 overwinning
op het zaanse ZVV zijn positie aan de
kop van de kompetitie opnieuw versterkt en gaat nu met twee punten
voorsprong op naaste rivaal ZFC, dat
afgelopen zondag niet verder kwam
dan een gelijk sp£l, aan de leiding.
De ontmoeting met ZVV, die op het
terrein van laatstgenoemd elftal plaats
vond, bleek geen eenvoudige opgave
voor de kustbewoners. De zaanse klup,
die genoegen moet nemen met de laagste plaats in de kompetitie en gevaar
loopt te degraderen, zette eergisteren
alles op alles om tegen Zandvoortmeeuwen een puntje in de wacht te slepen.
Direkt na de aftrap gingen de Zaankanters in de aanval en zagen kans de eerste hoekschop in het duel te noteren.
Het leverde hen geen doelpunt op, maar
voor de defensie van Zandvoortmeeuwen
was het een duidelijk signaal dat men op
zijn tellen moest passen tegenover een
gemotiveerd spelende tegenstander.
Het duurde niet lang of ook de voorhoede ZVM begon er werk van te maken en weldra stonden twee aanvallende ploegen tegenover elkaar die om iedere meter grond van het middenterrein
vochten. Een duel, dat tenslotte beslist
werd in het voordeel van de zowel intechnies^als takties sterkere aanvalslinie
van Zandvoortmeeuwen. Steef Water
en Duncan Pratt drongen diep in de verdediging van de thuisklup door maar
faalden bij de afwerking van hun schoten. Het duo bleef echter aandringen en

in de 37e minuut van de wedstrijd leverde Water het leer op maat voor het
hoofd van Pratt die zonder aarzelen inkopte, 0-1.
Een fraai doelpunt waarmee tevens de
eerste drie kwartier van de ontmoeting
in Zaandam werd afgesloten.
Bij het begin van de tweede helft leek
het er even op dat Zandvoortmeeuwen
snel naar een tweede treffer zou kunnen doorstoten -John van de Zeijs was
heel dicht bij een doelpunt- maar dat
pakte toch anders uit. ZVV nam het
initiatief over en wierp zich met man
en macht in de strijd om de koploper
van de kompetitie een lesje te leren.
De verdediging van de meeuwen toonde deze middag wat ze waard was met
spelers als Richard Kerkman en doelman Ed Steffers. Wat de gastheren ook
ondernamen -en dat was vaak niet ge

ring- de achterhoede van Zandvoortmeeuwen hield stand. Een bijzonder
gevaarlijk moment onstond toen de
ZVV-er Rans op enkele meter afstand
van het ZVM-doel een kopbal lanceerde. Steffers plukte het leer op het
laatste moment uit de lucht.
Ondanks de druk die ZVV op de defensie van Zandvoortmeeuwen uitoefende zag de voorhoede kans een paar
bliksemsnelle tegenakties op touw te
zetten. Hoewel die geen tastbaar resultaat opleverden gaven ze de spelers van
de achterhoede de nodige ruimte om
op adem te komen. De ploeg uit de badplaats bleef overeind en gaf de 1-0
zege niet prijs.
Komende zondag ontvangt het eerste
elftal Volendam op het terrein aan de
Vondellaan.

sport-spel
Ploegleider en renner van Versteege's
wielerteam Ron Bakker, heeft tijdens
het jongste paasweekeind in twee
achtereenvolgende ritten beslag weten
te leggen op een eerste plaats. Zondag
won hij in Spaarndam na zijn ontsnapping uit het peleton het klupkampioenschap van HSV en maandag ging hij in
de ronde van Breezand als eerste van
een kopgroep van vijftien renners over
de eindstreep. Vierde in het kampioenschap van Spaarndam werd na een
sterk gereden rit Kees Lagendijk. De

paaswedstrijden begonnen voor Ron
al veelbelovend, toen hij zaterdag als
tweede eindigde in een interklup-kompetitie. Ook andere renners van de wielerploeg van Versteege wisten zich goed
te klasseren. Bij de veteranen werd Otto vierde en finishte juniorrijder Peter
Stevenhagen als tweede in de koers.
Ook een andere jeugdige ploegmaat
boekte sukses. Zo Wds er een tweede
plaats voor Robert Westerman.

lelijke rechten en gelijke kansen
voor zandvooitse vrouwen
Aanstaande donderdag 22 april kunnen
belangstellenden de tanden zetten in
het gemeentelijk emancipatiebeleid. De
ontwerpnota over dat onderwerp staat
dan in het raadhuis ter diskussie (aanvang 20.00 uur ).

GEVONDEN VOORWERPEN
Afgelopen dagen werden bij de politie
weer een groot aantal gevonden voorwerpen en twee huisdieren in bewaring
gegeven, t.w:
bankbiljet van 10 gulden, 2 bankbiljetten van 25 gulden, mes, wollen muts,
rode blikken sigarendoos met inhoud,
witte bouvier en basset, 2 bankbiljetten
van 100 gulden, sjaal, sleutelbos, kinderringetje, grijze leren ceintuur en een met
bont gevoerde suede jas.
De voorwerpen kunnen vanaf heden
door de eigenaars worden afgehaald bij
het buro aan de Hogeweg, Voor het
verkrijgen van nadere inlichtingen kan
nr. 13043 worden gebeld.
Kijkdagen gevonden fietsen: iedere 2e
en 4e woensdag van de maand tussen
14.00 en 15.00 uur.

De nota heeft nogal op zich laten wachten. Begin 1980 gaf de plaatselijke fraktie van de PvdA een aanzet met de
'handreikingen voor een emancipatiebeleid'. Daarna werd de Werkgroep Aktivering Emancipatiebeleid, samengesteld uit vrouwelijke leden van diverse
politieke partijen en enige ongebonden
vrouwen, de stuwende kracht. Het is
zelfs zeer de vraag of zonder het stimulerend optreden van deze werkgroep
de nota nu wel op tafel zou liggen. VertraginoQtrad onder meer op door de wisselende personeelsbezetting op de afdeling Welzijn van de gemeente.
Emancipatie, zo zegt de nota, is een
proces waarin mensen zich bevrijden
van beperkingen die voortvloeien uit
de manier waarop onze samenleving
is georganiseerd, beperkingen ook in
de eigen persoonlijkheid. Bewustwording van de eigen situatie en leren die
situatie te hanteren en te veranderen,
zijn de belangrijkste kenmerken van dat
proces.
De nadruk ligt in de nota op de emancipatie van de vrouw, maar de strekking
ervan, zo wordt nadrukkelijk vermeld,
is breder. Zowel mannen als vrouwen
dienen gelijke rechten en een gelijkwaardige positie te krijgen.
Geen baanbrekende gedachten natuurlijk. Emancipatiebeleid mag dan officieel langzamerhand gemeengoed zijn,
in de praktijk is het nog steeds onderwerp van veel (met name mannelijke)
spotternij. Als deze spot een bedreigd
gevoel moet verhullen,lijkt daar na lezing van deze nota weinig reden voor.
Het voorlopige beleidsstuk heeft voornamelijk het karakter van een ruimhartige intentieverklaring, zonder dat erg
duidelijk wordt of en hoe er iets van
het loffelijk streven terecht zal komen.
Dat neemt niet weg dat het van belang
is dat het emancipatiestreven eindelijk
eens op dorpsnivo is vastgelegd, al was
het alleen maar als prikkel tot verder
denken.
Een aantal beleidsterreinen krijgt speciale aandacht in de nota. In de eerste
plaats onderwijs en vorming. Ten aanzien van de vorming van volwassenen
wordt een betere afstemming van de
diverse kursussen bepleit. Bij hetonderwijs aan de jeugd wil men af van het
praktijkonderscheid tussen jongens en
meisjes als het gaat om vakkenpaketten
en beroepskeuzes. Meer nadruk dus op
de individuele talenten en voorkeuren.
De behoefte aan een kinderdagverblijf
is de gemeente niet gebleken, maar partikuliere initiatieven zullen welwillend bezien worden. Het personeelsbeleid van
de plaatselijke overheid zal, als de suggesties overgenomen worden, veranderen. Bij gelijke kwaliteiten zal de voorkeur uitgaan naar vrouwelijke sollicitanten tot een redelijk evenwicht in de
personeelssamenstelling bereikt is. Op
dit moment zijn er op een totaal van
289 werknemers 56 vrouwen, waarvan
slechts 4 in een leidinggevende positie.
Stimulering van deeltijdarbeid behoort
tot het pakket voornemens van de opstellers van de nota. Ook de achterstand
van vrouwelijke deelname aan het politieke en bestuurlijke leven is een doorn
in het oog. Bij officiële benoemingen en
afvaardigingen en kommissies zal, evenals bij het personeelsbeleid het geval
was, sprake zijn van 'positieve diskriminatie', een tijdelijke voorkeur voor vrouwen. Bij het hoofdstuk politie worden
de aanbevelingen van de werkgroep aangifte seksuele misdrijven gevolgd. Uitgangspunt daarbij is dat het belang van
het slachtoffer te allen tijde voorop
moet staan.

VROUWENPLATFORM
De samenstellers van het gemeentelijk
schrijven willen bij de uitvoering van
het geschetste beleid gesteund worden
door een zogenaamd vrouwenplatform,
dat door een breed skala van instellingen en groeperingen gedragen zou moeten worden. Een onafhankelijke adviesorgaan waarvan de werkgroep aktivèring emancipatiebeleid de aanzet kan
zijn. Koördinatie van voorlichting en
informatie is een van de toebedachte
taken. Naast het welzijnsberaad, de
kulturele raad i.o. en de sportraad nu
ook een vrouwenraad. Want van advies
wil de gemeente graag gediend worden.

Na de in het begin genoemde diskussiebijeenkomst zal woensdag 28 april de
kommissie specifiek welzijn de ontwerpnota bespreken. Op 7 juni buigt
de raadskommissie financiën zich over
het voorstel, terwijl de definitieve vaststelling door de raad op 29 juni gepland is.
De ontwerpnota is te verkrijgen bij de
afdeling Onderwijs van de gemeente.
Raadhuisplein 4, tel. 14841, tst. 139
en ligt ter inzage in het raadhuis, de
bibliotheek en in het wijkgebouw 't
Stekkie.

omroepers
KUNSTSCHILDERES met
akademiese opleiding geeft
schilder en tekenles. Tel.
13090- Zandvoort,

Geef,,
geld.
Geef lucht

Gevraagd voor direkt
vrouwelijke kamerhulp
Hotel FABER - Poststr. 9,
tel. 13588.
Klein schildersbedrijf
vraagt schilder-, wit en behangwerk. Prijsopgave v rijblijvend. Tel. 023-311588
of brieven onder nr. 240
buro van dit blad.

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunrtgebitrepaiatie, etc.
A.RTTMAN
Tdefoon 14365

Steun het Astma fonds.
Postgiro 55055.
Leusden.

programma feestviering 30 april is nu rond
Het plaatselijk Komité viering Nationale Feestdagen heeft het programma
voor de komende viering van Koninginnedag in Zandvoort thans definitief samengesteld. Het ziet er als volgt uit:
09.00 uur : Aubade door de Zandvoortse Muziekkapel vanaf de watertoren.
09.30 uur : Optreden Drumfanfare St.
Cecilia uit Heemskerk voor het
Huis in het Kostverloren.
09.30 uur : Kleutervoorstelling door het
gezelschap 'The Jolly Jokers' in
het Huis in de Duinen.
09.30 - 16.30 uur :Bedrijfsvoetbaltoernooi op het sportveldenkompleks
aan de Vondellaan en andere velden van de Zandvoortse Sportvereniging Zandvoortmeeuwen.
09.55 uur: Vlaghijsen op het Raadhuisplein door leden van de plaatselijke padvindersgroepen.
10.00 uur : Officiële opening door burgemeester Machielsen. Hetvolksl+ed wordt gespeeld door de Showband Alkmaar.
10.10 uur : Opening van de rommeimarkt in de feesttent, hoek Brederodestraat/Hogeweg.
10.00 uur: Aubade voor Nieuw Unicum. Drumfanfare St. Cecilia.
10.30 uur : Ringsteken op de fiets op
de Grote Krocht. Deelnemers
kunnen zich aanmelden bij reisbureau Kerkman, Grote Krocht
20, v.a. 10.15 uu r.
10.30 uur : Aubade voor de Bodaanstichting door drumfanfare St.
Cecilia.
12.00 - 14.00 uur : Kinderspelen in de
Feesttent. Ter plaatse aanmelden.

14.00 - 16.00 uur : Kinderdisco in de
Feesttent.
14.30 uur : Programma voor bejaarden
in Huis in de Duinen.
14.15 uur: Optreden drumfanfare Alkmaar op de Grote Krocht mmv.
Majorettenpeleton de Splendits.
15.00 uur: Ringsteken op de Grote
Krocht. Met paard en wagen.
Prijsuitreiking na afloop in de
feesttent door de burgemeester.
19.00 uur : Zandvoort-Estafette. Start
en Finish Grote Krocht Prijsüitreiking door Burgemeester.

19.30 uur : Drumfanfare Alkmaar en
Showband Damiate uit Haarlem.
20.00 uur : Discoavond in de feesttent
voor de jeugd van Zandvoort, m.
m.v. de popgroep Cylinders uit
Amsterdam en Discotheek.
Entree f. 2,50.
20.30 uur : Direkt na de traditionele
estafette een grote muzikale show
op de Grote Krocht door drumfanfare Alkmaar en majorettegroep de Splendits en de showband Damiate met majorettes uit
Haarlem.

Het korrespondentie-adres van het Komité Viering Nationale Feestdagen is
met ingang van heden gevestigd op
Schoolstraat 6, tel. 14841.
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bewoners woonwagenkamp wiSEen
dat raad beschuldiging inslikt
De publikatie in de Zandvoortse Koerant van 12 maart en 9 april heeft de
bewoners van het woonwagencentrum
aan het Keesomplein furieus gemaakt.
De koerant deed in haar kolommen verslag van de mening van raads- en kommissieleden over het gedrag van de
woonwagen bewoners. De miserabele
financiële situatie van het Woonwagenschap Kennemerland gaf de zandvoortse politici de gelegenheid hun gal te
spugen over de in hun ogen a-sociale
bewoners.
In hun brief aan de leden van de gemeenteraad spreken de bewoners van
kwalijke en onjuiste beschuldigingen
aan hun adres. Zij verlangen dat deze
beschuldigingen in het openbaar ingetrokken worden en dat het gemeentebestuur de raadsleden die over de
schreef zijn gegaan op de vingers tikt.
Wij hadden de indruk, zo schrijven de
verontwaardigde bewoners, opgenomen te zijn in de zandvoortse gemeenschap en zoals ieder ander op normale
wijze om te gaan met onze medeburgers. Het centrum aan het Keesomplein is een open gemeenschap, waar
iedereen van harte welkom is en waar
voorkomende problemen normaal besproken kunnen worden.
De uitlatingen van sommige raadsleden
ervaren zij als hoogst grievend en diskriminerend. De aanklacht van wanbetaling -zij zouden hun stageld niet voldoen- geldt precies twee bewoners.
Alle woonwagenbewoners worden echter over één kam geschoren.

VOLGENDE WEEK KOERANT
ALLEEN OP DONDERDAG
In verband met de viering van Koninginnedag op vrijdag 30 april a.s. verschijnt
de Zandvoortse Koerant volgende week
alleen op donderdag 29 april a.s. Het
dinsdag- en vrijdagnummer komen dus
te vervallen.

14 april - 19 april a.s.
ondertrouwd : Ronald Allebes en
Alida Johanna Pronk.
gehuwd : Hendricus Kinneging en
Mieke.van Wijk.
geboren:
Charlotte Sarah, dochter van O. van
Tetterode en M. Kamper.
overleden: Agnes Geertruida Francisca Vermeijs, geb. Roelofs, oud 86 jaar.
Philip Grootkerk, oud 79 jaar ; Louis
Foppen, oud 75 jaar ; Cornelis Schotanus, oud 73 jaar.

belangrijke adressen

april H.W.

22
23
24
25
26
27
28
29
30

03.13
03.56
04.37
05.12
05.46
06.30
07.15
08.04
09.11

L.W.

H.W.

L.W.

11.12
11.54
12.36
13.12
13.46
14.29
15.16
16.06
17.11

15.34
16.12
16.52
17.31
18.13
18.56
19.45
20.45
21.56

23.35
00.12
00.51
01.30
02.13
02.56
03.46
04.45
05.56

Springtij 10 en 26 april

raad waagde zich met beschuldiging aan het adres
van woonwagenbewoners op glad ijs
gepast, aangeboren wangedrag en dergelijke) geven inderdaad aanleiding genoeg om de ingekomen brief bij de
raadsvergadering van 27 april nu eens
niet voor kennisgeving aan te nemen,
maar om er een pittige diskussie aan
te wijden. Want er is geen enkele reden
om raadsleden te verschonen van de
plicht twijfelachtige uitspraken publiekelijk te staven danwei in te slikken.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
123">3 Rinko autotechniek, werkplaats
-n magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

VHS-videorecorders
vanaf f 1.995,-Betamax videorecorders
vanaf f 1.898,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
tel. 13618

De giftige opmerkingen van de betreffende raadsleden over de bewoners (onaan-

nieuws
kort & klein

• De uitslag van de onlangs gehouden statenverkiezingen heeft voor
een shock-effect gezorgd bij de kleine linkse partijen in Zandvoort. De
plaatselijke CPN-afdeling zal voor
het eerst sinds mensenheugenis niet
zelfstandig aan de raadsverkiezingen
deelnemen. Zij heeft besloten eensgezind met PSP, PPR en lokale aktiegroepen een front te vormen tegen de rechtse overmacht. Wie de
lijst van dit 'Progressief Zandvoort'
gaat aanvoeren is nog niet bekend.
• Maandag 26 april a.s. vindt in het
verenigingsgebouw De Krocht aan de
Grote Krocht een live uitzending plaats
van het door de TROS-radio verzorgde
streekprogramma Toerja Toernee'. Het
programma met korte vraaggesprekken
met ingezetenen wordt muzikaal om
lijst door het optreden van de Michael
Mill Company en de zanger Lee Towers.
De direkte uitzending begint'om 17.00
uur en is kosteloos toegankelijk op vertoon van een toegangsbewijs dat bij de
plaatselijke vvv kan worden afgehaald.

toonen stelt vragen over stunt op circuit

foto Jacob Koning

Het ziet er naar uit dat de stunt op het
circuit tijdens de nationale autoraces
op tweede paasdag nog een politiek
staartje krijgt.
Bij deze stunt -het rijden dwars door
een autobus door een belgiese autorenner- werden door rondvliegende
onderdelen van de bus zowel de stuntman als drie toeschouwers gewond en
moesten zich ter plaatse of in ziekenhuizen in de omgeving onder mediese
behandeling stellen. Naar aanleiding
van dit gebeuren heeft de fraktievoorzitter van de pvda in de gemeenteraad,
Gert Toonen, begin deze week een
aantal schriftelijke vragen gesteld aan
het kollege van b en w.
Zo wil Toonen weten of voor dit evenement vooraf aan het gemeentebestuur goedkeuring is gevraagd door
de Cenav, zoals dit nadrukkelijk staat
vermeld in de kontraktuele oyereenkomst tussen de gemeente en de circuiteksploitant. Volgens het kontrakt
is voor andere evenementen dan autoen motorwedstrijden toestemming
nodig van het kollege, aldus vragensteller.

Wanneer die goedkeuring metterdaad
door de Cenav is gevraagd en door b
• De Stichting EVA Zandvoort organi- en w verleend moet deze dan niet in
strijd worden geacht met de voorschrifseert a.s. maandagavond een themabijten tb.v, de veiligheid van de gebruieenkomst over zwangerschap en bevalkers en bezoekers van de racebaan,
len in het wijkcentrum 't Stekkie aan
vraagt Toonen zich af. Indien geen toede Fahrenheitstraat. Aanvang 20.00
stemming is gevraagd en ook niet geuur en de entree bedraagt f 2.-.

geven wil de fraktievoorzitter weten
of het gemeentebestuur de Cenav op
een of andere wijze op de hoogte heeft
gebracht van het feit dat de stunt in
strijd was met het kontrakt en derhalve geen doorgang mocht vinden.
Verder vraagt Toonen waarom b en w

geen maatregelen hebben genomen om
een .eind aan de stunt te maken en of
zij de Cenav achteraf hebben gewezen
op de overtreding van de bepalingen
in het kontrakt.
Tenslotte vraagt Toonen aan het kollege welke stappen het denkt te nemen

'teneinde dergelijke vormen van oneigenlijk gebruik van het circuit in de
toekomst tegen te gaan.'

25 jaar cirkus gertenbach
een wervelende show

foto Jacob Koning

Het entoesiasme, waarmee leerlingen
en oud-leerlingen van de Wim Gertenbach Mavo afgelopen woensdag hun
jubileumshow presenteerden, was zo
aanstekelijk dat het hooggeëerde publiek geen moment de kans kreeg in
slaperigheid weg te zinken. Een heuse
revue werd er op de planken gebracht,
met grote aandacht voor variatie en
entoerage.

Zandvoort is één van de startpunten
van de door de ANWB in samenwerking
met o.a. de plaatselijke vvv georganiseerde landelijke fietsdag 1982 op zaterdag 8 mei a.s.

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 24 en zondag 25 april as..
Zuster R. Leurdijk, J. Steenlaan 28,
Heemstede, 023-286637.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder
tel. 13185
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

veel bonte
voorjaarskleuren
haastige spoed
is zelden goed
Er gaat toch maar niets boven een slagvaardig beleid, moet het kollege van
b en w gedacht hebben toen het
eind maart hals over kop de beslissing
nam de autoscooterbaan te verplaatsen
van de hoek Zeestraat-Stationsstraat
naar het parkeerterrein aan de noordzijde van de Passage.

Het koene besluit-werd een paar dagen
later al op de korrel genomen in de
raadsvergadering van 30 maart. Bij
monde van Jongsma wierp de vvd-frake De jaarlijkse uitvoering van het Toon- tie zich op als voorvechtster van de inspraak. Waarom waren de belanghebkunst Oratorium Koor Zandvoort is
benden, met name de ondernemers
vastgesteld op donderdag 29 april a.s.
in de omgeving van de nieuwgekoin het gebouw van de hervormde kerk
zen plek, niet gekend in het besluit?
aan het Kerkplein. Aan het programma
van werken van J.S. Bach (kantate 33),
Met een toon van voldoening over de
G.P. Telemann (psalm 111) en W.A.
eigen voortvarendheid kwam van
Mozart (Credo Messe) zal solistiese meb en w tekst en uitleg. Geheel ondewerking worden verleend door de
verwacht was de definitieve provinciale
sopraan Marianne Koopman, de alt Els
toestemming binnengekomen voor wovan Moorsel, de tenor Marius Kemler
ningbouw op de hoek van de Zeeen de bas, bariton Arthur Schildmeijer. -, straat. Alles was rond, de aannemer
Koor en solisten zullen worden begekon direkt beginnen. Wel heel verleid door het ensemble 'Musica Bohevelend natuurlijk dat er pas een afmica' en aan het orgel door Lourens
spraak gemaakt was met de eksploiStuifbergen. Het geheel staat o.l.v. koor- tant van de botsautootjes. Hem was
dirigent Frans Bleekemolen. De entree
vergunning verleend voor de uitoefebedraag f 11.- p.p. en voor houders van
ning van zijn bedrijf tot na de zomereen Cultureel Paspoort f 7,50. De plaats- maanden. In overleg met de eigenaar
bewijzen zijn vanaf heden verkrijgbaar
van de botsende attraktie, kon gelukbij het vvv-kantoor aan het Schoolplein
kig al gauw een nieuwe standplaats
en op de avond van de uitvoering aan
gevonden worden.
de ingang van het kerkgebouw. Het kon- Dat mocht niet te ver van de oude
sert begint om 20.15 uur.
standplaats af zijn, nabij het centrum,

kort & klein

0 Vanaf heden t.e.m. 15 mei a.s. eksposeert de in Spaarndam woonachtige
Jan van Geem zijn lino's in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg. De
tentoonstelling is, behalve op de donderdagen, dagelijks en in de avonduren
te bezichtigen tijdens de openingsuren
van de o.b.

NATIONALE FIETSDAG '82
OOK IN ZANDVOORT

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 24 april a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 25 april a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met Caeciliakoor.

Een enkel zwak moment en een paar
kleine misgrepen, die onafwendbaar
meteen eerste voorstelling gepaard
gaan, werden niet alleen door de artiesten onder de oud-leerlingen voortreffelijk opgevangen, maar zeker even
verdienstelijk door het improvisatietalent van de jeugdige showwiakers.
Een effektief dekor benadrukte door
zijn eenvoud het kleurige theateroptreden. De kombinatie met de vaak
adembenemende lichteffekten was een
vondst die nauwelijks meer iets met
amateurs van doen leek te hebben.

nieuws

HERVORMDE KERK
zondag 25 april a.s.:
10.00 uur: ds. C. Mataheru
10.00 uur. jeugdkapel
GEREFORMEERDE KERK
zondag 25 april a.s.:
10.00 uur : Kand. R.C.T. Ootjerste
Zaandam.

Binnen een raamvertelling, gebaseerd
op de roemruchte geschiedenis van de
school, kwam een immens aantal komiese acts, dans- en zangnummers en
toneelstukjes aan bod. Dat alles zowel
letterlijk als figuurlijk rijkelijk aangekleed. De bonte kollage was niet alleen
een lust voor het oog, maar ook voor
het oor, want de muzikale begeleiding
was met zorg gekozen, zij het dat de
overgangen van echte cirkusmuziek
naarde meer ingetogen omlijsting
door het huiskombo soms erg abrupt
waren.

Het is ondoenlijk een beschrijving te
geven van de talloze en gevarieerde
acts, zoals het ook onmogelijk is en
eigenlijk oneerlijk zou zijn om bijzondere individuele prestaties -en die waren ruim voor handen- naar voren te
halen. De grote verdienste is tenslotte
juist gelegen in het teamwerk, de eendrachtige samenwerking om de voorstelling te doen slagen. Een gedachte
die ook op de bühne tot uitdrukking
gebracht werd in een werkelijk magistrale balletshow vlak na de pauze.
Wij zien met genoegen uit naar de
volgende jubileumshow van hetcirkus Gertenbach.

kerkdiensten

in de looproete van de toeristiese medemens. Het schuinaflopende terrein
van het voormalige Monopole, tegenover het N.S. station, zou eerst egalisatie behoeven voor het gebruikt kon
worden en kwam dus om redenen van
tijd en geld niet in aanmerking. Het
spiedend ambtelijk oog viel toen op
het vermelde parkeerterrein.

De omringende ondernemers vrezen
nu overlast voor hun klientele door
baldadige en botsrijpe jeugd, terwijl
ook het verlies aan parkeerruimte
niet in dank wordt afgenomen. Bezwaren, die zij graag van te voren aan b en
w hadden willen melden, als daar gelegenheid voor geboden was.
Het staaltje beoogd efficiënt bestuur
dreigt op dit moment in zijn tegendeel om te slaan. Er zijn schriftelijke
bezwaren ingebracht die volgens de
wet administratieve rechtspraak overheidsbeslissingen afgehandeld dienen
te worden. Op 29 april aanstaande
om 15.30 uur vangt deze AROB-procedure aan met een hoorzitting ten
raadhuize. Daar kunnen de op schrift
gestelde protesten tegen de verplaatsing van de autoscooterbaan mondeling worden toegelicht.
Zo krijgt het haastige muisje nog een
lang staartje.

vrolijke^
voorjaarsbewegingen

men's fashion
grote houtstraat 124 / haarlem
ook koopavonden geopend

men's fashion
grote houtstraat 124 / haarlem
ook koopavonden geopend

eanduoortee Noerar*

Op genoemde datum kunnen zandvoortse fietsenthousiasten tussen 09.00 uur
en 13.00 uur vertrekken bij strandpaviljoen 8 ('t Trefpunt') voor een tocht
van circa 30 tot 40 km langs een aantal
fraaie plekjes in de naaste omgeving
van de badplaats. De tocht wordt gereden aan de hand van een roetebeschrijving, die vanaf heden kan worden afgehaald bij het vvv-kantoor tegen betaling van een bedrag van f 3.-. Wanneer
de roetekaart bij de diverse kontroieposten is afgestempeld ontvangen de
deelnemers(sters) bij aankomst op het
vertrekpunt een herinneringsspel met
jaarhanger. Voorwaarde is wel dat men
voor 15.00 uur bij de startplaats arriveert.
Daar ieder wedstrijdelement bij de
fietstocht ontbreekt kan in een rustig
tempo worden gereden en zo nu en
dan eens worden afgestapt om van de
omgeving te genieten en tevens een
rebus op te lossen, waarmee fraaie prijzen kunnen worden gewonnen; o.a.
een nieuwe dames of heren tweewieler
en vijf bungalow- en weekeindarrangementen. De rebus moet direkt na aankomst worden ingeleverd en de uitslag
zal in de avonduren van 8 mei via het
TROS-radioprogramma worden bekend
gemaakt. Het individuele fietsplezier
heeft ook een maatschappelijk doel.
Een deel van het inschrijfgeld zal worden gebruikt om rekreatiemogelijkheden te scheppen voor lichamelijk gehandi kapten.

feestweek start op 30 april
De op vrijdag 30 april a.s. door het komité Viering Nationale Feestdagen georganiseerde festiviteiten ter gelegenheid van koninginnedag vallen samen
met de start van de feestweek van de
stichting Zandvoort Festival, welke
zich in hoofdzaak zal afspelen in een
grote feesttent op het braakliggende
terrein op de hoek Brederodestraat /
Hogeweg.
De vorig jaar tussen 30 april/9 mei op
initiatief van een aantal zandvoortse
middenstanders voor de eerste keer gehouden feestweek ter gelegenheid van
de opening van het zomerseizoen bleek
zo'n publiek sukses, dat festivalvoorzitter Oonk en zijn medewerkers besloten er een traditie van te maken. Afgelopen winter werd met de voorbereiding van het programma voor de feestweek '82 begonnen en dat leverde de
volgende evenementen op. Een kindermatinee met medewerking van 'Les
Diaboliques' en een avondvoorstelling
voor volwassenen met de Egelander
Tirolerkapel en zang van Corry Konings
op zaterdag 1 mei. Een dag later, zondag 2 mei, vindt op de Grote Krocht
een drumband- en majorettenshow
met tal van korpsen plaats en een
Stuyvesant drive-inn licht- en videoshow in de feesttent.

Op maandag 3 mei is de feesttent het
toneel van een groots opgezette Westfriese bruiloft met folkloristiese dansen. Woensdag 5 mei (op 4 mei is er
geen programma in verband met de herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog) is er in de middaguren een kinderdisko en voor de oudere jeugd treden 's avonds de Guys &
Dolls op, met de groep Yucka in het
voorprogramma. Donderdag 6 mei
komt de entertainer Willem Ruis naar
Zandvoort voor een optreden, waarbij
prijzen met totaalwaarde van f. 15.000,te winnen zijn. Vrijdag 7 mei is er een
jazzavond met de orkestformatie van
Ruud Jansen. Zaterdag 8 mei treedt
in de tent Early Bird op in een country
& Western programma. Op zondag 9
mei wordt de feestweek besloten met
een koffiekonsert aan het eind van de
morgenuren en een Beierse avond
waar de Edelweis kapel zal spelen.
De voorverkoop van kaarten voor de
diverse evenementen vindt vanaf heden
plaats bij reisburo Kerkman, Grote
Krocht 20 en tel. 12560 of 13203. De
matineets beginnen om 14.00 uur, de
avondprogramma's om 20.00 uur en
het koffiekonsert om 12.00 uur.

agenda
gemeenteraad
voor de openbare bijeenkomst op dinsdag 27 april a.s. in het gemeentehuis,
aanvang 20.00 uur.
1. Notulen van de vergadering van 30
maart 1982.
2. .Ingekomen stukken:
a. Motie van de gemeenteraad van
Bergen (NH) dd. 2 maart 1982,
waarbij de wenselijkheid wordt
uitgesproken om in alle seizoenbadplaatsen aan alle winkels-,
markt- en straathandel en/of andere vormen van verkoop aan
partikulieren ontheffing te verlenen van de verboden van de Winkelsluitingswet '76 voor het tijdvak
van 15 mei tot 15 september, de
week voorafgaande aan Pasen, 1e
en 2e Pinksterdag en op de zaterdag, voorafgaande aan Pinksteren,
voorzover vallend voor 15 mei.
(Ofschoon deze aangelegenheid in
Zandvoort nog niet aktueel is, omdat de geldigheidsduur van de
zandvoortse winkelsluitingsverordening waarin een en ander is geregeld pas op 24 april 1984 afloopt, stellen burgemeester en
wethouders voor adhesie aan de
motie te betuigen.
b. brief dd. 8 maart 1982 van mr. M.
B. Cohen houdende een klacht
over de handelwijze van het kollege van burgemeester en wethouders terzake van een bijstandsuitkering.
c. brief dd. 9 april 1982 van de heer
J.F. de Jong namens de bewoners
van het woonwagencentrum aan
het Keesomplein, waarbij verzocht
wordt de in de raadsvergadering
van 30 maart 1982 geuite beschul-

hier
staat
uw
brief

digingen aan hun adres, in te trekken.
3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden
5. Transakties onroerend goed:
a. vervanging overeenkomst met NS
inzake terreinhuur vuillaadstation.
6. Bestemmingsplannen e.d.:
voorbereidingsbesluiten : Kostverlorenpark; Kostverlorenstraat 131 ;
Curiestraat 2c en 2f; Dr. C.A. Gerkestraat 34 zw.; dr. de Visserstraat
2 (voormalige Klimopschool).
7. Nieuwe verordening welstandskommissie.
8. Verdaging beslissing Arob-bezwaarschrift Katholieke Stichting Instelling voor Maatschappelijk en Welzijnswerk in Zuid-Kennemerland
tegen intrekking subsidie.
9. Advies van de kommissie voor de
beroepschriften over bezwaarschrift
Stichting Voorzieningsfonds voor
Kunstenaars tegen intrekking subsidie.
10. Verbetering Dorpsplein.
11. Renovatie Dr. Albert Plesmanschool
12. Sluiten vast geldlening.
13. Rondvraag.

DIENST VAN
PUBLIEKE WERKEN

ophalen huisvuil

'cestbon
Kerkstraat 2a, Zandvoort
tel. 14597
Dierenbescherming
Onze baas is zoek en kan ons niet meer
verzorgen.
Vvg zijn twee katten, een kater en een poes van
ongeveer 5 jaar oud.
Wij zijn gezond, mooi, lief, gecastr. en gest.
Wie helpt ons, liefst tesamen aan een liefderijk
tehuis?
Inl.: tel. Zandvoort -14302 -14561

sport-spel

de Gouwe

Met techniese begeleiding van de Autosportvereniging 'Sandevoerde'organiseert
de ouderkommissie van de chr. mavo
'Jaap Kiewiet' op vrijdag 23 april
een familie autotoerrit met puzzelelementen. Er zal vanaf 19.30 uur
worden gestart bij de school aan de
Sophiaweg, waar de rit ook zal eindigen. De opbrengst van de familietoer
-waarvan de deelname is vastgesteld op
f 10.- per auto- is geheel bestemd voor
de aanschaf van sportattributen voor
het nieuwe sportterrein van de mavo
en de Beatrixschool. Voor de winnaars
van de toertocht zijn tal van fraaie prijzen beschikbaar7w7b. een wissel- een
een individuele beker. Inschrijving kan
geschieden bij navolgende personen :
mevr. N. Stobbelaar-Brand, tel. 17314;
mevr. E.C. Balk-van Staveren, tel. 14948;
de heer Abeelen tel. 12158 en de heer
Y.B rune tel. 15535.

natuurvoeding
5 mei KRUIDENDAG
Start 14.00 uur (liefst met fiets).
Wilde kruidentocht door het duingebied.
Leren herkennen van voorjaardkruiden die
gebruikt kunnen worden in de dagelijkse
keuken,
± 16.00 uur: een ervaren lerares leert u
smakelijke gerechten met wilde kruiden
bereiden.
± 18.30 uur: een feestelijke vegetarische
maaltijd, bereidt door de hulp kok v.h.
restaurant „de Oase" in Amsterdam.
Prijs f 35,Inschrijving: minimaal 2 dagen van te voren,
startadres:
„DE GOUWE" natuurvoeding
Haltestraat 28 - tel. 16948

Op Koninginedag (30 april) en op
Bevrijdingsdag (5 mei) zal GEEN huisvuil
worden opgehaald.
De direkteur,
ing. N. Wertheim.

V
WIST U.
dat het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zandvoort,
• graag uw oude kranten ophaajt?
• ook lectuur inzamelt voor verspreiding onder zieken,
bejaarden en gehandicapten?
• goed gedragen kleding komt afhalen ten behoeve van
diverse acties, zoals momenteel voor Polen?
• dat de kleding dus niet verkocht wordt?!
• dat ook vodden welkom zijn?
• dat alle medewerkers/sters die goederen bij u thuis
ophalen voorzien zijn van een legitimatiebewijs en dat
wij u vriendelijk vragen dit bewijs ook te laten tonen?
• dat een telefoontje aan het secretariaat (tel. 14624) voldoende is en dat u dan tevoren bericht krijgt wanneer
de kranten/goederen worden opgehaald?
• dat het Rode Kruis afd. Zandvoort ook nog collectanten
nodig heeft voor de jaarlijkse huis aan huiscollecte van
24 mei t/m 5 juni a.s.?
*
• dat ook dringend behoefte bestaat aan uitbreiding van
het aantal vrijwilligers/sters, liefst reeds in het bezit
van een geldig E.H.B.O.-diploma?
• dat het Rode Kruis steunen, uw lidmaatschap zeer op
prijs zal worden gesteld?
• dat u voor alle informatie terecht kunt bij het secretariaat, Trompstraat 19 flat 6 te Zandvoort, tel. 14624?

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v
Kerkpad 6 — Tel. 12793 —

Zandvoort

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
tel. 14131

INFORMATIE-OCHTEND over
L.S.;
In uw editie dd 20-4-82, las ik de Grosse-lijst van 'Inspraak Nu'.
Zonder enige inspraak en of voorkennis
las ik mijn naam tussen de asp-gemeenteraadsleden: een koe is een beest op
vier poten, echter niet elk beest op vier
poten is een koe.
Als Horeca-ondernemer met een eigen
(gezonde) mening en visie, behoef ik
geen doktersassistentie om mijn gedachte(n) en ideeën op de juiste plaats
te krijgen.
Als rechtgeaard VVD-er spreek ik dan
ook mijn verwondering uit over het
voorkomen van mijn naam op een lijst
van Inspraak Nu.
Met hartelijk dank voor plaatsing,

"Leeshulpmiddelen voor
slechtzienden en mogelijkheden
voor blinden"
B.V. PLAY-IN
zoekt voor haar speelautomatenhal te Zandvoort een

Op maandagochtend 26 april a.s. wordt van
10 tot 12 uureen ochtend over dit thema
in de bibliotheek gehouden.

kassier

Deze ochtend is georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Blindenbibliotheek, d.e afdeling Bijzondere Dienstverlening van de Provinciale Bibliotheek Centrala Noord Holland en het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening afdeling Zandvoort.
U kunt uitgebreid geinformeerd worden
overallerlei leeshulpmiddelen.
(o.a. de televisieloep).
Indien u grote problemen heeft met het vervoer naar de openbare bibliotheek dan kunt
u kontakt opnemen met het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening, (tel. 17373 tijdens
werkdagen van 11-12 uur).

Zijn taak zal bestaan uit het wisselen van geld en het
toezicht houden in de hal.
Leeftijd 25 jaar en ouder.
Bel voor een afspraak 02507 - 1 30 30.

Hoogachtend,
Freddy J.F. Paap
horeca-ondernemer
en WD-lid.

De toegang is gratis.

OMLIJSTINGEN
voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

naschrift redaktie
De bij het drukken van de koerant beschadigde voorletter E was er de oorzaak van dat een gezonde horeka-ondernemer, welke de medicijnman niet van
node heeft, op de kandidatenlijst van
de lokale politieke groepering inspraak
nu terecht kwam. Niet de samenstellers
van deze kandidatenlijst zijn hiervoor
verantwoordelijk, zoals de briefschrijver veronderstelt, maar de rsdaktie van
de koerant. Geen initiaal F dus voor de
naam Paap. De briefschrijver kan gerust
zijn. Hoewel; een horekaman met vier
poten ?

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort

bij

VERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

creatief

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT
Tel. 02507 -17367

;Wij bezorgen «nhal?n';de

''

'

herman harms
schoenen
dealer van zandvoort en
omstreken van helioform en piedro
medisch verantwoorde
kinderschoenen.

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

grote krocht 20B - tel. 17206

LIBERTY
MODE
LIBERTY heeft voor u de
piratenmorje, knickerbockers, spijkerbroeken,
ribbroeken en nog veel meer,
tegen zeer sympathieke prijzen.
Jot ziens in de Louis Davidsstraat
t.o.vw-tel. 16920

amsterdam/nieuwendijk37/tel. 020-240434
zandvoort/kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

BINNEN- en BUITENWERK
DUBBELGLAS - VOORZETRAMEN
verkoop van VERF
GLAS
BEHANG

omroepers
Jongeman, 21 jaar
zoekt KAMER of
WONING
Tel. 16013

Klein schildersbedrijf
vraagt schilder-, wit en behangwerk. Prijsopgave vrijblijvend. Tel. 023-311588
of brieven onder nr. 240
buro van dit blad.
Autorijschool
PHl L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
B rugstraat 20-tel. 12071

1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365
NU aanbieding
zomerjacks vanaf
f 59,00
(En heeft u onze koffie
al geproefd?)
't KINDERWINKELTJE
B uu re weg 1 - 3
Open 10.00- 18.00 uur
Zondag 13.00-18.00uur
Tel. 16580

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgieterswerk

bel 02507 17353

v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Bij uw vakhandel
schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24

Tel. 12206

&
PEUGEOT
WONINGINRICHTING tind» 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

Autobedrijf
Versteege B.V.

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDÜNEN.

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

Haltestraat 65, tel. 1 2060

1 of 8 mei
neem deel aan de introductie-aanbieding met het cruiseschip
„VACIONER"
voor een 8 daagse cruise
Malaga, Gibraltar, Algarve, Sevilla,
Tanger, Malaga

Pakveldstraat 21 Zandvoort.
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte,
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

TALBOT

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

1

plus 5 dagen vakantie in het
hotel Bel Playa aan de Costa del Sol
voor f 1.195,- / persoon
cruise v.p. - hotel h.p.
Informeert u nader bij:

Reisbureau

KERKMAN

iisstialiatfie bureau

B.V.

Grote Krocht 20
tel. 12560 / 132-03
Ziindvoort

Een mens kan een week zo Her eten, een dag zonder drinken, maar kan geen minuut zonder
lucht...Voor de meeste mensen is ademen de gewoonste zaak van de wereld. Dat geldt niet
voor mensen met astma, bronchitis en longemfyseem. En dat zijn er meer dan men over het
algemeen denkt.
Het is juist nu van groot belang, dat de astma-bestrijding onvermindeid
wordt voortgezet en dat de patiënt zo goed mogelijk wordt geholpen. Wetenschappeli|k
onderzoek, voorlichting f n direkte hulpverlening moeten doorgaan. En dat kost geld, veel geld.
Voor dit jaar is ruim 8 miljoen nodig. Steun ons werk tijdens de nationale astma-kollekto in de
week van 19 tot 25 april. Vele tienduizenden kollektanten gaan dan weer op pad.
Geef spontaan, geef royaal. Cireert u liever? Astma Fonds, postgiro 55055, bankgiro 7070701.10.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
TEL. 025O7 18484

Steun het Astma fbnds.

Postgiro 55055.

Lousdon.
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b en w rond met eigenaar
over aankoop groot kijkduin

LAATSTE NIEUWS
De schulden van de Bouweshotels aan
het gemeentelijk gas en waterbedrijf
zijn opgelopen tot rond de f.250.000.
De klementie die de gemeente de afgelopen maanden heeft betoond, is nu zo
goed als voorbij.

Het gemeentebestuur heeft opnieuw
een goede stap in de richting van huisvesting voor Zandvoortse jongeren gezet. Met de eigenaar van het voormalige kindertehuis Groot Kijkduin is
overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand.

Als niet binnen enkele dagen een regeling getroffen wordt voor de afbetaling van de schulden zal de allang
dreigende afsluiting van gas en water
niet uit kunnen blijven. Te meer geldt
dit nu steeds meer 'eenvoudige' burgers
van de badplaats bij niet meer voldoen
van de rekening afgesloten worden.
Het geduld is op.
Nadat dit bekend was geworden vroegen wij burgemeester Machielsen om
een bevestiging. 'Hoogst voorbarig'
noemde hij de berichten. Is het wijd
en zijd verspreidde nieuws dus opgeklopt? 'Zo zou U het kunnen noemen'.

Zoals bekend werd het aanvankelijk
door de gemeente uitgebrachte bod
van f. 175.000.- van de hand gewezen.
Na de nieuwe onderhandelingen kwam
uiteindelijk een bedrag van f. 335.000.uit de bus. Het heeft heel wat voeten
in de aarde gehad voor het gemeentebestuur die financiële sprong kon wagen.
De goede wil was en is nog steeds in
ruime mate aanwezig, maar het huishoudboekje van de door woningnood
geteisterde badplaats geeft geen florissant beeld te zien.
Door een ingrijpende en kostbare verbouwing tot 17 zogenaamd HAT-eenheden is het mogelijk een beroep te
doen op rijksfinanciering. Minister van
Dam heeft immers voor het totstandkomen van dit soort een- en tweepersoonshuishoudehs een apart potje. De
wooneenheden mogen dan niet meer
kosten dan 84.000. Aankoop en verbouwing inkluis is er een kleine anderhalf miljoen nodig voor het projekt.
Volgens verantwoordelijk wethouder
Jan Termes kan de gemeenteraad in de
meivergadering hierover, een kollegevoorstel tegemoet zien. Tenzij natuurlijk, maar dat lijkt niet erg waarschijnlijk, in de voorafgaande kommissiebijeenkomsten grote bezwaren rijzen. Na
het raadsbesluit is het wachten op de
toestemming van Gedeputeerde Staten
en de definitieve toezegging van het
rijk dat de staatsportemonnee getrokken zal worden. Als alles mee zit en iedereen zijn best doet, hoopt Termes in
het najaar met de verbouwing te kunnen
beginnen. Begin 1983 zijn dan weer een
aantal zandvoortse woningzoekenden
onder de pannen.
Om een indruk te geven van de verbouwingsplannen: alle tussenwanden worden gesloopt en nieuwe deuropeningen
gehakt. Er komt centrale verwarming,
een nieuwe riolering, gasleiding en elektriese installatie. De dakbedekking van
het platte dak en de goten worden vernieuwd. Zowel voor de bergingen in het
sousterrein als voor de wooneenheden
zelf zijn andere scheidingsmuren noodzakelijk. Er dienen keukenblokken en
badcellen geplaatst. En dan zijn er nog
talloze kleinere aanpassingen en reparaties te verrichten. De dienst Publieke
Werken heeft in haar plannen weinig
aan het toeval overgelaten.

want hij heeft zoveel
want hij heeft zoveel
want hij heeft zoveel

Het statige 19e eeuwse hotel Zeerust (rechts op de oude ansicht) later bekend
als kindertehuis Groot Kijkduin, staat op de nominatie om door de gemeente te
worden aangekocht voor jongerenhuisvesting.
niet, zoals vaak gedacht wordt, om 18
of 19 jarigen. De woningbehoefte onder
de zandvoorters kent een piek bij 23jarige leeftijd. Een van de mogelijkheden
om de ergste nood te lenigen is de splitsing van grotere woningen in wooneenheden voor een en twee personen. Hoe-

wel de woningbouwvereniging EMM in
eerste instantie negatief reageerde op de
uitnodiging van de gemeente om de mogelijkheden tot splitsing te bekijken, zal
er nu toch serieus over gepraat gaan worden. Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald.

ik moet peeters niet vergeten
ik moet peeters niet
vergeten
ik moet peeters
niet vergeten

over smaak valt niet te twisten
De slaapverwekkende raadsvergadering
van dinsdag 27 april ging tot genoegen
van de publieke tribune niet geheel
zonder incident voorbij. Net toen de
oogleden de strijd tegen de neergang
dreigden op te geven nam de voorzitter
van de lokale vvd-fraktie het woord
om zijn ongenoegen te uiten over de
nieuwe verordening voor de welstandskommissie. B en w hadden gemeend
in het kader van het streven naar openbaarheid van bestuur de vergaderingen
van o e kommissie voor geihteresseerden open te stellen, agenda's te publiceren en zelfs een publiek spreekrecht
van twee minuten per persoon in te
voeren.
Attema kon de zin van deze openbaarheid niet vatten. Niemand schoot er
naar zijn mening iets mee op om in het
openbaar te gaan redetwisten over de
schoonheid van projekten op ingediende bouwontwerpen Officiële bezwaren waren niet mogelijk. Nutteloos gezéur van buren over een dakkapel hier
of daar zou de kommissie ten deel vallen. Samenvattend: over smaak viel niet
te twisten.

Ondanks de voortvarende aanpak van
het huidige gemeentebestuur, ziet de
situatie ervoor de woningzoekenden
weinig rooskleurig uit. In de vergadering van de stuurgroep een- en tweepersoonshuishoudens kwamen vorige
Wethouder Termes kon nog zo'n mooi
week de eksakte cijfers op tafel. Een
pleidooi houden voor openheid en
rapport van de dienst huisvesting geeft
openbaarheid en ook Voorzitter Maaan dat er op dit moment 356 alleenstaande woningzoekenden geregistreerd chielsen mocht zich opwinden wat hij
staan. In de kategorie tweepersoonshuis- wilde ('Gaat het niemand wat aan, mehoudens zijn dat er 366. Het gaat hierbij neer Attema? De vormgeving in ons
dorp gaat elke gemeentenaar aan! '),
Attema hield voet bij stuk. Op dat moment wilde fraktiegenote Rita de Jong
en het is allemaal zo mooi
een stemverklaring afleggen. Zij kon
en het is allemaal zo mooi
zich niet vinden in de argumentatie van
en het is allemaal zo mooi
haar liberale voorman. Haars inziens
was het nuttig in een vroeg stad i d m te

maar uit te roepen. Hier wordt de
politiek met voeten getreden, tierde
hij. Attema spreekt als fraktievoorzitter en blijkt dan weer eens uit eigen
navel te prutten.
Flieringa eiste optreden van de raadsvoorzitter tegen deze verloedering van
het politieke bedrijf. Bij de daarop volgende schreeuwpartij tussen de geachte
afgevaardigden kwam eens te meer
aan het licht dat over smaak wel degelijk te twisten valt.

20 april -26 april 1982

Rita oe Jong: andere mening
dan haar f raktievoorzitter
weten of er bezwaren bestonden tegen
de vormgeving van bouw of aanbouw.
Het kollegestandpunt over de openbaarheid onderschreef zij volledig. Niet
alleen tot haar eigen verrassing bleek
de hele vvd-fraktie het plotseling roerend met haar eens. Minus Attema, die
zich, op verzoek van een geïrriteerde
burgemeester, moest haasten te verklaren dat hij slechts een persoonlijke mening verkondigd had. Zachtjes gezegd
geen smaakvolle vertoning.
Inspraak Nu afgevaardigde Flieringa
wenste het niet zachtjes te zeggen.

gehuwd: Johannes Petrus Looman
en Johanna Cornelia Molenaar; Jan
Keizer en Elisabeth Maria Catharina
Bos; Andreas Hoekema en Johanna
Geesje Eveline Koel ; Peter Bouke
Sieswerda en Tjarve Eefje Poel ma.
geboren : Ferdinand zoon van B.A.
Abdelkader en A.M. Molenaar ; Cornelis zoon van C. Brands en G.J. van Keulen ; Hans Klaas Evertzoon van H.
Janssen en E. Groot; Michael Robert
Franklin zoon van R. Kiburg en l.P.
Meijer.
overledene Maria Paap geb. Keur,
oud 85 jaar ; Lodewijk Gerardus Citroen, oud 67 jaar.

herdenking
4e mei
Met de gebruikelijke stille tocht naar
het monument in het vijverpark en een
bijeenkomst in de hervormde kerk aan
het Kerkplein, zullen op maandag 4 mei
a.s. de gevallenen in de tweede wereldoorlog worden herdacht.
De samenkomst in genoemd kerkgebouw begint om 19.00 uur en de stille
tocht vanuit dit gebouw om 19.30 uur.
In de kerk zal het woord worden gevoerd door burgemeester H. Machielsen en leest mevrouw S. van den BergDorreboom verzetspoëzie voor. Vokale
en instrumentale medewerking wordt
verleend door het ouderenkoor 'Voor
Anker' o.l.v. mevrouw R. van Pruissen,
Mej. M. Huffermann (piano) en de heer
G. van Swieten de Blom (orgel).
De voettocht na afloop van de samenkomst zal in volkomen stilzwijgen worden afgelegd. Vlaggen, vaandels en
spandoeken mogen niet worden meegevoerd. Na 20.00 uur zal bij het monumentdoor de deelnemers(sters) aan
de tocht twee minuten stilte in acht
worden genomen als saluut aan de
slachtoffers van de strijd tegen de bezetter. Van 19.45 tpt 30 sekonden
voor 20.00 uur zullen in de gemeente
de kerkklokken luiden om deze stilte
aan te kondigen. Het organiserend Komité Nationale Herdenking doet een
dringend beroep op het publiek de
twee minuten stilte ter herdenking van
de gevallenen te willen navolgen.
Eksploitanten van horekabedrijven
worden verzocht van 19.30 tot 20.30
uur de buitenverlichting -zoals neon
en lichtbakken- van hun zaken te
doven en geen andere muziek ten gehore te brengen dan de officiële nederlandse radioprogramma's.

haltestraat 56
haltestraat 56
haltestraat 56

straks fietsen naar kraantje lek
over eeuwenoud visserspad

Voor uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen,
welke wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve Moeder en
Oma
ENGELTJE SCHAAP
zeggen wij U op deze wijze hartelijk dank.
Zij zijn voor ons een grote troost geweest en zullen steeds een dankbare
herinnering blijven.
Namens de familie
G. Oonk-Kerkman
A. Kerkman-Zegel
Zandvoort, april 1982
Grote Krocht 20.

medische dienst

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 2 mei a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru
GEREFORMEERDE KERK
zondag 2 mei a.s.:
10.00 uur: Drs. E. Pijlman te Amsterdam.

De Kennemerraad, regionaal orgaan van
de zes Kennemergemeentes, is van mening dat het Visserspad aan de zuidkant
van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort
zo gauw mogelijk als fietspad afgemaakt
moet worden. Een motie van pvda-er
Buurman waarin dat streven verwoord
werd, verwierf vorige week de algemene
instemming van de regionale raadsleden.
Het eerste gedeelte van het fietspad is al
geruime tijd gereed. Vanaf de Sophiaweg loopt een met name in de weekeinden veel gebruikt klinkerpad met een
grote boog naar de Blinkert aan de
zandvoortselaan. De aftakking richting
Kraantje Lek is al sinds de aanleg aangegeven, maar de luttele meters bestrating eindigen nog steeds moedeloos
in het zand van Staatsbosbeheer.
De Visserspadmotie was bedoeld als
ondersteuning van de initiatieven van
het gewestelijk bestuur en kwam aan
de orde bij de behandeling van het regïonaal fietspadenplan Kennemerland. De
aanleg van een netwerk van fietspaden
door de regio wordt bemoeilijkt door
een aantal eigenaars of beheerders van
natuurgebieden zoals Staatsbosbeheer,
de amsterdamse waterleidingduinen en

14444 p0|itie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12373 Rinko autotechniek, werkplaats
_n magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

vrolijke
voorjaarsbe wegingen

men's fashion
grote houtstraat 1247 haarlem
pok koopavonden geopend

de vereniging tot behoud van natuurmonumenten. Zij vrezen dat de openstelling voor fietsers de kwetsbaarheid
van de aan hun zorgen toevertrouwde
gebieden zal vergroten. Het gewest
hoopt niettemin dat het plan na uitvoerig overleg gerealiseerd kan worden.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 1 mei a.s.:
Voor fietslustigen van en naar Zand19.00 uur : eucharistieviering met orgel
voort is niet alleen het Visserspad van been samenzang,
lang, maar ook de geplande verbinding
zondag 2 mei a.s.:
tussen de badplaats en Umuiden en de
08.45 uur : stille eucharistieviering
fietsroete tussen het zuiderstrand en de
10.45 uur : eucharistieviering metSt.
Oase in Vogelenzang. «Condfi'- medewerCaeciliakoor.
king van de eerder genoemde eigenaars
blijft dit alles echter een wielerdroom.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 1 en zondag 2 mei a.s.:
zuster T. v.d. Spek, v. Lennepweg 42 hs.
tel. 18741.
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

veel bonte
voorjaarskleurerr-

zandvoortrr eeuwen heeft kampioenschap
onder hand bereik
Door de 2-0 overwinning van afgelopen zondag op Volendam heeft het
eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
het kampioenschap binnen handbereik.
Wanneer de klup komende zondag in
de wedstrijd tegen VIOS de volle winst
weet te behalen en naaste rivaal ZFC
een puntje laat liggen is het kampioenschap al een feit. Indien dit niet het
geval is zal de nog te spelen thuiswedstrijd tegen laatstgenoemd elftal uitmaken wie de vlag mag hijsen: ZFC of
Zandvoortmeeuwen.
Het kunnen dus nog een paar spannende weken worden voor voetbalminnend
Zandvoort.
Terug naar de wedstrijd van afgelopen
zondag.
Volendam is een tegenstander die zich
niet direkt in een hoek laat drukken of
zich bij voorbaat al gewonnen geeft.
Kortom: niet met zich laat spotten.
Dat bleek j.l. zondag weer eens toen
Zandvoortmeeuwen op sommige ogenblikken alle registers moest opentrekken om de voetballers uit het bef aamde palingoord de baas te blijven. Dat
de gasten, die vooral in de eerste helft
van de ontmoeting stevige druk op
het ZVM-doel uitoefenden, geen doorbraak wisten te forceren was vooral te
danken aan de verdediging met keeper
Ed Steffers opnieuw in de glansrol van
'rots in de branding'.
De voorhoede van de thuisklup greep
iedere kans aan om Volendam het initiatief te ontfutselen en dat leverde op
de valreep van de eerste speelperiode
een doelpunt van de voet van Rob Buchel op. Steef Water was de aangever
die het leer precies voor de schoenen
van Buchel deponeerde.
Ook het tweede doelpunt kwam laat
tot stand, want de Volendammers bleven het de kustbewoners lastig maken.
Voor dat de tweede en laatste treffer
tot stand kwam zagen de gastheren op
het veld aan de Vondellaan een paar
fraaie kansen om te scoren aan hun
neus voorbij gaan. Zo schoot de voor
open doel staande John v.d. Zeijs -hij
werd later vervangen door Frans Makauhet leer te' zacht in de richting van het
net waardoor de verdediging de bal
nog tijdig kon wegwerken en zag Steef

Water een schot hoog over de doellat
van Volendam gaan. In de 34e minuut
van de laatste helft deed hij het beter
en bracht de tweede goal op zijn naam.
Tot aan het slotsignaal van de arbiter
bleef Volendam aandringen, maar
Steffers wist van geen wijken.
Op naar overmorgen, zondag 2 mei
dus. De dag waarop Zandvoortmeeuwen wellicht het kampioenschap kan

oogsten. Wanneer dit het geval is vindt,
na een rijtoer van de ploeg, een officiële ontvangst door het gemeentebestuur plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Vervolgens wordt aan de
spelers en hun begeleiders in de kantine van de klup een diner aangeboden,
om 20.00 uur gevolgd door een instuif
voor alle ZVM-supporters in het gebouw aan de Vondellaan.

men's fashion
grote houtstraat 124 / haarlem
ook koopavohden geopend

waterstanden
mei
1
2
3
4
5
' 6
7
8

H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
10.31
18.31 23.18
07.18
- . _ 08.39
11.54 19.54
00.39 08.39 13.05
21.05
01.43 09.43 14.10 22.10
02.36 10.36
15.03 23.03
03.20 11.20 15.47 23.47
04.02 12.02
16.26 0026
04.40 12.40
17.00 01.00
g 05.13 13.13 17.32 01.32
10
05.40 13.40
18.04 02.04
Doodtij 2 mei Springtij 10 mei

(laatste) jm body fashion show
te zien op video
Dat er behoefte aan bestond wist niemand beter dan Jo Laminé. Nadat hij
in 1976 sarnen met Monique Greeven
een kapsalon in de Kerkstraat-galerij
had geopend werden zij namelijk regelmatig benaderd door kliënten die informeerden hoe een speciaalzaak voor
lingerie/foundation in Zandvoort van
de grond zou kunnen komen. Toen een
jaar of vier geleden een aantrekkelijk
parterre-pand in de galerij leeg kwam
besloten zij zelf maar de stap te wagen •
en sindsdien is JM Body Fashion in de
badplaats een begrip. De letters JM
staan voor Jo en Monique, en terwijl
laatstgenoemde met haar assistenten
de kapsalon runt is Jo Laminé beneden
te vinden, waar hij wordt bijgestaan
door de dames Tine Dijkstra sn Carla
Voolstra.
Op 31 maart jl. hield JM Body Fashion
een modeshow in de Haarlemse stadsschouwburg, waaraan tevens werd deelgenomen door Cortina Mode en De
Brossois Schoenhandel en de uitstekende samenwerking met deze beide zaken
heeft volgens Jo Laminé in belangrijke
mate bijgedragen tot het sukses van de
show. Niet minder belangrijk was het
aandeel van het duitse modehuis Fürstenberg dat zich presenteerde met o.a.
een fraaie cashmere set, bestaande uit
een loshangend manteltje over een funktioneel badpak (naar verkiezing af te
wisselen met een bikini tot C-cup) en

een bijpassende omslagdoek, een z.g.
parero. Van hetzelfde modehuis zagen
we een paar charmante nachtjapon met
bijpassende duster terwijl ook Bleyle
met iets heel bijzonders op de proppen
kwam, namelijk een beeldig ivoorkleurig nachtgewaad met spaghetti-bandjes. Ook wat badkleding betreft laat
Bleyle zich niet onbetuigd, gezien een
wit gedessineerd badpak (f. 155,-)
waarover een katoenen rokje in hetzelfde dessin. Het Braziliaanse modehuis
Giacomo presenteert dit seizoen unisex badkleding, terwijl Master uit
Italië nog verder gaat en zich uitsluitend
bezig houdt met slips en badslips voor
heren. Van eerstgenoemde telden we
dertien verschillende modellen en kleuren en ze zijn verkrijgbaar vanaf f. 16,75.
Dertien is bij JM Body Dashion beslist
geen ongeluksgetal want ook in de B.H.'s
en bijpassende tanga-slips zijn er dertien
verschillende merken, waaronder werkelijk een droom: 'Arpège' van Boléro,
vervaardigd van wit satijn en Calais-kant.
De komende week zal de op video opgenomen modeshow in de etalage van
JM Body Fashion te zien zijn en daarna haakt Jo Laminé definitief af met
het geven van shows. Dat deze veel geld
kosten is bekend maar momenteel is
het financieel niet meer op te brengen.
Het evenement in de stadsschouwburg
in Haarlem mag dan een sukses zijn geworden, 't gedwongen in rijen zitten in
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plaats van geanimeerd aan tafeltjes zoals vroeger bij Bouwes werd als een nadeel gevoeld. Maar ook een show bij
Bouwes is niet meer haalbaar nu daar
slechts tweehonderd belangstellenden
een plaatsje kunnen krijgen tegen drie
honderddertig vroeger. Wanneer men
bedenkt dat er na aftrek van de konsumpties slechts f 7,50 per toegangsbewijs overblijft en dat daarvan ook de
mannequins betaald moeten worden zal
iedereen kunnen begrijpen dat Jo en
Monique modeshows niet meer zien
zitten. Daarbij komt nog dat ook zij
steeds te maken krijgen met de problemen die zich voordoen wanneer men in
Zandvoort iets probeert te organiseren.
Desondanks geen kwaad woord over
zijn huidige woonplaats uit de mond
van de in Limburg geboren coiffeur.
Zijn uitspraak 'Liever hier een krantenwijk dan in Limburg een topzaak' laat
aan duidelijkheid niets te wensen over.

nieuws
kort & klom
• Op de dag 'van de arbeid' 1 mei a.s.
start de partij van de arbeid zandvoort
haar verkiezingsaktiviteiten. Van 's ochtends 10.00 uur tot 17.00 uur vindt er
een manifestatie plaats op het Raadhuisplein. In de middag zullen daar een
rock-groep en een reggae-groep optreden. Om 10.30 uur wordt het verkiezingsprogram van de socialisten gepresenteerd en vanaf die tijd kan eenieder kennismaken met de pvda-kandidaatraadsleden.
• De brand in een woonhuis aan de
Van Ostadestraat vorige week donderdag, waarbij twee woonkamers volledig
in de as werden gelegd, is vermoedelijk veroorzaakt door de hitte van een
brandende gloeilamp tegen de houten
betimmering van de slaapkamer. Bij de
brand wist de 28-jarige bewoner van
het perceel ternauwernood het vege
lijf te radden door een sprong door
een ruit. Daarbij liep hij een aantal
snijwonden aan zijn rechterarm op
waarvoor hij inmiddels in een ziekenhuis in de omgeving is behandeld.
• Op verzoek van het personeel van
een in Zandvoort gevestigd bankfiliaal hield de politie eind vorige week
een 23-jarige inwoner van de hoofdstad aan, die trachtte door middel
van een valse handtekening een aantal cheques te verzilveren. De man
bleek deze in Amsterdam te hebben
ontvreemd en werd aan de hoofdstedelijke politie overgedragen.
• Ook een poging van een plm. 30-jarige vrouw om een bankinstelling in de
gemeente voor een bedrag van f 300.op te lichten mislukte. Toen de vrouw
ontdekte dat het personeel haar bij de
aanbieding van een cheque niet vertrouwde maakte zij zich uit de voeten
vóór de inmiddels gewaarschuwde politie haar kon arresteren.
• De direktie van het PTT-kantoor
aan de Louis Davidsstraat deelt mee
dat het kantoor op Koninginnedag,
morgen 30 april, voor het publiek is
gesloten. Op woensdag 5 mei, bevrijdingsdag, zijn de loketten aan de Louis
Davidsstraat wel geopend voor alle
postverkeer.

hier
staat
uw
brief

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt
ingevolge het bepaalde in artikel 3, lid 2,
van de Wet agrarisch grondverkeer, het
volgende bekend.
Met ingang van 6 mei 1982 ligt gedurende
30 dagen ter secretarie te Zandvoort op
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening ter inzage:
1. het ontwerp-raadsbesluit, dat gebieden
vaststelt en omschrijft, waarin 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. de bij dit besluit behorende kadastrale
kaart, waarop'de gronden, als bedoeld in
artikel 3 van de Wet agrarisch grondyerkeer zijn aangegeven.
Eventuele bezwaren tegen dit ontwerpbesluit kunnen tijdens de periode van 6 mei
1982 tot en met 25 juni 1982 worden
ingediend bij de gemeenteraad.

Zandvoort, 26 april 1982.
Geachte redaktie,
De PSP in Zandvoort heeft nog maar
een paar officiële leden. Bij verkiezingen
blijken er toch altijd minimaal 100
PSP-stemmers te zijn. Het partijbestuur
stimuleert op dit moment zoveel mogelijk om met eigen lijsten uit te komen,
maar daar dit in Zandvoort momenteel
zinloos zou zijn, heb ik besloten om
mezelf op de lijst van Progressief Zandvoort te plaatsen om hiermee deze richting binnen de poltiek in Zandvoort
vertegenwoordigd te laten zijn. Ik hoop
hiermee-verklaard te hebben waarom
de PSP in Zandvoort niet met een eigen
lijst uitkomt en opgegaan is in de Progressieve Partij Zandvoort.

Zandvoort, 21 april 1982.
H. Machielsen.

Uw huid-vraagt aandacht.

De bij de ANBOS aangesloten
schoonheidsspecialiste
geeft die aandacht en adviseert
u bij de verzorging van uw huid.
Deze. specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem.
Ook in uw plaats kunt u terecht.
j J\ Algemene Nederlands
\ \ j Bond van
éfffj Schoonheidsmstilulen

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

tal. 13621
tel. 12372

tel.

14618

tel.

13698

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.

Met vriendelijke groeten,
en met dank voor plaatsing
Wim Kluijskens

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

nr. 5 lijst 6
(Progressieve Partij Zandvoort)

vlotte lichtgewicht
kostuums in diverse
kleuren
f. 279.-

Miele Wassalon
WASUNIEK
• wassen
• lakenpakketten
• chem. reinigen
Haltestraat 63B - 2042 LL Zandvoort

tel. 14417
(Joke en Heleen)
Openingstijden: ma - di - do - vrij 08.30 - 17.30 uur
woensdag 08.30 - 13.00 en zaterdag 09.00- 13.00 uur

K1RK8TR.20

• TEL: 13436

**
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***-
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KRUISVERENIGING
ZANDVOORT

VERKEERSOMLEIDINGI.V.M. WONINGBOUW

In verband mét de bouw van woningen
op de hoek van Zeestraat- Burgemeester
Engelbertstraat (oude standplaats autoscooter) zijn met ingang van maandag 26 april j.l. de volgende verkeersmaatregelen genomen.
1. eenrichtingverkeer in westelijke richting op het gedeelte van de Zeestraat
gelegen tussen de Stationsstraat en de
Burgemeester Engelbertstraat.
2. stopverbod voor beide zijden van de
Zeestraat, gelegen tussen de Stations
straat en de burgemeester Engelbertstraat.
3. voorrangskruising met verplichte
stop (bord 101 voor het verkeer rijdend over de Zeestraat;
4. stopverbod voor beide zijden van de
Stationsstraat, beginnend nabij perceel
18.
Het verkeer komende vanuit noordelijke richting over de burgemeester van
Alphenstraat wordt voor de richting
'centrum' omgeleid via de HogewegOranjestraat.
Het verkeer komende vanuit zuidelijke
richting over de burgemeester Engelbertstraat wordt voor de richting 'centrum' omgeleid via de Prinsenhofstraat.

De Kruisvereniging Zandvoort nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering welke gehouden zal worden op dindag, 11 mei a.s. in het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen l te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.

uw kind is pas echt
feestelijk met kleertjes

van het
kinderwinkeltje
buureweg
(zijstraat kerkstraat)

l

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering del. 22/6/1981
3. Jaarverslag 1981 - secretaris
4. Jaarverslag 1981 - penningmeester
5. Begroting] 983
6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is de heer F. Bakker, secretaris
7. Rondvraag
8. Sluiting

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

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.

Telefoon 02507 - 1 44 99

Ik't bc'sluur

VERSTEE6E

resraurcn
^ff B^9H ^D^VK^S^^H v^HD fl BL

IMvrnvooraan
TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel
HALTESTRAAT 49

ZANDVOOftT

HERMAN HARMS SCHOENEN
Grote Krocht 20b - telefoon 1 72 06
v. d. Werff

mijn bakker
tinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Handelsdrukwerk

festival
1982

D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Bowling
Centre
ZunuVOOrt.... O?ERT WEER ZIJN DEUREN

30 APRIL
koninginnedag-aktiviteiten in feesttent
vanaf 10.00 t/m 17.00 uur
kinderspelen - disco - rommelmarkt etc. - 20.00 uur dansen met de groep De Cylinders uit Amsterdam + disco
entree f 2.50

Vanaf Zaterdag l Mei kunt U weer in Zandvoort terecht
voor Bowlen - Kegelen - een biljardje maken onder het
genot van een drankje en een hapje.

1 MEI
grandioos kinderprogramma mmv 'Les Diaboliques'
aanvang 14 00 uur - entree f 2,50

reparatie- dakbedekking

Onze geheel gerenoveerde Bar en Bowling is dagelijks
geopend vanaf 14.00 uur.

1 MEI
avondprogramma mmv Egelander-Tirolerkapel De 'Jozef
Maler Muzikanten' en Corry Konings - aanvang 2000 uur
entree f 7.50
2 MEI

drumband- en majorettenfestival - aanvang 1300 uur
op de grote krocht

Kom spoedig kennismaken met Uw Zandvoortse Bowling.

3 MEI
grote westfriese bruiloft + dansen - aanvang 2000 uur
entree f 17 50 incl maaltijden

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

Bowling
Centre

5 MEI
kinderdisco - aanvang 14 00 uur - entree f 2.50

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS

Burg. van Fenemaplein 28-29,
telefoon 14369

Haltestraat 65, tel. 12060

5 MEI

guys & dolls vcorprogramma de groep yucka aanvang 20 00 uur - entree f 10 00
6 MEI

willem ruis show - met maar liefst f 15.000.- aan prijzen
aanvang 20 00 uur - entree f 12,50
7 MEI

jazzavond mmv ruud jansen duo + een bekende
jazzformatie - aanvang 20.00 uur - entree f 7,50

omroepers

&
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 -29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

KUNSTSCHILDERES met
akademiese opleiding geeft
schilder en tekenles. Tel.
13090- Zandvoort,
Diemen -zuid - Zandvoort
Aangeb.: hoekwoning, 3 si.
kamers met cv, dubbele beglazing, ligbad. Huur f 681,p.mnd. exclu. stookkosten
(overname n.o.t.k.)
Gevr.: kleinere woning/flat
m. 2 si. kam. (lagere huur)
in Zandvoort of direkte
omgeving.
Tel. 020-993773.

9 MEI

koffieconcert rnrnv trio hellenique- aanvang 1200 uur
entree f 5.00 incl kopje koffie

voor:

PEUGEOT

8 MEI
country & westernavond mmv early bird. bekend van radio
en tv - aanvang 20 00 uur - entree f 7.50

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN on
ROLGORDIJNEN.

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

9 MEI
beierse avond mmv edelweis kapel
aanvang 20 00 uur - entree f 7,50

voorverkoop van kaarten:
REISBURO KERKMAN
grote krocht 20, telefoon 12560 -13203

Pakveldstraat 21 Zandvoort.

Installatie bureau

Te huur aangeboden : gemeubileerde KAMER met
gebruik van keuken, douche
en toilet, f. 600.- p.m.
Tel. 15178.

GROENEIWEIM B.V.

Klein schildersbedrijf
vraagt schilder-, wit en behangwerk. Prijsopgave vrijblijvend. Tel. 023-311588
of brieven onder nr. 240
buro van dit blad.
Autorijschool
PHIL WAANING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20- tel. 12071

1948

~

1978

30 jaar tandtechnieker
kuiutgebitreparatie, etc.
A.RJTMAN
Telefoon 14365

Vanaf heden verkopen wij ook broodjes
tartaar en saté van echte varkenshaas
broodje tartaar f. 2,50
saté f. 5,75
broodje tartaar speciaal
(met ei en ravigotesaus)

f. 3,50

lp

l

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
TEL. 02507 18484*
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VIERING KONINGINNEDAG

niet alle zegen komt van boven

foto Jacob Koning

Een gesmeerde organisatie, entoesiaste
medewerkers en een oerdegelijk traditioneel programma. Het Komité viering
Nationale Feestdagen had weinig aan
het toeval overgelaten op Koninginnedag. Nationale rampen uitgezonderd
kon er nauwelijks iets mis gaan. Behalve één ding: het weer!

• Op dinsdag 11 mei a.s. belegt de
Vereniging Federatieve Vrouwenraad
Zandvoort de algemene ledenvergadering 1982 in gebouw Tol weg 10. Voor
de pauze vindt de behandeling van de
huishoudelijke agenda plaats, na de
pauze zal de amerkaanse dokumentaire
Wanneer elke sekonde telt', worden
vertoond. Deze film werd nog niet eerder in ons land gedraaid en beleeft in
gebouw Tolweg zijn premiere. De jaarvergadering van de vereniging begint
om 14.00 uur en leden en belangstellenden worden verozcht tijdig aanwezig te zijn.

Het was alsof de elementen zich belecigd voelden dat uitgerekend zij, als
het meest trouwe symbool van het koninkrijk der nederlanden, niet in het
programma waren opgenomen. Alleen
daarom al verdient het misschien aanbeveling voor de komende jaren een
wind-, water- en ijsshow te organiseren.
De smeekbeden van de organisatoren
voor een, desnoods waterig, oranjezonnetje mochten niet baten. Alleen het
oranjebitter deed als feestelijk element
zijn naam echt eer aan.
De kleuters van de zandvoortse scholen
moesten het van andere versnaperingen
hebben. Onze kleinste medeburgers
zaten in de ochtenduren van de 30e
april in ieder geval hoog en droog in
het Huis in de Duinen waar de Jolly
Jokers, de klowns Bertie en Fransie,
hen een plezierig uurtje bezorgden. De
sneltekenkunstjes en goochelwonderen die zij over de kinderen uitstrooiden, oogsten luide bijval.
De officiële opening door burgervader
Machielsen en het hijsen van de driekleur en het lokale geel-blauw vond
ook nog plaats zonder noemenswaardig hemelnat. De gelijktijdig optredende showband Alcmaria Victrix leek niet
erg onder de indruk van de plechtige
bezweringsformules die deze dag, precies als in alle andere gemeentes in den
lande, door'de burgemeester over de
schaarse aanwezige bevolking werd uitgesproken. 'De verbondenheid van ons
volk met elkaar en het vorstenhuis' kon
tenslotte de klamme kou en het kippevel niet weren van de blote armen,
schouders en benen van de jeugdige
majorettes.
Toen kort daarop de regen als grijze
vitrage uit de lucht kwam vallen, zag
het er somber uit voor de geplande festiviteiten. In de feesttent op de hoek van
de Brederodestraat en de Hogeweg was
het droog en warm. Menigeen was op
dezelfde gedachte gekomen en het was
dan ook een drukte van belang op deze
overdekte rommelmarkt. 45 bezette
kramen en in alle hoeken en gaten nog
kinderen met koopwaar op kleedjes op
de grond. Voetje voor voetje schuif elde de menigte, als op een drukke zaterdagmiddag in de Kalverstraat, door de
ruimte, speurend naar een koopje.

prijs van f. 2,50 lijkt dus geen al te grote problemen op te leveren.
Koninginnedag 1982. Letterlijk in het
water gevallen, maar toch zo goed en
zo kwaad als het ging overeind gehouden door de organisatoren, die al improviserend te werk gingen.
De eerste dag van de meimaand bood
dezelfde waterige aanblik. De traditionele 1-meiviering van de plaatselijke
socialisten vond om 2 uur 's middags
al een droevig einde in de koude regen
en stormachtige wind. De muziekgroe-

pen keerden onverrichterzake huiswaarts. Als opening van de verkiezingsmanifestaties een slecht voorteken.

Het was een klein pleistertje op de
weekeindwonde dat op 2 mei het drumband- en majorettefestival beter weer
trof. Zonder de natte zegen van boven
De groots opgezette braderie in nieuwviel de lage temperatuur nog wel te vernoord verging het niet veel beter. Nog
niet de helft van de kramen werd bezet. dragen. De muzikanten en majorettes
konden zich bovendien warm lopen in
De organisatoren bleken overigens niet
de
ter beschikking gestelde feesttent,
zo vriendelijk de kinderen met hun rommelwaar, die druipend in de regen zaten, alvorens hun klank- en bewegingsspel
op de overgeschoten kramen toe te laten. aan jury en toeschouwers te vertonen.
Boze ouders waren het gevolg. De onder- De uitslag van het konkoers treft u aan
in de vrijdageditie.
nemingslust van de jeugd bleek het na
korte tijd te begeven onder zoveel rampspoed. Publiek was er nauwelijks.

zondag kan beslissing vallen
over kampioenschap in duel zvm - zfc

de beslissing al kunnen vallen indien de
voetballers uit de badplaats het duel in
hun voordeel hadden afgesloten en
ZFC zo vriendelijk was geweest in zijn
wedstrijd de vlag te strijken.
Dat is niet gebeurd.
De aanvalslinie van Zandvoortmeeuwen
zag afgelopen zondag geen kans de
Komende zondag ontmoeten beide kam- defensie van de thuisklup te breken. De
De niet-overdekte festiviteiten konden
klup had zich zowel in de aanval als de
pioenskandidaten elkaar op het terrein
natuurlijk niet op een dergelijke belangstelling rekenen. Gezien de omstandighe- aan de Vondellaan. Zandvoortmeeuwen, verdediging uitstekend op de ontmoeden mocht het ringsteken op de Grote
met tot nog toe de beste papieren voor de ting met de kampioenskandidaat voortitel in de tweede klasse en promotie naar bereid en beschikte over voldoende uitKrocht met paard en wagen (het ringsteken per fiets ging bij gebrek aan deel- de eerste, heeft nog maar een punt nodig houdingsvermogen om Duncan Pratt,
Steef Water, Rob Buchel en Robert
nemers niet door) nog een sukses heten. om het kampioenschap in de wacht te
Koning, die in de tweede helft John van
Schuilend onder luifels beleefde toch
slepen. Maar het sterke ZFC kan de titel nog altijd onder de neus van de kust- der Zeijs verving, van het lijf te houden.
nog een behoorlijk aantal mensen veel
bewoners weghalen. A.s. zondag kan in Zij werden in hun pogingen het doel
plezier aan de twaalf prachtige aangevan VIOS te bereiken niet alleen geZandvoort de beslissing vallen wie het
spannen koetsjes en rijtuigen en de in
ere-podium mag betreden. Indien dit
dwarsboomd door de defensie, ook het
originele klederdracht gestoken ringZandvoortmeeuwen ten deel valt staat
stekers. Maar koud en nat bleef het.
lot was hen eergisteren niet gunstig gede spelers van het eerste elftal een rijOok de Zandvoort-Estafette (waarvan
zind. De schoten van deze geduchte
toer door het dorp, een officiële ontu de uitslag nog te goed houdt) had te
aanvallers gingen rakelings over de
vangst door het gemeentebestuur op het doel l at of centimeters naast de palen.
lijoen onder de barre weersomstandigraadhuis, en een diner in het kluphuis
heden. In de avonduren zochten drie a
Zoals gezegd gaf VIOS goed partij,
aan de Vondellaan te wachten.
maar was toch niet in staat het de
vierhonderd merendeels zandvoortse
achterhoede en de goaly van ZandIn de wedstrijd tegen VIOS, welke eerjongeren beschutting en vermaak in de
gisteren in de lokatie van laatstgenoemd voortmeeuwen erg lastig te maken .
voor dat doel tot discozaal omgetoverelftal Warmerhuizen werd gespeeld, had In de eerste helft van de ontmoeting
de feesttent. Het heffen van een entreeDoor het 0-0 gelijke spel van het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen tegen
VIOS en de eveneens dubbel-blanke
stand waarmee voornaamste rivaal
ZFC eergisteren zijn wedstrijd beeindigde is de spanning tot het kookpunt
gestegen.

had de thuisklup de krachtige wind,
afkomstig van een Noordzeedepressie, vrijwel pal in de rug. De ploeg
van Warmerhuizen wist dit voordeel
echter niet uit te buiten. Na rust zag
Zandvoortmeeuwen evenmin kans van
de wind te profiteren. Het elftal kreeg
soms wel vleugels maar een geslaagde
landing in het doel van VIOS bleef uit.
Meer dan een 0-0 gelijk spel zat er dan
ook niet in.

waterstanden
mei
H.W.
L.W.
H.W. L.W.
1
10.31 18.31 23.18 07.18
2
11.54 19.54 - . _ 08.39
3
00.39 08.39 13.05 21.05
4
01.43 09.43 14.10 22.10
5
02.36 10.35 15.03 23.03
6
03.20 11.20 15.47
23.47
7
04.02 12.02 16.26 0026
8
04.40 12.40 17.00 01.00
9
05.13 13.13 17.32
01.32
10
05.40 13.40 18.04 02.04
Doodtij 2 mei Springtij 10 mei

• Nadat het gemeentebestuur had vastgesteld dat veel ingezetenen het als een
gemis beschouwen dat zij buiten kantoortijden geen klachten konden indienen over aantasting van het miljeu in
Zandvoort door racelawaai, vervuiling
e.d. heeft het in augustus 1981' een telefoonlijn voor het indienen van miljeuklachten gereserveerd.
Deze klachtenlijn is dag en nacht bereikbaar onder het telefoonnummer 18544
en is gestationeerd op het buro miljeu-,
parkeer- en belastingkontrole, Hogeweg
78.
Indien niemand op het buro aanwezig
is, kunnen eventuele klachten worden
ingesproken op een band van een aangesloten telefoonbeantwoorder.

ONDERSCHEIDING VOOR
REDDER AB BOS
De jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid
van de verjaardag van het staatshoofd
leverde in Zandvoort een koninklijke
onderscheiding op voor motordrijver
Ab Bos van de in de gemeente gestationeerde reddingboot van de KNZHRM.
Donderdagavond, daags voor de officiële
viering van koninginnedag, ontving Bos
in het botenhuis van de organisatie aan
de Thorbeckestraat de ere-medalje in
zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau uit handen van burgemeester
Machielsen. De eerste burger van de gemeente, die de talrijke verdiensten van
Ab Bos als lid van de bemanning van de
reddingsboot memoreerde, noemde hem
ae 'Dorus Rijkers' van Zandvoort, Bos,
die 30 onafgebroken jaren in dienst
is van het reddingsstation Zandvoort
en deelnam aan negen reddingsakties
en tal van oefentochten, kreeg de onderscheiding in aanwezigheid van zijn
kollega-redders, de plaatselijke KNZHRM-kommissie en oud-burgemeesteren
tevens ere-opstapper A. Nawijn..De echtgenote van Ab Bos mocht bloemen in
ontvangst nemen. Na afloop van het
officiële gedeelte bleef het gezelschap
nog geruime tijd in ongedwongen sfeer
bijeen.

IREBl!

[Al

giro
454000

voor plaatselijke
financiële steun:
Werkgroep Zandvoort
giro 420225
voor informatie:
14056- 16457- 17234

RATIS soft ijs ETEN bij bakkerij R. v.d. Werff
Tolweg 6 - woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
voiksvermaak botst met belangen
van middenstanders en omwonenden

omroepers
foto Jacob Koning

Op de hoorzitting van 29 april j.I.'over
de ingediende bezwaren tegen de verplaatsing van de autoscooterbaan van
hoek Zeestraat/Stationsstraat naar het
burg. van Eenemaplein, kwamen de protesten van omwonenden en middenstanders nog eens nadrukkelijk naar voren.
Wat de bewoners van de flats in de omgeving betreft, de standing van hun woningen ging door de aanwezigheid van
het voiksvermaak aanmerkelijk achteruit, zo betoogden zij, en dat betekende een forse waardedaling. Bovendien
waren zij niet bestand tegen het lawaai
dat door de attraktie en de jeugdige
botsautokoereurs veroorzaakt werd.
De flatbewoners waren allesbehalve te
spreken over het overhaaste besluit van
b en w om, zonder overleg, de scooterbaan over te brengen naar het parkeerterrein aan de noordzijde van de Passage. Ook de middenstanders uit de direkte omgeving gaven acte de présence
op de hoorzitting. Zij wezen behalve op
de geluidsoverlast nog eens op het nadeel dat hen berokkend werd door het
wegvallen van parkeergelegenheid. Hun
broodwinning leed schade door de nieuwe standplaats van de scooterbaan.
Burgemeester Machielsen kon de protesterende ingezetenen niet tegemoet
komen. Het kollege van b en w gaat
zich, zoals dat heet, beraden over deze
zaak. Wel maakte hij duidelijk dat de
kermiswagentjes het na tien uur 's avonds zonder muzikale omlijsting
moesten doen. Hoe de beslissing van het
gemeentebestuur ook uitvalt, zo zei hij,
bij een belangenafweging kan niet altijd iedereen tevreden worden gesteld.
Voor vasthoudende klagers staat echter
beroep bij de Raad van State open. Tegen de tijd dat daar een besluit valt, is
het zomerseizoen wel woorbij.

De jaarlijkse door de sportvereniging
OSS georganiseerde athletiektraining
gedurende de seizoenmaanden in de
open lucht start maandagavond 10 mei
op het binnen het circuit gelegen sportkompleks 'Duintjesveld'. De junioren
beginnen om half zeven en de ouderen
om kwart voor acht met het athletiekprogramma dat bestaat uit loop-, werpen springnummers. Aanmelden voor de
training onder deskundige leiding kan
nog geschieden bij de adressen B rederodestraat 122 of Tolweg 4.

TE KOOP Schelpflat (hoekflat) met gr. tuin op het
zuid-w., voll. gerenoveerd
nieuwe keuken, nieuwe badkamer). Kompleet'grenen'
inrichting. Alleen voor rekreatiebewoning. Inl. 020454142.
STEM LINKS
stem Progressieve Partij
Zandvoort
Lijst 6
Frank Schiltmeijer - Jo Dalman - Dick Gerritse - Jaap
Mol - Wim Kluijskens.
Klein schildersbedrijf
vraagt schilder-, wit en behangwerk. Prijsopgave vrijblijvend. Tel. 023-311588
of brieven onder nr. 240
buro van dit blad.
Advies voor Hordo.
De Progressieve Partij Zandvoort adviseert U een grote
windmolen op Uw dak te
plaatsen.
Inlichtingen : Lijst 6.

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A. RJTMAN
Telefoon 14365

programma
feestweek
De op vrijdag 30 april j.l. door het komité Viering Nationale Feestdagen georganiseerde festiviteiten ter gelegenheid van koninginnedag vallen samen
met de start van de feestweek van de
stichting Zandvoort Festival, welke
zich in hoofdzaak zal afspelen in een
grote feesttent op het braakliggende
terrein op de hoek Brederodestraat /
Hoge weg.

Woensdag 5 mei is er in de middaguren een kinderdisko en voor de oudere jeugd treden 's avonds de Guys &
Dol Is op, met de groep Yucka in het
voorprogramma. Donderdag 6 mei
komt de entertainer Willem Ruis naar
Zandvoort voor een optreden, waarbij
prijzen met totaalwaarde van f. 15.000,te winnen zijn. Vrijdag 7 mei is er een
jazzavond met de orkestformatie van
Ruud Jansen. Zaterdag 8 mei treedt
in de tent Early B'rd op in een country
& Western programma. Op zondag 9
mei wordt de feestweek besloten met
een koffiekonsert aan het eind van de
morgenuren en een Beierse avond
waar de Edelweis kapel zal spelen.
De voorverkoop van kaarten voor de
diverse evenementen vindt vanaf heden
plaats bij reisburo Kerkman, Grote
Krocht 20 en tel. 12560 of 13203. De
matinee's beginnen om 14.00 uur, de
avondprogramma's om 20.00 uur en
het koffiekonsert om 12.00 uur.

eanduoortse Noerar*

Uw huidvraagt aandacht.
De bij de ANBOS aangesloten
schoonheidsspecialiste
geeft die aandacht en adviseert
u bij de verzorging van uw huid.
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem.
Ook in uw plaats kunt u terecht.
Algemene Nederlandse
Bond van
Scnoonheidsinstitulen

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

tel. 13621
tel.

12372

tel. 14618
tel.

13698

Tuincentrum "HET SPAAR N E"
heeft nog tijd voor uw tuin
f 10.- per uur
verder alles leverbaar.
Tevens ook hek- + straatwerk.
Donkere Spaarne 32- Haarlem
Telefoon 023-32 54 64

Geef
lucht
Steun het Astma fonds,
Postgiro 55055.
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dejkoerant
en de raadsverkiezingen

"mensen moeten weten dat
op je terug kunnen vallen"
foto Jacob Koning
Geboren en getogen zandvoortse is ze.
Veertig jaar en moeder van twee kinderen. We praten met Ankie Joustra-Brokmeier, vierde op de raadskandidatenlijst
van de zandvoortse vvd. Een plaats die
zonder enige twijfel een raadslidmaatschap betekent voor de komende vier
jaar.

Geen onbekende in Zandvoort en allesbehalve groen in de kleinschalige politiek. 17 jaar lang al is ze aktief als liberale, o.a. als sekretaris en voorzitter
van de vvd-afüeling en tot voor kort
als sekretaris van de statencentrale, de
provinciale kieskring Haarlem-Velsen.
Haar inzicht in het reilen en zeilen van
het politieke bedrijf blijft dus niet beperkt tot de dorpsgrenzen. Ankie Joustra, echtgenote van de voormalige
wd-fraktievoorzitter Pieter Joustra, is
part-time werkzaam als remedial teacher, zij biedt ekstra hulp aan kinderen die daarzonder het lager onderwijs
niet zouden kunnen volgen. Het betreft onder meer kinderen van het
woonwagencentrum en van het Plantinghuis.

waterstanden

INFORMATIE DOORSPELEN
Het ligt dan ook voor de hand dat haar •
betrokkenheid bij het onderwijs een
verlengstuk krijgt in haar aktiviteiten
Ankie Joustra - Brokmeier: 'Kennis mag je niet voor jezelf houden'
als raadslid. Maat wat ze met name uit
haar werkterrein heeft opgepikt, is de
MINDER NOTA'S, MINDER GEPRAAT groeperingen, wordt door de liberale
ervaring dat het van groot belang is
Een onderwerp waar je in deze tijd naukandidate zonder veel ophef beanthet vertrouwen van mensen te winnen.
welijks onderuit kunt, zijn de bezuiniwoord. 'Plaatselijk zijn de verschillen
'Je mag het niet af laten weten, zo zegt
gingen. In welke richting denkt ze die
zoveel kleiner dan landelijk. Het gaat
ze, als mensen een beroep op je doen. bovendien om kleinschalige onderwerte zoeken? Eén ding moet haar van het
Wie goede informatie heeft, kan meer
pen. Minder betutteling, minder vasthart: de enorme papierwinkel die door
voor elkaar krijgen. Die kennis mag je _.
leggen, meer aandacht voor het partihet gemeentelijk apparaat over je uitgeniet voor jezelf houden. Of je nu sociakulier initiatief, kenmerkt de vvd. De
stort wordt is tot haar grote ergenis een
list, christendemokraat of liberaal bent,
onnodige verspilling van tijd, geld en man- burokratie moet teruggedrongen wordoet er niet toe. Als er iets aan de hand kracht. 'De gemeente moet slagvaardig
is, moet je er naar toe, je gezicht laten
optreden, minder nota's, minder gezien. Niet om in de krant te komen, maar praat'. Een doelmatiger organisatie, zelfs
omdat mensen moeten weten dat ze op
als daar een reorganisatie van het ambteje terug kunnen vallen. Want de zandlijk apparaat voor nodig is. 'Dat is natuurvoortse burgers weten vaak niet waar ze lijk een boude uitspraak, zegt het toenaar toe moeten met hun problemen
komstige raadslid, want dat zou een aanen waar ze de nodige informatie kuntasting van de werkgelegenheid kunnen
nen krijgen. Het is een groot gebrek
betekenen en eigenlijk willen we daar
in deze gemeente dat er geen adres,
niet aankomen'. In vvd kringen wordt
ook gesproken over bezuinigingen op de . Vrijwel zeker zal de nieuwbouw van
geen centraal punt is voor die inforwijkcentrum 't Stekkie in de raadsverDienst Publieke Werken. Er zou, zo
matie'.
gadering van 25 mei aan de orde kodenkt men, een hoop werk door het
men. Maar gezien de diskussie in de
partikuliere bedrijfsleven gedaan kunLAAT JE NIET IN EEN KOKJE
kommissie financiën afgelopen maannen worden, goed voor de bedrijven en
ZETTEN.
dag is het nog lang niet zeker dat het
de werkgelegenheid en veel efficiënter.
Nadenkend over haar taken in de gevoorstel er heelhuids doorheen komt.
meenteraad, zegt ze niet zoveel te voe-

den'. En terugkomend op haar startpunt: 'de vrijheid van onderwijs is een
groot goed in het liberale denken. Ou-'
ders moeten de mogelijkheid hebben
een school te kiezen die past bij hun
denkpatroon. Naast het openbaar onderwijs, zijn daarom andere vormen
noodzakelijk.'
lees verder op pag. 2

wijkgebouw in nieuw noord
nog steeds onzeker

len voor de 'zachte' sektor. Een uitzondering maakt ze voor emancipatiezaken. Ze is dan ook lid van de werkgroep aktivering emancipatiebeleid,
een groep van politiek verschillend georiënteerde vrouwen, die de basis heeft
gelegd voor de gemeentelijke emancipatie nota. 'Uit het overleg is een aanvaardbaar stuk opgenomen. Wat er in
staat is ook uitvoerbaar. Utopieën hebben geen zin. 'Ze heeft bewust gekozen
voor de werkgroep. De aandacht die in
de vvd aan dit thema wordt geschonken is vaak toegespitst op de groepering
'vrouwen in de vvd'. 'Ik ben nu eenmaal een eigenwijs mens, zegt ze, ik
ben een tegenstandster van zo'n aparte
groep in een politieke partij. Alle goede
bedoelingen ten spijt, is het een vorm
van zelfdiskriminatie. Emancipatie betekent dat je je niet in een bepaald hokje laat stoppen.'

De verkiezingen naderen met rasse schreden. Op 2 juni treden 8 politieke groeperingen in het krijtperk. Hoe de kiezersgunst zal uitvallen in Zandvoort, niemand weet het. Er zijn trends aanwezig, maar ook verschuivingen mogelijk.
En verrassingen zijn nooit uitgesloten.
De Zandvoortse Koerant houdt U op
de hoogte. In een serie portretten van
gemeenteraadskandidaten, waarvan u
vandaag het eerste aantreft, willen we
u een indruk geven van het politiek denken en leven in ons dorp.
Niet de lijsttrekkers hebben we daar
voor uitgekozen. Die komen gsnoeg
aan bod. Nieuwsgierig zijn we juist
naar de (mogelijke) nieuwkomers in de
raad. Wethouders en f raktievoorzitters
voeren vaak het hoogste woord. Maar
in elke fraktie zitten ook andere mensen, met eigen ideeën, eigen invalshoeken, met speciale interesses. Nieuwe
gezichten, een nieuw geluid ? Of blijft
toch alles weer bij het oude? De Koerant op zoek, niet naar partijprogramma's (al komen die ter sprake) maar
naar persoonlijke opvattingen.

IN DEN HAAG AAN DE BEL
TREKKEN:

Wat de financiële perikelen van de badplaats betreft, heeft Ankie Joustra nog
wel iets op haar lever. De sinds jaar en
dag negatieve rekreatiebegroting is haar
een doorn in het oog. Toeristen brengen ook ekstra deviezen binnen. Als er
in Scheveningen geld gepompt kan worden, kan dat ook in Zandvoort. In de
zomer draaien nu 16.000 inwoners op
voor 100.000 mensen. Dat klopt niet.
Daar moeten we iets aan doen. Tot vervelens toe in Den Haag aan de bel trekken voor meer subsidies. De werkgelegenheid die het toerisme geeft is een
ekstra argument.'

HET KENMERK VAN DE VVD
Het verzoek van de Koerant eens aan
te geven wat nu de vvd in algemene zin
onderscheidt van de andere politieke

De politieke bewakers van de plaatselijke schatkist hadden weinig moeite
met de bouw zelf, maar des te meer
met de hoge elk jaar terugkerende eksploitatielasten.f 160.000.- is ook niet
niets. De totale bouwkosten van
" f 857.000.- vinden dekking in het
fonds reserve stadsuitleg. Voor de
overige lasten moet ruimte in de begroting gevonden worden.
Voorzitter Aukema benadrukte nog
eens dat het af zal hangen van de po-'
litieke wil of men bereid is oplossingen te bedenken.
Mevrouw Hugenholtz (vvd) wilde zich
er nog niet op vastleggen, zij wacht
nader beraad met haar fraktie af. De
socialist van der Moolen sloot zich van
harte aan bij het voorstel. Deze wijk
heeft er recht op, meende hij. Het geld
moet toch te vinden zijn in een begro-

ting van ruim 25 miljoen. En ook Nel
Vreugdenhil (d'66), die zoals alle anderen aanhikte tegen de hoge lasten,
ging akkoord. Het cda, bij monde van
Peter Ingwersen, wenste echter uitstel
van de beslissing. Op 10 juni is er weer
overleg met CRM over een eventuele
geïntegreerde bouw. Het toevoegen
van een aktiviteitencentrum voor lichamelijk gehandikapten zou aanzienlijke subsidies opleveren.Ingwersen
vreesde dat als de raad een negatieve
beslissing nam het CRM-overleg geen
uitkomst meer kon bieden. Zo'n negatieve beslissing hoorde tot de mogelijkheden, zo meldde hij, want naast de
onduidelijkheid van het vvd-standpunt
was ook zijn eigen fraktie verdeeld.
Aukema wilde van uitstel niets weten.
Histories gezien, zo hield hij de aanwezigen voor, moet deze raad de beslissing
nemen. Hij voelde er niets voor 't Stekkie tot onderwerp bij de verkiezingen
te maken. Planologies beschouwd, ging
hij verder, hoort een dergelijk centrum
in die wijk thuis. En wat de eksploitatie
betreft: geïntegreerde bouw drukt wel
de bouwkosten maar niet de eksploitatiekosten. Die blijven hetzelfde, ledere

mei
H.W. L.W.
H.W.
L.W.
7
04.02 12.02
16.26 00.26
8 04.40 12.40
17.00
01.00
g 05.13 13.13 17.32 01.32
10
05.40 13.40
18.04 02.04
11 06.08 14.08 18.32 02.32
12
06.42 14.42
19.04
03.04
13
07.12
15.12
19.39
03.39
14
07.47 15.47 20.22 04.22
15
08.38 16.38
21.17
05.17
16
09.49 17.49 22.29 06.29
Springtij 10 mei Doodtij 18 mei

De nieuwe Sony-collectie is uit.
De nieuwe SLC 6 Betamax video
f 1998.Nieuwe wereldontvanger reeds
van f 239.vijf kortegolfbanden
Scharp Video meeneemprijs
f 1998.U ziet we hebben u wat te
bieden.
Speciaal voor moederdag:
LPTimiYuro
f 9,95
LP Andrew Sisters
f 9,95
LPVickyCarr
f 5,90
LP Peter Kreuder
f 9,95
LP Dubliners
f 9,95
LP Willy Alberti
f 9,95
LP Ben Cramer
f 9.95
LP Richard Clayderman f 10,95
LP Ray Charles
f 8,90
LP Rein van den Broek
f 2,95
zolang de voorraad strekt.
Alleen nog t/m a.s. zaterdag
3 verzamelplaten van f 24,90
voor f 6,-per stuk
(Nederlands, Internationaal en
Klassiek)
Dus u kunt ons niet overslaan
met uw winkelen
PEETERS
Haltestraat 56

politieke partij zal voor zichzelf moeten uitmaken, wat het haar waard is.
Het vinden van een oplossing binnen de
begroting betekent dat er harde keuzes
gemaakt dienen te worden.

bowling centre maakt plannen
voor denksport-ruimte

nieuws
kort & klein •
• Minister Zeevalking van verkeer en
waterstaat wil de maksimumsnelheid
binnen de bebouwde kom verlagen tot
30 km p.u., maar veel automobilisten
in Zandvoort hebben aï moeite om
zich te houden aan de huidige limiet
van 50 km. Dit bleek vorige week weer
eens tijdens een door de verkeerspolitie
gehouden snelheidskontrole met radarapparatuur. Er werden snelheden tot
boven de 90 km op de kontrolepost
waargenomen. 66 Koereurs werden
aangehouden en geverbaliseerd.

Met alle mogelijke middelen hebben de
heren H. Schuitenmaker en L. Zijdemans
geprobeerd het bowlingcentrum aan het
Burg. van Fenemaplein de juiste sfeer
mee te geven. Zij zijn de nieuwe eksploitanten van het centrum, dat lange
tijd gesloten is geweest. De banen zelf
zijn zo grondig opgeknapt dat ze zo
goed als nieuw lijken. Het vernieuwde
interieur, de bar en de groenstoffering
(van Renée GieleJ geven de rust die

naast het drukke sportieve gebeuren
noodzakelijk is. Voor de zandvoortse
gemeenschap is het van belang dat de
ruimte naast de bowling{die in het
seizoen speelautomaten zal herbergen,
begin oktober volgens de plannen van
de direktie ter beschikking zal staan
voor denksporters. Dammen, schaken,
bridgen, backgammon, go, enzovoort
kan dan in een uiterst aangename ambiance plaatsvinden. Het is absoluut

niet nodig vindenUe nieuwe pachters,
dat Zandvoort in de winter zo 'n uitgestorven indruk maakt. Het openhouden van de deuren tijdens de wintermaanden is een goed initiatief dat navolging verdient. In het seizoen is de
bowling geopend van 14.00 uur tot
01.00 uur 's nachts.

vervolg pagina 1

"mensen moeten weten dat
op je terug kunnen vallen"
AFSPIEGELINGSKOLLEGE
Wat voor voorkeur heeft de lokale vvd
als het om een toekomstige kollegesamenstelling gaat? De provinciale trend
volgend ziet de vvd het meeste heil in
een afspiegelingskollege. Afhankelijk
van de verkiezingsuitslag, ligt samenwerking van de grote partijen voor de
hand. Een programma zou beknopt
dienen te zijn. Het moet mogelijk zijn
in grote lijnen plannen voor vier jaar
te maken, zonder, zoals nu het geval
is, alles tot in details te regelen. 'De
plaatselijke verschillen tussen bijvoorbeeld vvd en pvda zijn niet zo groot
dat dat niet kan. Natuurlijk, over zaken als het circuit en de toeristenbelasting kun je genuanceerd denken maar
voor het overgrote deel bestaat er eenzelfde denken^als het om het gemeentelijk belang gaat.'Over de invulling van
de wethouders zetels wenst ze zich
niet uit te laten. 'De lijstaanvoerder is
wethouderskandidaat. Op welke plek
zal in de onderhandelingen wel blijken'.
PROGNOSE
Omdat het koffiedik kijken binnenkort
toch wel tot nationale sport verheven
zal worden, vragen we haar om een
voorspelling van de verkiezingsuitslag.
De vvd heeft 7 zetels als doel gesteld,
al blijft de hoop op 8 bestaan. Cda: 2 a

ert verhaal

men's fashion
grote, tioütstraat 1 24 / Haarlem
ook koppavondën geopend-

3 zetels, pvda 3, d'66 1, de progressieven na hun bundeling: 1 met een vraagteken. Inspraak Nu is onzeker, maar
een rekensom doet ons op 1 a 2 uitkomen. 'De plaatselijke groeperingen
trekken bij alle partijen stemmen weg,
zo zegt Ankie Joustra-Brokmeier, de
pvda en de vvd leveren een gelijk aantal in, het cda wat minder.'
Over de opname van voormalige vvd-

fraktiegenoten in de kandidatenlijst
van inspraak nu maakt ze zich niet bezorgd. 'De houding van de partij is er
een zender rancunes. Dat is nu juist
liberalisme, dat je vrij bent zoiets te
doen, als je denkt elders beter te funktioneren.

sport - spel
den aan de winnende ploegen de prijzen uitgereikt.
Zoals in het dinsdag gepubliceerde overzicht van de gebeurtenissen op Koninginnedag werd meegedeeld volgen in
deze editie de uitslagen van de Zandvoort estafette 82 en van enkele andere evenementen.
Winnaar van dit jaarlijks op 30 april
georganiseerde evenement werd het
team van Tegengif. De ploeg liep de
afstand van 4 x 1600 mtr. in 18 min.
31.81 sek. Tweede werd Medina Carpers
(19 min. 48.75 sek.) en derde de AcademyforAsian Fighting Arts (19 min.
53.02 sek.). Bij de heren junioren in
de leeftijd van 14 - 17 jaar, afstand 4
x 800 mtr., ging het team van de Zeeschuimers als eerste over de eindstreep
in de tijd van 8 min. 47 sek. Tweede
werd hier Medina Carpets II (8 min. 49
sek.) en derde de Wim Gertenbachmavo (8 min. 52 sek.). Op genoemde
afstand legde het eerste damesteam
van de Wim Gertenbach mavo beslag
op de eerste plaats in de tijd van 10 min.
43 sek. De dames van de Zandvoortse
Reddingsbrigade deden er precies 3 sek.
langer over. In de kategorie 11-13 jarigen over 4 x 400 mtr. passeerde het
jongensteam van de Zeeschuimers als
eerste de finish in de tijd van 5 min. 18
sek., de ploeg van de Chr. Jaap Kiewiet
mavo kwam 3 sek. later als tweede binnen. De meisjes van de Wim Gertenbach mavo 2 deden er 5 min. 29 sek.
over, gevolgd door het eerste team van
hun school op een afstand van 13 sek.
Direkt na afloop van de estafette wer-

Bij het afgelopen zondagmiddag gehoudendrumband- en majorettekonkours
ging de persprijs 1982 naar het majorettekorps Excelsior uit Hoofddorp. De
tweede prijs was voorde Kilkenny's
uit den Haag en de derde prijs uitgeloofd door de Koerant werd met plezier in ontvangst genomen door de
Czarinas uit Zaandam.
Het Zandvoortmeeuwen Koninginnedagvoetbaltoernooi is gewonnen door
het Meeuwennest. Bij de rekreanten
was het Bouwbedrijf Keur dat met de
eer ging strijken. De sportiviteitsbeker
ging naar het team van l'lsis.

• Na een korte achtervolging in de
duinen nabij de Westerduinweg werden
door de politie een Engelsman en een
Ier aangehouden,die even tevoren een
inbraak hadden gepleegd in een konsumptiegelegenheid aan de Zandvoortselaan. Zij bekenden geluidsapparatuur,
bestaande uit Sony pick-up, Sharp Cassettedeck, Akai tuner- versterker en
twee geluidboxen van het merk Sharp,
te hebben gestolen. Deze spullen werden achter niet op de door de arrestanten aangewezen plaat - langs het f ietspad in de buurt van de Westerduin wegteruggevonden en de politie vermoedt
dat zij door toevallige passanten zijn
meegenomen. Vinders van de apparatuur
worden verzocht zich in verbinding met
de zandvoortse recherche te stellen.
tel. 02507 - 13043.
• Is de gestolen geluidapparatuur uit
een bedrijf aan de Zandvoortselaan
(nog) spoorloos.de politie wist wél de
hand te leggen op geluidboxen, die
waren ontvreemd uit een in de Diaconiehuisstraat geparkeerd staande auto. Uit
een verhoor van de daders, een 17- en
18-jarige plaatsgenoot, bleek dat zij
al eerder geluidapparatuur uit een
auto hadden gestolen. Ook deze elektronika kon worden achterhaald.
• Op de kandidatenlijst van de plaatselijke groepering 'Gemeentebelangen'
staat de vroegere lijsttrekker van Algemeen Zandvoortse Belang', de heer
J.J. Pas, op de derde en tevens laatste
plaats. Het trio dat een gooi doet naar
één of meerdere zetels in het dorpsparlement bestaat verder uit lijstaanvoerder J.J Koning (o.a. voorzitter
van de afd. Zandvoort van de Houten Bouwbond van het FNV) met pp
de tweede plaats de heer M.B.V. Jansen {direkteur van een bijkantoor van
een bankinstelling).

zelfs de

Werkgroep Zandvoort
giro 420225
voor informatie:
14056 -16457 -17234

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 9 mei a.s.:
10.00 uur: Ds. B. de Ruig uit Haarlem.
gemeensch. geref./herv.
dienst.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 9 mei a.s.:
10.00 uur: Ds. P. de ruig uit Haarlem
gemeensch. herv./geref.
dienst.
PROTESTANTENBOND
zondag 9 mei a.s.:
10.30 uur : dienst in de Brugstraat.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 8 mei a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 9 mei a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering metSt.
Ceaciliakoor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 8 en zondag 9 mei a.s.:
zuster T.H.de Roode,Noorderstr.30, tel. 16358
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek,N van Berkel,
Zeestraat 71,tel.13073

kollektïe'
is er al...

men s fashion
grote houtstraat 124/haarlem
ook koopavonden geopend

Loterij
Reddingsbrigade
1349
7638

27 april -3 mei 1982

voor plaatselijke
financiële steun:

De herdenking van de gevallenen uit de
tweede wereldoorlog op 4 mei, is in alle
rust verlopen. De bijeenkomst in de
Hervormde kerk was niet druk bezocht,
maar kwantiteit speelt bij een ogenblik
van bezinning in feite geen rol. Orgelspel van G. van Zwieten de Blom en
zang gingen vooraf aan het herdenkingswoord van burgemeester Machielsen. Hij
riep de aanwezigen op waakzaam te zijn
ten aanzien van de verworven vrijheid.
Na de liederen van het ouderenkoor
'Voor Anker' en de voordracht van toepasselijke poëzie door mevrouw S. van
der Berg-Dorreboom vertrok een kleine stoet mensen naar het verzetsmonument in het vijverpark. In stilte.

'vakantie-

burgerlijke stSrfÖ

giro
454000

VIERDE MEI
HERDACHT

aangeboden door fa. Bakels •
3494- 3e pfljsklokradio, aangeboden
door Radio-Peetere
3517 < 4e prys Gounnetstel voor vtar
personen

4370 - 6e prys herennorlóge
415 • 78 prijs dameshorloge
4027 • 8e prijs hnishoudweegsohul,
9352 • 9e prljc Rdyldt
"
1979 » 10e prijs buitenlantaam
4217 - lle prijs koelbox
geboren : Ferdinand zoon van B.A. 6261 • 12e prijs reddingsboei
8726 - 13e prijs speelgoedbeest
Abdelkader en A.M. Molenaar ; Paulien 4119 «, 14e prijs reddlngsklos
Renée dochter van P.B. Wijkmans en
1916 - 15e prijs spel
ondertrouwd : Rudolf Dirk Luttik
en Frederika Hendrika van Duijn; Peter
Paul Klokkers en Hïltje Grietje Plutschouw.

M. Vos.

overleden : Leendert Koning, oud
74 jaar ; Helena Christina Paap geb. de
Vried, oud 80 jaar; Jacob Koning, oud
66 jaar; Jacobus Bernardus Maria Witte, oud 32 jaar.

De prijzen zijn vanaf heden af te halen
bij mevrouw M.van Duvn-Alberda. Tollensstr.25, Zandvoort («1,02507-16283)
timen 18.00uuren 19.30 uur.

EJTUT1

OpMibm Bibüothwk Za
PrintnMwag 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131
AKTIVITEITEN MEI 1982

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

_

donderdagavond 27 mei:
muziekavond i.s.m. muziekcentrum ZuidKennemerland.
aanvang: 20.15 uur
toegang gratis

Voor leden komen beschikbaar:
1. de eengezinswoning
KEESOMSTRAAT 24
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, zolder, schuur.
Huurprijs f 269,50 per maand.

vanaf 17 mei:
informatiestand over de gemeenteraadsverkiezingen.

B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. jonge gezinnen met tenminste 1 kind;
b. onvolledige gezinnen met tenminste 2
kinderen.

EXPOSITIES:
van 3 t/m 29 mei:
aardewerk van mevrouw Bouhuijs-Claassen
(vitrine's).
tot 15 mei:
lino's van Jan van Geem
van 18 t/m 22 mei
fototentoonstelling 60 jaar Zandvoortse
Reddingsbrigade

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 247
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift blokverwarming.
Huurprijs f 547,30 per maand.

FILM-IN N:
vrijdagavond 14 mei:
La Femme aux bottes rouge
vrijdagavond 28 mei:
La dernier metro
aanvang 21.00 uur - toegang gratis

3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 120
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming.
Huurprijs f 597,85 per maand.
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens.

JEUGDAFDELING
van 3 t/m 30 mei:
leesprogramma rondom speurderverhalen
met als thema: "Opsporing verzocht"
elke woensdagmiddag:
voorlezen voor kinderen tot 11 jaar om 2 uur.

ZANDVOORTMEEUWEN
KAMPIOEN ?
a.s. zondag bij winst of gelijkspel wordt

1. P. Flieringa
2. A.N.J. Gielen
3. J.G. Anderson

ZANDVOORTMEEUWEN KAMPIOEN
van de 2e klasse
Zij rekenen op uw aanwezigheid en steun. De
kinderen hebben deze middag gratis toegang en
zullen worden, voorzien van toeters, petjes, etc.
Ook krijgt ieder kind een lot waarop in de rust
prachtige prijzen worden verloot.

4. Chr. Oudshoorn
5. W.M. Moerenburg-Baten
6. F.J. Pot-Bos

FRANSE PRUIMEN

7. F. Paap
8. J. Kuijpers-Wentink

c'estbon
Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort
Haal warmte en kleur in uw huis

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

omroepers
Goedkopere energie
Progressieve Partij Zandvoort
wil windmolens!
Lijst 6
TE KOOP Schelpflat (hoekflat) met gr. tuin op het
zuid-w., vol l. gerenoveerd
nieuwe keuken, nieuwe badkamer). Kompleet'grenen'
inrichting. Alleen voor rekreatiebewoning. Inl. 020454142.
De V.V.D. afd. ZandvoortBentveld
maakt zich nu en in de toekomst sterk voor het behoud
van het Circuit.
Een goede Raad, stem V.V.D.
p.s. De V.V.D. heeft bij de
verkiezingen lijst 1.
Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

IEDER JEUGDLID IS WELKOM
BIJ ZANDVOORT75
aanmelden bij sekr. z'75
A. van Marie, Fahrenheitstraat 8
telefoon 17187

CDA VOOR UW WELZIJN,

OOK IN DE GEMEENTERAAD

CDA

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

dit jaar met vakantie naar
l BIZA
15 dagen vanaf f. 625,in de prettige appartementen LIDO

LIJST 2
Richard van As
Peter Ingwersen
Jaap Brugman
Dick Bos

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

bel 02507 17353

1. Aangeboden: 4 kamer-flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huurprijs f 547,30 p.m.
Gevraagd: eengezinswoning
2. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huurprijs f 597,85 p.m.
(huursubsidie mogelijke)
Gevraagd: kleinere woning (niet in noord).

Herman Harms
SCHOENEN

Drukwerk voor iedereen!

Van Petegem b.v.

RUILRUBRIEK
MEI 1982

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.

christen
democratisch
appèl

D R U K K E R IJ

De toewijzing van deze woningen geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 11 mei 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'se h rij ven. 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 Wethouder van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 13 mei 1982 om
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd

VOOR MOEDER EEN
WELKOM GESCHENK!
BONBONS VAN LEONIDAS

La Bonbonnière
haltestraat 39a
zandvoort
Tel. 15584

MOEDERDAG PANTOFFELDAG
Grote Krocht 20B - Zandvoort

Tuincentrum "HET SPAARNE"
heeft nog tijd voor uw tuin
f 10.- per uur
verder alles leverbaar.
Tevens ook hek- + straatwerk.
Donkere Spaarne 32- Haarlem
Telefoon 023 - 32 54 641

carven
Parfum de Toilette
spray 45 ml
Variations of Ma Griffe
nu

Schitterende
Géschenkdoos van
Dior
met zeep
eau de toilette spray
bodylotion en
badschuim
voor slechts

a.

Prachtig Moederdag
geschenk,
Navulbare verstuiver,
Parfum de Toilette in
de geuren
Opera en Intrépide
60 ml

iohn & leonie
van der werf

Geuren: Miss Dior en
Dioressence.

"S

Nieuw in Zandvoort
Marcel Frank,

verstuivers exclusief
bij ons.

gemeente
zandvoort
VACATURES RESERVE-GEMEENTEPOLITIE
ZANDVOORT M/V
Bij het korps Reserve-Gemeentepolitie Zandvoort zijn enkele
vacatures te vervullen.

gegadigden m/v
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.
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.
Nadere inlichtingen zijn telefonisch na 19.00 uur te verkrijgen bij:
G.W. Schaap, commandant Reserve-politie, telefoon 02507 - 15140.

Geef iets blijvends,
Verwen Uw liefste met
een echt Majorica
parelsnoer.

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare 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 zwart
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
zandvoort

Kopra -Gezins-Toertocht
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:

MARMEREN STANDAARD JE MET FIETSER
Peter Versteega
Haltestraat 18
Zandvoort - TeU4499

"A R,s
VanCleef &Arpels

gemeente
zandvoort

V

En natuurlijk blijven wij uw leverancier
voor alle exclusieve topmerken zoals: T A TV"V/"Ï ]M

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 10 mei 1982
gedurende 14 dagen ter 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 Visserstraat 2.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders-bezwaren tegen deze bouwplannen indienen.
. Zandvoort, 29 april 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Zandvoort
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
De vergadering wordt gehouden in de 'Klimop', Dr. de Visserstraat 2, alhier, op woensdag
12 mei 1982, aanvang 20.00 uur.
KRUISWERK VOOR ZWANGEREN
Op dinsdag 18 mei begint de zandvoortse
Kruisvereniging in het Gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen 1 - Zandvoort, aanvang
20.00 uur, metzwangerschaps 'gymnastiek'
voor echtparen.
Inhoud van de cursus:
• bespreekbaar maken van zwangerschap
baring en ouderschap.
• overdragen van kennis
• adviseren met oefeningen
• aanleren van ontspannen en bezig zijn met
de ademhaling om een natuurlijk gedrag
te ondersteunen.
De cursus is kosteloos.
De zwangerschap moet 5 mnd. gevorderd
zijn.
Inlichtingen en opgeven bij Atie KI ij n tel.
12880 en Jannita Overpelttel. 13216.

OMLIJSTINGEN
voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

b

"

creatief

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT
Tal. 02507 - 17367

22 samenwerkende fietsenzaken

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

&

TRANSPORTEN

| 2 vliegen in één klap |
BEGRAFENISONDERNEMING
Gezellig leuke kinderkleertjes uitzoeken en
in onze koffiehoek
(Voorheon J»c. Kopar, Dorpsplein 11, Zandvoort )
„De Roze Palmboom"
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
genieten van een
Telefoon 023- 26 0533
kopje koffie.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltèstraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

H. H. KROON

kindei-winkeltje

.

bu u reweg

.

V (zijstraat kerkstraat) J

Informaties betreffende Begrafenissan of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

voor:
PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

dinsdag 11 mei 1982
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feestroes bij zandvoortmeeuwen
na behalen van kampioenschap
Na de overwinning van 'hun' meeuwen
op rivaal ZFC stroomde de zandvoortse jeugd afgelopen zondag massaal het
vela op. Juichend en hossend werd het
kampioenschap gevierd op de plek die
daar het meest voor in aanmerking
kwam: in 'de kuil' waar dit seizoen
menige zweetdruppel gevallen is in de
race naar de titel.

• Afgelopen week werd zo'n 25 rnaal
aangifte gedaan van diefstal. De hebzucht kent grote variatie. Van leren
broeken en klompen tot vlaggen en
koplampen. Ook voorwerpen op wielen zijn erg populair.
e Op een landje op het binnenterrein
van het circuit moesten vier kippen en
een haan het ontgelden. Onthoofd en
halfgebraden werden ze in een schuurtje aangetroffen. Een misselijke streek.
De recherche vraagt om inlichtingen,
tel. 13043.

Terwijl de supporters rondedansjes
maakten op het overwerkte gras, ontvingen de spelers bloemen en gelukwensen. Op een wagen volgeladen met
zingende mensen vertrok de kampioensploeg vervolgens voor een rijtoer door
het dorp met als einddoel het raadhuis.
In de zaal waar gewoonlijk het dorpsparlement ernstig het besturen beoefent,
gingen de feestelijkheden verder. De
meeuwenfans ploften in de pluche wethouderszetels, burgemeester, wethouders en raadsleden waren de vrolijke
toeschouwers.
Sportwethouder Termes typeerde het
triomferende team. Jullie hebben, zo
zei hij, niet zozeer op techniek als wel
op karakter gewonnen. De wethouder
begreep heel goed dat bij de overgang
naar de eerste klasse KNVB een vernieuwde akkommodatie een hartewens
van de klup was. Er wordt aan plannen
in die richting gewerkt, meldde hij.
Voorzitter Nijboer viel hem van ganser
harte bij. De suksesvolle trainer André
bedankte alle spelers, bestuurders, medewerkers en supporters voor hun inzet
en werd daarna op de schouders genomen.
Het kampioenschap is zwaar bevochten.
Het beslissende duel van Zandvoortmeeuwen tegen ZFC liet dat nog eens
duidelijk zien. Tot kort voor het einde
was de spanning om te snijden. Niet
voor niets verzuchtte een van de ruim
duizend aanwezige toeschouwers na
afloop: 'wat een rotstreek om ons zo
lang in onzekerheid te laten' Een half
uur voor het eindsignaal immers gaf
het skorebgrc[ nog 0-1 in het voordeel
van de Zaandammers aan.
De eerste helft gaf een gelijkopgaande
strijd te zien. Het lag voor de hand dat
ZFC, dat moest winnen om kansen op
de titel te behouden, de aanval zocht.
Met name op de linkervleugel lukte
dat ook uitstekend en doelman Ed
Steffers had handenvol werk om de
Zaandammers het skoren te beletten.
Naarmate de eerste helft vorderde,
groeiden de meeuwen in hun spel. Het
leverde een aantal gevaarlijke situaties
op voor het zaanse doel. Schoten van
Duncan Pratt gingen net naast of werden gestopt. Een doelpunt van dezelfde speler werd afgekeurd. Bij de theepauze was de stand nog steeds dubbel
blank.

waterstanden
mei
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

04.02 12.02
16.26 00.26
04.40 12.40 17.00 01.00
01.32
05.13 13.13 17.32
05.40 13.40 18.04 02.04
06.08 14.08 18.32 02.32
03.04
06.42 14.42 1S.04
07.12
15.12 19.39 03.39
07.47 15.47 20.22 04.22
08.38 16.38 21.17 05.17
09.49 17.49 22.29 06.29
Springtij 1 0 mei Doodtij 1 8mei

• Op zaterdag 15 mei a.s. zal van 1.1.00
tot 15.00 uur door de gemeentepolitie
van Zandvoort een kijkdag voor het publiek worden gehouden om een gestolen
of een vermiste fiets terug te krijgen.
De kijkdag wordt gehouden in de v.m.
garage Raayen aan de Burg. van Alphenstraat. Na deze dag zal de voorraad gevonden fietsen worden afgevoerd.
• Donderdag 13 mei a.s. belegt de afdeling Zandvoort van het cda een openbare ledenvergadering in de Calvijnzaal
van de geref. kerk aan de Julianaweg.
Tijdens de bijeenkomst kan men nader
kennis maken met de kandidaten voor
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen en
zal de staatssekretaris van ekonomiese
zaken, de heer P. van Zeil, een inleiding
houden. De bijeenkomst begint om
20.00 uur.

Direkt na het behalen van het kampioenschap poseerden de kersverse
eersteklassers voor de lens van de fotograaf
In het begin van de tweede helft trok
ZFC weer onvervaard ten aanval. De
c.ruk op het zandvoortse doel leidde
al snel tot het eerste doelpunt, 0-1
door de Klonia. Er ging dan ook een
zucht van verlichting door de rijen toeschouwers die de groene mat omzoomden, toen na 20 minuten Duncan Pratt
de verdiende tegentreffer liet aantekenen. John van der Zeijs maakte kort

voor het laatste fluitsignaal aan alle onzekerheid een einde door uit een vrije
trap van Rob Buchel de winnende goal
te skoren. 2-1 voor Zandvoortmeeuwen.

• In verband met de komende verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad
organiseert de Stichting EVA Zandvoort op woensdag 19 mei a.s. een thema-avond over Wat heeft politiek dicht
bij huis met de vrouw te maken? '. Er
is gelegenheid.tot diskussie. De bijeenkomst vindt plaats in het Gemeenschapshuis en begint om 20.00 uur.

Na twee opeenvolgende kampioenschap
pen ziet voetbalminnend Zandvoort
vol verwachting uit naar de hattrick.

willem ruis de bezoekersmagneet
van zandvoortse feestweek
Het door een groep zandvoortse middenstanders in de grote tent op het
terrein hoek Hogeweg/Brederodestraat
voor de tweede keer georganiseerde
feestweek, waaraan tal van artisten en
orkesten uit de amusementswereld
deelnamen, zit er weer op.
Trokken de Guys and Dolls niet de
publieke belangstelling die de organisatoren van hun optreden hadden verwacht en viel ook het bezoek aan Corrie
Koning tegen, donderdagavond was de
tent tot aan de nok toe met ingezetenen
gevuld om de bekende tv-entertainer en
sinds kort ook filmakteur Willem Ruis
in levende lijve te aanschouwen en aan
Lidy Schouten
het werk te zien als quiz-master.
Maar de komst van het publiek gold
zeker niet alleen de showman, ook de
door de plaatselijke neringdoenden
beschikbaar gestelde prijzen bleken een
niet geringe trekpleister. Zij konden in
de wacht worden gesleept door deelname aan een groot aantal spelletjes
waarvan de verliezers met een 'Willem
Ruis afvalemmer' als aandenken het
strijdperk moesten verlaten en de winnaars en winnaressen overgingen naar
een volgende ronde. Een grappige en

tegelijkertijd voor deelnemers en toeschouwers zenuwslopende affaire, waarbij de slappe lach en de spanning om de
voorrang streden.
Na selektie van de kandidaten, voorronde, halve finale en finale, waarbij
de dames en heren een groot aantal
prijzen wisten te bemachtigen, bleef
favoriete Corry die haar voornaamste rivalen Inge, Martha en Ineke inmiddels achter zich had gelaten, als kandi-

In het kader van het 25-jarig bestaan
van de Wim Gertenbach mavo aan de
Zandvoortselaan organiseert de jubilerende onderwijsinstelling op woensdag
19 mei a.s. een strandloop voor de
zandvoortse jongeren in de leeftijd van
10 t.e.m. 20 jaar. Er zijn drie loopafstanden: 4 km voor de kategorie 10 te.
m. 12 jaar, 6 km. voor die van 13 t.e.m.
15 jaar en 8 km voor die van 15 t.e.m.
20 jaar. Er wordt om 15.00 uur gestart op het sportveld van de school
aan de Zandvoortselaan. De roete naar
het strand wordt afgelegd via de Haarlemmerstraat. Grote Krocht, Kerkstraat en rotonde. Deelname aan het
evenement is kosteloos en na afloop
ontvangen alle.lopers en loopsters een

date voor de eindstrijd over. Zij won
ook het laatste onderdeel van de afval race en ontving voor de prestatie een
groot aantal geschenken.
Wat de publieke belangstelling betreft
was het optreden van Willem Ruis donderdagavond ongetwijfeld het hoogtepunt van de feestweek, die op 30 april
j.l. begon en eergisteren werd afgesloten.

herinneringsvaantje. Zandvoortse jongeren in de leeftijd van 10 t.em. 20
jaar kunnen zich vanaf heden bij de
school voor de strandloop opgeven.

In het weekeind van 22/23 mei a.s.
vindt in Dronten de sportuitwisseling
tussen de zandvoortse sporters en die
van de ontvangende gemeente plaats.
Aan de ontmoeting zal door ruim 400
kustbewoners worden deelgenomen.
Meer dan de helft van de zandvoortse
deelnemers(sters) bestaat uit voet- en
handballers, resp. 120 en 108 spelers en
speelsters. De eerste speeldag op zaterdag 22 mei zal in de Meerpaal worden
afgesloten met een feestavond voor de
ploegen en hun begeleiders.

• Zaterdag 15 mei a.s. begint het strand
detachement van de gemeentepolitie
met de patrouilleaktiviteiten en het
verlenen van hand en spandiensten aan
de strandbezoekers gedurende de zomermaanden.

KOPRA GEZINSFIETSDAG OP
ZATERDAG 15 ME l 1982.
Als in het voorjaar de temperatuur weer
stijgt en de natuur weer kleurt, wil iedereen -groot en klein, jong en oud- daar
zoveel mogelijk van genieten.
Een uitstekende gelegenheid hiervoor is
meedoen aan de Kopra Gezinsfietsdag op
15 mei a.s.
Kopra is een samenwerkingsverband van
22 fietsspecialisten. Geen prestatietocht
en geen race-wedstrijd, maar gewoon op
uw eigen fiets en met uw kinderen
een gezellige fietstocht maken, waarbij
iedereen die de tocht uitrijdt een prachtige herinneringsprijs ontvangt.
De afstanden zijn naar keuze 25 km en
40 km: u kunt het zelf bepalen.
De inschrijf kosten bedragen f 2,50 per
deelnemer. Uw startkaart ligt al gereed
in de Kopra zaak bij u in de buurt.

eanduoortee Noersrô

familieberichten

werkgroep is gedrag van
emm beu

Enige- en algemene kennisgeving
Bedroefd moet ik kennisgeven, dat na een welbesteedjeven, op woensdag 5 mei 1982 van mij is
heengegaan mijn innig geliefde man

In een open brief aan de gemeenteraad
onder de titel 'De druppel die de EMMer doet overlopen' beklaagd de Werkgroep Jongerenhuisvesting Zandvoort
zich over wat zij noemt stelselmatige weigering van het bestuur van
de woningbouwvereniging 'Eendracht
Maakt Macht' medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de mogelijkheden om de grote woonflats van
de vereniging te splitsen in één of twee
kamerwoningen voor alleenstaanden
en samenwonen door twee personen.
Vorig en begin dit jaar is hier door de
gemeentelijke stuurgroep één- en tweepersoonshuishoudens, waarin de werkgroep zitting heeft, op aangedrongen
maar totnogtoe heeft EMM afwijzend
gereageerd op een dergelijk onderzoek.
De gemeente Zandvoort is wel bereid
aan een onderzoek medewerking te
verlenen, maar is afhankelijk van de instemming van de woningbouwvereniging dit uit te voeren.
De halstarrige houding van het EMMbestuur inzake het haalbaarheidsonderzoek is niet de enige kwestie waaraan
de werkgroep Jongerenhuisvesting zich
mateloos ergert - ook de methode die
de woningbouwverenigings sinds jaar
en dag gebruikt bij de toewijzing van
de woningen aan de leden is voor de
groep onverteerbaar. Deze methode,
waarbij toewijzing geschiedt door middel van een rangnummer, dateert al
van vér voor de tweede wereldoorlog
en is naar de mening van jongerenhuisvesting hard aan vernieuwing en aanpassing aan de tegenwoordige situatie
bij de woningverdeling toe.
De werkgroep heeft er groot bezwaar
tegen dat bij de toewijzing van woningen alleen het rangnummer telt en
geen rekening wordt gehouden met de
maatschappelijke en mediese omstandigheden van de kandidaat huurder. Deze
eenzijdige manier van woningtoewijzing
leidt tot schrijnende situaties, meent
Jongerenhuisvesting. Hierin kan volgens
de werkgroep verbetering worden gebracht door middel van invoering van
het regionaal puntensysteem, waarbij
wel rekening wordt gehouden met mediese, sociale en andere omstandigheden
van de huurder.

JOHANNES CORNELIS JUNG
Ere-voorzitter van de Zandvoortse afdeling
van het Nederlandse Rode Kruis
in de ouderdom van 85 jaar.
E. Jung-Plas
Zandvoort, 10 mei 1982
"Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan 1, kamer 107.
De crematie heeft in stilte plaatsgehad.

De afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode
Kruis geeft met groot leedwezen kennis van het
overlijden van haar Ere-Voorzitter de heer
JOHANNES CORNELIS JUNG
in de leeftijd van 85 jaar.
Op verzoek van de overledene heeft de crematie in
alle stilte plaats gevonden.
De gemeenteraad moet het puntensysteem desnoods dwingend aan EMM
opleggen, vindt werkgroep
aan de woningbouwvereniging op te leggen ' indien deze niet van zins blijkt het
puntensysteem in te voeren.
Tegenover een medewerker van het HD
verklaarde de direktie van EMM vorige
week 'dat de woningbouwvereniging er
wel oren naar heeft om de huidige methode aan te passen aan het nieuwe systeem'. Het bestuur zoekt naar een
kombinatie van het rangnummer met
het puntensysteem, aldus de direktie.
De rangnummermethode is tenslotte al
zestig jaar oud en laat zich niet in een
handomdraai vervangen door een nieuwe
regeling. En wat het splitsen van de grote woonflats tot kleinere wooneenheden
betreft, is de direktie van oordeel dat

Binnenkort zal dit puntensysteem aan
de zandvoortse gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Indien de
raad er mee akkoord gaat is het nog
maar de vraag of het nieuwe systeem
door de woningbouwvereniging wordt
overgenomen, aldus de werkgroep in
de open brief. Tot op heden ziet het er
naar uit dat het EMM-bestuur koste
wat het kost aan de oude methode van
toewijzing wil vasthouden. Als een
drenkeling aan een strohalm.
Reden waarom Jongerenhuisvesting er
in het adres aan de gemeenteraad op
aandringt 'het puntensysteem dwingend

de woningbouwvereniging zich momenteel al voldoende inspant voor de totstandkoming van woningen voor eenen tweepersoonshuishoudens. Dit jaar
zullen om en nabij de zestig woningen
voor deze kategorie gereed komen.

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het plotseling overlijden van
mijn-lieve man, onze zorgzame vader, grootvader
en onze lieve zoon, broer, zwager en oom

De dorpspolitici moeten hun beloften
nu maar eens waar maken en de knoop
doorhakken, vindt de werkgroep jongerenhuisvesting Zandvoort. De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse
schreden, voegt de groep er aan toe.
Een schot voor de boeg ?

ARIE WEBER
betuigen wij hiermede onze hartelijke dank.
uit aller naam:
M.H.J. Weber-Kooij
Apeldoorn, mei 1982
Zutphensestraat 10

LEEK 4: 6MINIMARKT
1932-1982
50-jarig
zakenjubileum

1942.1982
40-jarig
huwelijksfeest

Hef man en Martha
Leek-Bakker

CDA

Installatie bureau

OROENEIIEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
l TEL. 02507 18484*

H.B.A. Mulder, Voorzitter
G.P.Th. Horning, secretaris

christen
democratisch
appèl

LIJST 2

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 één 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
Helmersstraat 28.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

omroepers
Mevr. Joustra!
De progressieve behalen
zeker l zetel.
Dus zonder vraagteken.
Te koop aangeboden
BARBECUE KING / gaskippengril / 4 spitten
Nieuwprijs plm. f 12.000,NU f 2.500, -.
Geschikt voor horeca, poelier, braderie.
telefoon 1 78 54.
ZANDVOORTMEEUWEM
1e klasse
GEFELICITEERD
Progressieve Partij Zandvoort
zal op 2 juni hetzelfde resultaat behalen.

194S
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

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 strand, een
gedeelte van de Noordzee, de dujngebieden
toebehorende aan de gemeente Zandvoort
(nabij de Keesomstraat) en de gemeente
Amsterdam (Zandvoortselaan) en het golfterrein aan de Kennemerweg.
Gedurende de termijn van tervisielegging
kan een ieder schriftelijk op- of aanmerkingen
op het voorontwerp indienen.
Zandvoort, 2.9 april 1982.
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
De secretaris,
-De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

vrijdag 14 mei 1982
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"bij grote teruggang van bevolking
is het gedaan met zandvoort"
Hij kan zich er behoorlijk nijdig over
maken, de 26-jarige Michiel van den
Busken. De gemeenteraadspolitici zijn
naar zijn smaak wat al te vaak uit op
persoonlijke suksesjes in plaats van
zich echt met het beleid bezig te nouden. Als lid van d'66 en derde op de
kandidatenlijst van die partij, heeft hij
zo zijn eigen mening over het funktioneren van het lokaal bestuur.

denkt u misschien heb ik
wat aan mijn oren,
met een geluidsinstallatie
van PEETERS
kunt u het beter horen.
haltestraat 56
BESTEMMINGSPLAN NATUUREN REKREATIEGEBIEDEN LIGT
TER VISIE IN GEMEENTEHUIS

Sinds zijn 19e aktief in de europese beweging voor een verenigd europa en werkzaam als korrespondent voor het dagblad
Trouw, heeft hij ruimschoots de gelegenheid om verder te kijken dan zijn
zandvoortse neus lang is. En wat hij in
de vaderlandse gemeentes gezien heeft
bevalt hem niet best Beslissingen worden
voorgekookt door de kolleges van burgemeester en wethouders. De raadsleden
mogen mopperen en een beetje sleutelen, maar vaak zitten ze er toch voor
spek en bonen bij. Ook in Zandvoort.

Overeenkomstig de door de raad d.d.
30 januari 1973 vastgestelde inspraakprocedure zal ingaande 15 mei 1982
gedurende twee maanden een voorontwerp-bestemmingsplan 'Natuur- en rekreatiegebieden' ter visie worden gelegd.
Het plan beoogt de bestemming van
het strand, de duingebieden van de gemeenten Zandvoort (Keesomstraat) en
Amsterdam (Zandvoortselaan), alsmede
het golfterrein (Kennemerweg) planologies te regelen.
Tijdens de informele tervisielegging
kunnen op- of aanmerkingen worden
ingediend.
Al naar gelang de reakties hiertoe aanleiding geven zal een informatie-zitting
worden gehouden. Het voorontwerp is
desgewenst tegen betaling verkrijgbaar
op het buro volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

'Neem nu de bezuinidingen, zegt Michiel, b en w komen met een plan dat
precies uitkomt op het te bezuinigingen
bedrag. De raad kan alleen maar ja
of nee zeggen. Politieke keuzes worden
zo uit de weg gegaan. Laat elke dienst
eerst maar eens aangeven hoe ze denken 10°/o te bezuinigen. Als er zo'n
overzicht ligt kunnen de afgevaardigden van de zandvoortse burgerij tenminste hun prioriteiten kenbaar maken. Kan er echt gekozen worden.'
DUIDELIJKHEID IS
ONONTBEERLIJK
Grip krijgen op het beleid, is de wens
van van den Busken. Openheid van
bestuur, daar legt de d'66er de nadruk
op, is daarvoor een voorwaarde. En
duidelijkheid. Zo is het ingewikkelde
subsidiestelsel hem een doorn in het
oog. 'Er zijn bij het rijk bijvoorbeeld
wel 500 verschillende subsidiepotjes,
dat is toch hopeloos. Weet je dat er
in sommige gemeentes een aparte
ambtenaar wordt aangetrokken om
dat uit te pluizen ? Dat blijkt lonend
te zijn.' Duidelijkheid is ook voor de
burger onontbeerlijk. Een gemeentelijk voorlichter wordt node gemist
'Door het ontbreken van goede voorlichting is de circuitdiskussie op zo'n
laag bij de gronds nivo gekomen. Zijn
groepen uit de bevolking hard tegenover elkaar komen te staan.' Een voorlichter kan ook best op andere posten
ingezet worden. 'Er moet eens wat
speelser en kreatiever gedacht worden,
niet steeds in ambtelijke hokjes.'
VOOR JONGE MENSEN BOUWEN
Punt nummer 1 in Zandvoort, daarover
wil hij geen misverstand laten bestaan,
is woningbouw in de sociale sektor. De
terugloop van het bevolkingsaantal
moet afgeremd worden. 'Bij grote terugloop is het over pakweg 10 jaar gedaan met Zandvoort, worden wij samengevoegd met Bloemendaal of zo.
Het beleid van Termes is de afgelopen
jaren heel goed geweest Kijk naar de
aankoop van de Schelp, Groot Kijkduin, dat is toch -fantasties. We moeten
inspringen waar het maar mogelijk is.
Voor jonge mensen bouwen is het
beste jongerenbeleid wat je maar kunt
bedenken.' Voor elk plekje dienen
bouwplannen klaar te liggen, zodat
er geprofiteerd kan worden van elk
meevallertje.

burgerlijke stand
4 mei - 10 mei 1982.

geboren: Michael Robert'Franklin,
zv. R. Kiburg en l.P. Meijer ; Arnold,
zv. P. Jongejan en A. Smith ; Jan Kerim
Sancar,'zv. M.C.Y. Folkers.
mfchfel van den busken: wanneer we geen drie zetels halen, dan
is dat jammer voor mij maar ik zal er niet minder aktief om
worden.

S7CORENDE BETUTTELING
De vergrijzing is geen zandvoorts probleem, maareen nationaal probleem.
Tegenhouden kun je dat niet, vindt
de d'66-er. Wat je wel kunt doen is
je beleid ook op ouderen richten.' Dat
is een deel van de bevolking dat ook
mee moet praten en denken. Ekstra
aandacht is daar voor nodig omdat ze
dat juist niet gewend zijn.' De betutteling in bejaardenhuizen, er geen kleine
huisdieren mogen houden, het zijn zaken die Michiel erg storen.
lees verder op pag. 2

waterstanden
L.W.
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15.47
20.22
16.38
21.17
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mei
14
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16
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07.47
08.38
09.49
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20.21
21.24
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23.03

bent u dat nat zat,
PEETERS handdoeken doen
wel wat
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overleden : Anna Maria Andrea Dersigni, geb. Aders, oud 75 jaar ; Gerardus
Weijer, oud 57 jaar. ; Johannes Cornelis Jung, oud 85 jaar ;

invloed van kabinetskrisis op
raadsverkiezingen

riieuyyl
kort &:kleira
• Voor de binnenkort te houden
Anjerkollekte van het Prins Bernhardfonds (financiële steun aan kulturele
projekten op provinciaal en plaatselijk nivo) hebben zich tot op heden
nog te weinig kandidaten gemeld om
op alle plaatsen in de gemeente te
kunnen kollekteren. Vandaar dat het
komité langs deze weg een dringend
beroep op ads. kandidaten doet zich
alsnog voor de inzamelingsaktie op
te geven.
Aanmelding : Raadhuisplein 4 , tel.
14841.
• Het winterseizoen '81-'82 is nauwelijks achter de rug of de toneelvereniging 'Op Hoop van Zegen' bereidt zich
voor op het programma '82-'83. In studie is genomenide komedie 'Odysseus
in Ipendal' van de auteur Dimitri Frenkel Frank, dat OHvZ op 15 en 16
oktober a.s. op de planken van verenigingsgebouw 'De Krocht' wil brengen.
Wie belangstelling heeft voor een karriëre in het amateurtoneel van de badplaats kan zich opgeven bij het sekretariaat, tel. 15200.
• Zeezeiler Kees Visser heeft het zwaar
te verduren. Zijn jacht'de Vrijheid II'
is na een zware storm door een portugees marineschip naar Horta op de
Azoren gesleept. In de haven is het
jacht gezonken en weer opgetakeld.
De schade is niette overzien en Kees
zit financieel aan de grond. Om met
de boot en al Umuiden weer binnen
te kunnen varen is geld nodig. Wie
hem daarbij wil helpen kan bij Amrobank-Zandvoort een bijdrage storten
op rekening 43.98.60.822 t.n.v. Mevr.
B. Visser-Verheij, giro 8238 t.n.v.
Amro-Haarlem.

KOOP nederlands
KOOP Philips
maar dan wel bij mij
W!M PEETERS
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De zandvoortse l ijstaanvoerders van
cda, pvoa en d'66, de drie partijen die
op landelijk nivo de samenwerking
hebben verbroken, hopen niet dat de
lokale verkiezingen zullen lijden
onder de kabinetsbreuk.

Ook Gert Toonen (Pvda) zegt het onJan Termes (d'66) verwacht niet dat de
juist te vinden als de plaatselijke verkrisis lokaal een cirote rol zal spelen.
kiezingen overschaduwd worden door
'De termijn tot de verkiezingen is tede landelijke krisissfeer. Maar het is
kort om tot duidelijke konklusies te
zeker niet uitgesloten dat dat toch gekunnen komen.' Hij hoopt niet dat de
beurd. Wat de pvda betreft, 'het valt
mensen hun politieke belangstelling
moeilijk te voorspellen wat er nu gaat
verliezen, een hoge opkomst is nodig
Christendemokraat van As; het zou
gebeuren. Het is heel goed mogelijk dat 'Pvda en d'66 hebben deze krisis niet
geen goede zaak zijn als nu opnieuw
de pvda nu het vertrouwen terugwint
zelf gewild, zo zegt hij, maar ik kan
net als bij de statenverkiezingen een
bij veel mensen. Zelf vind ik het uitme wel voorstellen dat voor de pvda,
koppeling met de landelijke politiek
stekend dat de pvda het niet langer
gezien haar achtergrond, de grens
plaatsvindt. Maar te verwachten is
gepikt heeft. Maar misschien vinden
was bereikt'.
het wel. Voor vvd en pvda telt dat lande kiezers wel dat we het nog langer
delijk effekt trouwens wat zwaarder dan vol hadden moeten houden.'
voor het cda, dat blijkt uit de meeste
verkiezingsuitslagen. Iedereen vraagt
zich overigens af waar het nu met d'66
weet u dat u kilometers
naar toe gaat'.
kunt lopen met veters
1
De cda-er benadrukt nog eens dat de
van PEETERS
financiële problemen die tot de krisis
haltestraat 56
hebben geleid, door zullen werken naar
de gemeentes. 'Het zal heel duidelijk
gemaakt moeten worden aan de mensen dat het geld op is. Dat telt ook als
de diskussie bijvoorbeeld over 'tStekVOLGENDE WEEK KOERANT ALLEEN OP WOENSDAG
kie gaat.' Van As vermoedt overigens
dat de emotionele sfeer die nu ontstaat
In verband met hemelvaartsdag op donderdag 20 mei, komen de koerant
naar aanleiding van de breuk de opvan dinsdag 18 mei en vrijdag 21 mei te vervallen en verschijnen wij alleen
op woensdag 19 mei a.s.
komst zal bevorderen.

eanduoortse Noeran}

Ejnm

gemeente
zandvoori

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

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:

ENORME STUNTVERKOOP VAN
EEN GROTE PARTIJ BANKSTELLEN o.a. LEDER EN STOF...

Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning
LORENTZSTRAAT407
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming.
Huurprijs f 594,80 per maand.

LET OP! De meubelen die te koop worden
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit.

B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

- 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.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN!

BANKSTELLEN
IN ZWARE RIB
v.a. f 950.-

2. de garage
KEESOMSTRAAT 101 a
Voor deze garage hebben de huurders van de
woningen Keesomstraat 397 t/m 519 voorrang bij toewijzing. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel l, II en III alsmede het rijbewijs
te tonen.

Ten behoeve van kinderen, die geen onderwijs volgen aan een school als vorenbedoeld,
doch die voor een voortgezette dagopleiding
zijn aangewezen opeen partrculier instituut,
bestaat in enkele gevallen - indien het gezinsinkomen daartoe aanleiding geeft - de mogelijkheid om van deze regeling gebruik te
maken.

De toewijzing van deze woning/ garage geschiedt in volgorde van het lidmaatschapnummer van de vereniging. Belangstellende
leden dienen uiterlijk dinsdag 18 mei 1982
vóór 7 uur des avonds, shcriftelijk te reageren. Bij de inschrijving dient u het lidmaatschapnummer 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 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 20 mei 1982 om 2 uur in het gevelkastje
aan het kantoor worden gepubliceerd.

Inlichtingen hieromtrent kunt u verkrijgen
bij de chef van de afd. onderwijs 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.

CDA VOOR UW WELZIJN,
OOK IN DE GEMEENTERAAD

CDA

BEKENDMAKING

christen
democratisch
appèl

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

LIJST 2
Richard van As
Peter Ingwersen
Jaap Brugman
Dick Bos

ZIJLWEG 9, HAARLEM,
TEL. 023-32 6182
OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur
Do. koopavond 19.00-21.00 u./za. 11.00-17.00 u.
f

2 vliegen in één klap |
Gezellig leuke kinderkleertjes uitzoeken en
in onze koffiehoek
„De Roze Palmboom"
genieten van een
kopje koffie.

kinderwinkeltje
.
buureweg
,
\ (zijstraat kerkstraat) J

J. BLUYS

Tuincentrum "HET SPAARNE"
heeft nog tijd vóór uw tuin
f 10.-per uur
verder alles leverbaar.
Tevens ook hek- + straatwerk.
Donkere Spaarne 32-Haarlem
Telefoon 023 - 32 54 64 j

Haltestraat 65, tel. 12060

HERMAN HARMS SCHOENEN

Grote Krocht 20b - telefoon 1 72 06
v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746
Gisthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793

- Zandvoort
PEUGEOT

vlottelichtgewicht
kostuums in diverse
kleuren
f. 279.-

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

LIJST

DE V.V.D. IS VOOR HET
BEVORDEREN VAN HET
TOERISME, EN STEUNT
DE VVV, WELKE ONMISBAAR IS VOOR ZAIMDVOORT.
EEN GOEDE RAAD, STEM V.V.D.

KERKSTR.20

•

TEL: 13136

P.S.

De V.V.D. houdt politiek café op dinsdag
18 mei in Club Maritime op het strand bij
de Rotonde, 's avonds vanaf 8 uur. Toegang vrij.

reparatie- dakbedekking - rarbouwlngan
on loodgieterswenX

bel 02507 17353
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"het geluid van miljeu- en huisvestïngsgroepen
breng ik in de raad"
'In een partij die steeds kompromissen
sluit, kan ik niet werken/zegt Frank
Schiltmeijer. De 31-jarige lijsttrekker
van de Progressieve Partij Zandvoort,
in het dagelijks leven leraar aan een
amsterdamse mavo, ziet er meer heil
in een echt links geluid in de raad te
laten klinken.
Eén ding staat mij voor ogen, betoogt
hij, ik wil op een duidelijke manier minderheidsgroepen vertegenwoordigen.
Brieven of rapporten van miljeu-of
huisvestingsgroepen, die niet genoeg
aandacht krijgen in de raad, voor kennisgeving worden aangenomen, ga ik
desnoods letter voor letter voorlezen.
Want als er iemand in de raad zit, is
de pers ineens wél aanwezig, krijgt
het wél publiciteit.'
De progressieve partij, een kombinatie
van ppr, psp en cpn is onlangs zonder
problemen tot stand gekomen. Men
bleek het snel eens over de belangrijkste punten. 'Het verschil met andere
partijen die zich progressief noemen,
aldus Schiltmeijer, is onze onafhankelijkheid. We zijn niet gebonden aan
landelijke programma's, hoeven niet
zo vlug kompromissen te sluiten en
kunnen meer het aksent leggen op de
idealen. Of de toegangsprijs van het
zwembad nu een gulden meer of minder is, daar houden we ons niet
zo mee bezig. We hebben ook geen
enkele behoefte om echt mee te gaan
besturen. We gaan de zaken gewoon
krities benaderen.'
REFERENDUM OVER HET CIRCUIT
Een opvallend punt op de wensenlijst
van de kombinatie is het houden van
een referendum als het belangen betreft
die de hele gemeente aangaan, zoals het
circuit. 'Het circuit, zo zegt de de progressieve nummer 1, is een heet hangijzer. Die affaire loopt eigenlijk door
alle partijen heen. Ik zou het krankzinnig vinden als het circuit vereenzelvigd
wordt met de vvd, een partij die ook
nog heel andere ideeën heeft, waar de
mensen helemaal niet zo gelukkig mee
zijn. Het is verstandiger buiten de partijen om een oordeel te vragen aan de
mensen in het dorp. Als in zo'n referendum een meerderheid vóór is, moetje
je er bij neerleggen. Trouwens er is nog
zoveel bouwterrein voor de komende
jaren en het circuit houdt zich vrij redelijk aan de voorwaarden. Waarom zul
je het dan nu sluiten. Ik geloof niet dat
je dwars tegen zo'n meerderheid in
moet rammen.'
De vraag ligt er of progressieve ideeën
niet vaak vooruit lopen op de mening
van de meerderheid en zich dus slecht
lenen voor een referendum. 'De progressieve partij bepleit in feite een van
de hoogste vormen van demokratie, de
best mogelijke variant. Een referendum is heel goed plaatselijk in te voeren. Hou maar eens een referendum
over de gastarieven, moet je eens zien
wat er gebeurt. Dan krijg je heel duidelijke antwoorden.'
JUIST IN KRISIS VASTHOUDEN
Wat vindt hij van bezuinigingen? 'Ik
ben net zo iemand als alle andere
16.000 inwoners, die ook niet precies
begrijpen waarom je ineens moet bezuinigen. Ja, omdat alles duurder
wordt, dat merk je natuurlijk in je

Schiltmeijer: wij maken een goede kans op twee zetels . . .
portemonnee. Ik ben geen financieel
specialist, maar ik denk dat er best
wel een aantal gemeentelijke taken
afgestoten kunnen worden, als je de
zaken goed doorlicht. Wel weet ik heel
zeker dat er een aantal dingen behouden moeten blijven. Dat is mijn grootste angst, dat door de bezuinigingen al
die leuke dingen van de samenleving
eruit gaan, kuituur, verzorging. Op het
dieptepunt heb je die het eerst nodig
en dan gaan ze juist daar in snijden.
Kijk maar naar de ziekenzorg.
Een stekkie, een jeugdhuis is erg belangrijk in Zandvoort. In een tijd dat we
naar een krisis toegaan, krijgen die juist
hun funktie. Dat moet behouden blijven, Waarom kan er wel krediet gegeven worden aan Hordo, een regeling
getroffen? Dat is toch absurd?
lees verder op pag. 2

De nieuwe Sony-collectie is uit.
De nieuwe SLC 6 Betamax video
f1998.Nieuwe wereldontvanger reeds
van f 239.vijf kortegolfbanden
Scharp Video meeneemprijs

f 1998.-

U ziet we hebben u wat te
bieden.
Dus u kunt ons niet overslaan
met uw winkelen
PEETERS
Haltestraat 56

waterstanden
L.W.
mei H.W.
08.53
00.53
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02.37
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Springtij 25 mei

H.W.
13.24
14.18
15.03
15.44
16.25
17.10
17.55
18.46
19.39

L.W.
21.24
22.18
23.03
23.43
.00.25
01.11
01.56
02,46
03.39

foto: berhard steenman

nieuwbouw 't stekkie wankel
door nee van cda

Alsof de affaire met de geldschieters van
het ministerie van ekonomiese zaken
in november '81 geheel uit het geheugen verdwenen is, heeft de Cenav deze
week, dat is twee weken voor de verkiezingen, opnieuw aangeklopt bij de
gemeente. In een brief aan het kollege
van b en w vraag de Cenav de steun van
de gemeenteraad op 25 mei. De raad
zou dan akkoord moeten gaan met een
eenmalige financiële injektie van CRM
en Ekonomiese Zaken, die bedoeld is
om het doorgaan van een Grand Prix
begin juli te waarborgen. De mogelijkheid om een uitspraak te doen over
het al dan niet sluiten van het circuit
zou daarbij niet in gevaar komen. Aldus de Cenav.
Burgemeester en wethouders bevestigen
de ontvangst van een brief maar weigeren tot nog toe elke informatie. En ook
de heer Buwalda, circuitvoorlichter,
hult zich in stilzwijgen: 'Het betreft
hier zaken die niet aan openbaarheid
toe zijn.'
Alsof het normaal is dat in deze politiek
spannende tijd geheimzinnige manoeuvres met de mantel der circuitliefde bedekt blijven.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN

Op de verkiezingsbijeenkomst van het
CDA jongstleden donderdag in de Calvijnzaal, heeft de lijsttrekker Richard
van As op vragen uit de vergadering te
kennen gegeven dat de CDA-fraktie niet
bereid is de huidige plannen voor nieuwbouw van 't Stekkie te steunen.

Op de kommissievergadering financiën
was reeds gebleken dat het CDA grote
moeite had met de financiering van de
geraamde eksploitatielasten van het
wijkcentrum, f 100.000.- meer dan op
dit moment besteed wordt.
Pvda-voorzitter Pim Kuyken vroeg zich
op de verkiezingsbijeenkomst af hoe in
dit verband de zinsnede uit het CDAprogram gelezen moest worden, waarin vermeld staat dat 'er niet in mag
worden berust dat vooral jongeren de
dupe zijn van de slechte financieel-ekonomiese situatie.'
Van As betoogde dat het CDA al eerder
duidelijk had aangegeven een warm
voorstander te zijn van geïntegreerde
bouw d.w.z. een samengaan van wijkcentrum met een aktiviteitencentrum
voor lichamelijk gehandikapten. De
christendemokraten wilden daarom uitstel van de beslissing tot op 10 juni het
gesprek tussen Nieuw Unicum en het
ministerie van CRM had plaatsgevonden.JBovendien wensten zij^een financieef overzicht van de aktiviteiten in de
sociaal-kulturele sektor o.a. van Gemeenschapshuis en Kuüureel Centrum
om te zien of de ekstra 100.000 daar te
vinden is.
Omdat er al jaren gepraat wordt wil verantwoordelijk wethouder Aukema echter nu de knoop doorhakken. In de kommissie financiën deelde hij mee dat in
de bouwplannen de mogelijkheid voor
een aktiviteitencentrum open blijft.
Geïntegreerde bouw zou een aanzienlijke besparing op de bouwkosten geven. De eksploitatielasten zouden er
daarentegen niet door verminderen, aldus Aukema.

3. Ineke Wind-v:d. Storrh;:

vervolg van pag. 1

"het geluid van miljeuen huisvestingsgroepen
breng ik in de raad"
MEER OVERLATEN AAN
MENSEN ZELF

te in gevonden kunnen worden. Die
voortdurende splitsing moet niet meer
nodig zijn.'

De vergrijzing van ons dorp vindt Frank
PROGNOSE
een heel trieste zaak. 'Neem alleen
maar de middenstand. Een vergrijzende
bevolking koopt minder. Je zult je dorp Op de vraag welke kollegesamenstelling
op een of andere manier jong moet hou- zijn voorkeur heeft, moet de progressieve woordvoerder even lachen: 'Wij zulden, anders gaan er steeds meer zaken
len er zelf toch niet gauw instappen, maar
dicht, blijven alleen ae supermarkten
een kombinatie zonder vvd en cda zou
over. Er moet dus gebouwd worden,
wel ideaal zijn.'De ppz maakt volgens
daar is iedereen het over eens. Maar
Frank een goede kans op 2 zetels in de
dan moet je niet voor zo'n smak geld
nieuwe raad. 'En ach, de rest maakt me
Groot Kijkduin gaan verbouwen. Woniet uit, maar als je dat leuk vindt: de
ningen hoeven helemaal niet zo kant
pvda krijgt 3 zetels, tenzij de landelijke
en klaar te zijn. Je zou met een heel
situatie een spaak in het wiel steekt,
ander oog moeten verbouwen, dat
d'66 komt niet verder dan 1, de wd 6,
scheelt honderdduizenden guldens.
het cda 3 en inspraak nu 1. Dan blijft
Meer overlaten aan de zelfwerkzaamer nog eentje over, dat zal of vvd of inhetdvan mensen. Dit is geen pleidooi
spraak nu worden'.
voor armoedige kamertjes. Kijk eens
naarde kraakpanden. Dat wordt vaak
schitterend opgeknapt. Die mensen
zijn daar best tevreden mee.
ZANDVOORT GEEN STEEN KLOMP

VOOR SPORT:

Naar de mening van Frank Schiltmeijer
moet de gemeente beter gaan letten
op de leegstand. Huizen waar een oude
tafel en stoel in staan om kraken tegen
te gaan, flats waar alleen met pasen en
in de zomer een paar duitsers in trekken.
'Laten ze zich daar maar eens op storten. Gewoon vorderen.'
Hij zet wel een paar vraagtekens bij het
volledig volbouwen van het dorp. 'Er
blijft geen groenstrook meer over, het
wordt e'e'n grote steenklomp. Ze mogen
op zijn minst wel wat grote bomen
neerzetten, wat oudere bomen. Er staan
hier nu van die palen met een paaltje ernaast, waar je af en toe een scheut uit
• Er vonden vorige week 16 aanrijdingen
ziet komen.'
plaats. De onderlinge konfrontatie van
' de auto's bracht nogal wat schade met
PROGRESSIEVE EENHEID
zich mee, maar geen persoonlijk letsel
voor de bestuurders. Dat was wel het
Schiltmeijer hoopt dat er eindelijk een
geval bij een drietal aanrijdingen tusprogressieve samenwerking van de
sen auto's en fietsen. Dokters en omgrond komt in Zandvoort. Met pvda en
eventueel D'66. Ook in andere gemeen- liggende ziekenhuizen hadden het druk
met de zwakkere weggebruikers.
tes blijkt dat tenslotte mogelijk. 'De
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nieuws
kort & klein

belangen van links zijn overeenkomstig
al zijn er een hoop detailverschillen, al
verschilt de werkwijze. Daar moet ruim-

S.EIIy v. As

Jeugd van
Zandvoort
verdient
haar eigen
SJEKKIE!
Ook daarom:

PvdA

'beachwear'
eenverhaal
apart voor
zomer 1982.,

• Zondag 16 mei vloog op de Boulevard Barnaard een kampeer-auto in
brand. Een daarin opgesloten hond
liet het leven, van de camper bleef
niets over. Ook twee auto's naast de
camper branden geheel uit door het
overslaande vuur. De rookwolken waren tot in de verre omgeving te zien.

familieberichten

familieberichten

Bloemen verwelken,
Schepen vergaan.
Maar onze liefde voor jou
Blijft eeuwig bestaan.
Je dochter: Kitty en Ossy Ostander
Kleindochter : Caron en Frank Quinn
Cobourg, Ontario, Canada.
Ter herinnering aan mijn lieve moeder
MARGJE LOUWEN - ZENTVELD
geb. 1 mei 1905 - overl. 18 mei 1979

men's fashion
grote houtstraat 124 / haarlem
ook koopavonden geopend

STRANDDETACHEMENT GEREED VOOR SEIZOEN '82
Het stranddetachement van de zandvoortse gemeentepolitie, dat het afgelopen weekeind met zijn werkzaamheden is begonnen, telde voorheen
vier vaste medewerkers welke zeven
dagen in de week vrijwel onafgebroken in touw waren.
Met ingang van het zomerseizoen'82
is dit detachement, dat onder leiding
staat van brigadier Schilder, uitgebreid
tot zeven man. Op de topdagen zullen
ze alle zeven in aktie zijn, maar is het
wat rustiger aan strand en op zee kan
men 't wel met twee man af om een wakend oogje in het zeil te houden. De
leden van het stranddetachement draaien
naast hun dagtaak verder normaal mee
in de nachtdiensten van de politie, zoLidy Schouten
dat de surveillance in het dorp op peil
blijft.
Er is in de strandpost van de politie
onder de Rotonde ook weer een ehbodienst gevestigd, die onder leiding staat
van de heer Borstel en nauw samenwerkt met de leden van het Rode Kruis.

HOREKAF ZANDVOORT
KRIJGT NUL OP HET REKWEST
Een verzoek van Horekaf Zandvoort
om de belasting op de omzet van sterke drank af te schaffen zal niet door
het kollege worden ingewilligd.

Eerder had de raadskommissie van financiën al afwijzend op het idee van
afschaffing gereageerd en b en w aangeraden niet op het desbetreffende verzoek in te gaan. Volgens Horekaf Zandvoort draagt de heffing een diskriminerend karakter omdat een dergelijke
• Zaterdag j.l. bracht een stille onfiskale maatregel in geen enkel ander
bekende f 100.- naar het politieburo.
bedrijf voorkomt. Zo kunnen bakkers,
Het geld was bedoeld ter vervanging
slagers en groentehandelaren hun bevan de vier kippen, die zoals wij vorige
drijf uitoefenen zonder naast hun gewoweek meldden, in halfgebraden toene verplichtingen ook nog eens ekstra
stand op het binnenterrein van het
belasting aan de gemeente te betalen
circuit waren aangetroffen.
voor de verkoop van brood, vlees en
• In verband met de komende gemeen- aardappelen, stelt de organisatie.
Het gemeentebestuur is het met deze
teraadsverkiezingen belegt de afdeling
opvatting van Horekaf niet eens en
Zandvoort van de pvda op vrijdag 21
wijst er op dat in tegenstelling tot de
mei a.s. een forumdiskussieavond met
andere bedrijven in het algemeen bealle in de raad vertegenwoordigde polilang en dat van de horeka in het bijtieke partijen in het Gemeenschapszonder blijvend toezicht op deze behuis aan de Louis Davidsstraat. Aandrijfstak wordt uitgeoefend, ledere vervang 20.00 uur. Maandag organiseert
gelijking met een andere branche gaat
deze partij in het wijkgebouw 't Stekkie aan de Fahrenheitstraat in nw. noord daarom niet op, aldus b en w.
Gisteravond werd het verzoek om
een openbare diskussiebijeenkomst
afschaffing van de horekabelasting nog
waar men met de politieke kopstukken
eens ferm doorgesproken tijdens de bijvan Zandvoort van gedachten kan wiseenkomst van de kommissie van het
selen over de meest uiteenlopende akmidden- en kleinbedrijf. De gemeente
tuele vraagstukken en problemen. Ook
houdt echter voet bij stuk en wil niet
deze meeting begint om 20.00 uur.
van afschaffing weten.
• A.s. zaterdag vindt de eerste van de
vier voor het zomerseizoen '82 geplande vliegerwedstrijden van Fly Away
plaats op het BP-parkeerterrein in
Zandvoort-zuid. Om plm. 14.00 uur
o\\o\
gaan de eerste vliegers de lucht in voor
de strijd om de 'Zilveren Vlieg' van
Zandvoort. De trofee werd ontworpen
door de haarlemse edelsmid Joop Ekels.
Verder is er een Fly Away medalje beschikbaar voor de tweede en derde
plaats van de vreedzame luchtduels.

jantermes

^BPIcv
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Op het platform van de Rotonde staat
de ambulance gereed om in noodgevallen voor een snel vervoer naar het
achterland te zorgen. De speedboot
van het stranddetachement is nog niet
in gebruik, maar we zullen deze in de
komende weken ongetwijfeld over het
water zien jagen om waaghalzen
onder zeilers, surfers en zwemmers te
waarschuwen en de Zandvoortse Reddingsbrigade waar nodig bij te staan.
Het afgelopen weekeind was druk,
maar is toch zonder gebeurtenissen van
ernstige aard verlopen. Wel waren er
vijfenveertig verdwaalde kinderen die
nu nog door leden van het stranddetachement werden opgevangen, maar
voor wie van 1 juni tot 1 september
Henny van Petegem gaat zorgen. Zij
werd uit ruim veertig kandidaten als
kinderverzorgster gekozen. Dertig
ehbo-gevallen werden zaterdag en
zondag deskundig behandeld en een
dreigende rel aan het naaktstrand met
een aantal punkers kon tijdig door het
stranddetachement worden bezworen.
Kortom: ook dit seizoen zal er weer
over het wel en wee van de strand- en
zeebezoekers worden gewaakt. Het
stranddetachement is te bereiken
door middel van twee speciale lijnen.
De kustpolitie kan worden gebeld door
draaien van het nummer 13545 en de
kinderjuf neemt straks de hoorn op na
het draaien van 14445. Nummers om
te onthouden of te noteren.

VOOR WONINGBOUW:
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zelfs de
'vakantiekollektie'
is er al...

1. Gert Toonen

Fatsoenlijk
wonen is
het récht
van eenieder
in Zandvoort!
Ook daarom:

PvdA
sport- spel
Het kersverse kampioenselftal van Zandvoortmeeuwen heeft het er in de slotwedstrijd tegen het haarlemse Ripperda lelijk bij laten zitten.
Nadat de openingstreffer van de kustbewoners door de scheidsrechter wegens
een vermeende overtreding was afgekeurd verdween alle durf en inspiratie
uit de ploeg. Het team werkte nog wel
hard, soms als een molenpaard, maar
het zout was uit de pap en de geest
uit de fles. Kortom: datgene ontbrak
waarmee de ploeg de kompetitie had
gewonnen. Ripperda rook de kans en
greep die vervolgens gretig aan om de
kampioenen een geduchte afstraffing
te bezorgen.
En zo geschiedde.
Zandvoortmeeuwen werd, zonder zelf
een tegenpunt te kunnen scoren,met
vier treffers van de zijde van Ripperda
naar huis gestuurd. Dit gaf na de triomf
van veertien dagen geleden een wat
wrang gevoel onder spelers en supporters.

EMANCIPATIE VOOR IEDER:

d

men's fashion
grote houtstraat 124/haarlem
ook koopavonden geopend
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KOERANT ALLEEN OP WOENSDAG
In verband met hemelvaartsdag op donderdag 20 mei, komen de koerant
van dinsdag 18 mei en vrijdag 21 mei te vervallen en verschijnen wij alleen
op woensdag 19 m«i a.s.

omroepers
TE KOOP oude stereo juxe
box, i.pr.st. Prijs f. 500.-,
tel. 17434.

11 mei - 17 mei 1982
geboren : Joyce Desiré, dv. R.W. Mol
en A.M.A. Overpelt; Louise, dv. D.J.
Bindels en J.C.A. Todd.

Autorijschool
PHl L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20-tel. 12071

overleden : Theodorus Bernardus
Henricus Veling, oud 70 jaar; Maud
Jenny Edith Blogg, geb. Smeets, oud
60 jaar ; Anna Maria Elisabeth Meester,
geb. Hoppe, oud 84 jaar.
gehuwd : Adriaan C. Terol en Monique C. van der Zwart; Willem van der
Werff en-Martine Blasé.

kerkdiensten
HERVORMDE'KERK
donderdag 20 mei a.s.:
09.00 uur : ds. C. Mataheru, gemeensch.
dienst.
zondag 23 mei :
10.00 uur: Dr. G. Snijders uit Haarlem
GEREFORMEERDE KERK
donderdag 20 mei a.s.:
09.00 uur : ds. C. Mataheru, gemeensch.
dienst, in de herv. kerk.
zondag 23 mei a.s.:
10.00 uur : kand. H.J. Aalders, Amsterdam.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
donderdag 20 mei a.s.:
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zaterdag 22 mei a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 23 mei a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met St.
Caeciliakoor

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
donderdag 20 mei a.s.:
zuster N. de Jong, Bronsteeweg 22, heemstede, tel. 023 - 282197.
zaterdag 22 mei en zondag23
mei a.s.: zuster T.Dijk, Lorentzstr.435tel. 12382
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

1948

4. Pim Kuijken

Laat óns
Zandvoort
géén tweede
Wassenaar
worden!
Ook daarom:

PvdA
belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

-

1978

SOjair tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

openbare bibliotheek
zandvoort tel. 14131
prinsesseweg 34
60 JAAR
ZANDVOORTSE
REDDINGSBRIGADE
van 17-t/m 22 mei a.s.
verzorgt de Zandvoortse
Reddingsbrigade een fototentoonstelling in de open
bare 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
1. P. Flieringa
2. A.N.J. Gielen
3. J.G. Anderson

Hoera! Het is zover.
bar-dancing "DE GROT"
(v/h Estoril)
Wü proberen vermaakt te geven voor de volwassen
jeugd t/m 80 jaar.
De muziek stemmen wü daarop af.
Dagelijks geopend:
van 21.00 - 03.00 uur.

4. Chr. Oudshoorn
5. W.M. Moerenburg-Baten
6. F.J. Pot-Bos

7. E.Paap
8. J. KuijpersWentink

u dit jaar uw vakantie
doorbrengen op een
boerderij in Engeland
langs

RECEPTIE
vanavond vanaf 21.00 uur tot "we zien wel"....
Dr. Joh. G. Mezgerstraat 48 - 2041 HC Zandvoort
Telefoon 02507 - 19172

eanduoortee hoeranf1

Annie - Jan en medewerkers

2. Ide Murk Aukema

De lasten
voor alle
Zandvoorters
eerlijk te
verdelen!
Ook daarom:

Installatie bureau

OROENEIHIN B.V,

drogisten) parfumerie , schoonheidssalon

john & bonje
vinder wed
voorheen Hildenng

Kerkstiaal 23 2042 JD Zandvoort
Telefoon 02507 - 12107

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
l TEL. 02507 18484*

IEDER JEUGDLID IS WELKOM
BIJ ZANDVOORT75
aanmelden bij sekr. z'75
A. van Marie, Fahrenheitstraat 8
telefoon 17187

CDA VOOR UW WELZIJN,
OOK IN DE GEMEENTERAAD

christen
democratisch
appèl
LIJST 2
Richard van As
Peter Ingwersen
Jaap Brugman
Dick Bos

gemeente
zandvoort
UITNODIGING
Voor de hoorzitting inzake het voorontwerp
SOCIAAL-KULTUREELPROGRAMMA 1983
te houden op 26 mei a.s. in het Gemeenschapshuis, L.Davidsstraat 17, Zandvoort,
aanvang 20.00 uur.
Op basis van het sociaal-kultureel plan 1982
t/m 1985 heeft de planvoorbereidingskommissie een voorontwerpprogramma 1983
opgesteld.
Belangstellenden kunnen het voorontwerpprogramma opvragen bij: Gemeentesecretarie
Zandvoort, afd. Onderwijs c.a., Raadhuisplein 4 te Zandvoort, tel. 14841, toestel 139.
Het voorontwerp ligt tevens ter inzage in het
Raadhuis en de openbare bibliotheek.
De hoorzitting is bedoeld om iedereen in de
gelegenheid te stellen zijn/haar mening kenbaar te maken.

vrijdag 21 mei
forumavond
organiseert de PvdA afdeling Zandvoort, in het Gemeenschapshuis - om 20.00 uur, een

Graag tot ziens op de hoorzitting.
W^^x-

SB0

De Kommissie Planvoorbereiding
Specifiek Welzijn.

herman harms
schoenen

waarbij de politieke partijen
van Zandvoort zijn uitgenodigd om standpunten en
visies uiteen te zetten...
uiteraard is er na afloop
gelegenheid tot diskussie!

PvdA

dealer van zandvoort en
omstreken van helioform en piedro
medisch verantwoorde
kinderschoenen.

BEKENDMAKING

grote krocht 20B PEUGEOT

LIBERTY MODE heeft volop
betaalbare zomermode.
o.a. piratenblouses
knickerbockers
bermuda's

jungle mode
Liberty Mode
Louis Davidsstraat 15 (t.o. V.V.V.
telefoon 1 69 20

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.
Piikvcldslraat 21 /andvourt.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

ENORME STUNTVERKOOP VAN
EEN GROTE PARTIJ BANKSTELLEN o.a. LEDER EN STOF...
LET OP! De meubelen die te koop worden
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN!

J. BLUYS

BANKSTELLEN
IN ZWARE RIB
v.a.f950.-

Haltestraat 65, tel. 12060

LUST
de WD vindt dat een
sluitende gemeentebegroting een
hoeksteen behoort te
zijn voor een verantwoord financieel beleid

hotelwas
minimaal 50 kg.
f 2,35 per kg. (excl. b.t.w.)
Inlichtingen: WASUNIEK
Haltestraat 63B-tel. 1 4417

ZIJLWEG 9, HAARLEM,
TEL. 023-326182

een goede Raad,
Stem WD!
&
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759
voer:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maicen gaarne vrijblijvend offerte.

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

bel 02507 17353

OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur
Do. koopavond 19.00 - 21.00 u./ za. 11.00-17.00 u.
openbare bibliotheek
zandvoort
prinsesseweg 34
2042 N H zandvoort
tel. 14131

muziekcentrum
zuid-kennemerland
gasthuisvest 23
haarlem
tel. 023-319348

MUZIEKAVOND
Op donderdagavond 27 mei a.s. verzorgen
een aantal leerlingen van het muziekcentrum Zuid-Kennemerland een muziekavond in de Openbare Bibliotheek te Zandvoort.
Er worden diverse instrumenten bespeeld,
t.w. cello, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet,
piano en viool.
Aanvang: 20.15 uur- Toegang is gratis

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

l 2 vliegen In één klap |
Gezellig leuke kinderkleertjes uitzoeken en
in onze kofflehoek
„De Roze Palmboom"
genieten van een
kopje koffie.
kinderwinkeltje
.
buureweg
.
i (zijstraat kerkstraat) l

v.d.Werff
mijn bakker
•indi 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jaci Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023- 260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Tuincentrum "HET SPAARNE"
heeft nog tijd voor uw tuin
f 10.-per uur
verder alles leverbaar.
Tevens ook hek- + straatwerk.
Donkere Spaarne 32-Haarlem
Telefoon 023-325464,
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gielen wil lusteloosheid in zandvoort doorbreken
Mr. A.N.J. Gielen bezoeken wij in Haarlem waar hij kantoor houdt als kandidaat-notaris. De 38-jarige raads-kandidaat is een veelbesproken man sinds hij
als voormalig raadslid voor de plaatselijke wd de overstap gemaakt heeft naar
de lokale groepering inspraak nu. Hij
toont tijdens het gesprek een groot entoesiasme voor zijn nieuwe politieke tehuis.

nieuws
kort& klein.
• Met ingang van zaterdag 29 mei zal
het postkantoor aan de Louis Davidsstraat zijn deuren weer in de ochtenduren openen. Van 9.00 tot 12.00 uur.
Deze regeling geldt tot en met zaterdag 28 augustus 1982.

Heeft zijn overstap te maken met persoonlijke geschillen, zeg maar een onverenigbaarheid van karakters, zoals dat
ook bij het laatste kabinet een rol
speelde?

• Midden vorige week raakte een 39jarige zandvoortse automobiliste bij
een aanrijding op de hoek van de Dr.
Smitstraaten de Burgemeester van
Ajphenstraat vrij ernstig gewond en
moest met een bekkenfraktuur, een
gebroken borstbeen, hersenschudding
en snijwonden worden overgebracht
naar een ziekenhuis in Haarlem. Over
de toedracht van het ongeval kon de
politie geen uitsluitsel geven, maar
vermoed wordt dat er geen voorrang
werd verleend.

De plaatselijke vvd is, zoals Flieringa zo
treffend kan zeggen, een Volkspartij van
Vreemde Dingen. Er kunnen daardingen gebeuren die hou je niet voor mogelijk. Dat hebben we 4 jaar geleden gezien. Na de verkiezingen zouden de
raadsleden, Attema inkluis, een besluit
nemen over de wethouderskandidaat.
Dat was de afspraak. Met vier tegen twee
kwam er zo'n besluit. Maar wie schetst
mijn verbazing? Boem - pats wordt de
pers ingeschakeld en daarna is er zo gedraaid dat die vier die het volledig bij
het rechte end hebben de idioten werden. In een dergelijke sfeer kun je niet
funktioneren. Bovendien vind ik: die
man mag geen wethouder worden van
Publieke Werken. Klaar uit. Net zoals
Flieringa geen wethouder van Volksgezondheid mag worden, mag een makelaar geen publieke werken doen.

Een van de punten waar je je destijds
in de raad erg druk over hebt gemaakt
is de onroerend goedbelasting. Er liggen nu 1000 bezwaarschriften. Hoe
kijkje daar tegenaan?
Dat was te verwachten. Het hele verhaal
van de gemeente, daar klopt geen donder van. Volgens mij hebben ze gewoon
achter hun buro een passer getrokken.
De onroerend goed belasting op de ekonomiese waarde baseren, dat is onzinnig
werken. Een oppervlaktebelasting is toch
veel eenvoudiger, één keer een hoop
werk, dan is het klaar. Dan kun je eenvoudig trendmatig verhogen. Meer dan
de helft van de bezwaarindieners heeft nu
uitstel van betaling gekregen, zie eens
wat dat kosttiDan is er nog een korrektie
gepleegd voor de verschillende wijken.
Maar dat was in '77 al gedaan! Gaan we
nu een korrektie op een korrektie maken? Dat kan toch niet?

Denk je dat dat komt omdat de gemeente onder druk van de bezuinigingen
staat?
Kijk, de gemeente moet natuurlijk aan
zijn geld komen. Mij gaat het erom dat
je dat op een goede manier doet. Ik heb
er helemaal geen probleem mee als diensten van PW uitbesteed worden aan
partikuliere bedrijven. Als gemeente
mag er wel een beetje kommerciëler
gedacht worden.

Zou dat verlies van arbeidsplaatsen
kunnen betekenen ?
Dat zou kunnen, maar daar staat tegenover behoud van werk in de partikuliere
sektor. Misschien moeten we in de winter minder vaak huisvuil ophalen, dat
kan konsekwenties hebben voor het
personeel. Niet in de ontslagsfeer, maar
door het niet aanvullen van vakatures.
De financiële problemen zijn enorm,
In die zin wordt het circuit natuurlijk
een geweldig probleem voor de gemeen-

• De Stichting Behoud Kostverlorenpark organiseert op zaterdag 29 mei a.s.
een rondleiding langs de voorjaarstooi
van het park. De wandeling met enkele
natuurgidsen begint om 10.30 uur en
zal ongeveer een uur duren. De rondleiding is kosteloos evenals het kopje
koffie dat de deelnemers (sters) door
de stichting wordt aangeboden. Doel
van de tocht langs de bloeiende flora is
meer begrip en waardering te kweken
voor de-betekenis en waarde van de
duinen in het algemeen en het Kostverlorenpark in het bijzonder.

gielen: van wd naar inspraak nu
te, als dat weg zou gaan. We hebben
daarover een reëel verhaal in ons programma gezet. Verder is die rijdende
cowboy nu weg. Een probleem dat ik
zie is het casino. Niet dat het zoveel
inbrengt, maar het hoort in het pakket.

Denk je dat het casino meegesleurd
wordt in de slechte positie van Bouwes?
Nee, dat bedoel ik niet, maar ik weet niet
of het casinobestuur nog wel zoveel
prijs stelt op Zandvoort. Ze hebben nu
een goed argument om weg„te willen.
We moeten echt gaan zorgen voor een
alternatieve plaats voor het casino. Anders is Zandvoort straks helemaal uitverkocht.

Van oorsprong was inspraak nu sterk
gekant tegen het circuit.
In het huidige programma is daar niets
meer van te merken. Is dat opportunisme?

Je moet kijken, wat is reëel voor een
plaats. Je opmerking is wel juist, maar
toen Jansen wethouder was voor inspraak nu hebben ze vóórgestemd. Wat
was het geval. Het voortbestaan van het
circuit was gekoppeld aan het krijgen
van een casino. Zonder circuit geen casino. Dat was een aanzienlijk plaatselijk belang. Die keuze is toen gemaakt

eanduoortee hoeran^

foto: bernhard steenman
Maar je moet dat dan wel heel goed
uitleggen. Dat doen we ook nu weer.
Dit moment is niet geschikt om het
circuit weg te doen. Het gaat niet om
vóór of tegen, dat is gezwam. Zandvoort heeft er niets in te zeggen, het
wordt op hoger nivo uitgemaakt
leeS verder op pag. 2

• Zaterdagmiddag ontdekte de machinist van de trein Zandvoort/Overveen
dat er ter hoogte van het Visserspad een
zware betonnen paal dwars over de
rails van het baanvak lag en slaagde
er in het treinstel tijdig tot stilstand
te brengen. De direkt na het incident
gealarmeerde politie kon korte tijd
later drie zandvoortse jongens in de
leeftijd van 7 - 1 1 jaar aanhouden,
die tijdens een verhoor op het politieburo bekenden de rails te hebben geblokkeerd. Na te zijn gewezen op de
mogelijk ernstige gevolgens van hun
daad werd het jeugdige trio op vrije
voeten gesteld.
• *Wounded Knee' is de titel van de
ekspositie die gedurende de seizoenmaanden in het kultureel centrum aan
het Gasthuisplein wordt gehouden over
de oorspronkelijke bewoners van Noord
Amerika, de indianen. De tentoonstelling zal op zaterdag 5 juni worden ingeleid door dr. S. Kooijman, voormalig
staffunktionaris van het rijksmuseum
voor volkenkunde in Leiden. Aanvang
13.30 uur. De ekspositie duurt tot 29
augustus.

4. Pim Ku ijken

Laat óns
Zand voort
géén tweede
Wassenaar
worden!
Ook daarom:
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raad buigt zich over puntensysteem
voor woningtoewijzing
diverse manieren van inwoning, pensionbewoning tot krotbewoning. Voorde
leeftijdskategorie van de woningzoekende komen er punten bij. Verder kan men
1 tot 7 punten behalen voor elk jaar
dat men ingeschreven staat bij de dienst
Volkshuisvesting. Al naar gelang de ernst
van de situatie kan een mediese of sociale
Het wachten was op de onderlinge over- indikatie zwaar meetellen. Ook de wooneenstemming van de Kennemergemeen- werkafstand levert nog punten op, eventes, die allen hetzelfde systeem gaan
als het wonen en werken in Zandvoort.
hanteren. Vorig jaar juni gooide HaarWie het maksimum van 27 punten haalt
lem roet in het eten door een eerste voor- is ouder dan 30, zo ziek als een hond,
stel te torpederen. De bestuurders van
moet evengoed minstens 126 km per dag
de provinciehoofdstad wensten toen nog, naar zijn werk reizen en woont al jaren
op het laatste nippertje en tegen de gein een krot.
maakte afspraken in, een aantal verfijningen op het systeem.
Het gemeentebestuur voert inmiddels
overleg met de woningbouwvereniging
Volgens het voorstel worden punten
EMM om te zien of het puntensysteem
toegekend voor de huidige wijze van
verwerkt kan worden in het daar gehanhuisvesting, een oplopende reeks vanaf
teerde rangnummersysteem.

Bijna een jaar na het eerste voorstel van
b en w om tot uniforme urgentienormen te komen bij de toewijzing van
woningen, zal in de aanstaande raadsvergadering een nieuwe verordening
worden besproken.

Binnenkort zal er een voorlichtingsfolder worden samengesteld, waarin een
en ander nog eens haarfijn uit de doeken gedaan wordt. Alle ingeschreven
woningzoekenden zullen verder in de
loop van het jaar bericht krijgen van
het aantal punten dat aan hen is toegekend.

mei

H.W.

L.W.

04.47
12.46
05.26
13.24
06.10
14.09
07.05
15.05
Springtij 25 mei
28
07.55
15.55
29
08.53
16.54
30
10.02
18.01
31
11.19
19.20
24
25
26
27

H.W.

L.W.

17.10
17.55
18.46
19.39

01.11
01.56
02,46
03.39

20.36
2140
22.53
-.-

04.35
0538
06.53
08.03

varvolg van pag. 1

MEEPRATEN:

gielen wil de lusteloosheid in zandvoort
doorbreken
Is het daarom geen nadeel van een lokale groepering dat er geen kontakten
zijn met eigen mensen bij provincie of
rijk?
Oh, maar er zijn ook mensen van ons
landelijk lid, die kontakten zijn niet
onmogelijk. Maar daar gaat het niet om.
Het is niet het werk van raadsleden om
naar Den Haag te gaan. Het kollege, de
burgemeester moet op stap gestuurd
worden, dat is de afgelopen jaren nauwelijks gebeurd. Wat dat betreft, als deze burgemeester vertrekt, zou het geen
slecht idee zijn om Bosman (voormalig
wd-raadslid, nu burgemeester in
Heeze, red.) naar Zandvoort terug te
halen. Die gaat wél naar Den Haag, net
zolang tot hij zijn zin heeft.
Neern bijvoorbeeld de aanwijzing van
Gruyters om niet buiten de huidige
grenzen te bouwen. Dat moet in Den
Haag ongedaan gemaakt worden. Want
er moeten huizen gebouwd worden. De
Noron is geen oplossing voor zandvoorters.

Wat voor idee zit er achter jullie aktiveringsplan ?
Het gaat om de geest die eruit spreekt.
De tijd dat we zeiden, overheid, regel
jij dit of dat, daarvan moeten we nu
zeggen, dat kan niet meer. Het is een
algemeen probleem. Alles staat stil. De
industrie, maar ook de mensen. Het
enige dat ze nog doen is navelstaren,
prachtige mooie lieve mensen worden
het, liefst met warmte uit het oosten
bedekt. Maar echt kreatief werken
dat zie je haast niet meer. Hooguit in
anti-bewegingen. Mensen hebben angst
voor de toekomst, dat is op zich niet
erg, maar we moeten er wel iets aan
doen, anders wordt die angst nihilisme.
Een gemeente moet stimuleren. Wat is
er op tegen als de bevolking zich zelf
inzet voor 't Stekkie, net zoals dat met
de Kapklus is gebeurd? Er zijn genoeg
werkeloze jongeren, die met plezier
hun bouwopleiding in praktijk willen
brengen, genoeg bouw-WAO-ers die ervaring hebben. Er zijn echt genoeg ideeen, de gemeente moet daarop inspelen
en aktief meedenken. We moeten wégkomen uit de apathie. Dat geldt ook

landelijk, hoor. Welke grote beslissing
is er genomen? Dan moet je heel lang
nadenken. Na de Deltawerken geenéénl Alles lijkt in slaap gesukkeld. Dat
is toch geen besturen meer?

Ben je zelf wethouderskandidaat ?

Wil je voordat we naar de politieke toekomst kijken nog iets kwijt?

Wil j e je aan een voorspelling wagen?

Dat hele gezeur over de vvd, daar wil ik
niets meer van weten, maar als je me
nu vraagt wat vindt je van de vvd-zandvoort, lees dan dit gedichtje maar:
'Wij zijn ontzaglijk liberaal
Wij laten ieder vrij
in doen en denken, kunst en taal
Wij zeggen: vrij en blij....
Dom volkje, dat niet denkt als wij
en wroet voor zijn partij,
Dat hen de duivel haal....
Wat zijn we liberaal !
(de Genestet)

d
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Nee, maar we kunnen een wethouder
leveren, zij het niet voor Volksgezondheid. Al staan we niet te dringen.

Ik geloof dat veel mensen de politieke
spelletjes beu zijn. Inspraak nu houdt
daar niet van. Het gaat om zakelijke
motieven. Ik denk dat iedereen, links
of rechts, zich wel kan vinden in ons
program. Ik hoop dat Inspraak Nu 3
zetels haalt, in ieder geval 2, misschien
een restzetel, de progressieve kombinatie 1, d'66 1, de pvda hooguit 3. Het
céii blijft gelijk: 4, de vvd zal zijn landelijke stemmers wel behouden, dus 5.

3. Ineke Wind-v.d. Storm

o Het traditionele snelschaaktoernooi
van de Zandvoortse Schaakklup in het
Gemeenschapshuis is vastgesteld op
donderdag 27 mei a.s. Er wordt gespeeld in twee leeftijdskategoriën. De
jeugd tot 16 jaar begint om 18.45 uur
met snelschaken en de ouderen vanaf
17 jaar starten om 20.00 uur met het
toernooi. Voor de snelschaakkampioenen van 1982 zijn prijzen beschikbaar.

Werd ruim een maand geleden bekend
dat zijn hotels voor bijna een kwart
miljoen bij de gemeente:Zandvoort in
het krijt stonden aan onbetaalde gasen waterrekeningen, vorige week sprak
de president van de rotterdamse rechtbank het faillisement uit over diens holdingmaatschappij Marlboro Hotels International. Het faillissement was aangevraagd door een in de Maasstad gevestigd detektiveburo dat een bedrag van
rond f 24.000.- op de hotelorganisatie
van Hordo te vorderen heeft.
Reeds eerder was er sprake van faillis-

Maar net als over de herkomst van de
kapitalen waarmee Hordo werkt en
van de gelden waarmee de schuldeisers'
worden zoet gehouden,valt ook over deze kwestie geen duidelijkheid te verkriji
gen. De mist rond de diverse machinaties
wordt steeds dikker en dikker. Misschien
dat het detektiveburo, dat nu zijn tanden
in Hordo's holdingmaatschappij heeft
gezet, enige opheldering kan verschaffen. Maar de eigenaar van het partikuliere speurderskantoor heeft al te kennen gegeven geen mededelingen over
zijn kliënt naar buiten te zullen doen.
Dat noemen we nog eens loyaal tegenover een opdrachtgever die weigerde
de rekening te betalen. Overigens
schijnt die loyaliteit achteraf toch nog
te worden beloond. Volgens een mededeling van het Bouwes konsern -het
konsern dat volgens de kurator van
Marlboro niets te maken heeft met
het faillissement- heeft men dezer
dagen een regeling getroffen met het
detektiveburo.

Naast de vele vragen springt nu ook de
volgende op de lippen: hoe lang kan
het bedrijf dit nog volhouden? Het
dichten van het ene gat met het andere.
Want zo mag je het langzamerhand wel
gaan noemen.

d

de zandvoortse lijst 5

DRONTEN WINT FORS VAN
ZANDVOORT
De sportuitwisseling Zandvoort-Dronten
had wat het beleefde speelgenoegen betreft geen winnaar. Naar de resultaten
bezien is Dronten echter ruimschoots
de vaardigste, vlugste of slimste gebleken. Alleen op de onderdelen waarop
taalvaardigheid de doorslag moest geven,
wist Zandvoort het hoofd boven water
te houden, (basketbal, handbal, hockey
en voetbal).
De einduitslag:
punten
Zandvoort - Dronten
badminton
17
83
basketbal
50
50
handbal
73
27
hockey
84
16
schaken
15
85
turnen
11
89
voetbal
63
37
waterpolo
33
67
zaalvoetbal
44
56
zwemmen
57
43
totaal

447

553

belangrijke adressen

Politie (alleen noodgevallen)
Brandmeldingen
Politie
Gemeentesekretarie
Informatieburo vvv
Stichting wijkraad nw. nrd.
242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
fin magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
{f C Z«HldVOOB*tSG HlSt S
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.
••••^••••••••••••••••••••r

VOOR WONINGBOUW:

14444
12000
13043
14841
17947
18083
(023)
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EMANCIPATIE VOOR IEDER: sementsaanvragen van bedrijven en per-
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faillissement van hordo's marlboro
zou geen gevolgen hebben voor hotels
Ziet het er naar uit dat de Cenav-direktie voorlopig een oplossing heeft gevonden voor de schuldenlast van ruim
een miljoen gulden aan de in Parijs
gevestigde organisatie van formule l
konstrukteurs (zie elders in deze kolommen) de canadese eigenaar van het
Bouwes hotelkonsern, Michael Hordo,
raakt steeds verder verstrikt in de financiële problemen.

Geef de
jeugd van
Zandvoort
nog énig
perspektief!
Ook daarom:

sonen, maar tot een behandeling door
de rechtbank kwam het niet doordat,
vaak op het laatste ogenblik, een regeling met de schuldeisers kon worden
getroffen. Dit keer is dat kennelijk niet
gelukt en midden vorige week sprak de
rotterdamse balie het faillissement uit
over de maatschappij van de Canadees.
Deze uitspraak -waartegen door Hordo's
raadsman inmiddels hoger beroep is aangetekend- heeft aanleiding gegeven tot
tegenstrijdige mededelingen van de zijde
van de door de rechtbank aangestelde
toezichthouder op Marlboro Hotels International en een kommissaris van het
Bouwes konsern.
Zo beweert de kurator dat het faillissement geen direkte gevolgen heeft
voor de bedrijfsvoering van de hotels,
omdat Hordo's hotelaandelen niet zijn
ondergebracht bij Marlboro„maar tot
zijn privé-bezit behoren. De kommissaris spreekt dit tegen. Naar zijn zeggen
bevinden Hordo's aandelen zich wel degelijk in de portefeuille van Marlboro
Hotel International. M.a.w. het hotelkompleks is er bij betrokken.

jan termes
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van links naar rechts...,?

besturen zit jaap brugman in het bloed
Jaap Brugman staat als derde op de
CDA-lijst. De 45-jarige raadskandidaat,
die een eigen houthandel, gespecialiseerd in hard hout, drijft in Amsterdam, is vooral bekend in sportkringen.
Niet alleen in Zandvoort, waar hij de
handbalafdeling van Zandvoortmeeuwen onder zijn hoede heeft en in de
Sportraad zit, maar ook in de provincie. Zo is hij sekretaris van de provinciale sportraad en voorzitter van een
aantal werkgroepen op sport-medies en
rekreatief gebied.

2. Idë Murk.Aukema;

voor alle
Zandvoorters

Het besturen zft'hem in het bloed. Het
is, zoals hij zelf zegt, een heel raderwerk. Je rolt van het een in het ander,
een sneeuwbaleffekt. Met het raadswerk erbij, zal er wel iets op al die
funkties bezuinigd moeten worden.
Want je kunt niet alles tegelijk doen.
En voor het raadswerk wil hij zich volledig inzetten.
Brugman vult de plaats op die Kors van
der Mije niet langer zal bezetten door
zijn vertrek naar de provinciale staten.
'Het CDA bestaat op dit momenn/vat
de eerste plaatsen op de lijst betreft nog
uit de bekende drie bloedgroepen. Ik
kom er dus voor de CHU-groepering in.
Maar over een paar jaar zal dat systeem
zeker op de helling gaan. Daar ben ik
wel blij .om, die hokjesgeest mag van
mij verdwijnen. De kwaliteit hoort
voorop te staan '

eerlijk te

verdelen!
Ook daarom:

cda-kandidaat Brugman: ekspert op sportgebied

Jeugd van
Zandvoort
verdient
haar eigen
STEKKIE!
Ook daarom:

PvdA

OPVANG VANJ EUGD SPREIDEN

Zijn er konkrete bezuinigingen aan te
NIET OP SPORT BEZUINIGEN
geven? Dat valt, aldus de CDA-er, niet
zo maar te zeggen, het maken van afAls ekspert op sportgebied stelt hij zich wegingen is belangrijk: Over de konsterbescheiden op als het om andere onder- natie rond de nieuwbouwvan 'tStekkie
werpen gaat. 'De richting van de bezuizegt Brugman: 'Niemand weet waar het
nigingen bijvoorbeeld daar heb ik nog
geld om dat ding draaiend te houden
niet zo'n goed overzicht van. Vanuit
vandaan moet komen, ik niet, maar ook
mijn eigen terrein moet ik zeggen: die
wethouder Aukema niet. Ik heb wel een
sport, de akkommodaties en zeker het
eigen idee wat 't Stekkie betreft, al
vrijwilligerswerk in de sport maar ook
weet ik nu nog niet of het uitvoerbaar
in het welzijnswerk, daar zou ik niet
is. Kijk, er staan een aantal kluphuizen
graag op bezuinigen. Dat staat voor mij
in Zandvoort. Ik vraag me af of het
wel vast. Ik heb overigens de indruk dat niet mogelijk is voor de opvang van de
we over de hele lijn wel iets terug zuljeugd een spreidingsplan te maken. De
len moeten. Daar ontkomen we niet aan. akkommodaties zijn er, het zou kunnen
Tenzij we de belastingen gaan verhogen, roeleren. Met begeleiding vanuit de vermaar daar ben ik beslist een tegenstan- enigingen. Maar misschien zijn die er
der van. De lasten zijn al hoog genoeg.
helemaal niet voor in, hoor.'
Misschien zou men iets meer voor de
akkommodaties moeten betalen, het
OOK BOUWEN VOOR GEZINNEN
mag de gebruiker tenslotte wel iets
waard zijn. Aan de andere kant; een
Ook de sportwereld heeft te lijden onstuk gemeenschapsgeld is ook nuttig
der de vergrijzing van de zandvoortse
als hulp, als stimulans.
bevolking. Voor Brugman en het CDA
is er, net als voor de andere lokale politici, geen andere oplossing dan het
bouwen van zoveel mogelijk huizen.
Maar dan niet alleen voor éen-en tweepersoonshuishoudens. De gezinnen mogen niet vergeten worden. 'Op de open
plekken in het dorp hopen we toch
zo'n 500 woningen te realiseren. Er is
weinig ruimte, maar het moet kunnen.
En op een akseptabele manier, moderne, gevarieerde bouw zoals op de hoek
van de Brederodestraat. Dat ziet er echt
heel aardig uit,'

5. Elly v. As

foto: arend dudok van heel

Zijn inbreng in de cda-fraktie zal zeker
op het terrein van sport en welzijn liggen, maar uit hoofde van zijn werkzaamheden heeft Brugman ook wel enig zicht
op huizenbouw. Vaste afspraken met
zijn medekandidaten zijn er overigens
nog niet gemaakt. Ook niet over de te
leveren wethouderskandidaat. 'We zullen eerst de uitslag van de verkiezingen
maar eens afwachten. !n overleg met de
andere partijen zal er een keuze gemaakt worden. Natuurlijk staat onze
lijsttrekker voor ons bovenaan, dat is
een normale zaak. Die zal door ons
naar voren gebracht worden. Er is in de
huidige koalitie goed samengewerkt,
heb ik begrepen, maar hoe de nieuwe
situatie eruit gaat zien, daar valt nu nog
geen zinnig woord over te zeggen. Het
gaat niet alleen om de partijen, plaatselijk spelen ook de mensen op de lijsten
een beetje mee.'

lees verder op pag.4

CDA

christen
democratisch
appèl
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De Stichting VW ZANDVOORT
roept met spoed candidaten op voor de functie
van
ADMINISTRATEUR/TRICE
Diploma boekhouden vereist (geen volledige dagtaak).
Schriftelijke reacties per omgaande te zenden
aan:
Direkteur VW - Zandvoort,
Postbus 212, 2040 AE Zandvoort.

recht door zee!

op de voorgrond v.l.n.r.:
J. Kuipers Wentink, E.J. Pot-Bos, W.M. Moerenburg-Baten.
op de achtergrond v.l.n.r.:
Mr. A.N.J. Gielen, P. Flieringa (lijsttrekker), Tine Oudshoorn, J.G. Anderson

inspraak nu lijst 4

familieberichten

LIJST

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend delen wij U met
droefheid mede dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze
onvergetelijke vader en onze lieve opie

De WD Zandvoort maakt zich
openbare bibliotheek
zandvoort
prinsesseweg 34
2042 N H zandvoort
te!. 14131

muziekcentrum
zuid-kennemerland
gasthuisvest 23
haarlem

NU en in de TOEKOMST sterk

JOHANNES CHRISTIAAN COENRAAD RUETER
in de ouderdom van 76 jaar.

voor het behoud van het circuit

„Hij leerde ons wat Liefde is ".
A.M.E. Rueter-Beuken
Anneke en John
Jannita en Jacques
Linda en Peter
Anuschka
Natascha
Elisa "
Roosje

tel. 023-319348

MUZIEKAVOND
Op donderdagavond 27 mei a.s. verzorgen
een aantal leerlingen van het muziekcentrum Zuid-Kennemerland een muziekavond in de Openbare Bibliotheek te Zandvoort.
Er worden diverse instrumenten bespeeld,
t.w. cello, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet,
piano en viool.
Aanvang: 20.15 uur-Toegang is gratis

familieberichten

een goede Raad,
Stem VVD!
voor stemmen bij volmacht en vervoer naar
het stemlokaal bellen met Jelle Attema,
telefoon 1 45 55

2042 N R Zandvoort, 19 mei 1982
Wilhelminaweg 46
De begrafenis heeft maandag 24 mei plaatsgehad op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Gevraagd op korte termijn
DAMES
FORUM-AVOND

met de politieke partijen
het vergrijsde verleden achter de tafel, de toekomst in
de zaal.
LIJST 6
Progressieve Partij Zandvoort
De P.S.P., C.P.N., P.P.R. in

één partij !
Lijst 6 Frank Schiltmeijer.

voor schoonmaakwerkzaamheden in Zandvoort.
Van 16.00 tot 18.30 uur of
van 17.30 tot 20.00 uur.
Inl. C.S.U., schoonmaak efficiency, tel. 02526-87213.

1948
1978
30 jaar Undtechnieker
kunstgebitrepintie, etc.
A.RJTMAN
Telefoon 14365

vervolg pag.3

OE MEE EN WIN
DE NATIONALE RODE
KRUIS PUZZELSPELEN
MARATHON!
ALS DEELNEMER ONTVANGT U 3x PER
JAAR HET EXCLUSIEVE TIJDSCHRIFT
"MARATHON" GRATIS THUIS.
• Stuur onderstaande coupon naar:
Nederlandse Rode Kruis,
Postbus 30427,
2500 GK 's-Gravenhage
• Telefonisch aanvragen:

070-469595
(alleen tijdens kantoor-uren)

besturen zit
jaap brugman
in het bloed

COUPON
(op een briefkaart plakken: f 0,50,
óf in een geopende envelop stoppen: f 0,60 postzegel)
Ja, ik doe méé met de NATIONALE RODE KRUIS
PUZZELSPELEN MARATHON!
Stuur mij het tijdschrift "MARATHON" GRATIS toe.
Naammevr./heer .
Adres

CIRCUITONGELUKKEN
VERSCHRIKKELIJK

Postcode
Woonplaats

Het kan niet uitblijven dat we even over
het circuit praten. Op de cda-verkiezingsbijeenkomst heeft Jaap Brugman duidelijk te kennen gegeven het circuit een
goed hart toe te dragen. Binnen zijn
fraktie leven er verschillende opvattingen. 'Ik wil wel zeggen, die ongelukken,
dat vind ik iets verschrikkelijks. Daar
moet iets aan gedaan worden. Maar het
circuit zelf, de formulering in ons programma, daar kan ik me in vinden.' Verschilt die formulering (kontrakthandhaving totdat ekonomies alternatief aanwezig is) niet met de ook door het cda
ondersteunde circuitmotie? Volgens
het aanstaande raadslid is de intentie
gelijk. En je moet niet vergeten, ongeacht wat er gaat gebeuren, wel of geen
circuit, bouwen kunnen we in die omgeving toch niet binnen 2 a 3 jaar. Wat
is dan de reden om het weg te doen. Dat
is je eigen glazen ingooien.'
ZANDVOORT IS ER VOOR
IEDEREEN
Zandvoort heeft, zegt Brugman, een
toeristiese funktie. 'Ik heb gezegd:
Zandvoort is er voor iedereen, niet alleen voor mij. Ons dorp moet beschik
baar zijn voor anderen, niet iedereen
kan hier wonen, op dat kleine stukje.
Daarom moet het hier ook aantrekkelijk blijven. Dat geldt voor het strand,
de straten, de middenstand, de serviceverlening. In een goed funktionerende
toeristengemeente voelen ook de zandvoorters zich thuis'.
Het nieuwe gezicht bij de christendemokraten wil ook nog wel kwijt dat
hij hoopt dat er een goede nieuwe burgemeester terug zal komen. 'Ik ben misschien wat voorbarig, maar als Machielsen, zoals het gerucht gaat, naar de
Staten vertrekt, is dat een belangrijke
aangelegenheid.'

1. GertToonen

gemeente
zandvoort
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van l juni 1982
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een ieder ter inzage ligt het
bouwplan tot uitbreiding van de woning
Kostverlorenstraat 71.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen indienen.
Het raadhuis is geopend van 08.30 - 12.30
uur.
Zandvoort, 19 mei 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Postgiro-of
bankrek. nr.
(opgave voor toezending van belang)

Fatsoenlijk
wonen is
cenav vraagt rijkssubsidie voor organisatie
het récht
van eenieder grand prix '82
in Zandvoort!
Ook daarom:
Het afkeuren van het spaanse Jamaracircuit heeft Zandvoort opnieuw in de
race gebracht. De internationale autosportbond FISA hoeft alleen nog maar
akkoord te gaan met de datum van 3
juli voor het houden van de Grand
Prix in de badplaats.

PvdA
'En natuurlijk hoop ik dat de partijen
in de komende periode tot goede afspraken komen. Als we maar geen lettertjes gaan wegen, daar heb ik een
gruwelijke hekel aan.'
PROGNOSE
'De vvd wordt zeker de sterkste met 6
a 7 zetels. Ik hoop dat het cda met 4
zetels uit de bus komt. Als de pvda zich
wat herstelt misschien ook 4. Voor allebei is die 4e trouwens onzeker. Dan
zit ik al op 15 zetels, d'66 en inspraak
nu zullen wel terugkomen met een zetel. Maar wie weet, haalt ook de ppz
het. We zullen zien.'

Tussen CENAV en FOCA, de vereniging
van konstrukteurs, is overeenstemming
bereikt over een financiële regeling. De
achterstallige schuld aan de FOCA van
1,1 miljoen Was er de oorzaak van dat
Zandvoort niet meer voorkwam op de
race-kalender.
De Grand Prix '82 zal op zaterdag gehouden worden. De trainingen vallen
derhalve op donderdag 1 en vrijdag 2
juli. Niet het meest aanlokkelijke tijdstip, maar er was weinig keus. Zondag
4 juli is er een Wimbtedon-f inale, sen
etappe in de Tour de France en een
kwartfinalewedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal in Spanje. Een aardig televisiedagje voor sportminnende
europeanen en nauwelijks een reden
om de uitstekende slechtweerakkommodatie thuis te verruilen voor de
toch al gedevalueerde autorensport.
De beslissing om de Grand Prix op
zaterdag te houden kan misschien nog
wat publiek trekken. In ieder geval zijn
er 21000 tribunekaarten beschikbaar
gesteld.

De wankele rekreatieve, ethiese en financiele positie van het racegebeuren
wordt geïllustreerd respektievelijk door
het sterk afnemend aantal bezoekers,
het sterk toenemend aantal al dan niet
dodelijke ongelukken en tenslotte door
het naarstig speuren naar mogelijkheden om een totaal faillissement buiten de deur te houden.

Circuitdirekteur Vermeulen hoop door
uiterste zuinigheid de organisatiekosten
voor de Grand Prix te beperken tot driekwart miljoen. De nederlandse burger,
ook de niet-bezoeker, is inmiddels verzocht via een subsidieaanvraag bij het
ministerie van CRM, daarvan 250.000
voor zijn rekening te nemen. In het nationaal belang. Het is dus te hopen dat
deze zuinigheid met vlijt geen huizen als
luchtkastelen bouwt.
De CENAV heeft, zoals wij vorige week
al meldden, de gemeenteraad gevraagd
op de raadsvergadering van 25 mei, één
week voor de verkiezingen, steun te
vertenen aan dit subsidieverzoek. Een
vorm van propaganda in verkiezingstijd
die enerzijds wat goedkoop, anderzijds
wel erg duur is.
Aangezien de gemeente een kontrakt
met de CENAV heeft en de wet op de
geluidshinder dit jaar nog niet van toepassing is, is er voor het gemeentebe-

stuur geen enkele reden om bezwaar
te maken, maar steun verlenen is weer
iets anders. Hoe dan ook, de echte
beslissing valt, zoals in de hele circuitdiskussie, opnieuw in hogere politieke regionen.
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"we moeten de jonge mensen
in zandvoort zien te houden'

kort & klein
foto Jacob Koning

Pim Kuijken (39 jaar), nr. 4 op de pvda!ijst,is een flatbewoner. Tijdens het gesprek kijken we over de wijk nieuw
noord uit. Van grote hoogte. Aan de
horizon torent Bouwes Palace de lucht
in. Kuijken, deskundige op het gebied
van funktiewaardering bij de gemeente
Haarlem ('daar zie je ook dat ambtenaren veel macht hebben') steekt naar
aanleiding van het uitzicht meteen van
wal.
Weet je, over die meneer Hordo hoef ik
niets meer te zeggen. Dat is in alle toon
aarden in de raad bezongen en verguisd.
Het is nu wel duidelijk geworden wat
het voorstelde. Helemaal niets. Je hoort
de vvd er nu ook niet meer over. Het is
stil geworden. Maar het is natuurlijk
een schandaal van de eerste orde dat
die maatschappij waar de Bouwes Hotels inzitten, overal schulden maakt,
dat er betalingsregelingen getroffen
moeten worden, dat veel mensen nu
met minder genoegen moeten nemen.
De gemeente heeft een vordering van
f 250.000.-. Er is een regeling getroffen, maar die is wel heel soepel. Onze
wethouder Aukema was het daar niet
mee eens. Ik vind zelf ook dat de duimschroeven wel wat harder aangedraaid
hadden mogen worden.
Want kijk, dat soort dingen laten we
zo maar passeren, maar de uitkeringstrekkers in Zandvoort worden voor
het minste of geringste gekort, aangetast in hun bestaansminimum. Als ik
die vergelijking maak vind ik dat een
schandaal, die krijgen ook geen uitstel
van een half jaar. Dat kan niet door de
beugel. Men pakt al heel gauw de
kleintjes, maar de grote jongens met
kapitaal, daar is men dan wat soepeler
voor. Het is hoogst onfatsoenlijk.

Je bent het met zo'n stukje beleid niet
eens. Denk je als raadslid genoeg in vloed daarop te hebben ?
Zoiets hangt niet van één persoon af.
Wat heel belangrijk is, is de kwaliteit
van een raad. Dat is essentieel. Erg jammer dat de mensen daar zo weinig naar
kijken. In de pvda-fraktie zitten stuk
voor stuk mensen met kwaliteit. Dat
klinkt niet erg bescheiden, maar ook
politeke tegenstanders geven dat volmondig toe. Ik vind wel dat er in de
raad meer mogelijkheden zouden moeten zijn voor echte diskussie. Een interruptiemikrofoon, dat zou ik heel
leuk vinden, dat zou de vergadering ook
levendiger maken

Raadsleden kunnen nog met elkaar in
debat gaan. Maar hoe zit het met de
inspraak van de bevolking ?
Ik moet je eerlijk zeggen, dat werkt niet
goed. Kijk eens naar de inspraak-avonden. De opkomst is bedroevend. Dat is
geen argument om er mee op te houden, want het blijft nodig, het is een
eksperiment dat uitgebouwd moet
worden. Maar je moet goed opletten
wanneer en voor wie je het doet. Je
eerst afvragen: wat leeft er eigenlijk bij
de mensen. Het is ook een heel kostbare zaak. er zitten soms wel acht ambtenaren achter de tafel, dat kost handen vol geld, dat we met zijn allen moeten betalen.

J
£

• Morgen, zaterdag 29 mei, wordt in
het hartje van de gemeente, het Raadhuisplein, een grote politieke markt
georganiseerd waaraan alle politieke
partijen en plaatselijke groeperingen
met een kraam of zomaar op de tegels van het plein zullen deelnemen.
Voor het publiek een mooie gelegenheid om in ongedwongen sfeer en hopelijk uitstekende weersomstandigheden met de kandidaten voor een nieuw
dorpsbestuur te debatteren over de
hete maatschappelijke en ekonomiese
hangijzers van Zandvoort.
• Op zaterdag 5 juni a.s. wordt de onlangs door vrijwilligers van de Zandvoortse Reddingsbrigade verbouwde en
opnieuw ingerichte werkloods aan de
Marisstraat opnieuw in gebruik genomen .
Aan het gereedkomen van het karwei
zal een feestelijk tintje worden gegeven
en het begin van dit gebeuren is bepaald
op 's middags 2 uur.

waterstanden

Kuijken: voor het gebeuren vlak naast de deur bestaat cie meeste intresse
Wat er vlak naast de deur gebeurd, daar
zijn de mensen het meest in geihteresseerd. Als het over groenvoorzieningen
gaat of over speelveldjes voor hun kinderen, daar lopen ze warm voor, dat
spreekt aan. Je mag alleen maar hopen
dat op een zeker moment de interesse
wat verder gaat, forceren kun je dat
niet. En zoiets als ruimtelijke ordening,
de struktuurschets, dat is toch ook
hopeloos ingewikkeld? Daar komt bij,
de gemeente laat nog te veel liggen. De
voorlichting is werkelijk bedroevend.
Wij willen absoluut een voorlichter en
dan meteen maar in deeltijd, die wijken en straten informeert, de mensen
bij elkaar£brengt,.die bovendien de besluiten van de gemeente uitlegt.

pvda probeert altijd zelf zo duidelijk
mogelijke keuzes te maken Dat noemen ze vaak drammerig. Als andere
zich verschuilen, als men de diskussie
ontloopt, noemt men ons drammerig.
Nee, ~we zijn gewoon zo duidelijk mogelijk. Dan valt er ook te diskussiëren.

want verschil van mening, dat is heel
normaal, zo werkt dat in onze samenle"1
ving.

lees verder op pag. 2

28
29
30
31

07.55
08.53
10.02
11.19

15.55
16.54
18.01
19.20

20.36
21 40
22.53
- -

04.35
0538
06.53
08.03

juni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H. W.
00.05
01.09
02.04
02.52
03.33
04.08
04.42
05.12
05.47
06.18

L.W.
08.06
09.09
10.02
10.51
11.33
12.09
12.42
13.11
13.48
14.20

H.W.
12.31
13.36
14.35
15.21
16.00
16.35
17.06
17.39
18.11
18.49

L.W.
20.32
21.36
22.35
23.20
24.00
00.33
01.06
01.39
02.10
02.47

Springtij 8 en 23 juni
Doodtij 1, 17 en 30 juni

Alle partijen worstelen met de bezuinigingen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Als je het vergelijkt met andere gemeentes, dan is de financiële situatie van
Zandvoort helemaal zo slecht'niet. We
zijn zelfs de enige gemeente die gereserveerd heeft voor tegenvallers uit den
Haag. Maar er zullen zeker nog stevige
klappen vallen. Het rijk schuift zijn bezuinigingen door. In de welzijnssektor,
in het onderwijs.enzovoort.ln principe
vinden wij dat je, als je daarvoor minder
geld krijgt van het rijk, ook op die posten de bezuinigingen moet vinden. Anders kom je zeker in een gemeente met
zo'n groot vvd-stempel nog veel beroerder uit. Wie weet waar ze het dan vandaan gaan halen. Maar politiek vind ik
het twijfelachtig want zo komt de keuze bij de rijksoverheid te liggen. En de

1. Gert Toorier.

De open zandvoortse vliegerkampioenschappen om de
'zilveren vlieg van Zandvoort '82', georganiseerd door het
vliegerkonsortium Fly Away, zijn door de barre weersomstandigheden op zaterdag 22 mei niet doorgegaan. Maar
van uitstel komt nog geen afstel. Zaterdag 19 juni gaan
de bevlogen vliegeraars alsnog in de slag. Het luchtige
oude volksvermaak vindt zoals gewoonlijk plaats op het
BP-parkeerterrein in de Zuid.

GEEN KOERANT OP DINSDAG
In verband met tweede pinksterdag op maandag 31 mei a.s vervalt het nummer
van dinsdag 1 juni. De eerstvolgende editie van ons blad verschijnt op vrijdag
4 juni a.s.

SUCCES
en goede zaken
voor
"LE CORRIDOR"
(v/h Snoopy)
Peeters Zandvoort b.v.

Fatsofenli|lff
wonen is 11
hetrèchtll
vaneenieder
in Zandvoort!
Ook daarom:

PvdA

familieberichten

familieberichten

LIJST

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend delen wij U met
droefheid mede dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze
onvergetelijke vader en onze lieve opie

De WD Zandvoort maakt zich
muziekcentrum
zuid-kennemerland
gasthuisvest 23
haarlem
tel. 023-31 93 48

NU en in de TOEKOMST sterk

MUZIEKAVOND
Op donderdagavond 27 mei a.s. verzorgen
een aantal leerlingen van het muziekcentrum Zuid-Kennemerland een muziekavond in de Openbare Bibliotheek te Zandvoort.
Er worden diverse instrumenten bespeeld,
t.w. cello, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet,
, piano en viool.

een goede Raad,
Stem VVD!

openbare bibliotheek
zandvoort
prinsesseweg 34
2042 N H zandvoort
tel. 14131

FORUM-AVOND
met de politieke partijen
het vergrijsde verleden achter de tafel, de toekomst in
de zaal.
LIJST 6
Progressieve Partij Zandvoort

voor stemmen bij volmacht en vervoer naar
het stemlokaal bellen met Jelle Attema,
telefoon 1 45 55

De P.S.P., C.P.N., P.P.R. in

één partij !
lijst 6 Frank Schfltmeijer.

-

„Hij leerde ons wat Liefde is".
A.M.E. Rueter-Beuken
Anneke en John
Jannita en Jacques
Linda en Peter
Anuschka
Natascha
Elisa
Roosje
2042 N R Zandvoort, 19 mei 1982
Wilhelminaweg 46
De begrafenis heeft maandag 24 mei plaatsgehad op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Gevraagd op korte termijn
DAMES
voor schoonmaakwerkzaamheden in Zandvoort.
Van 16.00 tot 18.30 uur of
van 17.30 tot 20.00 uur.
M. C.S.U., schoonmaak efficiency, tel. 02526-87213.
1948

in de ouderdom van 76 jaar.

voor het behoud van het circuit

Aanvang: 20.15 uur- Toegang is gratis

omroepers

JOHANNES CHRISTIAAN COENRAAD RUETER

1978

30 jaar tandtechnieker
kuiutgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

vervolg pag.3

OE MEE EN WIN
DE NATIONALE RODE
KRUIS PUZZELSPELEN
MARATHON!
ALS DEELNEMER ONTVANGT U 3x PER
JAAR HET EXCLUSIEVE TIJDSCHRIFT
"MARATHON" GRATIS THUIS,
• Stuur onderstaande coupon naar:
Nederlandse Rode Kruis,
Postbus 30427,
2500 GK 's-Gravenhage
• Telefonisch aanvragen:

070-469595
(alleen tijdens kantoor-uren)

besturen zit
jaap brugman
in het bloed

COUPON
(op een briefkaart plakken: f0,50,
óf in een geopende envelop stoppen: f 0,60 postzegel)
Ja, ik doe méé met de NATIONALE RODE KRUIS
PUZZELSPELEN MARATHON!
Stuur mij het tijdschrift "MARATHON" GRATIS toe.
Naam mevr./heer .
Adres

CIRCUITONGELUKKEN
VERSCHRIKKELIJK

ZANDVOORT IS ER VOOR
IEDEREEN
Zandvoort heeft, zegt Brugman, een
toeristiese funktie. 'Ik heb gezegd:
Zandvoort is er voor iedereen, niet alleen voor mij. Ons dorp moet beschik
baar zijn voor anderen, niet iedereen
kan hier wonen, op dat kleine stukje.
Daarom moet het hier ook aantrekkelijk blijven. Dat geldt voor het strand,
de straten, de middenstand, de serviceverlening. In een goed funktionerende
toeristengemeente voelen ook de zandvoorters zich thuis'.
Het nieuwe gezicht bij de christendemokraten wil ook nog wel kwijt dat
hij hoopt dat er een goede nieuwe burgemeester terug zal komen. 'Ik ben misschien wat voorbarig, maar als Machielsen, zoals het gerucht gaat, naar de
Staten vertrekt, is dat een belangrijke
aangelegenheid.'

1. Gert Toonen

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van l juni 1982
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een ieder ter inzage ligt het
bouwplan tot uitbreiding van de woning
Kostverlorenstraat 71.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen indienen.
Het raadhuis is geopend van 08.30 - 12.30
uur.
Zandvoort, 19 mei 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Postcode
Woonplaats

Het kan niet uitblijven dat we even over
het circuit praten. Op de cda-verkiezingsbijeenkomst heeft Jaap Brugman duidelijk te kennen gegeven het circuit een
goed hart toe te dragen. Binnen zijn
fraktie leven er verschillende opvattingen. 'Ik wil wel zeggen, die ongelukken,
dat vind ik iets verschrikkelijks. Daar
moet iets aan gedaan worden. Maar het
circuit zelf, de formulering in ons programma, daar kan ik me in vinden.' Verschilt die formulering (kontrakthandhaving totdat ekonomies alternatief aanwezig is) niet met de ook door het cda
ondersteunde circuitmotie? Volgens
het aanstaande raadslid is de intentie
gelijk. En je moet niet vergeten, ongeacht wat er gaat gebeuren, wel of geen
circuit, bouwen kunnen we in die omgeving toch niet binnen 2 a 3 jaar. Wat
is dan de reden om het weg te doen. Dat
is je eigen glazen ingooien.'

gemeente
zandvoort

Postgiro- of
bankrek. nr.
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Fatsoenlijk
wonen is
cenav vraagt rijkssubsidie voor organisatie
het récht
van eenieder grand prix '82
in Zandvoort!
Ook daarom:
Het afkeuren van het Spaanse J amaracircuit heeft Zandvoort opnieuw in de
race gebracht. De internationale autosportbond FISA hoeft alleen nog maar
akkoord te gaan met de datum van 3
juli voor het houden van de Grand
Prix in de badplaats.

PvdA

Tussen CENAV en FOCA, de vereniging
van konstrukteurs, is overeenstemming
bereikt over een financiële regeling. De
achterstallige schuld aan de FOCA van
1,1 miljoen was er de oorzaak van dat
Zandvoort niet meer voorkwam op de
race-kalender.

De Grand Prix '82 zal op zaterdag gehouden worden. De trainingen vallen
derhalve op donderdag 1 en vrijdag 2
'En natuurlijk hoop ik dat de partijen
juli. Niet het meest aanlokkelijke tijdin de komende periode tot goede afstip, maar er was weinig keus. Zondag
spraken komen. Als we maar geen let4 juli is er een Wimbtedon-f inale, een
tertjes gaan wegen, daar heb ik een
etappe in de Tour de France en een
gruwelijke hekel aan.'
kwartfinalewedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal in Spanje. Een aarPROGNOSE
dig televisiedagje voor sportminnende
europeanen en nauwelijks een reden
'De vvd wordt zeker de sterkste met 6
om de uitstekende slechtweerakkoma 7 zetels. Ik hoop dat het cda met 4
zetels uit de bus komt. Als de pvda zich modatie thuis te verruilen voor de
toch al gedevalueerde autorensport.
wat herstelt misschien ook 4. Voor alDe beslissing om de Grand Prix op
lebei is die 4e trouwens onzeker. Dan
zit ik al op 15 zetels, d'66 en inspraak
zaterdag te houden kan misschien nog
nu zullen wel terugkomen met een ze- . wat publiek trekken. In ieder geval zijn
tel. Maar wie weet, haalt ook de ppz
er 21000 tribunekaarten beschikbaar
gesteld.
het. We zullen zien.'

De wankele rekreatieve, ethiese en financiele positie van het racegebeuren
wordt geïllustreerd respektievelijk door
het sterk afnemend aantal bezoekers,
het sterk toenemend aantal al dan niet
dodelijke ongelukken en tenslotte door
het naarstig speuren naar mogelijkheden om een totaal faillissement büiten de deur te houden.

Circuitdirekteur Vermeulen hoop door
uiterste zuinigheid de organisatiekosten
voor de Grand Prix te beperken tot driekwart miljoen. De nederlandse burger,
ook de niet-bezoeker, is inmiddels verzocht via een subsidieaanvraag bij het
ministerie van CRM, daarvan 250.000
voor zijn rekening te nemen. In het nationaal belang. Het is dus te hopen dat
deze zuinigheid met vlijt geen huizen als
luchtkastelen bouwt.
De CENAV heeft, zoals wij vorige week
al meldden, de gemeenteraad gevraagd
op de raadsvergadering van 25 mei, één
week voor de verkiezingen, steun te
verlenen aan dit subsidieverzoek. Een
vorm van propaganda in verkiezingstijd
die enerzijds wat goedkoop, anderzijds
wel erg duur is.
Aangezien de gemeente een kontrakt
met de CENAV heeft en de wet op de
.geluidshinder dit jaar nog niet van toepassing is, is er voor het gemeentebe-

stuur geen enkele reden om bezwaar
te maken, maar steun verlenen is weer
iets anders. Hoe dan ook, de echte
beslissing valt, zoals in de hele circuitdiskussie, opnieuw in hogere politieke regionen.
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"we moeten de jonge mensen
in zandvoort zien te houden'

kort & klein
foto Jacob Koning

Pim Kuijken (39 jaar), nr. 4 op de pvdalijst.is een flatbewoner. Tijdens het gesprek kijken we over de wijk nieuw
noord uit. Van grote hoogte. Aan de
horizon torent Bouwes Palace de lucht
in. Kuijken, deskundige op het gebied
van funktiewaardering bij de gemeente
Haarlem ('daar zie je ook dat ambtenaren veel macht hebben') steekt naar
aanleiding van het uitzicht meteen van
wal.
Weet je, over die meneer Hordo hoef ik
niets meer te zeggen. Dat is in alle toonaarden in de raad bezongen en verguisd.
Het is nu wel duidelijk geworden wat
het voorstelde. Helemaal niets. Je hoort
de vvd er nu ook niet meer over. Het is
stil geworden. Maar het is natuurlijk
een schandaal van de eerste orde dat
die maatschappij waar de Bouwes Hotels inzitten, overal schulden maakt,
dat er betalingsregelingen getroffen
moeten worden, dat veel mensen nu
met minder genoegen moeten nemen.
De gemeente heeft een vordering van
f 250.000.-. Er is een regeling getroffen, maar die is wel heel soepel. Onze
wethouder Aukema was het daar niet
mee eens. Ik vind zelf ook dat de duimschroeven wel wat harder aangedraaid
hadden mogen worden.
Want kijk, dat soort dingen laten we
zo maar passeren, maar de uitkeringstrekkers in Zandvoort worden voor
het minste of geringste gekort, aangetast in hun bestaansminimum. Als ik
die vergelijking maak vind ik dat een
schandaal, die krijgen ook geen uitstel
van een half jaar. Dat kan niet door de
beugel. Men pakt al heel gauw de
kleintjes, maar de grote jongens met
kapitaal, daar is men dan wat soepeler
voor. Het is hoogst onfatsoenlijk.

Je bent het met zo'n stukje beleid niet
eens. Denk je als raadslid genoeg in vloed daarop te hebben ?
Zoiets hangt niet van één persoon af.
Wat heel belangrijk is, is de kwaliteit
van een raad. Dat is essentieel. Erg jammer dat de mensen daar zo weinig naar
kijken. In de pvda-fraktie zitten stuk
voor stuk mensen met kwaliteit. Dat
klinkt niet erg bescheiden, maar ook
politeke tegenstanders geven datvolmondig toe. Ik vind wel dat er in de
raad meer mogelijkheden zouden moeten zijn voor echte diskussie. Een interruptiemikrofoon, dat zou ik heel
leuk vinden, dat zou de vergadering ook
levendiger maken

Raadsleden kunnen nog met elkaar in
debat gaan. Maar hoe zit het met de
inspraak van de bevolking ?
Ik moet je eerlijk zeggen, dat werkt niet
goed. Kijk eens naar de inspraak-avonden. De opkomst is bedroevend. Dat is
geen argument om er mee op te houden, want het blijft nodig, het is een
eksperiment dat uitgebouwd moet
worden. Maar je moet goed opletten
wanneer en voor wie je het doet. Je
eerst afvragen: wat leeft, er eigenlijk bij
de mensen. Het is ook een heel kostbare zaak. er zitten soms wel acht ambtenaren achter de tafel, dat kost handen vol geld, dat we met zijn allen moeten betalen.

• Morgen, zaterdag 29 mei,wordt in
het hartje van de gemeente, het Raadhuisplein, een grote politieke markt
georganiseerd waaraan alle politieke
partijen en plaatselijke groeperingen
met een kraam of zomaar op de tegels van het plein zullen deelnemen.
Voor het publiek een mooie gelegenheid om in ongedwongen sfeer en hopelijk uitstekende weersomstandigheden met de kandidaten voor een nieuw
dorpsbestuur te debatteren over de
hete maatschappelijke en ekonomiese
hangijzers van Zandvoort.
• Op zaterdag 5 juni a.s. wordt de onlangs door vrijwilligers van de Zandvoortse Reddingsbrigade verbouwde en
opnieuw ingerichte werkloods aan de
Marisstraat opnieuw in gebruik genomen
Aan het gereedkomen van het karwei
zal een feestelijk tintje worden gegeven
en het begin van dit gebeuren is bepaald
op 's middags 2 uur.

waterstanden

Kuijken: voor het gebeuren vlak naast de deur bestaat de meeste intresse
Wat er vlak naast de deur gebeurd, daar
zijn de mensen het meest in geihteresseerd. Als het over groenvoorzieningen
gaat of over speelveldjes voor hun kinderen, daar lopen ze warm voor, dat
spreekt aan. Je mag alleen maar hopen
dat op een zeker moment de interesse
wat verder gaat, forceren kun je dat
niet. En zoiets als ruimtelijke ordening,
de struktuurschets, dat is toch ook
hopeloos ingewikkeld? Daar komt bij,
de gemeente laat nog te veel liggen. De
voorlichting is werkelijk bedroevend.
Wij willen absoluut een voorlichter en
dan meteen maar in deeltijd, die wijken en straten informeert, de mensen
bij elkaartireng^.die bovendien de besluiten van de gemeente uitlegt.

pvda probeert altijd zelf zo duidelijk
mogelijke keuzes te maken Dat noemen ze vaak drammerig. Als andere
zich verschuilen, als men de diskussie
ontloopt, noemt men ons drammerig.
Nee, "we zijn gewoon zo duidelijk mogelijk. Dan valt er ook te diskussie ren.

want verschil van mening, dat is heel
normaal, zo werkt dat in onze samenle»''
ving.

lees verder op pag. 2

28
29
30
31

07.55
08.53
10.02
11.19

15.55
16.54
18.01
19.20

20.36
21 40
22.53
- -

04.35
0538
06.53
08.03

juni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H.W.
00.05
01.09
02.04
02.52
03.33
04.08
04.42
05.12
05.47
06.18

L.W.
08.06
09.09
10.02
10.51
11.33
12.09
12.42
13.11
13.48
14.20

H.W.
12.31
13.36
14.35
15.21
16.00
16.35
17.06
17.39
18.11
18.49

L.W.
20.32
21.36
22.35
23.20
24.00
00.33
01.06
01.39
02.10
02.47

Springtij 8 en 23 juni
Doodtij 1, 17 en 30 juni

Alle partijen worstelen met de bezuinigingen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Als je het vergelijkt met andere gemeentes, dan is de financiële situatie van
Zandvoort helemaal zo slechfniet. We
zijn zelfs de enige gemeente die gereserveerd heeft voor tegenvallers uit den
Haag. Maar er zullen zeker nog stevige
klappen vallen. Het rijk schuift zijn bezuinigingen door. In de welzijnssektor,
in het onderwijs .enzovoort, l n principe
vinden wij datje, als je daarvoor minder
geld krijgt van het rijk, ook op die posten de bezuinigingen moet vinden. Anders kom je zeker in een gemeente met
zo'n groot vvd-stempel nog veel beroerder uit. Wie weet waar ze het dan vandaan gaan halen. Maar politiek vind ik
het twijfelachtig want zo komt de keuze bij de rijksoverheid te liggen. En de

1. Gert Toonen

De open zandvoortse vliegerkampioenschappen om de
'zilveren vlieg van Zandvoort '82', georganiseerd door het
vliegerkonsortium Fly Away, zijn door de barre weersomstandigheden op zaterdag 22 mei niet doorgegaan. Maar
van uitstel komt nog geen afstel. Zaterdag 19 juni gaan
de bevlogen vliegeraars alsnog in de slag. Het luchtige
oude volksvermaak vindt zoals gewoonlijk plaats op het
BP-parkeerterrein in de Zuid.

GEEN KOERANT OP DINSDAG
In verband met tweede pinksterdag op maandag 31 mei a.s vervalt het nummer
van dinsdag 1 juni. De eerstvolgende editie van ons blad verschijnt op vrijdag
4 juni a.s.

SUCCES
en goede zaken
voor
"LE CORRIDOR"
(v/h Snoopy)
Peeters Zandvoort b.v.

Fatsoën!i]l<!
wonen is ||
het récht ff
vaneërïiëdeÉ
in Zandvoort!
Ook daarom:

PvdA

vervolg van pag. 'i

kerkdiensten

"we moeten de jonge mensen
in zandvoort zien te houden'

HERVORMDE KERK
zondag 30 mei 1982:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru

Er is geen partij die lastenverhoging voor Je praat over bouwen. Kan dat ook in
de bevolking wil. Maar jullie zeggen in
de zuid volgens jou?
jullie program: het is oneerlijk zoiets te
beloven als je het niet waar kan maken? Persoonlijk zou ik er niet op tegen zijn

sing. Een referendum, dat is ingewikkelde dingen bedrieglijk simpel voorstellen.

als bepaalde plekken daar bebouwd werAls het niet anders kan, als het toch moet den, want dat kan echt. Daarover wil
gebeuren, moet je de mensen niet bedrie- ik met alle miljeu-enthoesiasten in het
strijdperk treden. Het kan niet zo
gen. En wat die lasten betreft: de pvda
zijn, dat we alles gaan afsluiten, dat alheeft zich steeds sterk gemaakt voor
leen enkele gelukkigen nog het duin
bijvoorbeeld een andere aanpak van de
mogen betreden. Er moet niet overdregastarieven. Nu is het in feite zo dat als
je erg véél gebruikt, je in een lager tarief ven worden. Ook de mens is een onderdeel van het miljeu, net als planten en
terechtkomt. Dat is de omgekeerde wedieren. Ik vind het overigens prima dat
reld.
er groepen zijn die tegen de aantasting
Wij vinden: als mensen zuinig zijn met
energie, moetje dat belonen, dat maakt waken, het is vroeger te weinig gebeurd.
Crossen in de duinen, vervuilen, er met
ze energiebewust.
paarden doorheen raggen, dat is natuurlijk schandalig. Maar milieuorganisaties
Een groot probleem in Zandvoort is de
dienen één belang, de gemeenschap in
vergrijzing. Dat heeft konsekwenties
op allerlei terrein. Kun je daar iets over in zijn geheel heeft ook andere belani:
zeggen ?
gen. Het miljeu belang en het sociaal
belang, dat moet je afwegen.
Kijk nou eens hier over deze wijk uit!
Die staat er nu zo'n jaar of 15. De naEr wordt steeds vaker gesproken over
komelingen van de eerste bewoners
het referendum. Het jij daar een mening
komen op een leeftijd dat ze een eigen
over?
plek nodig hebben, een huis. Als we
niet genoeg huizen bouwen moeten al
Ik zie dat helemaal niet zitten. Het lijkt
die jonge mensen ergens anders naar
heel erg demokraties, maar dat is het
toe. De vergrijzing kun je niet stopzetten. helemaal niet. Kijk, je gaat de mensen
Maar laten we er in godsnaam voor zor- een vraag voorleggen en dan moeten ze
gen'dat we die jonge mensen hier kunja of nee antwoorden, maar zo simpel
nen houden. Het gaat ook om het hele
ligt het met belangrijke zaken nooit.
maatschappelijke leven hier in ZandEr zitten altijd haken en ogen aan, raakvoort. De middenstand fietst daar gevlakken met andere zaken. Dat wordt
nu juist in een raad afgewogen door gewoon over heen, die hoor je daar niet
kozen vertegenwoordigers. Uit de botover, die denken alleen maar aan de
inkomsten uit het circuitgebeuren.
sing van de meningen komt een beslis-

Hoe zie je de politieke toekomst ?
Ik denk dat veel mensen geschrokken
zijn van de terugval van de pvda. We
brengen het vaak ook niet zo gelukkig over, wat zwaar en somber. Maar
ik verwacht zeker herstel. Sinds de oorlog hebben we nooit minder dan 4 zetels gehad, dat blijft ook zo, let maar op.
Inspraak nu is niet weg te denken uit
het huidige politieke gebeuren. Met
die 2 oud-vvd-raadsleden erop kan het
nog heel boeiend worden, 2 zetels. Je
vraagt je af hoe het mogelijk is dat het
de vvd zo goed gaat, ze hebben niets
laten zien, zaten niet eens in het kollege, maar toch halen ze denk ik 7 zetels.
Het cda gaat terug naar drie. Ook bij
de provinciale staten was daar een heel
wonderlijke teruggang. Misschien heeft
dat te maken met een vergrijsd kiezersbestand. Tja, gemeentebelangen en de
ppz, ik begrijp dat niet hoor. Laten 4
jaar lang niets van zich horen en vragen
dan het vertrouwen van de mensen.
D'66 zal helaas niet verder komen dan
1. Wat de pvda betreft, als de mensen
naar de stembus gaan, halen we er echt
weer 4.

GEREFORMEERDE KERK
zondag SOrfai 1982:
10.00 uur : Ds. W. Volker, Amstelveen.

3. Ineke Wind-v.d. Storm

Geef de
jeugd van
Zandvoort
nog enig
perspektief!
Ook daarom:

PvdA

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 29 mei a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 30 mei a.s.:
08.45 uur : stiller-eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv. st.
Ceacilia koor
maandag31 mei a.s.:
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en "samenzang.
PROTESTANTENBOND
zondag 30 mei a.s.:
10.30 uur : dienst verzorgd door eigen
leden.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 29 - zondag 30 - maandag 31
mei 1982.:
zuster R. Leurdijk, J. Steenlaan 28, tel.
023 - 286637
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

eanduoortee Noerartf

APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71
tel. 13073.

VOOR WONINGBOUW:

natuurbeschermers willen geen bebouwing
buiten huidige woongrenzen van zandvoort
In een gezamenlijk adres aan provincieen gemeentebestuur maken de Stichting
Bescherming Duinlandschap en de Stichting Duinbehoud zich ernstig bezorgd
over het voornemen van beide bestuurskolleges om het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te
verzoeken de in 1975 door de toenmalige minister Gruijters gegeven aanwijzing
m.b.t. de bebouwingsgrenzen van Zandvoortjn te trekken.

Op lange termijn kunnen er 800 woningen worden gebouwd in noord en omgeving na opheffing van het circuit en
500 huizen in de Noronlokatie in de
Haarlemmermeer. Naar de mening van
Duinlandschap en Duinbehoud vervalt
hiermee de argumentatie van provincie
en gemeente om buiten de tegenwoordige bebouwingsgrenzen woningen voor
zandvoortse ingezetenen te stichten.
De milieuorganisaties wijzen in hun adres met nadruk op de grote nationale
en internationale betekenis van het duin
gebied rond Zandvoort. Juist het veilig
stellen van de belangen van hetduinterrein is destijds aanleiding geweest
voor de aanwijzing van minister Gruijters. Duinlandschap en Duinbehoud
hopen dan ook vurig dat aan deze be
langen recht zal worden gedaan en dat
een verzoek om de bebouwingsgrenzen

Om woningen te kunnen bouwen in de
duinen ten zuiden van de Frans Zwaanstraat willen provincie en gemeente af
van de nu zeven jaar oude ministeriële
aanwijzing die voorschrijft dat er buiten de huidige woonbebouwing van het
dorp geen huizen, etc. mogen worden
neergezet. Volgens de autoriteiten is er
meer grond nodig om het woningbouwprogramma voor de komende 20 jaar
te kunnen uitvoeren. De twee miljeuorganisaties spreken dit aan de hand van
de beschikbare bouwlokaties en het
daarop geplande aantal woningen tegen.
Naar hun oordeel is er binnen de bebouwde kom nog voldoende ruimte aanwezig
om op korte termijn plm. 652 huizen te
bouwen van de ruim 1020 die de gemeente volgens de berekeningen nodig heeft
voor de groei van het aantal woningzoekenden tot het jaar 1990.
Verder kan er in de woningbehoefte
woroen voorzien door middel van het
18 mei-24 mei 1982
splitsen van grote woonflats in kleinere
gehuwd : Martin Franciscus Koper
wooneenheden, zoals bepleit door de
en
Christina
Gerardine Maria Wenker.
werkgroep jongerenhuisvesting Zandvoort aldus de natuurbeschermers in
geboren : Kirsten Maria Theresia
hun adres aan provincie en gemeente.
dochter van F.K. Belunek en A.W.M.
Weustink ; Marjolein dochter van K.P.
F. van Rongen en M.M. Visser ; FredeEMANCIPATIE VOOR IEDER: rik Henderik Franciscus zoon van F.H.
F.M. Demmenie en J.J. Bruyning

burgerlijke stand

de zandvoortse lijst 5

overleden : Emma Cornelia Clazina
Clasener geb. Schoonhagen oud 82 jaar;
Maria Margaretha Johanna Alida de
Nijs geb. Serlijn , oud 88 jaar; Paul
Blankenberg, oud 63 jaar; Johannes
Christiaan Coenraad Rueter, oud 76
jaar.

te verruimen zal worden afgewezen.
'Mocht dit onverhoopt niet het geval
zijn dan zullen wij ongetwijfeld tegen
bestemmingsplannen voor de bebouwing
van Zandvoort-zuid bij de daarvoor aangewezen instanties in beroep gaan', schrij*
ven de natuurbeschermers aan het slot
van hun adres.

MEEPRATEN:

^--^------^
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de zandvoortse lijst 5
Op de Filippijnen strijd het
NDF/NPA om het volk te
bevrijden van de
Marcosdiktatuur.
Het NDF/NPA kreeg in 1980
van de X min Y Beweging
een subsidie van

ƒ 100.000
Sluit aan bij de X min Y
Beweging, Amaliastraat 7,
Den Haag, tejefoon 070645433, giro 609060 of
Postbus 14, Turnhout (B),
telefoon 014-411750.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

groeten uit zandvoort
Deze ansichtkaart is
afgestempeld 12 juli
1942, ironies genoeg
het jaar waarin de
Duitse bezetter begint met alle er op
staande gebouwen
te slopen. Van links
naar rechts de keukens van hotel Driehuizen, het hotel
zelf en pension 'Beau
Séjour'. Aan de overkant is hotel. Groot
Badhuis' noggedeeltelijk zichtbaar. Op
de achtergrond het
Haarlemsch Kinderhuis, een in 1901 gebouwd opvangcentrum voor bleekneusjes
uit de grote steden,
waarin eind 1914 Belgiese vluchtelingen onderdak zouden krijgen.

omroepers

prijs tot en met f 100.000 -

De progressieve Partij Zandvoort - aktiegroepen
C.P.N. - P.P.R. - P.S.P.
LIJST 6
Frank Schiltmeijer
P.S.P. plus C.P.N, plus P.P.R.

plus aktiegroepen

Indien mogelijk medio juli - augusts.
Telefoon 043 630168

CDA

De bij de ANBOS aangesloten
schoonheidsspecialiste
geeft die aandacht en adviseert
u bij de verzorging van uw huid.
Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS-embleem.
Ook in uw plaats kunt u terecht.

christen
democratisch
appèl

[

Algemene Nederlandse
Bond van
Schoonheidsmstiluien

LIJST 2

is LIJST 6
Franh. Schiltmeijer
Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
B rugstraat 20-tel. 12071

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RIÏMAN
Telefoon 14365

Richard van As
Peter Ingwersen
Jaap Brugman
Dick Bos

P.S.P.
C.P.N.
P.P.R.
BEL 1 7958 en wij brengen
U naar 't stembureau.

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

U KUNT OP ONS REKENEN !
WIJ REKENEN OP U !

deWD
afd. zandvoort-bentveld
houdt verkiezings uitslagbijeenkomst in hotel keur aan
de zeestraat, vanaf 20.00 uur

LIJST EL"

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Uw huid-vraagt aandaclit.

huis

VERLOREN, ring
(Camee), tegen beloning
terug te bez. tel. 17807

v. d. Werff

TE KOOP GEVRAAGD

tel. 13621
tel. 12372

tel. 14618
tel.

13698

Installatie bureau

GROENE!TEIN B.V.

een goede Raad,
Stem VVD!
Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 —

Tel. 12793 —

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

Zandvoort

TEL. 02507 18484*

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 1 2060

Tuincentrum "HET SPAARNE"
heeft nog tijd voor uw tuin
f 10.- per uur
verder alles leverbaar.
Tevens ook hek- + straatwerk.
Donkere Spaarne 32 - Haarlem
Telefoon 023 - 32 5464,

TEKEN
EN
KUNST
SQ.HI L DERS MATERIAAL
bij
[CREATIEF"
BUUREWEG 7ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tel. 17367

eanduüorrse
l
hoeranr
KIEST
voor al uw reizen

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

play-in

^

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020-240434
zandvoort / kerkstraat 11 / tel. 02507 -1 3580

aardbeien • abrikozen • anijs • appel • bananen • bosbessen • bramen • caramel •
citroen • frambozen • gember • grape fruit • kaneel • krenten • lotus • THEE

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

BEKENDMAKING

OPROEPAAN
DE JEUGD VAN
ZANDVOORT

ENORME STUNTVERKOOP VAN
EEN GROTE PARTIJ BANKSTELLEN o.a. LEDER EN STOF...
LET OP! De meubelen die te koop worden
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN!

BANKSTELLEN
IN ZWARE RIB
v.a.f 950.-

ZIJLWEG 9, HAARLEM,
TEL. 023-32 6182
"

O

Stem woensdag 2 juni
a.s. óók gewoon op de
Partij van de Arbeid...
Worden juist jullie belangen
- metdie extra zetel héél goed
verdedigd..

OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur
Do. koopavond 19.00-21.00 u./za. 11.00-17.00 u.

vele poloshirts
van f 26,- tot f 49,-

KIRKSTR.20

r

f

• TEL: 13136

Wij organiseren dan
binnenkort een GRATIS
popkonsert in Zand voort
met een van Nederlands
beste groepen...

~\

2 vliegen in één klap |
Gezellig leuke kinderkleertjes uitzoeken en
in onze koffiehoek
„De Roze Palmboom"
genieten van een
kopje koffie.

kinderwinkeltje
buureweg
(zijstraat kerkstraat)
V (zijsl

PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.

l

Vrienden van de Partij van de Arbeid

Pakveldstraat 21 Zandvoort.

verzekeringskantoor

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort

VERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

Postbus 374,
2040 AJ Zandvoort
Bel voor prijsopgave
entitellijst

02507-18326
tussen 16.00-18.00 uur.
behalve zondags
Wij bezorgen en halen de
banden bij u thuis.

&
WONINGINRICHTING tindl 1923
Haluttraat 27-29 T«l. 12B96b.g.g. 13769
voor:

LUXAFLEX JaloezMn,
HORREN en
ROLGORDIJNËN.
Off. Luxaflaxdaaltr
Wij makan gaarna vrijblijvend offarta.

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

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 Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

eanduoortee hoerartf
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vrijdag 28 mei 1982

raad draait nog om nieuwbouw
nieuws
van 't stekkie heen
Wie nog enig vuurwerk van de politieke
partijen verwacht had in de laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen, kwam
jongstleden dinsdagavond bedrogen
uit. Behalve bij het agendapunt dat handelde over 't Stekkie, liepen de gezworenen, 16 in getal deze keer, keurig in het
gareel van b en w. Beter: van Loko-b en
w, want burgemeester Machielsen probeert op dit moment, zoals het een ambitieus bestuurder betaamt, in de Verenigde Staten letterlijk gehoor te vinden.
Zelfs de brief van de circuitdirektie aan
de raad waarin om ondersteuning gevraagd werd van het subsidieverzoek
aan CRM en Ekonomiese Zaken, bracht
geen tong in beweging. Stilzwijgend ging
de voltallige gemeenschap van plaatselijke politici akkoord met de koele formulering van het kollege dat tegen de
Grand Prix '82 geen bezwaar bestaat
omdat het kontrakt daarvoor geen beletsel oplevert.
En ook bij de rondvraag besloot men,
als bij afspraak, er het zwijgen toe te
doen. In de formulering van de huisarts in het gezelschap: er waren geen
elektorale mededelingen te doen.
Voor de aanwezigen op de publieke
tribune was het dan ook een geluk dat
er tenminste nog één punt behandeld
werd dat wél enig stof deed opwaaien:
de nieuwbouw van wijkcentrum 't Stekkie. Het voorstel van het kollege ging
niet eerder dan een verzoek aan de
raad een krediet van f 53.000,- beschikbaar te stellen voor het besteksklaar
maken van het bouwplan. In de kommissies was immers al gebleken dat
er geen meerderheid van stemmen te
vinden zou zijn voor een definitieve
uitspraak over de bouw. Op pvda en
d'66 na waren er overwegende bezwaren tegen de geraamde ekstra eksploitatielasten van f 100.000,-.
Financiering van de bouw was voor
niemand een punt, dat geld is al jaren
gereserveerd uit de grondverkopen in
nieuw noord. Tegen deze achtergrond
zag het kollegevoorstel er onschuldig
genoeg uit.
Maar vvd, cda en inspraak nu zagen de
bui al hangen. Het voteren van een krediet, zo betoogde men in allerlei varianten, is toch een stap in de richting van
nieuwbouw. Zonder deugdelijk over-

zicht van de lasten en de dekking die
erbij hoort, peinsde men er niet over
om nu al de eerste teen in het troebele
water te steken. De beslissing moest
maar helemaal verdaagd worden naar
een volgende vergadering.
Pvda-er Toonen wilde daar niets van
weten. Ook hij was het oneens met
het minimale voorstel, maar om een
heel andere reden. Er diende ter plekke een besluit genomen te worden niet
over het bestekskrediet maar over de
bouw van 't Stekkie. Er was al jaren
over gepraat, de dekkingsmogelijkheden waren al vele malen op tafel gebracht, een politieke keuze kon niet
langer uitblijven.

allang geteld. Het leidde echter wel tot
een door het cda aangevraagde schorsing
van de vergadering. Na het beraad kon
financiën wethouder Aukema meedelen
dat een definitieve beslissing uitgesteld
zou worden tot augustus, daarbij glimlachend de unanieme goedkeuring voor
het bestekskrediet binnenhalend.
De poging om stapje voor stapje een
mogelijk negatieve beslissing over
nieuwbouw steeds moeilijker te maken, aen salami-taktiek in de woorden
van afgevaardigde Flieringa, bleef tensi otte niet zonder sukses.

• Ter gelegenheid van het behalen van
het kampioenschap in de tweede klasse
van de KNVB en de promotie naar de
eerste klasse van de voetbal organisatie,
recipieert het kampioenselftal en het
bestuur van Zandvoortmeeuwen hedenavond in de kantine van het verenigingsgebouw aan de Vondellaan. De officiële
ontvangst vindt plaats tussen 19.00 uur
en 21.00 uur.

VROUWEN VAN NU SHOWDEN KLEDING, KAPSEL EN
SCHOENEN IN STRANDTENT
echter geleverd door Aranka. Een modezaak die alweer zo'n drie jaar geleden
haar deuren voor het eerst opende.
Janny van Marie, eigenares van de zaak,
heeft bewezen dat zij een goede neus
voor inkoop heeft. De mannequins,
allen 'Vrouwen van Nu' showden de
modellen.- Een collectie waarin alle aspekten van de zomermode te zien waren. Jurken en blouses met romantische
kanten kragen en roesjes gemaakt van
Kapsalon 'Janine' nam de haar en make- voile soepele stoffen voerden de bovenup verzorging voor haar rekening. Joke
toon. Maar ook voor sportieve T-shirtDraayer die twee jaar geleden het pand- jurkjes, geklede jurken met bijpassende
je in de Kosterstraat overnam, heeft in
jasjes en broekpakken kan men bij
korte tijd een goede naam opgebouwd
Aranka terecht. Een aardig onderdeel
van de show was dat ook de jeugdige
\Villy Brand
klantjes van de Mini-club kleertjes
showden. Negen kinderen in de leeftijd
in Zandvoort. Met behulp van vrienden van twee tot twaalf jaar lieten zich met
en kennissen is zij er in geslaagd de ouzichtbaar plezier bewonderen in onderwetse woonruimte zodanig te verbou- dergoed, badkleding.nachtgoed, stoere
wen en in te richten dat het nu goed
speelpakken en feestjes en partijen kletoeven is in het ruime en smaakvol inding.
gerichte interieur van de kapsalon.
De presentatie was in handen van Willy
Schoenenzaak Harms verzorgde het
Brand die met een vlotte modebabbel de
schoeisel van de mannequins. Harms is
show aan elkaar praatte. Ingrediënten
reeds vele jaren een bekende naam in
genoeg dus om de aanwezige dames twee
Zandvoort maar sinds zoon Herman de
en een half uur lang te boeien.
scepter zwaait heeft het verschillende
Deze morgen toonde aan dat Zandvoort
veranderingen ondergaan. Vorige maand nog volop leeft. Dat er nog steeds menis men verhuisd naar de Grote Krocht
sen zijn die met enthousiasme hun zaen de inrichting van deze zaak is zeer
ken beheren en dankzij het gastvrije onteigentijds. Een open opstelling zodat
haal van de familie van Nooyen dat naar
de klant meteen een overzicht heeft op buiten konden brengen.
de collectie die varieert van modieus,
Nu is het alleen nog maar wachten op een
sportief tot de gemaksschoenen van
lange zonnige zomer.
Helioform en Piedro.
Het grootste aandeel in de show werd

Een modeshow is een gebeurtenis waar
vrouwen altijd reikhalzend naar uitkijken. In grote getale kwamen de 'Vrouwen van Nu' naar strandpaviljoen 10
'Seaguir waar de modehappening zou
plaatsvinden. Drie Zandvoortse zaken
hadden spontaan hun medewerking
toegezegd, zodat de mannequins er
letterlijk van top tot teen perfekt
verzorgd bijliepen.

Zelfs voor een niet al te snuggere waarnemer was het duidelijk een takties geplaatst overbod in het politieke steeks
spel, want natuurlijk waren de koppen

KORTEBAANDRAVERIJ
IN ZEESTRAAT
Als onderdeel van de Week van het
paard tussen 26 juni en 4 juli a.s. vindt
op 28 juni de door de Stichting Hippodrome Zandvoort georganiseerde kortebaandraverij plaats. In tegenstelling tot
de voorafgaande kortebaandraverijen op
circuit en aan noórdboulevard is de kotaende wedstrijd gepland in de Zeestraat.
De organisatoren verwachten dat van
deze nieuwe lokatie een stimulerende
invloed op de publieke belangstelling
zal uitgaan en zij rekenen op een
aantal van tussen de vijf- en achtduizend toeschouwers. Het programma van
de Week van het paard vermeldt verder
een paardenkeuring, ringrijderij, ponyraces en springkonkoers.

küi t & klein.

• De afdeling Zandvoort van de Vereniging voor het welzijn der dieren
maakt bezitters van huisdieren die
binnenkort met vakantie gaan er op
attent dat hun hond getatoeëerd en
ingeënt moet zijn en dat dit laatste ook
bij katten dient te geschieden. Dat
moet tenminste drie weken voor het
vertrek naar de vakantieoorden gebeuren. Wie zijn huisdier niet meeneemt
wordt aangeraden tijdig een plaats in
een dierenpension te reserveren. Kortom:
neem dus de nodige maatregelen om
uzelf en uw huisdieren teleurstelling en
moeilijkheden te besparen. Voor nadere informatie kan men tel. 14561 van
de vereniging bellen.

5. Elly v. As

Jeugd van
Zandvoort
verdient
haar eigen
STEKKIE!
Ook daarom:

"gemeente
belangen"
wil afrekenen
met huidige
koers
resultaat van bewoners initiatief

PvdA

De partij 'Gemeentebelangen' neemt
zich voor na de verkiezingen van 2 juni
een radikale en onherroepelijke koerswijziging tot stand te brengen in het
dorpje aan de zee. Want zoals het nu
gaat is het huilen met de lamp uit.

4. Pim Kuijken

Laat óns
Zandvoort
r• •

-
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Wassenaar
worden!
Ook daarom:

PvdA

De drie raadskandidaten van lijst 8 de
heren Jaap Koning, Michiel Jansen en
Joop Pas dragen enig heimwee uit naar
de tijd dat Zandvoort een internationaal vermaarde badplaats was. Tot hun
afgrijzen heeft het gemeentelijk beleid
tot een afbraakproces geleid. Er is gesold met de zandvoortse belangen. De
verloedering neemt hand over hand toe.
En dat alles, zo melden de nieuwe hoeders van het gemeentebelang, door een
ontstellend gebrek aan inzicht van het
huidige gemeentebestuur in de problemen van onze internationale rekreatiegemeente. Noodkreten uit de bevolking vinden geen gehoor, de circuit-enquete heeft het beleid niet doen wijzigen, de regelmatige lastenverhogingen
voor de bevolking weerspiegelen het gebrek aan bestuurskracht en het falend
financieel beleid. Elke visie ontbreekt.
Aldus lijst 8.
De partij 'Gemeentebelangen'wil daar
iets aan gaan doen. De drie heren delen mee een nieuwe koers uit te zullen
zetten en krachtige initiatieven te ontplooien om de afbraak een halt toe
te roepen. Op welke wijze, zal de zandvoortse burgerij merken als zij de gevraagde kiezerssteun aan deze partij
verleend.

Het speelterrein tussen de eerste Lorentzftat en de circuitduinen nadert zijn voltooiing. Begin april zijn de bewoners na vasthoudend overleg met de gemeente met hun
werkzaamheden begonnen. Er is hard gewerkt in de weekeinden. Het terrein is schoongemaakt, er is een zandbak aangelegd en een driewielerbaan, de speeltoestellen staan
opgesteld. Niet zichtbaar op de foto: het trapveldje met doelpalen en het betegelde
veld voor tennis, badminton of basketbal.
Zaterdag 5 juni zal het terrein feestelijk geopend worden. Wie het resultaat van al
deze zelfwerkzaamheid wil zien, is van harte welkom.

BEKENDMAKING
ENORME STUNTVERKOOP VAN
EEN GROTE PARTIJ BANKSTELLEN o.a. LEDER EN STOF...
LET ÓP! De meubelen die te koop worden
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN!

BANKSTELLEN
• IN ZWARE RIB
v.a.f950.-

ZIJLWEG 9, HAARLEM,
TEL. 023-32 6182
p

OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur
Do. koopavond 19.00- 21.00 u./ za. 11.00 -17.00 u.

OPROEPAAN
DE JEUGD VAN
ZANDVOORT
Stem woensdag 2juni
a.s. óók gewoon op de
Partij van de Arbeid...
Worden juist jullie belangen
- metdie extra zetel héél goed
verdedigd.
i

vele poloshirts
van f 26,- tot f 49,-

KERKSTR.aO

Wij organiseren dan
binnenkort een GRATIS
popkonsert in Zandvoort
met een van Nederlands
beste groepen...

f 2 vliegen in één klap |
Gezellig leuke kinderkleertjes uitzoeken en
in onze koffiehoek
„De Roze Palmboom"
genieten van een
kopje koffie.
kinderwinkeltje
l
buureweg
.
V (zijstraat kerkstraat) J

PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.

Vrienden van de Partij van de Arbeid

Pakveldstraat 21 Zandvoort.

verzekeringskantoor

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
Postbus 374.
2040 AJ Zandvoort

VERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

BB! voor prijsopgave
en titeïlijst
02507-18326
tussen 16.00-18.00 uur.
behalve zondags
Wij bezorgen.en halen de
banden bij u thuis.

&
WONINGINRICHTING sindi 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759
veer:

LUXAFLEX Jaioftzieén,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offert».

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

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 Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.
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raad draait nog om nieuwbouw
nieuws
van 't stekkie heen
'',•„•,-...•

Wie nog enig vuurwerk van de politieke
partijen verwacht had in de laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen, kwam
jongstleden dinsdagavond bedrogen
uit. Behalve bij het agendapunt dat handelde over 't Stekkie, liepen de gezworenen, 16 in getal deze keer, keurig in het
gareel van b en w. Beter: van Loko-b en
w, want burgemeester Machielsen probeert op dit moment, zoals het een ambitieus bestuurder betaamt, in de Verenigde Staten letterlijk gehoor te vinden.
Zelfs de brief van de circuitdirektie aan
de raad waarin om ondersteuning gevraagd werd van het subsidieverzoek
aan CRM en Ekonomiese Zaken, bracht
geen tong in beweging. Stilzwijgend ging
de voltallige gemeenschap van plaatselijke politici akkoord met de koele formulering van het kollege dat tegen üe
Grand Prix '82 geen bezwaar bestaat
omdat het kontrakt daarvoor geen beletsel oplevert.
En ook bij de rondvraag besloot men,
als bij afspraak, er het zwijgen toe te
doen. In de formulering van de huisarts in het gezelschap: er waren geen
elektorale mededelingen te doen.
Voor de aanwezigen op de publieke
tribune was het dan ook een geluk dat
er tenminste nog één punt behandeld
werd dat wél enig stof deed opwaaien:
de nieuwbouw van wijkcentrum 't Stekkie. Het voorstel van het kollege ging
niet eerder dan een verzoek aan de
raad een krediet van f 53.000,- beschikbaar te stellen voor het besteksklaar
maken van het bouwplan. In de kommissies was immers al gebleken dat
er geen meerderheid van stemmen te
vinden zou zijn voor een definitieve
uitspraak over de bouw. Op pvda en
d'66 na waren er overwegende bezwaren tegen de geraamde ekstra eksploitatielasten van f 100.000,-.
Financiering van de bouw was voor
niemand een punt, dat geld is al jaren
gereserveerd uit de grondverkopen in
nieuw noord. Tegen deze achtergrond
zag het kollegevoorstel er onschuldig
genoeg uit.
Maar vvd, cda en inspraak nu zagen de
bui al hangen. Hetvoteren van een krediet, zo betoogde men in allerlei varianten, is toch een stap in de richting van
nieuwbouw. Zonder deugdelijk over-

zicht van de lasten en de dekking die
erbij hoort, peinsde men er niet over
om nu al de eerste teen iri het troebele
water te steken. De beslissing moest
maar helemaal verdaagd worden naar
een volgende vergadering.
Pvda-er Toonen wilde daar niets van
weten. Ook hij was het oneens met
het minimale voorstel, maar om een
heel andere reden. Er diende ter plekke een besluit genomen te worden niet
over het bestekskrediet maar over de
bouwvan 't Stekkie. Er was al jaren
over gepraat, de dekkingsmogelijkheden waren al vele malen op tafel gebracht, een politieke keuze kon niet
langer uitblijven.

allang geteld. Het leidde echter wel tot
een door het cda aangevraagde schorsing
van de vergadering. Na het beraad kon
financiën wethouder Aukema meedelen
dat een definitieve beslissing uitgesteld
zou worden tot augustus, daarbij glimlachend de unanieme goedkeuring voor
het bestekskrediet binnenhalend.
De poging om stapje voor stapje een
mogelijk negatieve beslissing over
nieuwbouw steeds moeilijker te maken, sen sdlami-taktiek in de woorden
van afgevaardigde Flieringa, bleef tenslotte niet zonder sukses.

• Ter gelegenheid van het behalen van
het kampioenschap in de tweede klasse
van de KNVB en de promotie naar de
eerste klasse van de voetbal organisatie,
recipieert het kampioenselftal en het
bestuur van Zandvoortmeeuwen hedenavond in de kantine van het verenigingsgebouw aan de Vondellaan. De officiële
ontvangst vindt plaats tussen 19.00 uur
en 21.00 uur.

VROUWEN VAN NU SHOWDEN KLEDING, KAPSEL EN
SCHOENEN IN STRANDTENT
echter geleverd door Aranka. Een modezaak die alweer zo'n drie jaar geleden
haar deuren voor het eerst opende.
Janny van Marie, eigenares van de zaak,
heeft bewezen dat zij een goede neus
voor inkoop heeft. De mannequins,
allen 'Vrouwen van Nu' showden de
modellen.-Een collectie waarin alle aspekten van de zomermode te zien waren. Jurken en blouses met romantische
kanten kragen en roesjes gemaakt van
Kapsalon 'Janine' nam de haar en make- voile soepele stoffen voerden de bovenup verzorging voor haar rekening. Joke
toon. Maar ook voor sportieve T-shirtDraayer üie twee jaar geleden het pand- jurkjes, geklede jurken met bijpassende
je in de Kosterstraat overnam, heeft in
jasjes en broekpakken kan men bij
korte tijd een goede naam opgebouwd
Aranka terecht. Een aardig onderdeel
van de show was dat ook de jeugdige
Willy Brand
klantjes van de Mini-club kleertjes
showden. Negen kinderen in de leeftijd
in Zandvoort. Met behulp van vrienden
van twee tot twaalf jaar lieten zich met
en kennissen is zij er in geslaagd de ouzichtbaar plezier bewonderen in onderwetse woonruimte zodanig te verbou- dergoed, badkleding.nachtgoed, stoere
wen en in te richten dat het nu goed
speelpakken en feestjes en partijen kletoeven is in het ruime en smaakvol inding.
gerichte interieur van de kapsalon.
De presentatie was in handen van Willy
Schoenenzaak Harms verzorgde het
Brand die met een vlotte modebabbel de
schoeisel van de mannequins. Harms is
show aan elkaar praatte. Ingrediënten
reeds vele jaren een bekende naam in
genoeg dus om de aanwezige dames twee
Zandvoort maar sinds zoon Herman de
en een half uur lang te boeien.
scepter zwaait heeft het verschillende
Deze morgen toonde aan dat Zandvoort
veranderingen ondergaan. Vorige maand nog volop leeft. Dat er nog steeds menis men verhuisd naar de Grote Krocht
sen zijn die met enthousiasme hun zaen de inrichting van deze zaak is zeer
ken beheren en dankzij het gastvrije onteigentijds. Een open opstelling zodat
haal van de familie van Nooyen dat naar
de klant meteen een overzicht heeft op
buiten konden brengen.
de collectie die varieert van modieus,
Nu is het alleen nog maar wachten op een
sportief tot de gemaksschoenen van
lange zonnige zomer.
Helioform en Piedro.
Het grootste aandeel in de show werd

Een modeshow is een gebeurtenis waar
vrouwen altijd reikhalzend naar uitkijken. In grote getale kwamen de 'Vrouwen van Nu' naar strandpaviljoen 10
'Seagull' waar de modehappening zou
plaatsvinden. Drie Zandvoortse zaken
hadden spontaan hun medewerking
toegezegd, zodat de mannequins er
letterlijk van top tot teen perfekt
verzorgd bijliepen.

Zelfs voor een niet al te snuggere waarnemer was het duidelijk een takties geplaatst overbod in het politieke steekt
spel, want natuurlijk waren de koppen

KORTEBAANDRAVERIJ
IN ZEESTRAAT
Als onderdeel van de Week van het
paard tussen 26 juni en 4 juli a.s. vindt
op 28 juni de door de Stichting Hippodrome Zandvoort georganiseerde kortebaandraverij plaats. In tegenstelling tot
de voorafgaande kortebaandraverijen op
circuit en aan noördboulevard is de komende wedstrijd gepland in de Zeestraat.
De organisatoren verwachten dat van
deze nieuwe lokatie een stimulerende
invloed op de publieke belangstelling
zal uitgaan en zij rekenen op een
aantal van tussen de vijf- en achtduizend toeschouwers. Het programma van
de Week van het paard vermeldt verder
een paardenkeuring, ringrijderij, ponyraces en springkonkoers.

kor t & kloifi

o De afdeling Zandvoort van de Vereniging voor het welzijn der dieren
maakt bezitters van huisdieren die
binnenkort met vakantie gaan er op
attent dat hun hond getatoeëerd en
ingeënt moet zijn en dat dit laatste ook
bij katten dient te geschieden. Dat
moet tenminste drie weken voor het
vertrek naar de vakantieoorden gebeuren. Wie zijn huisdier niet meeneemt
wordt aangeraden tijdig een plaats in
een dierenpension te reserveren. Kortom:
neem dus de nodige maatregelen om
uzelf en uw huisdieren teleurstelling en
moeilijkheden te besparen. Voor nadere informatie kan men tel. 14561 van
de vereniging bellen.

5. Elly v. As

•. Jeugd van
Zandvoort
verdient
haar eigen
STEKKIE!
Ook daarom:

"gemeente
belangen"
wil afrekenen
met huidige
koers
resultaat van bewoners initiatief

PvdA

De partij 'Gemeentebelangen' neemt
zich voor na de verkiezingen van 2 juni
een radikale en onherroepelijke koerswijziging tot stand te brengen in het
dorpje aan de zee. Want zoals het nu
gaat is het huilen met de lamp uit.

4. Pim Kuijken

Laat óns
Zandvoort
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Wassenaar
worden!
Ook daarom

PvdA

De drie raadskandidaten van lijst 8 de
heren Jaap Koning, Michiel Jansen en
Joop Pas dragen enig heimwee uit naar
de tijd dat Zandvoort een internationaal vermaarde badplaats was. Tot hun
afgrijzen heeft het gemeentelijk beleid
tot een afbraakproces geleid. Er is gesold met de zandvoortse belangen. De
verloedering neemt hand over hand toe.
En dat alles, zo melden de nieuwe hoeders van het gemeentebelang, door een
ontstellend gebrek aan inzicht van het
huidige gemeentebestuur in de problemen van onze internationale rekreatiegemeente. Noodkreten uit de bevolking vinden geen gehoor, de circuit-enquete heeft het beleid niet doen wijzigen, de regelmatige lastenverhogingen
voor de bevolking weerspiegelen het gebrek aan bestuurskracht en het falend
financieel beleid. Elke visie ontbreekt.
Aldus lijst 8.
De partij 'Gemeentebelangen*wil daar
iets aan gaan doen. De drie heren delen mee een nieuwe koers uit te zullen
zetten en krachtige initiatieven te ontplooien om de afbraak een halt toe
te roepen. Op welke wijze, zal de zandvoortse burgerij merken als zij de yevraagde kiezerssteun aan deze partij
verleend.

Het speelterrein tussen de eerste Lorentzflat en de circuitduinen nadert zijn voltooiing. Begin april zijn de bewoners na vasthoudend overleg met de gemeente met hun
werkzaamheden begonnen. Er is hard gewerkt in de weekeinden. Het terrein is schoongemaakt, er is een zandbak aangelegd en een driewielerbaan, de speeltoestellen staan
opgesteld. Niet zichtbaar op de foto: het trapveld/e met doelpalen en het betegelde
veld voor tennis, badminton of basketbal.
Zaterdag 5 juni zal het terrein feestelijk geopend worden. Wie het resultaat van al
deze zelfwerkzaamheid wil zien, is van harte welkom.

groeten uit zandvoort

KAMPIOENEN
MAVO STRANDLOOP
Winnaar van de vorige week woensdag
door de Wim Gertenbach mavo in het
kader van de jubileumviering van de
school georganiseerde strandloop voor
de zandvoortse jeugd werd bij de jongens van 16 jaar en ouder, Jim Draaijer.
Bij de jongens van de leeftijdsgroep 1315 jaar zegevierde Johnny Keur en bij
de meisjes Patricia Zwol. Genoemde
kategorieën liepen een afstand van 6
km. Voorde deelnemers(sters) in de
leeftijd van 10 t.e.m. 12 jaar bedroeg
de lengte van het parkoers tussen start
en finish 4 km en van hen ging bij de
jongens Robin Castien en bij de meisjes Wendy Kater als eerste over de eindstreep.
Direkt na afloop van het evenement
ontvingen de winnaars de beschikbaar
gestelde prijzen en werden aan alle lopers en loopsters herinneringsvaantjes
uitgereikt.

Op gezette tijden scheidt de eigenaresse van kunstgalerie K9C, Emmy Vrijberghe de Koning, een serie post- en felicitatiekaarten af met nog bestaande of verdwenen taferelen uit het vooroorlogse Zandvoort. Een soort voortzetting van de foto-ansichten van het dorp aan het eind van de vorige en het
begin van deze eeuw.
Het thema van haar jongste inspiratie is de bomschuit waarvoor een eksemplaar van de zandvoortse
bomschuitklup model stond. Het resultaat -een serie van vier vakkundig getekende boten- is tijdens de openingsuren van de galerie aan het Gasthutsplein (woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.30 -16.00 uur) verkrijgbaar voor het uiterst luttele bedrag van f4,-. Wie de kaarten aanschaft ontvangt de enveloppen voor het versturen van de bomschuiten naar familie, vrienden en verdere relaties erbij.

woonhuizen
Burg. Engelbertstraat 84 rd. - geheel gerenoveerde bovenwoning, 3 kamers, moderne open keuken, moderne toilet/douche, eigen c.v. install. f
Nassauplein 13 - zeer goed gerenoveerd bovenhuis met vrije opgang, 4
kamers - gelegen aan rustiek plein

95.000,-

f. 125.000,-

Brederodestraat 24 - halfvrijstaand woonhuis met kleine tuin, Ie verd.
gedeeltelijk en zolder verhuurd
f. 140.000,Haarlemmerstraat 35 - halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin f. 135.000,zomerhuis
Louis Davidsstraat 5 - groot woonhuis met achtertuin - 7 kamers centrum dorp

f.

45.000-

f. 175.000, -

jan termes
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Marisstraat 58 - goed onderhouden woonhuis met achtertuin, vlakbij
zee gelegen

f. 295.000-

Dr. Mezgerstraat 50 - halïvrijstaand woonhuis vlak bij zee, met schuur
en tuin, 6 kamers

f. 190.000,-

Dr. Gerkestraat 57 zw. - gemoderniseerde benedenwoning met grote
achtertuin

Marisstraat 4 - geheel gerenoveerd woonhuis met achtertuin, vlakbij zee
gelegen
f 295.000-

f. 195.000,-

Burg. Engelbertstraat 10 - ruim woonhuis met souterrain, achtertuin,
geschikt voor verhuur

f 295.000,-

Hogeweg 76 - ruim herenhuis met grote achtertuin (z) geschikt als
praktijkhuis e.d.

f 375.000-

Patrijzenstraat l - semi-bungalow, gelegen aan de duinrand, zeer goed
onderhouden

f n.o.tJk

Burg. Engelbertstraat 15 rd. - gerenoveerde bovenwoning, vlakbij zee
gelegen

f. 205.000,-

Patrijzenstraat 12 - royale middenwoning met voor- en achtertuin

f. 215.000,-

Burg. v. Alphenstraat -25 - gemoderniseerd woonhuis, halfvrijstaand
met voor-, zij- en achtertuin m. zomerhuis

f. 225.000,-

Fahrenheitstraat 19 - middenwoning met voor- en achtertuin en garage f. 245.000,-

Zandvoortselaan 117 - landelijk woonhuis, geheel gerenoveerd, garage f 395.000-

Fazantenstraat 7 - halfvrijstaand woonhuis met grote achtertuin, garage f. 245.000,-

Dr. Gerkestraat 151 - halfvrijstaand woonhuis, tuin, voor en achter, en
dubbele garage
n.o.t.k.
- perceel bouwgrond
f n.o.t.k.

Stationsplein 25 - groot woonhuis met 7 kamers, zeer geschikt voor
verhuur

f. n.o.t.k.

Kostverlorenstraat 113 - halfvrijstaand woonhuis met aan drie zijden
tuin, garage.

f. n.o.t.k.

Wilhelminaweg 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,Wilhelminaweg 50 - rustig gelegen woonhuis met tuin voor en achter

f. 260.000,-

Frans Zwaanstraat 6 - halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin
garage, gelegen aan duinrand
f. 265.000,Oosterparkstraat 66 - ruime hoekwoning met stenen zomerhuis, drie
zijden tuin, vlakbij zee gelegen

f. 265.000,-

Brederodestraat 150 - vrijstaand woonhuis met dubbele garage, blijvend
vrij uitzicht over duinen
f n.o.t.k.
Brederodestraat 144 - vrijstaande semi-bungalow, blijvend vrij uitzicht
over duinen
f n.o.t.k.
Boulevard Paulus Loot 27 - vrijstaande villa, schitterend uitzicht over
zee

f n.o.t.k.

Boalevard Paulus Loot 33 - royale vrijstaande villa, schitterend uitzicht
over zee
f 700.000,-

bedrijfspanden
Haltestraat 37 - winkel met bovenwoning - vraagprijs

f

195.000,-

Burg. Nawijnlaan 32 - woonhuis met inpandige garage, voor- en achtertuin , bouwjaar 1978
f. 275.000,-

Curiestraat 2 L - bedrijfsruimte op Ie verdieping, circa 120 m2, bestaande uit 3 kantoorruimten plus archief, keuken etc.
Huurprijs per jaar

f

17.000,-

Hogeweg 52 - vrijstaand woonhuis met garage, achtertuin, zeer geschikt
als praktijkhuis
f. 295.000,-

Hogeweg 56 - kantoor/bedrijfsruimte te huur, diverse afmetingen, prijs
op aanvraag.

Thorbeckestraat 22 - gerenoveerd woonhuis vlakbij zee gelegen, geschikt
voor kantoor a/huis of voor verhuur
f. 275.000,-

Leeuwerikenstraat 8 - woonhuis met voor- en achtertuin, schuur en
achterom, eventueel in tweeen te bewonen

f 295.000,-

Weimarweg 7 - halfvrijstaand woonhuis met 2 garages, drie zijden tuin

f. 295.000,-

VRIJBLIJVENDE AANBIEDINGEN

tel. 12614

j

de plek van de niet-stemmer:
besturen per referendum
Meer invloed van de zandvoortse burgers op de gemeenteraad is de allereerste wens van lijst 7, de Plek van de
Niet-Stemmer. Deze groepering doet
daarom bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen, evenals 4 jaar geleden, een
gooi naar één of meer raadszetels1.
Als alle niet-stemmers hun afkeer van
de politiek, hun gebrek aan belangstelling of gewoon hun schroom laten varen en hun 'Plek' weten te vinden, zou
dat al gauw 3 a 4 zetels opleveren. Het
meedoen van de^Plek van de Niet-stemmers aan de verkiezingen kan, zo zeggen de initiatiefnemers, grote invloed
hebben op de zetelverdeling. Wanneer
meer kiezers gaan stemmen wordt de
kiesdeler groter en de kans op zetels
voor elke partij kleiner. Ton de Vries
en zijn mede-nietstemmers denken dat
de politieke partijen daarom meer aandacht zullen krijgen voor de oorzaken
van het niet-stemmen.
Het wegblijven bij de stembus is, zo
meldt de Plek, niet verwonderlijk.
Het onderscheid tussen de diverse
partijen is vervaagd, de meeste burgers
hebben nauwelijks binding met het
werk van de gemeenteraad en alom
heerst het gevoel dat men'zelf niets
te vertellen heeft.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

De Plek van de niet-stemmer zal in de
raad alleen zijn mond open doen als
belanghebbende burgers daarom vragen. Om die reden wil men dan ook als
hoogste vorm van demokratie het referendum invoeren. De mening van de
zandvoortse ingezetenen is immers, naar
de opvatting van deze groepering,
hoogst veranderlijk, wordt bepaald door
de omstandigheden en mogelijkheden
van het moment. In plaats van het wikken en wegen van de 17 gekozen vertegenwoordigers zal steeds de direkte
stem van de betrokken burgerij de
doorslag moeten geven.
De Plek van de niet-stemmer vindt het
dan ook onzinnig om nu al een verkiezingsprogramma vast te stellen. De kandidaten Ton de Vries, Conny Rijkbostde Graaf, Alfons van Dam, Jeanne Kaiser en Coby Koopman-Kerkman kunnen tenslotte nu nog niet weten wat de
mensen wel of niet willen. Om een idee
te krijgen van de zandvoortse wensen
hebben ze wel een peiling gehouden.
De konklusies daarvan zijn echter niet
meer dan een momentopname, veranderlijken bijstel baar.

inkomsten betreft en zou iedereen het
recht dienen te hebben het woord te
voeren in raad en kommissies. Verder
moeten er veel plannen gemaakt worden: een plan voor samenwerking tussen hulpverleners en partikulieren, een
plan voor wijkgericht scholings- en ontspanningswerk voor jong en oud, een
herindelingsplan voor de bestaande
parkeerplaatsen en een overzicht van
vraag naar en aanbod van beschikbare
woonruimte.
Het voortdurende beslissingsrecht van
de burger zal, naar de mening van de
Plek.het funktioneren van de demokratie ten goede komen.

feslaurcn
Vferestauranf

Duivenvooraeii
TELEFOON

02507- 12824
Reserveer tijdig uw tafel

ZANDVOORT

HALTESTRAAT 49

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

bel 02507 17353

Zo zou de vergoeding voor het raadswerk moeten vervallen als het neven-

Burg. v. Alphenstraat 61 flat 3 5 - 3 kamer/hoekflat op 9e etage panoramisch uitzicht

makelaar/ o.g.

De Ruyterstraat 4 flat 4 - 4 kamerflat op 2e etage, zeer goed onderhouden, uitzicht op zee en strand
De Ruyterstraat 4 flat 1 - 4 kamerflat op Ie etage, zeer goed onderhouden, uitzicht op zee
Burg. v. Alphenstraat 61 flat 30-4 kamerhoekflat op de 6e etage, lift,
uitzicht over boulevard en zee
Trompstraat 7 flat 5 - 3 kamerflat (vh 4 kamers) op 3e etage, uitzicht
op zee en strand

Iden inzandvoort

Burg. van Alphenstraat 61 flat 44-4 kamer maisonette, 9e etage woonverdieping, 8e etage slaapverdieping, uitzicht over zee en duinen
f 160.000,Van Galenstraat 32-4 kamerflat op Ie etage, uitzicht zee

flats
Dr. Gerkestraat 67 I - woonstudio op begane grond, bouwjaar 1978

f

f 160.000,-

Trompstraat 5 flat 1-3 kamerflat (vh 4 kamers) op Ie etage, zeezicht f 165.000,f 88.000,-

De Favaugeplein 21/36 - l 1/2 kamerflat, 7e etage, lift, uitzicht zee
en strand en boulevard

f 95.000,-

Tjerk Hiddestraat 38 - 2 kamerflat op Ie verdieping, uitzicht op zee

f

95.000,-

Karel Doormanstraat 2 flat 2 - royale 4 kamerhoekflat, op 2e etage,
zicht op zee en strand

f 165.000,-

de Favaugeplein 13 flat 1-4 kamerflat in centrum dorp, zicht op zee

f 169.000,-

Heemskerckstraat 49-4 kamerflat op 3e etage, nabij centrum gelegen,
zeezicht
f 169.000,Schuitengat 55-2 kamerflat op 3e etage, centrum, zicht op zee

f 175.000,-

Patrijzenstraat 36-5 kamermaisonette met garage, uitzicht over de
duinen

f 175.000,-

f 115.000,-

Tjerk Hiddestraat 8 flat 5 - 3 kamerflat (vh 4 kamers) op 3e etage,
zeezicht

185.000,-

Tjerk Hiddestraat 95 - 3 kamerflat op 6e etage, lift, zeezicht, ook te
gebruiken als tweede woning

f 120.000,-

Passage 3 flat 50-3 kamerflat op 10e etage, lift, panoramisch uitzicht f 199.000,-

Tjerk Hiddestraat 39 - 2 kamerhoekflat op 2e etage, lift, uitzicht
duinen

f 125.000,-

Burg. v. Fenemaplein 16 flat 7 - zeer goed onderhouden 4 kamerflat op
4e verdieping, zich op zee en over dorp
f 205.000,-

Hogeweg 54/13 - luxe 2 kamerhoekflat, 3e etage, lift

f 125.000,-

Hogeweg 56/10 - luxe 2 kamerflat op 3e etage, lift

f 125.000,-

Schuitengat 1 1 - 2 kamerflat Ie etage, lift.garage

Van Galenstraat 136-2 kamerflat op de begane grond, groot terras
ook te gebruiken als tweede woning

f n.o.t.k.

Karel Doormanstraat 20-2 1/2 kamerflat op Ie etage, zicht op zee

f 105.000,-

Tjerk Hiddestraat 49-3 kamerflat op 3e etage, lift

Burg. v. Fenemaplein 2 flat 126 - 3 kamerflat in 'Bouwes Palace'
schitterend uitzicht op zee en dorp

f 215.000,-

f 135.000,-

Burg. v. Fenemaplein 4 flat 10-4 kamerflat op 5e etage zicht op zee
en over dorp, lift

f 225.000,-

Schuitengat 49-2 kamerflat op 3e etage, lift, zicht op zee, centrum
dorp

f 135.000,»

Burg. v. Fenemaplein 4 flat 9 - 4 kamerhoekflat op 5e etage met uitzicht op zee en Noordboulevard, lift.

f 225.000,-

Tjerk Hiddestraat 103 2 kamerflat op 6e etage, lift

f 135.000,-

de Favaugeplein 17 flat 3 - 4 kamerflat op 2e etage, uitzicht op zee

f 249.000,-

Van Galenstraat 178 - 2 kamerflat op 2e etage, lift, zeezicht, met garage,ook te gebruiken als 2e woning
f 135.000,-

rekreatiewoningen

De Ruyterstraat 80-3 kamerflat op 3e etage, lift, uitzicht op strand
en zee

f 138.000,-

Thorbeckestraat 3 flat 5 - 3 kamerflat (maisonette) in centrum vlakbijzee

Haarlemmerstraat 88 b - groot zomerhuis met royale tuin, totaal 180 m2
grond
f 119.000,-

f 145.000,-

De Ruyterstraat 8 flat 2 - 3 kamerflat (vh 4 kamers) op Ie etage, zeer
goed onderhouden, uitzicht zee

Dr. Gerkestraat 20 flat 65 - rekreatieflat op Ie verdiep., zuidzijde, zicht
op de duinen
f 69.500,-

f 145.000,-

Schuitengat 29-2 kamerflat op 3e etage, lift, zicht op zee, centrum
dorp

f 148.000,-

te huur

Burg. v. Alphenstraat 57 flat 18-4 kamerflat op 6e etage, lift, uitzicht
zee en dorp
f 145.000,-

GARAGES aan de Boulevard Barnaard gelegen tussen de Tjerk Hiddestraat en Van Galenstraat.
Huurprijs f 100,- p jnnd. Waarborg f 200,-. kontraktkosten f 59,-.

te. omhoog moet, staat dit in een wat
schrille tegenstelling tot de bijdrage
van de middenstand aan het VW. Zie
ik dan daarnaast hoeveel horeca bedrijven zijn aangesloten bij het VVV, dan
krijg ik zowat tranen in mijn ogen. Juist
zij die altijd zeggen hoe belangrijk de
extra inkomsten door het circuit verkregen voor hen zijn, moesten zich
minstens schamen.
Dit laatste is niet van toepassing voor
de huidige directeur van het circuit,
deze probeert er alles aan te doen om
zijn zaakje zo goed mogelijk te verkopen. Nog niet zo lang geleden liet hij
Geachte redaktie,
zien welke heldere momenten hij
krijg4, door langs het strand te wandeNatuurlijk is enige diskussie over en
rond het circuit niet echt nieuw-nieuws, len, hij had eindelijk een coureur die
met zijn auto dwars door een autobus
ik denk dat het haast gaat lijken op
oud zeer. Toch wil ik U vragen om mijn wilde stunten, dat e.e.a. wat 'schade'
veroorzaakte bij op sensatie beluste
kritische opmerkingen t.a.v. dit haast
toeschouwers, was vervelend. Maar wie
tot een fenomeen ge-promoveerde onweet, er wordt gefluisterd dat zijn
derwerp te willen plaatsen.
nieuwste stunt alles zal overtreffen nl.,
Ook ik heb zoals waarschijnlijk velen
het op top snelheid inrijden op een
met mij, de afgelopen week vernomen
hoop opgegraven munitie die van tevodat de formule l race dit jaar weer in
ren is gecontroleerd of zij wel deugdeZandvoort wordt gehouden. Zelfs het
Haarlems Dagblad plaatste onder de
lijk genoeg is! Dat wij daar niet eerder
kop van 'De Nationale kopzorgen van
op waren gekomen?
politiek Zandvoort' in haar blad van zaHans Verbeek
terdag 22 mei jl. een fors artikel over
dit onderwerp.
Het Haarlems Dagblad roemt zich dan
op haar enquête welke zij gehouden
heeft onder de Zandvoortse bevolking.
Mijnheer Toonen, wat krijgen we nou?
Met deze enquête heeft zij willen pei*
In de op 25 mei j.l. gehouden raadsverlen hoe dit onderwerp (al dan niet slui- gadering van de gemeente Zandvoort
ten van het circuit) onder de zandkwam ondermeer aan de orde : subsidievoortse bevolking leefde. De enquête
aanvraag voor de op 3 juli a.s. te houzou hebben uitgewezen dat slechts 14°/o den Grand Prix. Tot mijn grote vreugwil dat de racebaan op slot gaat. De be- de werd dit onderwerp in slechts endoeling van deze uitslag was dan, dat
kele seconden -en zonder dat iemand
hier mee aangetoond-is dat de Zanddaarover ook maar één woord wilde
voortse bevolking er vóór is dat het
zeggen- door een hamertik van de voorblijft, zo makkelijk is dat, Nu zal ik niet zitter aangenomen.
staan te trappelen om mijn normen
Hulde, hulde^ voor diegenen die zich
aan een ander op te dringen, maar ik
daarvoor tot het uiterste hebben ingeheb over de interpretatie van de enspannen. Toch won mijn verbazing het
quête als ook het gekonkel over de 'kip nog van de vreugde.
met gouden eieren' wel enige kritiek.
Immers, o.a. de P.v.d.A.-onder aanvoeDe hamvraag is tot nu toe: wie gaat
ring van de heer Toonen- is vooral de
de tekorten die de gemeenten zal krijlaatste jaren een felle tegenstander van
gen bij het sluiten van het circuit behet circuit. Op zich is dat hun goed
talen?
recht. Tenslotte behoeven we niet alleDeze vraag was ook reeds vóór de enmaal dezelfde smaak te hebben.
quête gesteld, met als gevolg dat de
Echter, als je zo'n soort beleid in je
middenstand snel voor de bevolking
vaandel draagt, mag men (kiezer of niethad uitgerekend dat Zij dat tekort moes- kiezer) verwachten dat dit consequent
ten opvullen! De zandvoorters die wat zal worden uitgevoerd.
moeite hebben met het solidair denken Verwacht mocht dan ook worden dat
zagen met afschrik bedragen op zich af in bovengenoemde raadsvergadering de
komen die Zij straks moesten betalen
P.v.d.A.-fraktie tijdens het "circuit"
(fl. 650.000 : 16.000 inwoners! )
onderwerp tenminste het woord had
Dit lijkt mij volksverlakkerij toe, eerst
gevraagd, ofwel om een verklaring af te
stemming maken en dan op ondoorzich- leggen waarom kon worden ingestemd
tige wijze enquêteren doet denken aan
met het subsidievoorstel danwei anumanipuleren.
niem te verklaren tegen het voorstel
De middenstand, onder aanvoering
te zijn. Voor wat betreft de uiteindevan dhr.Moerenburg benadrukte nog
lijke uitslag zou het geen noemenswaareens extra hoe belangrijk het circuit
dig gewicht in de schaal hebben gelegd,
wel was voor Zandvoort (al had hij
omdat de andere partijen de doorslag
zich haast vergist door te zeggen: voor
zouden hebben gegeven. Wat de PvdA
de middenstand).
fraktie hiermee echter wel zou hebben
Dit laatste kón hij namelijk niet meer
bereikt is het tonen (met één o) van een
zeggen omdat eerder was aangetoond
consequent en derhalve een geloofwaardat de extra's verkregen uit/door het
dig beleid. Is de tik van de Provinciale
circuit, minimaal waren.
Staten verkiezingen dan zo hard aangeMaar het spel liep verder. Al snel kwam komen ? Of verwacht men voor de
er een man met een grote sociale bewo- op 2 juni a.s. te houden gemeenteraadsgenheid en een warm hart voor Zandverkiezingen door deze "geste" de 'evenvoort op de proppen met de mededetuele" kiezer milder te stemmen.
ling dat er een stichting in het leven
Ik verwacht het tegendeel.
werd geroepen onder de naam "de
Mijn besluit staat in elk geval vast.
vrienden van het circuit". Hij pakt het
origineel aan, ging op pad naar Den
Ger de Kluyver
Haag voor een korte demonstratie op
het Binnenhof en kwam terug met de
mededeling dat hij met zijn stichting
zou zorgen voor publiciteit (de man is
belangrijke adressen
nl. enigszins ijdel) en ook voor geld.
Ja dat werd wat moeilijk voor de middenstand die altijd had gezegd dat het
14444 Politie (alleen noodgevallen)
circuit de kip met de gouden eieren
12000 Brandmeldingen
was, nu moesten ze zelf in de buidel
13043 Politie
tasten om te laten zien hoe goud het
14841 Gemeentesekretarie
ei wel was ! Wat kenschetst dan mijn
17947 Informatieburo vvv
verbazing, de hele middenstand van
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
Zandvoort heeft het niet voor elkaar
(023) 242212Automobielbedrijf
kunnen krijgen om een bedrag van plm.
Flinterman, Zandvoortselaan
45.000 gulden bijeen te brengen! Wat
365, Bentveld.
een geluk dat deze inzameling absoluut 12323 Rinko autotechniek, werkplaats
anoniem werd gehouden, je staat wel
en magazijn
even voor "paal"!
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
Nee, als het om solidariteit gaat wordt
het wat moeilijk, als de wv bij de ge12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.
meente komt met haar begroting, en
dan zegt dat de bijdrage van de gemeen-

hier

staat
uw
brief

op de voorgrond v.l.n.r:
J. Kuipers Wentink, E.J. Pot-Bos, W.M. Moerenburg-Balen.
op de achtergrond v.l.n.r.:
Mr. A.N.J. Gielen, P. Flieringa (lijsttrekker), Tine Oudshoorn, J.G. Anderson

vrijdag 4 juni 1982
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vvd maakt de dienst uit in zandvoort
na raadsverkiezingen

nieuws

De verkiezingen voor de zandvoortse
gemeenteraad zijn een klinkend sukses
voor de vvd geworden. De monsterskore
bij de Statenverkiezingen (50.2 perc.)
kon natuurlijk niet herhaald worden,
maar veel scheelde het niet eens. l n absoluut aantal stemmen gingen de liberalen zelfs nog vooruit. 8 zetels waren het
overtuigende resultaat.

kort & klein

De pvda wist zich, in tegenstelling tot
het landelijk beeld, niette herstellen
van de klappen van de afgelopen jaren,
al bleef de schade in raadszetels uitgedrukt nog beperkt. Dat worden er nu
3. Het grootste drama overkwam echter
de christendemokraten. Het cda verloor
de helft van haar vier zetels en is nu gekrompen tot een plaatselijk dwergje.
Naar de oorzaken van deze volstrekt onverwachte duikeling kan men op dit moment alleen maar gissen.
De vorig jaar nog zo rooskleurige politieke toekomst van d'66 lijkt (definitief? ) in de knop gebroken. De kleine
winst ten opzichte van de raadsverkiezingen van 1978 ten spijt, speelt het
redelijk alternatief de komende jaren
met 1 zetel geen rol van betekenis.
Tot verrassing van velen kwam van de
nieuwe partijen niet de progressieve
kombinatie in de raad, maar de partij
gemeentebelangen. Met driekwart van
de kiesdeler haalde deze partij een restzetel binnen. Inspraak nu handhaafde
zich uitstekend met 2 zetels.
De uitslag geeft alle reden tot enkele
overpeinzingen. Een zo grote machtspositie van één partij is in de historie
van de badplaats ongehoord. De verbijstering en het afgrijzen was woensdagavond af te lezen van de gezichten
van de andere lijsttrekkers, toen langzaam doordrong dat zij nauwelijks
meer iets in te brengen hebben bij de
kollegeonderhandelingen. De vvd is nu
immers in de gelegenheid naar believen
in zee te gaan met de partij die hen het
beste uitkomt In hun triomfantelijke
goedertierenheid kunnen ze het zich
zelfs best permitteren wat marginale
konsessies te doen. Wie in het bootje
van Attema en de zijnen stapt, zal kortom genadebrood eten.
De vraag is natuurlijk welke serieuze partij zich daarvoor wil lenen. Uit de reakties van pvda, inspraak nu en d'66 bleek
afgelopen woensdag al dat men daar niet
staat te popelen om in een nieuw kollege als randversiering te dienen voor een
smakeloos rechts beleid. Omdat een wethoudersstoel voor partij gemeentebelangen hoogst onwaarschijnlijk is, is in
dit verband de houding van het aangeslagen cda in de nabije toekomst van
groot belang.

vvd-monsterf raktie kan aanwijzen met wie zij in het
kollege wil ...
Bovenal rijst echter de vraag of de overige partijen zich mismoedig bij deze situatie zullen neerleggen, zich er morrend in zullen schikken om zo nu en
dan een welwillend toegeworpen kluifje op te mogen rapen.

Of nemen zij de gelegenheid te baat hun
eigen beleid, hun eigen politieke visie
in een uitgesproken oppositierol voor
het voetlicht van de publieke tribune
te brengen?

25 mei - 1 juni
ondertrouwd: Robbert Jan van Waardenberg en Alexandra Christina Wildeboer.
geboren: Martine, d.v. C.P.M. Botman
en J.H. Bol.
overleden: Jan Keur, oud 69 jaar.

waterstanden

• Op 25 juni a.s. is dr. P.FIieringa een
kwart eeuw huisarts in Zandvoort en ter
L.W.
H .W.
L.W.
juni H.W.
gelegenheid van dit jubileum biedt een
15.21
23.20
10.51
4
02.52
komité van vrienden en patiënten, waar24.00
16.00
11.33
5
03.33
in o.a. zijn kollega J.G.Anderson en wét16.35
00.33
12.09
04.08
6
houder I.M.Aukema zitting hebben, de
17.06
01.06
12.42
04.42
7
arts op genoemde datum een receptie
17.39
01.39
13.11
05.12
8
aan in het Gezondheidscentrum aan het
02.10
18.11
13.48
05.47
9
Beatrixplantsoen. Tijdens de officiële
18.49
02.47
14.20
06.18
10
ontvangst wil het komité aan de jubi11
06.58
14.59
19.26
03.25
lerende medikus een blijvend geschenk
12
07.37
15.37
20.05
04.05
overhandigen waarvoor zijn patiënten
16.21
20.54
13
08.24
04.55
en verdere relaties een bijdrage kunnen
14
09.18
21.51
17.16
05.50
storten op rek. nr. 84.14.92.239 van de
15
10.19
18.18
22.53
06.53
Nutsspaarbank Zandvoort. Ook is het
Springtij 8 en 23 juni
mogelijk via nr. 5180 NWH van de
Doodtij
17 en 30 juni
postgiro gelden over te maken. Op het
stortingsstrookje dient 'jubileum dr. P.
Flieringa' te worden vermeld. Het tijdstip van de receptie is vastgesteld van
JEUGDTELEFOON ZANDVOORT
16.30 u.- 18.00 u.
START TRAINING
• Het dwarsfluitkwartet van onze
plaatsgenote Marijke Paap geeft op don-' Uit gesprekken op scholen met jongeren, heeft Jeugdtelefoon Zandvoort
derdag 18 juni a.s. in de openbare bigekonstateerd dat zij vaak moeilijk met
bliotheek aan de Prinsesseweg een uitbepaalde vragen en/of problemen in
voering van komposities van o.a. W.A.
hun eigen omgeving terecht kunnen.
Mozart en J.S.Bach. Het konsert beHoewel zij met allerlei vragen en progint om 20.15 u. en kan kosteloos worLlemen bij de Jeugdtelefoon terecht
den bijgewoond.
kunnen, blijken zij toch ook behoefte
te hebben om dit in hun eigen omge• De al eerder vastgestelde datum van
ving te doen. Jeugdtelefoon Zandde jaarlijkse kunstmarkt, een projekt
voort kwam daarom op het idee om
van het kultureel centrum, is wegens
een training te starten voor een ieder
de Grand Prix op zaterdag 3 juli verschoven naar vrijdag 2 juli. Niet alleen
die met jongeren, in de ruimste zin van
de datum van het artistieke evenement
het woord, te maken heeft.
is verschoven ook plaats en tijdstip.
De markt is verplaatst van Gasthuisplein naar Grote Krochten duurt van
19.00u. - 23.00 u. Dat wordt dus kunst
kijken en eventueel kopen bij kunstlicht. Voor deelname kan men zich op geven bij het kultureel centrum aan het
Gasthuisplein tijdens de openingsuren.
Kosten per kraam f. 50,--.

machielsens oor niet goed genoeg voor gs
Jongstleden woensdag is het nieuwe
provinciale kollege gekozen. De statige
bestuurders hoeven vandaag alleen nog
maar hun definitieve ja-woord te geven.
Daarna kunnen zij samen voor een reeks
van jaren herenlief en herenleed delen.

Het leed zit vooral bij de socialisten,
die behalve een gedeputeerde ook nog
de belangrijke portefeuille van ruimtelijke ordening dienen in te leveren.
Naar
ieders verwachting zou de heer
Een totaal nieuwe verhouding in politiek Zandvoort. Zelfs als de vvd akkoord Machielsen, zandvoorts burgemeester
en lijsttrekker voor de vvd bij de Stazou gaan met een afspiegelingskollege
tenverkiezingen van maart j.l., die porvan de drie grootste partijen (en wat
tefeuille overnemen. De avond vóór de
zouden de partners van de vvd daarbij
van hun programma in moeten slikken? ) verkiezing tot het kollege van Gedeputeerde Staten liet Machielsen vanuit de
kan de raadsmeerderheid van vvd plus
Verenigde Staten weten, dat zijn gegemeentebelangen elk hun onwelgevalzondheidstoestand het hem niet toelig voorstel simpel wegstemmen. Dat
stond het zware ambt te vervullen.
wordt dan stil zitten en koest houden
De 59-jarige burgemeester, die zijn
voor de verliezers van deze verkiezingshardhorendheid
in de VS operatief
ronde.
wil laten verhelpen, kreeg na een keuring van zijn arts te horen dat het niet
raadzaam zou zijn zich al te zeer in het
bestuurswerk te storten.

En zo behoudt de zandvoortse gemeenschap dan toch zijn burgemeester, want
het doktersadvies strekte zich blijkbaar
niet uit tot de, naar we wel moeten aannemen, simpele en lichte werkzaamheden in het ambt van eerste burger.
Dat is maar een peulescHil.

eanduoortee toeran)1
EEN LID VAN DE RAAD
DEED WEDEROM EEN
GOEDE DAAD
HUURDE EEN KLE REN-TV
bij RADIO PEETERS
Een verstandige beslissing van de heer
Machielsen. Een degelijke keuring voor
een openbaar ambt is zeker geen overbodiqe luxe.

DAN ZIEN WE DE UITSLAG
VAN DE VERKIEZINGEN
BETERS.

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 f. 90,- bedragen.
De Jeugdtelefoon heeft onvoldoende
armslag om dit zonder meer te starten
en wil daarom graag vooraf weten of
voor deze training vodoende belangstelling bestaat. Voor het opgeven van
deze training of voor verdere inlichtingen kunt u bellen naar telefoonnummer 17628 of 16541 (na 18.00 uur).

familieberichteii

slag raadsverkiezingen '82 ïn zandvoort

faniilieberichten

Aantal kiesgerechtigden 12562
Opkomstpercpntaae 70,1
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het huwelijksbootje in.
Om deze vreugdevolle gebeurtenis te vieren is er zondag
6 juni a s gelpgpnheid het bruidspaar te feliciteren.
Dit kunt u van 14.00 tot 17.00 uur doen aan de
Frans Zwaanstraat 18

.kerkdiensten

eanduoortse Noeranfr
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stemde zandvoort ïn '78, '79, '81 '82 en jJL woensdag
partijen en
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2016
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ds'70
cpn
vvd ...
cda
sqo ...
gpv ...
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renhtse-volksoartij
(boerenoartij)
rkon
kleine partij
ned. evol. partij
leefbaar ned.
(zq. lijst leschot)
soc partij
de vrede partij
reform, pol. fed
prot. chr. comb
rpf en sgp
realisten 81
int. komm. bond
part. likw. ned
evana. volksoart

93
3129
1787

1.0
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eur. verkiez.
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935
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73
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100
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APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, N.v.Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073
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1) lijstverbinding met prog. partij zandvoort

10677

100.-

12631
84,5

8390

100.-

12565
66,77

12562
70,1

Voorlopige zetelverdeling :
vvd 8; cda 2; pvda 3; inspraak nu 2; d'66 1; gem. belangen 1
totaal 17 zetels

pvda: Toonen 831, Aukema 125, Windv.d.Storm 176, Kuijken 29, v.As-HilgeVOORKEURSTEMMEN
man 52, v.d.Moolen 32, v.Santen 7,
VOOR GEKOZEN EN NIET-GEKOZEN v.d.Oord-deHaan 3, Weber 13. v.d.Mije
17, de Wid-Draaijer 25, v.Wierst 3,
RAADS KANDIDATEN
Schoorl 10, Pinkster 1, Doorgeest-de
Knijff 11,Heino22.
inspraak nu: Flieringa 440, Gieten 40,
Anderson 148, Oudshoorn 70, Moerenburg-v.Baten 22, Pot-Bos 6, Paap O,
Kuijpers Wentink 7.

PROTESTANTEBOND
zondag 6 juni a.s.:
10.30 uur : prof. dr. a. van Biemen n h.
Bentveld.

ZUSTERDIENST
Zr. T.v.d. Spek, van Lennepweg 42hs.
tel. 18741.

733
398

100.-

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zondag 6 juni a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zaterdag 5 ju n i a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

7,6
3,4

9041

GEREFORMEERDE KERK
zondag 6 juni a s>.:
10.00 uur : kand. M.J. Alders, Amsterdam

medische dienst

686
311

opkomstpercentage

cda: v.As 783, Ingwersen 134, Brugman 56, Bos 2, v.d.Meulen-Heijijnk 15,
B rune 8, v d.Smaal 5, Hoogenbosch 7,
de Roon 4, Biekman 3, Klumpenaar 3,
Berkenbosch 5, v.d.Mije Pzn.15, Paap
14, v.Norden 2, Abeelen 7.

o/o

0,4

18
17
3

kiesgerechtigden

De stemmen van de Zandvoortse burgerij bij de raadsverkiezingen van 2 juni
waren als volgt over de kandidaten verspreid:
vvd: Attema 2845, Jongsma 454, de
Jong 92, Joustra-Brokmeijer 212, Methorst 142, v.Asperen 46, Landman 72,
v.Caspel 51, Hildering61, Meijer 22,
Couvreur 10, v.Marie 25, Lammers 94,
Henrion Verpoorten 8, Abbenes 14,
Eizema 3, de Leeuw 6, Jvr.Hugenholtz
59, Joustra 20,Sikkens 14.

st.

8

SOS

insoraak nu
qem. belanden (zvt.bel.)
prog. partij
zandvoort
z.q. lijst roselaar
cie plek van de niet stemmer
overige

prov.st.
1982
st.
%

raad
1982

HERVORMDE KERK
zondag 6 juni a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru

GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

eanduGorrSE hoeranh
GESLAAGD VOOR EKSAMEN

d'66: Termes 499, Vreugdenhil-Minder- De navolgende leerlingen van de chr.
houd 34, v.d. Busken 16, v.Wijk 8, Sand- mavo 'Jaap Kiewiet' aan de Sophiaweg
bergen 7, v.Brero 11, Lammers 11, Rob- zijn geslaagd voor het mavo 4 eksamen
bers-v.Oosten 9.
eerste tijdvak:
Annette Abeelen, Robert Arens, Mark
ppz: Schiltmeijer 233, Dalman-v.WoenBluijs, Pieter Brune, Dymphy Elich,
sel 33, Gerritse 35, Moll 19, Kluijskens
Jacqueline van Heeringen, Arjan van
10.
den Hoek, Bianca Hogendoorn, Moplek v.niet-stemmer: de Vries 66, Rijknique Honders, Peter de Jong, Dennis
bost-de Graaf 5, v.Dam O, Kaiser 3,
Magielse,
Alex Miezenbeek, Monique
Koopman-Kerkman 5.
Paap, Peter Ruigrok, Thomas Schulte,
gem.belangen: Koning 350, Jansen 22,
Sabine Sebregts, Ron Steenbergen,
Pas 26.
Frank Vink, Ton van der Voort en Els
Zwemmer.

Van de 'Wim Gertenbach' mavo aan de
Zandvoortselaan slaagden voor het mavo 4 eksamen:
Michael Alberts, Ronald Bossink, Henk
Cordes, Torn Dear, Cécile Doorson,
Roelof Draijer, Imca Drommel, Meiwin Dröse, Petra van Essen, Marius
Göbel, Fred Ipenburg, Annemieke Jansen, Mei issa Jonker, Leo Keesranan, Karin Kerkman, Marcel Kerman, Jacqueline Keur, Sandra van Kipshagen, Wouter Kolk, Liesbeth Koning, Peter Koopman, Linda Koper, Yvonne Koper, Linda v.d. Mije, Erwin Nijboer, Nadja Nijboer. Ferry van Rhee, Paul Ruiter, Mariëtta van Schaagen, Mirjam Verhoeven,
Ton Visser en Kees de Vries.

Voor het ABO-brevet (Algemene Basis Opleiding voor sportinstrukteurs
met als hoofdvakken leiding geven en
sportgezondheidsleer) slaagden de
Zandvoortse kursisten:
R.Arens, E.Arens-Zwagerman, F.Halderman-Meyer en S.Sebregts (leden van
de Zandvoortse Zwem- en Poloclub 'De
Zeeschuimers'). C.Smit-Kuipers (lid v.
de Zandvoortse Reddings Brigade). A.
Paap-Koning en M.Nijkamp-Koning
(leden van de voetbalver. Zandvoort'75).
C.AIblas, G.Terol, C.Spruit en A.Trouw
(leden van Zandvoortmeeuwen handbal) Th.Veltman (lid v.d. volleybalver.
Sporting OSS) en M. de Jager (lid van
het duikteam Zandvoort).

Pinksteren '82: een eindeloos
deinende mensenschare

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsessewag 34
2042 N H Zandvoort
tel. 14131

Pinksteren 1982. Radio en TV besteeduen ruime aandacht aan de invasie uit
het oosten. In het westen niets nieuws.
Daar ligt Zandvoort. Dagjesmensen uit
Amsterdam en lanqweekendverLiijvers
uit het Roerqebied kwamen eendrachtig
00 hetzelfde zonnige idee :zo dicht mogelijk hij elkaar te zijn op één strook
zand.

AKTIVITEÏTEN JUNI 1982
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EXPOSITIES
van 1 t/m 19 iuni:
Bijbels Museum rondom het thema de Svnagogo
(vitrine's)
van 2 juni t/m 30 juni:
Etsen van Dirkje Kuik; deze exnositie n.a.v het
boek Pmokkio, dat 100 jaar geleden door Carl
Collodi geschreven werd.

Bussen jakkeren af en aan, treinen puilen
uit, auto's schuiven langzaam naar het
begeerde einddoel. Menig weifelend qezinshoofd heeft zich opnieuw laten vermurwen door zijn op zand,water en ijs
beluste kroost. De karavaan trekt in
file verder.

FILM - INN
vrijdagavond 11 juni:
They shoot horses
vrijdagavond 25 juni:
A Space Odvsee
Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.

Een groot gedeelte van de buitenlandse
bezoekers wilde geen minuut van het
massale genoegen missen en stak daarom
vrijdag 28 mei al de grens over, zodat
luilaknacht op vreemde bodem doorgebracht kon worden. De politie besloot
het folkloristies gebeuren in ere te houden
door heel wakker te blijven en in de nacht
van vrijdag op zaterdag een parkeer aktie
te houden, waarbij 80 auto's een bon
kregen en tweemaal de kraanwagen uitrukte. De inheemse jeugd bleek een andere opvatting te huldigen over dit oorspronkelijke feest van plagerijen. OD het
raadhuisolein werden de vlaggemasten
uit de grond getrokken of afgebroken
en even later over de straat uitgespreid.

JEUGDAFDELING
Elke woensdagmiddag voorlezen voor kinderen
tot 11 jaar. Woensdagmiddag 9 juni a.s. speciale
pinokkio-middag.

VACANTIEABONNEMENTEN

Zaterdagmiddag kon Zandvoort de toeristen al nauwelijks meer herbergen. De
VVV was door de beschikbare bedden
heen en moest de vermoeide reizigers
doorverwijzen naar Haarlem, Hillegom
Lisse en Hoofddoro. Op eerste Pin kster.... eindeloos deinende mensenschare
dag was vervolgens Amsterdam aan de
beurt. Ook de kamoeerterreinen waren
speodig mudvol. Veel tentbezitters zoch- te van belang. De rekreatie per surfolank
ten daarna hun heil op het parkeerteris duidelijk nog steeds in oomars. Daar
rein bij het circuit.
staat tegenover dat degenen die zich
simpelweg met armen en benen in het
De internationale schare moet zaterdag sopje wensen voort te bewegen, dat wel
een merkwaardige indruk hebben gekre- steeds meer uit hun hoofd laten, als zij
gen van onze poltieke zeden en gebruieen blik geworpen hebben op het snelken. De waar die de politieke partijen
verkeer te water.
op de verkiezingsmarkt voor het raadDat het niet alle surfers voor de wind
huis te bieden hadden, bestond hoofdgaat, mag duidelijk zijn. De surfschool,
zakelijk uit ijsjes, stukjes haring, bowl,
limonade en luciferdoosies. Voor de be- de strandpolitie en de zandvoortse reddingsbrigade kwamen er een aantal mawuste konsument geen eenvoudige
len aan te pas om surfers die in moeilijkkeuze.
heden waren geraakt op het droge te
Strandoachters, horeca en overige nering- brengen. Een 33-jarige surfende Velsecoenden beleefden dit pinksterweekend naar die, uitgeput door de aanwakkerende wind, noodsignalen gaf, wist toen
weer eens gulden tijden. Zowel in de
oorpskern als OD het strand was een ein- hulp al naderde nog op eigen gelegenf'eloos deinende mensenmenigte te zien. heid het strand te bereiken. Maar een
Ook op het water zelf was het een druk- 23-jarige duitser moest ,afgemat en zee-

evenementen
igenda
c nsdag 8 juni:
Zandv. Avondfietstochten, inschr.
< vertrek strandpav. 8 Trefpunt v.a.
ï.30 uur, inl. tel. 17547
woensdag 9 juni:
£ randloop 2,5 - 4 en 8 km, start 19.
^ J uur pav. 18, inl. H.van Dragt, tel.
C 3 - 339744.
v
Üdag 11 juni:
P 'm-inn, Openbare Bibliotheek, aanv
'ig 21.00 uur, toegang gratis.
2
Eierdag 12 juni:
^uurwerk op het strand voor de Roto
'ide, mmv. Harmonie Excelsior,
Huofddorp.
Autotoertocht voor het KNAC brevet,
A~"'V Sandevoerde.
2
<"-terdag 12 en zondag 13 juni:
T'uck Power festival, op het circuit.
B'aderie in centrum dorp, aanvang
!3 nrj uur.
c

donderdagavond lOiuni:
Muziekavond met medewerking van het dwarsfluitkwartet Marijke Paap uit Zandvoorr
Aanvang 20.15 uur. Toegang aratis.

dinsdag 15 juni:
4e Zandv. Avondfietstochten, inschr.
en vertrek strandpav. 8 Trefpunt, v.a
18.30 uur. Inl. 17547
woensdag 16 juni:
Strandloop 2,5 - 4 en 8 km, start 19.
30 uur pav. 18, inl. H.van Dragt, tel.
023 - 339744.
zaterdag 19 juni:
Fly Away vliegerwedstrijd om de Zilveren Vlieg van Zandvoort, tevens voorronde ned. kampioenschap en vliegervierdaagse op parkeerterrein Zuid, aanvang 14.00 uur. !nl. tel. 14618
zaterdag 19 en zondag 20 juni:
Open Prindle wedstrijden, Zuiderstrand.
zondag 20 juni:
Talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020 - 245852 of
02507-17170
Voor nadere informaties VVV Zandvoort, tel 17947

Voor zomergasten van Zandvoort is een soeciaal vacantieabonnement mogelijk. OD vertoon
van een bibliotheekkaart uit oe eigen woonolaats
gratis. Indien geen bibliotheekkaart van de eigen
woonplaats, Ledragen de kosten voor kinderen
tot 18 jaar f. 5,-- statiegeld en voor volwassenen
f. 5,-- statiegeld en f. 2,50 leesgeld. Het statiegeld
wordt bij beëindiging van het abonnement terug
betaald.

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort

en enorme files oo de wegen
.iiek, door de ZRB opgevist worden.
Afgelopen maandag speelde de oostenwind menig golvenberijder oarten. Een
drietal overmoedigen zag geen kans meer
op eigen houtje de kust te bereiken. Onder het toeziend oog van de belangstellende strandliefhebbers bracht de politieboot redding.
Wie het weekend overziet, kan in ieder
geval één konklusie uit het warme intermezzo trekken: langverblijvers mogen
dan steeds minder zien in de zandvoorfse geneugten, dagjesmensen en weekendgangers vinden het hier nog steeds
een paradijs.

v. d. Werff
mijn bakker
sind» 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

TE GEK

^

Originele gympen
vanaf maat 20
In roze, lichtblauw
en knalgroen.
Vartaf
f. 39,-

kinderwinkeltje
l
buureweg
.
V (zijstraat kerkstraat) J

'\

tussen 16.00:18.00 uur/ ; •'.; ]
•behalve.zondags ' • '
Wij bezorgen ert halen dé ^'.';

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.p.g. 13769

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDÜNEN.
Off. Luxaflaxdealar
Wij maken gaarna vrijblijvend offarta.

BEL
PUZZELLSJN
020-21«ii

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365
ƒ

Postbus 374, "..
2040 AJ Zandvoort
Bel voor prijsopgave
e n-titel lijst:
02507-18326

U kunt direct meedoen aan het

VERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:
1. de bejaardenwoning GASTHUISHOFJE 17
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers.
Huurprijs f. 148,95 per maand.
B&W verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan
a. alleenstaanden van 55 jaar of ouder
b. een echtpaar van 55 jaar of ouder.
2. de flatwoning VAN LENNEPWEG 24 2

gemeente
zandvoori
De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeentenad 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.

bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche.
Huurprijs f. 223,85 per maand.

Zandvoort, 28 mei 1982.
De burgemeester voornoemd,
K.C. v.d. Mije, Pzn.

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 8
juni 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: 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 10 juni 1982 om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

PEUGEOT

Autobedrijf
Veisteege B.V.
Pakvéldstraat 21 Zandvoort,

CREMATIES

2. Aangeboden: eengezinswoning J.P.THIJSSEWEG
Gevraagd: 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
2-kamerf l atwoni ng.
Gevraagd: 3-kamerflatwoning
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.
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

ENORME STUNTVERKOOP VAN
EEN GROTE PARTIJ BANKSTELLEN o.a. LEDER EN STOF...
LET OP! De meubelen die te koop worden
aangeboden zijn allen van uitstekende kwaliteit.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN!

BANKSTELLEN
IN ZWARE RIB
v.a.f950.-

ZIJLWEG 9, HAARLEM,
TEL. 023 -32 61 82
OPENINGSTIJDEN: ma. t/m vrij. 14.00-17.00 uur
Do: koopavönd"l9.ö6-21.00 u./za. 11.00-17.00 u.

BEGRAFENISSEN

RUILRUBRIEK JUNI 1982
1. Aangeboden : eengezinswoning ( met vrij uitzicht)
CELSIUSSTRAAT
Gevraagd: eengezinswoning elders in Zandvoort

TALBOT

BEKENDMAKING

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

voor
reparatlo- dükbodokklng - vofbouwinojon
on loodgieterswei*

bel 02507 17353

Bent u één van de gelukkigen die in
juni met vakantie kunnen gaan?
DAN BETAALT U MINDER
EN UW KEUS IS G R O T E R
VOORAL ALS U DAN BOEKT BIJ REISBUREAU KERKMAN

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20
Zandvoort
Telefoon 02507 1 2560/1 3203

omroeper

Drukwerk voor iedereen!

Mees heeft zijn twee lievelingsteddybeertjes verloren en is ontroostbaar.
Wie er meer van weet,
belt 13644

D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

OPPAS gevraagd, van kinderen houdend en begripvol. Tel. 13162
ZOMER HUIS of ETAGE
TE HUUR GEVRAAGD
voor permanent. In!,
tel. 16959

inifallaiie bureau

OROENEITEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
i TEL. 02507 18484*

NETTE WERKSTER gevr
voor oinsdag en donderda
9-12 u. f. 12,50 per uur.TJ.
13542 in het weekend of
overige dagen na 19.00 u.

Tuincentrum "HET SPAARNE"
heeft nog tijd voor uw tuin
f 10.-per uur
verder alles leverbaar.
Tevens ook hek- + straatwerk.
Donkere Spaarne 32 - Haarlem
Telefoon 023 - 32 5464,

TE KOOP z.g.a.n. herenr?
cefiets, 10versn. kl. metaalgrijs, merk Gazelle Tour d'
Italia, f.450,--, tel. 13224

Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20-tel. 12071

tJMrgang no. 40

dinsdag 8 juni 1982

eanduaorrSE

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

samenstelling van kollege van b en w
zaleen hele klus worden

nieuws

kort&klein

• Op zaterdag 12 juni a.s. geeft het
Haarlems Blazersensemble een uitvoering in het gebouwvan de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein. Op het programma van het ensemble, dat onder
leiding staat van Simon Butter, staan
werken van L.Beethoven, J.S.Bach en
H.Andriessen. Aan het konsert wordt
solistiese medewerking verleend door
Henk van Ameron, een van de vaste
bespelers van het knipscheerorgel van
de kerk. Entreebewijzen zijn tegen geringe betaling verkrijgbaar aan de ingang van het kerkgebouw op de avond
van de uitvoering. Aanvangstijd 8 uur.

V.l.n.r.: Jan Termes nog net zichtbaar (wil niet met slechte roeiers in zee). Van As (ziet het niet zitten met de vvd in één
kollege). Peter Ingwersen achter de tafel (denkt hij er net zo over? ), Gert Toonen (programma zal beslissend zijn
voor deelname), en P.FIieringa (Zandvoort is onbestuurbaar geworden). Kortom: een klus wordt het zeker.

De formidabele verkiezingswinst van de
vvd bij de raadsverkiezingen van vorige
week ligt als een molensteen om de hals
van de overige partijen. De ondubbelzinnige uitspraak van de zandvoortse kiezers
die het gevoerde beleid van de afgelopen
jaren hardhandig hebben afgestraft, zal
binnen afzienbare tijd vertaald moeten
worden in een nieuwe kollegesamenstelling. Maar dat zal, gezien de eerste reakties, nog niet zo eenvoudig zijn.
Voor de vvd lijkt het natuurlijk niet zo
ingewikkeld. Binnen de nieuwe politieke verhoudingen zijn de liberalen oppermachtig. Zij kunnen het zich dan ook
permitteren lankmoedig te zijn. In vvdkringen wordt benadrukt dat zij er ze
ker niet op uit zijn anderen het vel over
de oren te halen. Attema:' het gaat nu
niet om het belang van één partij, maar
om het algemeen belang van Zandvoort.
Daar zit ik voor in de raad. Daarom ook
is samenwerking met andere partijen geboden. We willen helemaal de dienst
niet uitmaken. Het zou goed zijn voor
Zandvoort als er een afspiegelingskollege tot stand kwam.'
Jongstleden vrijdag is er in het vvd-beraad gesproken over de mogelijkheden
voor een nieuw kollege. Als grootste
fraktie zal, naar goed politiek gebruik,
het initiatief tot de komende onderhandelingen uitgaan van de vvd. Nog deze
maand zullen alle partijen, geen uitgezonderd, om de tafel genood worden
voor een openbaar beraad. Hoewel het
een publiek geheim is dat er bij de liberalen stemmen opgaan om méér dan
één wethouder te leveren, wordt in cerste instantie afgestevend op een -afspiegelingskollege, een zo breed mogelijke
samenstelling.

Bij het cda en de pvda, die het eerste in
aanmerking zouden komen voor een dergelijk kollege, heersen echter nogal wat
twijfels. En dat is dan nog zachtjes uitgedrukt. De grote verliezers van de verkiezingen, de christendemokraten, zijn
verbitterd over de kiezersontrouw. Volgens lijsttrekker van As hebben drie aspekten een rol gespeeld bij de nederlaag:
de landelijk neergaande lijn van het cda,
het feit dat er geen 'echte' zandvoorters
op verkiesbare plaatsen stonden en last
but not least het circuit. 'Dat heeft naar
twee kanten gewerkt, aldus van As, de
cda-formulering dat het kontrakt met
de CENAV gehandhaafd moest worden
tenzij er een goed ekonomies alternatief
voorhanden zou zijn, was voor de circuitvoorstanders veel te soepel Maar voor
diegenen in christelijke kring die grote
ethiese bezwaren hadden omdat er in de
racerij met mensenlevens gespeeld wordt,
ging het juist weer te ver. De brief van
de pastores, die het mensonwaardig karakter van de racesport aan de kaak stelden, heeft daar zeker een rol bij gespeeld.
Vlak vóór de verkiezingen werd daar
door een paar dodelijke ongelukken nog
eens de nadruk op gelegd.'

De christendemokraat wil er geen doekjes om winden. Naar zijn mening heeft
de kiezer zich laten verleiden door het
direkte materiële belang. 'Men heeft
niet naar de toekomst durven kijken. De
middenstand, en dan bedoel ik werkgevers én werknemers, krijgt pas oog voor
nieuwe problemen zoals de teruglopende bevolking, als het eenmaal zover is,
als het aan den lijve ondervonden wordt.'

• Het jaarlijkse jazzfestival onderde
benaming 'Jazz behind the beach' is
door de organisatoren vastgesteld tijdens het tweede weekeind van augustus. Evenals voorgaande jaren zullen
aan het festival weer een groot aantal
jazzformaties en -orkesten deelnemen.
De organisatoren Wim Nederlof, Hans
Bossink en Wim van der Zeijs hebben
bij de techniese en programmatiese
voorbereiding van het muzikale spektakel inmiddels assistentie gekregen van
Theo Hilbers, GertToonen en Louis
Schuurman. Zij zullen ieder een afzonderlijk onderdeel van het festival
voor hun rekening nemen.

agenda
woensdag 9 juni:
Strandloop 2,5 - 4 en 8 km, start 19.
30 uur pav. 18, inl. H.van Dragt, tel.
023 - 339744.
vrijdag 11 juni:
Film-inn, Openbare Bibliotheek, aanvang 21.00 uur, toegang gratis.
zaterdag 12 juni:
Vuurwerk op het strand voor de Rotonde, mmv. Harmonie Excelsior,
Hoofddorp.
Autotoertocht voor het KNAC brevet,
ASV Sandevoerde. .
zaterdag 12 en zondag 13 juni:
Truck Power festival, op het circuit.
Braderie in centrum dorp, aanvang

13.00 uur.
dinsdag 15 juni:
4e Zandv. Avondfietstochten, inschr.
en vertrek strandpav. 8 Trefpunt, v.a.
18.30 uur. Inl. 17547
woensdag 16 juni:
Strandloop 2,5 - 4 en 8 km, start 19.
30 uur pav. 18, inl. H.van Dragt, tel.
023 - 339744.
zaterdag 19 juni:
Fly Away vliegerwedstrijd om de Zllveren Vlieg van Zandvoort, tevens voorronde ned. kampioenschap en vliegervierdaagse op parkeerterrein Zuid, aanvang 14.00 uur. Inl. tel. 14618
zaterdag 19 en zondag 20 juni:
Open Prindle wedstrijden, Zuiderstrand.
zondag 20 juni:
Talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020 - 245852 of
02507-17170
Voor nadere informaties VVV Zandvoort, tel 17947

rolskiwedstrijd in zandvoort

lees verder op pag. 2

waterstanden
juni
9

10
11

H.W.
05.47
06.18
06.58
07.37
08.24
09.18
10.19
11.22
00.01
01.04
02.02
02.51
03.39
04.29
05.20
06.03

L.W.

H.W.

13.48
14.20
14.59
15.37
16.21
17.16
18.18
19.22
08.01
09.03
10.02
10.50
11.39
12.29
13.21
14.03

02,10
18.11
18.49
02.47
19.26
03.25
20.05
04.05
20.54 04.55
21.51
05.50
22.53
06.53
- .- "08.01
12.25
20.22
21.27
13.29
14.27
22.27
15.22
23.22
16.13
00.12
16.58
00.59
17.47
01.49
18.40
02.41

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Richard van As, die overigens nog met
22
bestuur en fraktie in konklaaf zal gaan
23
over een definitief standpunt, vraagt
zich persoonlijk< af of het wel zinvol voor 24
het cda is met de vvd in zee te gaan.
Springtij 8 en 23 juni
'De zandvoortse kiezers hebben het cda
17 en 30 juni
duidelijk afgewezen. De inbreng van het Doodtij
cda is niet gewaardeerd. Als je naar de
uitslag kijkt kun je alleen maar zeggen
dat de bevolking blijkbaar een kollege
van vvd en gemeentebelangen wil. Laten
die het dan ook mt-ar waarmaken, dat
ligt het meest voor de hand.'

L.W.

eanduüortee Noenan>

Morgenavond om plm 7 uur starten op de racebaan in de noorderduinen
de eerste nederlandse rolskiwedstrijden, georganiseerd door de gloednieuwe Rolski- en Langlauftereniging Zandvoort. De wedstrijden, waarvoor zich cirka 250 rolskiers hebben opgegeven, vormen een voorproefje
van de nederlandse kampioenschappen rolski welke op 18 en 19 september a.s. eveneens in Zandvoort zullen worden gehouden.
Op bovenstaande prent een voorloper van het rolski zoals dat onder de
naam 'pedespeed' rond 1870 in Engeland en Frankrijk als rekreatie- en
wedstrijdsport werd beoefend. De perfektie van het materiaal ging zelfs
zo ver dat de wielen van de dames waren voorzien van spatborden.

zaalvoetbal in broeihitte

SUBSIDIES VOOR AUDIOVISUELI
PRODUKTIES IN PROVINCIE EN
REGIO

De publieke belangstelling voor het
zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen in de Pellikaanhal heeft nauwelijks te lijden onder de tropiese temperaturen,welke in de zaal aan de A.J.
van der Moolenstraat nog enkele graden hoger liggen dan buiten al het
geval is.

De provincie Noord Holland heeft eei
aparte post op de begroting staan wa£
uit subsidies voor audiovisuele produl
ties kunnen worden gegeven.
Amateurs en professionals die een audiovisueel produkt willen maken, een
film, diaserie of videoband kunnen
hiervoor subsidie aanvragen. Het heefi
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 regie
's ervan;
-het produkt van goede kwaliteit is
en bruikbaar voor bepaalde publieksgroepen.
Geen subsidie kan worden gegeven
voor kommersiè'le produkties of produkties met een public relation doel.
Subsidieverzoeken moeten uiterlijk 1
oktober 1982 worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten van Noord Holland, postbus 123, 2000 M D Haarlem.
Informatie, richtlijnen en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de provinciale griffie, tel. 023 - 163274.

En dit laatste kan zeker niet alleen
worden toegeschreven aan het brandende hemellichaam, ook de duels tussen
de ploegen in tie A- en B divisies jagen
de barometerstanden tot ongekende
hoogten op. Vooral als de klinkende
namen uit de voetbalwereld, zoals Simon Tahamata en Frank Neeskens, optreden. Dat geeft vuurwerk op de vierkante centimeter en de Klikspaan, de
ploeg waarin zij ekselleren, is in de
eerste divisie B met vier overwinningen
dan ook veruit favoriet voor de titel.
Maar ook l'lsis met twee gewonnen wedstrijden zit nog volop in de race.
In de eerste divisie A is nog maar weinig
tekening in de strijd te bespeuren omdat er slechts enkele duels hebben
plaatsgevonden. In de tweede divisie A
gaat Duivenvoorden thans alleen
aan de kop en in de tweede divisie
B en C respektievelijk REA en Colpitt
en Nihot. Drie overwinningen brachten
hen aan de leiding.
Onderstaande uitslagen zijn een momentopname van de strijd die nog tot
begin volgende maand in de Pellikaanhal zal worden voortgezet:

canduoortee hoeran}-

r

vraag niet hoe het kan
maar profiteer ervan!!
IEDEREEN DIE DEZE ADVERTENTIE
INLEVERT KRIJGT 10<>/o KORTING OP
ALLE KINDERKLEDING EN EEN GRATIS
l ALL
:OPJE KOFFIE EST ONZE KOFFIESHOP ! !
\KOP

Eerste divisie A: Marcel Schoorl- Tiffany All Stars 4-3; HongKong-Peter Korver3-1-; Marcel Schoorl-Textlite 14-3;
Tiffany All Stars-Textlite 4-3. Eerste
divisie B: Luykx-Rinko 2-1;Moulin Rouge-Pim Jansen 3-1; Klikspaan-Aurora
4-0; Fotolitho-Luykx 4-0; Tweede divisie A: Duivenvoorden-HB-Alarm 0-0;
Aleichem Boys-Autovision 2-1; Medina
Carpets-Autovision 3-5. Tweede divisie
B: Casino-Versteege 4-2; REA-Rabbel
Boys 6-1; Lippies Boys- Mobil Oase Team
3-1. Tweede divisie C: Nihot-Reprox
vervolg van pag. 1
3-4; Publieke Werken-Café Bluys 3-1;
Colpitt-Drommel 6-1; NutsspaarbankDubrovnik 9-2. Veteranen: HairshopNihot 3-2; Flipper-Keur 5-3; KerkmanPim Janssen Olds 3-1; Looman-IMihot
6-1.

Voor diegenen die het nog niet wisten . . . .
We hebben een grote collectie babykleertjes o.a. Absorba, 'n 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-shirts,
sweaters en jacks alles t/m maat 164 en ook nog bikini's, zwembroekje s enz.
Te veel om op te noemen. Komt U zelf maar eens kijken !
Deze aanbieding geldt de hele maand juni.

kinderwinkeltje buureweg
(zijstraat kerkstraat)

samenstelling van kollege
zal een hele klus worden

GESLAAGD VOOR EKSAMEN
Aan de VU te Amsterdam behaalde
oud-ingezetene F.R.Dorsman de
leraarsbevoegdheid voor de vakken
Engels en Frans.

De plaatselijke socialisten komen morgen met bestuur en fraktie bijeen om de
situatie te bespreken. Gert Toonen ziet
nog grote problemen rijzen als er met de
vvd overeenstemming over een programma bereikt moet worden. 'Sociale woningbouw is en blijft punt nummer één.
De ideeën die wij daar over hebben, zullen wat mij betreft overeind moeten blijven. Jazeker, dat hangt samen met de geluidshinderproblemen. Ikzelf wens wat
dat aangaat niets in te leveren. Het lijkt
me dan ook een hele klus om met de vvd
rond te komen.'
Wethouder Aukema ziet het op dit moment wat pragmatieser. 'Die 'circuitaffaire, daar zitten we toch nog wel een
paar jaar aan gebakken. Dat hoeft misschien geen struikelblok te zijn voor de
komende periode.' Wat niet wil zeggen
dat hij met elk'e kollegesamenstelling
akkoord zal gaan. Een kombinatie van
de drie A's: Attema, Aukema en van As
is niet bepaald zijn grootste ideaal.

Op de Filippijnen strijd het
NDF/NPA om het volk te
bevrijden van de
Marcosdiktatuur.
Het NDF/NPA kreeg in 1980
van de X min Y Beweging
een subsidie van

/100.000
Sluit aan bij de X min Y
Bevveging, Amaliastraat 7,
Den Haag, telefoon 070645433, gïro 609060 of
Postbus 14, Turnhout (B),
telefoon 014-411750.

Ook Jan Termes (d'66) ziet een kollege
op brede basis niet zomaar gevormd. En
wat zijn eigen positie betreft, zegt'Termes:' ik wacht het maar even af op de
achtergrond. Het had misschien anders
gelegen als d'66 twee zetels gehaald had.'
Maakt een eventueel afhaken van pvda
en cda zijn kans op terugkeer in het kollege niet groter? 'Dat valt zo een, twee
drie niet in te zien. De vvd zal als winnaar haar program wel zo veel mogelijk
terug willen vinden in het kollegeprogramma. Met name op het punt van
ruimtelijke ordening liggen erverschillen met d'66. Er is natuurlijk nog van
alles mogelijk, maar over één ding Wil
ik heel duidelijk zijn: ik ga niet in zee
met een lekke roeiboot of met slechte
roeiers.'

wd gestemd?
dank u wel!

Inspraak nu is de verkiezingen ingegaan
met: de beste man op de juiste plaats.
En dat levert zo zijn eigen problemen op.
Attema is als makelaar ronduit onaanvaardbaar op de post van publieke werken, iets dat ook door de andere partijen herhaaldelijk naar voren is gebracht,
zij het niet altijd in even resolute termen.
En Flieringa is, als dokter, niet beschikLaar voor de post Welzijn en Volksgezondheid. Dat zou een soortgelijke belangenvermenging te weeg brengen. Als
het kriterium van de kwaliteit de_doorslag geeft, kan inspraak nu eigenlijk
geen wethouder leveren, want voor finacien en pw zijn, naar zijn eigen zeggen,
bekwamere personages aanwezig dan de
binnenkort jubilerende arts. Flieringa:
'ik zie niet goed hoe het nu verder moet.'
Het is alles bijeengenomen dus geenszins uitgesloten dat diegenen in de vvd,
die om een sterk door de liberalen beheerst kollege roepen, uiteindelijk toch
hun zin zullen krijgen. Voor de politiek
geïnteresseerde burger breekt in ieder
geval nog een boeiende periode aan.
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raadsleden

1948

-

1978

30jur tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365

BEL
PUZZELLIJN

17373
Wij helpen in vele noodsituaties door kinderoppas,
klusje, boodschap, begeleiding en een praatje of bezoekje

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?
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spijkerbroek moet casino
overeind houden
Het is droevig gesteld met de duurdere
soort goklust van de nederlanders. Het
bekende verschijnsel dat in ekonomies
slechte tijden veel mensen juist graag hun
toevlucht zoeken in het kansspel, blijkt
niet op te gaan voor de legale casino's.
Steeds minder mensen voelen zich geroepen harde guldens neer te tellen
voor de pseudo-mondaine glitter en
glans van de veredelde gokhuizen.

2 juni - 7 juni 1982
gehuwd: D.O.Vastenhouw en N.G.
Mol l, J.Westland en C.E.M.Paauw; E.A.
M.M. van Nes en H.Biel.
geboren: Avi Mosheé zv J.Ovadja en
M.C.Franken; Wichel zv B.van Kampen
en J.E.M.Visser; Patrick zv C.G.Zwemmer en S.Rosenboom.
overleden: W.Harms oud 71 jaar.

waterstanden
L.W.
15.37
16.21
17.16
18.18
19.22
08.01
09.03
10.02
10.50
11.39
12.29
13.21
14.03

H.W.
20.05
20.54
21.51
22.53
- .12.25
13.29
14.27
15.22
16.13
16.58
17.47
18.40

Toch keken in 1981 nog altijd 290.000
mensen gebiologeerd naar de draaischijf
van de zandvoortse roulettetafel. Of
vroegen met kloppend hart een kaart
bij in het voorname 'black jack', dat in
het koffiehuis gewoon 'één-en-twintigen' heet. Twee jaar daarvoor kwamen
er echter 100.000 betalende bezoekers
méér in het monte carlo van de noordzeekust. Kon in 1980 de terugloop van
het aantal gelukzoekers (min 71.000)
nog verklaard worden door de komst
van het casino in Scheveningen, voor
1981 (min 27.000) moest een andere
verklaring gevonden worden.

juni H. W.
12
07.37
13
08.24
14
09.18
15
10.19
11.22
16
00.01
17
01.04
18
02.02
19
02.51
20
03.39
21
22
04.29
05.20
23
24
06.03

Het jaarverslag over 1981 van de Nationale Stichting Casinospelen zoekt het
in de ekonomiese teruggang en in de
toenemende konkurrentie van buitenlandse en illegale speelhuizen. En ook
de met een riks verhoogde toegangsprijs, f.7,50, zou een rem gezet hebben
op de goklust. Helemaal bevredigend
lijken deze verklaringen niet. Zo blijken
de speelautomatenhallen in deze barre
financiële tijden uitstekend te floreren,
terwijl juist daar in grote getale mensen,
met name jongeren, met weinig maatschappelijke en financiële vooruitzichten rondlopen. Krisisgevoelens zijn
nimmer een rem geweest op de goklust.
Integendeel.

Springtij 8 en 23 juni
Doodtij
17 en 30 juni

Het zandvoortse casino staat niet alleen
in zijn malaise. In Valkenburg gaat het
nog veel slechter. De buitenlandse konkurrentie speelt daarbij vermoedelijk
een grote rol. Ook in Scheveningen
loopt het aantal spelers terug, zij het
niet zo fors. Zoals uit onderzoek bleek,
teren de casino's op het direkte achterland en dat is voor de zuidhollandse
badplaats aanzienlijk groter.
Voor de leiding van de casino's zou de
gang van zaken aanleiding kunnen zijn
wat beter na te denken over het publiek
dat zij binnen haar deuren wenst. Want
wat dat betreft mag van een zweverig
beleid gesproken worden. Aan de ene
kant probeert men de beroemde buitenlandse casino's te imiteren door het
image van sprookjesachtige eksklusiviteit te handhaven, met rokkostuum en
galajurk en al. Aan de andere kant
zoekt men naarstig naar popularisering,
tot in het kneuterige toe. Maar van beide walletjes eten lukt natuurlijk niet.
De oplossing die de Nationale Stichting
Casinospelen in zijn jaarverslag voorstelt is typerend. De stichting is van
plan, zodra de wettelijke mogelijkheid
daarvoor bestaat, uitbetalende speelautomaten te plaatsen in de casino's.
Maar dan wel in een afgescheiden ruimte. Want spijkerbroek en smoking zijn
beide welkom, maar mogen elkaar niet
voor de voeten lopen.

eanduoortee hoeranh

evenementen
agenda

L.W.
04.05
04.55
05.50
06.53
08.01
20.22
21.27
22.27
23.22
00.12
00.59
01.49
02.41

eanduaortee Noeranl1
De overheid spint overigens garen bij de
aanwezigheid van de kansspelers. De
zandvoortse begroting gaat er via de
toeristenbelasting zo'n f.450.000 op
vooruit. En het rijk int aan kansspelbelasting van de drie casino's een slordige
54 miljoen. Waarmee het toch nog een
graantje meepikt van het zwarte geld
dat in het gokwezen rondgaat. Voor de
plaatselijke middenstand is er niet zoveel reden tot vreugde. Uit een onlangs
gepubliceerd onderzoek van het instituut voor rekreatie en toerisme werd
duidelijk dat de casinobezoeker zijn
neus nauwelijks buiten de speelzaaldeur
steekt. De fiche wordt zeker al te duur
betaald.

Als EERSTE en waarschijnlijk
ook als ENIGE, dus u moet wel
verdomd SNELZIJN, verkoop
ik een MITSUBISHI VIDEO
vzonder twijfel met het mooiste
beeld) met picturesearche, stilstaand beeld en 14 oagen 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
Raltestraat 56
Tel. 13618

kindervriend kaye
ontving loeres
Het Nationaal 1 April Genootschap,
waarvan het hoofdkwartier sinds jaar
en dag in Zandvoort is gevestigd, heeft
vorige week de voor enkele dagen in
ons land vertoevende Danny Kaye verblij d met een zogeheten inter-loeres
voor zijn gehele oeuvre van humoristiese films en zijn huidige werk als reizend ambassadeur van het kinderfonds
van de Ver. Naties, UNICEF.
Toen Kaye in ons land arriveerde waren
algemeen sekretaris Edo van Tetterode
en voorzitter Theo Hilbers van het genootschap er als de kippen bij in het
overladen programma van de komiek/
kindervriend in te breken om hem de
loeres te overhandigen. Dat gebeurde
in de bar van het hoofdstedelijk Hiltonhotel, waar Kaye met uitstekend getimede en geakteerde verbazing het
beeldje voor zijn verdiensten in ontvangst nam. De vraag of hij de komst
van de in vol ornaat gestoken leden
van het genootschap en hun beweegredenen helemaal begreep zal wel nooit
beantwoord worden, maar hij deed in
ieder geval alsof en dat leverde een
paar fraaie acts op.
Kaye zei zeer vereerd te zijn met de
loeres, waarvan hij de voorstelling niet
direkt thuis kon brengen. Toen hem
werd meegedeeld dat die geïnspireerd
was op de beelden van het Paaseiland,
beantwoordde hij dit met een brede
grijns en een langgerekt ahhhhhhhhh.
De ceremonie duurde maar kort,want
Danny Kaye moest nodig naar bed om
uit te rusten van zijn bliksemtoernee
langs diverse plaatsen in ons land.

Maar de onderscheiding gaf hem -zo
vlak voor het slapen gaan- een tevreden gevoel. Het was allemaal niet voor
niets geweest. In hun nopjes waren ook
beide leden van het genootschap. De
stunt, die een groot aantal fotografen
naar het hotel had gelokt, was gelukt.
Een uitstekende Zandvoort promotion,
vond Hilbers.

vrijdag 11 juni:
Film-inn, Openbare Bibliotheek, aanvang 21.00 uur, toegang gratis,
zaterdag 12 juni:
Vuurwerk op het strand voor de Rotonde, mmv. Harmonie Excelsior,
Hoofddorp. Aanvang plm. 22.00 uur.
Autotoertocht voor het KNAC brevet,
ASV Sandevoerde.
zaterdag 12 en zondag 13 juni:
Truck Power festival, op het circuit.
Braderie in centrum dorp, aanvang
13.00 uur.
dinsdag 15 juni:
4e Zandv. Avondfietstochten, inschr.
en vertrek strandpav. 8 Trefpunt, v.a
18.30 uur. Inl. 17547
woensdag 16 juni:
Strandloop 2,5 - 4 en 8 km, start 19.
30 uur pav. 18, inl. H.van Dragt, tel.
023 - 339744.
zaterdag 19 juni:
Fly Away vliegerwedstrijd om de Zilveren Vlieg van Zandvoort, tevens voorronde ned. kampioenschap en vliegervierdaagse op parkeerterrein Zuid, aanvang 14.00 uur. Inl. tel. 14618
zaterdag 19 en zondag 20 juni:
Open Prindle wedstrijden, Zuiderstrand.
zondag 20 juni:
Talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020 - 245852 of
02507-17170
dinsdag 22 juni:
4e Zandv. Avondfietstochten, inschr.
en vertrek strandpav. 8 Trefpunt v.a.
18.30 uur. Inl. 17547
woensdag 23 juni:
Strandloop 2,5 - 4 en 8 km, start
19.30 uur pav. 18, inl. H.van Dragt,
tel. 023 - 339744.
vrijdag 25 juni:
Film Inn, Openbare Bibliotheek, aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.
Midzomernachtloop, 8 km, verlicht
met fakkels, aanvang 23.00 uur vanaf
de Rotonde. Inschrijven bij strandpav.
8 Trefpunt, 9 Club Maritime en 10
SeaGull.
zaterdag 26 juni t/m zondag 4 juli:
Week van het paard, festiviteiten rond
het paard op verschillende plaatsen in
Zandvoort.
Voor nadere informaties
VVV Zandvoort, tel. 17947

NIEUW NOORD IS BLIJ MET ZIJN SPEELTUIN
'Dat we hier zelf niet eerder aan gedacht hebben' zo zei wethouder Jan
Termes jongstleden zaterdag in zijn
openingswoord bij de officiële ingebruikname van het speelterrein tussen
de eerste Lorentzflat en de circuitduinen.
Een kompliment dus voor de inventiviteit van de betreffende aktieve f latbewoners, die het gemeentebestuur net
zolang met hun gedegen plannen bestookt hebben, tot zij het 'geen bezwaar' op zak hadden. Behalve inventiviteit zijn er ook heel wat zweetdruppels aan te pas gekomen om het huidi
ge speelse resultaat te verkrijgen. Een
bijzonder resultaat. Dat vonden ook
de talloze kinderen van alle mogelijke
leeftijden die met zichtbaar en hoorbaar genoegen hun beste beentje voorzetten bij de feestelijke aktiviteiten
die door de betreffende flatkommissie

waren georganiseerd. Het zaklopen,
koekhappen, bliklopen, touwtrekken
en voetballen gaf niet alleen plezier
aan de deelnemers maar was ook voor
de toeschouwers een lust voor het oog.
Het speelterrein, dat door kinderen uit
de hele wijk bezocht wordt, is zo goed
als klaar. Er blijven nog twee dingen te
wensen over, een fietscrossbaantje voor
de niet meer piepkleintjes, dat met financiële steun van de gemeente nog
dit jaar kan worden aangelegd, en een
persoon met een waakzaam oog, die
enige vrije tijd zinvol wil besteden aan
het houden van toezicht. Wie zich
daartoe geroepen voelt kan 18418,
17968 of 19120 bellen. U wordt met
open armen ontvangen.

grove taal zit kommissie niet lekker

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 13 juni 1982:
10.00 uur: Ds. C. Mataheru

Woensdagavond 9 juni zou in de raadskommissie maatschappelijk welzijn gesproken worden over de maatschappelijke aspekten van de eksploitatie van
het woonwagencentrum aan hetKeesomplein. Die aspekten bleken ter vergadering vrijwel onvindbaar.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 13 juni a.s.:
10.00 uur : Ds. L. Dorst, Santpoort
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 12 juni a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 13 juni a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St
Ceaciliakoor.

De grove uitspraken van diverse raadsleden in voorgaande kommissie- en
raadsvergaderingen waren dus geheel
overbodig. Grote problemen waren er
helemaal niet volgens de kommissie.
Overal komt wel een wanbetaler voor,
luidde het nu. En zo'n boosdoener
hoort individueel benaderd te worden.
Het is hoogst diskriminerend daar een
groep mensen op aan te spreken.
De kommissieleden floten hun raadskollega's terug, die over de schreef waren gegaan. Ze bleven daarbij wel heel
mild: er was een verkeerde indruk gewekt, er was 'ongenuanceerd' over gesproken, het was naar overgekomen, en
dergelijke. Geen woord dus meer over
de 'onverbeterlijke a-socialen' zoals de
woonwagenbewoners vorige maand nog
heetten. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het woonwagencentrum
en de maatschappelijk werkster van het
Woonwagenschap hield voorzitter v. d.
Mije een kort betoog over de pogingen
om van de Keesompleiners 'echte Zandvoorters' te maken, te integreren in de
samenleving.
De wethouder, die voorheen nog gemeld had dat geen ambtenaar een voet
in het kamp durfde zetten, was een en
al welwillendheid en beloofde op vragen
van cda-kommissielid ter Veer dienaangaande dat er kontakt zou komen tussen de bewoners van het centrum en de
ambtenarij. Een persoonlijke aanpak
diende voorop te staan.
Er is dus niets aan de hand. Maar in dat
geval zou het een aantal raadsleden zeker passen in het openbaar het boetekleed aan te trekken. Zoals het nu gaal;
wast de reine linkerhand de vuile rechterhand schoon, waarna de gekozen
vertegenwoordigers weer over gaan tot
de orde van de dag.
Een andere affaire die in de kommissie
aan de orde kwam, betrof de subsidievoorwaarden gesteld aan het interparochieel maatschappelijk werk in Zandvoort. Het IMP had officieel bezwaar
aangetekend tegen de voorwaarde een
nominatieve opgave te moeten verlenen
van de kliënten, die hun heil zoeken bij
de maatschappelijk werkers in de Noorderstraat.
In een vorige raadsvergadering was, op
vragen van pvda-ster Ineke Wind, vastgesteld dat het niet de bedoeling was
geweest namen en adressen van kliënten
cp tafel te krijgen. Het ging de raadsleden louter en alleen om het aantal klienten,ingedeeld naar de aard van het
probleem.

PROTESTANTEBOND
zondag 13 juni a.s.:
10.30 uur : ds. J.C. Beekhuis, d.g.
Haarlem.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 12 en zondag 13 juni
T.Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 12382
Verder dan de zeer vertrouwelijke burola van de chef zouden de gegevens niet
komen. 'Onaanvaardbaar, waanzinnig,
het gaat de chef geen donder aan wie er
bij het maatschappelijk werk aanklopt',
fulmineerde mevrouw Wind. Niet alleen
werd volgens haar door deze kontrolemaatregel ae integriteit van deze instelling in twijfel getrokken, ook zouden
mensen er minder snel voor hulp naar
toe stappen, als ze wisten dat de gemeente daarvan op de hoogte gesteld
werd.
Een kwestie van privacy derhalve, bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De kommissie kwam er niet uit. Om
precies te weten hoe de vork in de steel
zit, zal in ieder geval de AROB-procedure, het beroep tegen overheidsbeslissingen, voortgezet worden. De rechtsprev.d. Mije probeerde de weerspannige so- kers zullen uitmaken wat het zwaarste
cialiste tevergeefs te overtuigen van de
weegt, privacy of overheidskontrole.
redelijkheid van het verzoek door te
wijzen op de lijst van namen en adressen die sportverenigingen dienen te verschaffen als zij in aanmerking willen ko-

APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder
tel. 13185
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

Vrijwillige Hulpverlening

17373

ook in zandvoort nieuwe betalingsregeling
politie
ZRB NAM MATERIAALLOODS
In een mededeling aan de plaatselijke
pers bericht de zandvoortse gemeentepol i tie dat het met ingang van volgende maand in ons land -dus ook in
Zandvoort - mogelijk wordt een door
de politie aangeboden schikking voor
betaling van een overtreding per postof bankgiro te voldoen.

GS ZIEN NIETS IN CIRCUIT BIJ SCHIPHOL

Zowel uit oogpunt van de verkeersveiügheid als ten aanzien van de geluidshir.der achten GS het ongewenst daarvoor de vierde baan van de luchthaven
te gebruiken, zoals de afgevaardigde aan
het provinciebestuur had voorgesteld.
Uitvoering van het idee zou slechts leiden tot het verplaatsen van de geluidshinderproblematiek naar Schiphol
waar het streven er juist op is gericht de
lawaaioverlast terug te dringen, aldus

men voor een subsidie voor jeugdleden.
Het verschil tussen meer- of minder-privacygevoelige gegevens ontging de cdaer.

SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

Tegelijkertijd wordt een eenvormig
mini-proces-verbaal ingevoerd, teneinde de afhandeling van dit soort zaken
verder te vereenvoudigen. Tevens wordt
met ingang van 1 juli a.s. het aantal
overtredingen, waarvoor de politie een
Nu lag er een nieuw voorstel, waarbij
schikkingsvoorstel kan doen, sterk uitnamen en adressen verstrekt zouden
gebreid. Bij inwerkingtreding van de
moeten worden aan de chef van de afdeling sociale zaken, de heer Groenhout. girale betaling van politietransakties

Gedeputeerde Staten van Noord Holland voelen niets voor de suggestie van
een der leden van Provinciale Staten om
het autocircuit van Zandvoort te verplaatsen naar de omgeving van Schiphol
in de Haarlemmermeer.

Voor wethouder v.d. Mije en fraktiegenoot ter Veer lag de zaak veel simpeler.
Het handelde om een louter financiële
vraag. De gemeente heeft er recht op te
weten wie en wat ze nu eigenlijk subsidieert. Wie weet werd een gedeelte van
de beschikbare f. 63.000 wel aangewend
voor niet-zandvoorters, daar was geen
enkele kijk op.

het kollege van GS in hun reaktie op
het voorstel. Hoewel de staten waardering hebben voor het 'spontane initiatief' menen zij dat het onvoldoende is
uitgewerkt. Mede doordat de verplaatsing betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer
en dat van de luchthaven Schiphol.
Zowel gemeente als luchthaven zijn
baas in eigen huis.
GS delen in hun antwoord nog mee
dat hun streven er op gericht blijft te
zoeken naar een zodanige bestemming
voor het circuitgebied, dat bij opheffing van de racebaan een mogelijk verlies aan arbeidsplaatsen gekompenseerd kan worden.

zal de direkte betaling aan de politieman op straat niet langer mogelijk zijn.
De nieuwe betalingsregeling omvat
twee mogelijkheden: (a) In geval van
aanhouding bij het konstateren van
een overtreding wordt aan de betrokkene op de plaats van de overtreding 'n
'kennisgeving van bekeuring' -het
nieuwe mini-proces-verbaal- uitgereikt,
b) Wanneer bij vaststelling van een
overtreding de betrokkene niet wordt
aangehouden volgt een mini-proces-verbaal dat bij het voertuig wordt achtergelaten of naar zijn/haar woonadres
wordt gezonden.
De betrokkene kan dan veertien dagen
na de uitreiking van het mini-proces
verbaal naar het politieburo van de gemeente gaan waar de overtreding werd
gemaakt en daar de boete voldoen. Dit kan gebeuren door middel
van kontante betaling maar ook met
een betaalcheque of een girobetaalkaart. De periode van 14 dagen
geldt tevens voor het overschrijven van
de boete op een daartoe door de politie aangegeven postgirorekening of
door middel van een aan de betrokkene
geadresseerde storting-/akseptgirokaart.
In geval de betaling te laat binnenkomt,
of een onjuist bedrag is betaald of de
vermelde gegevens (in het bijzonder het
procesverbaalnummer) onvolledig zijn,
wordt de boete teruggestort. Het proces-verbaal wordt dan normaal afgewerkt, dat wil zeggen dat het openbaar
ministerie in kennis wordt gesteld van
de overtreding en van het feit dat de
schikking niet is voldaan. Dat laatste
gebeurt uiteraard ook als er helemaal
niet wordt betaald.

De in aanmerking komende overtredingen, waarbij een schikking mogelijk
is, zijn overtredingen die gemaakt worden op de openbare weg, op het water
(o.a. overtredingen van het Vaarregle
ment), het miljeu (bijv. overtredingen
bij het deponeren van huisvuil), het
Wetboek van Strafrecht en enkele andere bijzondere wetten (visserijwet b.v.)
alsmede plaatselijke verordeningen
overtredingen betreffende het laten
loslopen van honden, het afsteken van
vuurwerk, enz.).
De schikkingsbedragen variëren van
f. 10,-tot f. 20,-.

ONDERWIJS

TEGEN
APARTHEID
GIRO 580900
ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND
lauriergracht 116 amsterdam rel.020-237335

FEESTELIJK IN GEBRUIK
Het jaar waarin de Zandvoortse Reddingsbrigade het 60-jarig jubileum
viert kreeg het afgelopen weekeind nog
een ekstra feestelijk tintje met het opnieuw in gebruik nemen van de materiaalloods aan de Marisstraat, welke door
de gemeente Zandvoort aan de ZRB is
afgestaan.
De loods werd in de afgelopen drie
maanden door een groot aantal leden
van de kustwacht in hun vrije uren ingrijpend verbouwd en van een nieuwe
techniese outillage voorzien. Een karwei dat door wethouder K.C. van der
Mije -zelf vanaf zijn jeugd lid van de
ZRB— bij de officiële opening met gerechtvaardigde trots werd gememoreerd. Er viel nog meer te vieren. De
reddingsbrigade kreeg een gloednieuwe
vlet aangeboden en de aankondiging
van de komst van de boot door de sekretaris van de KNBRD werd door de
aanwezigen met gejuich begroet.
Het kon niet op. Van een aantal buurtbewoners ontving de brigade een enveloppe met inhoud uit waardering
voor hetgeen oe leden in twaalf weken
tijd tot stand hadden gebracht. Van de
voorzitter van de KNBRD tenslotte
mocht de jubilerende kustwacht een
klok voor de loods in ontvangst nemen
'om bij de tijd te blijven en vooral op
de tijd te letten'. Maar zaterdagmiddag
werd niet naar de wijzers van het uur
werk gekeken. Men nam ruimschoots
u.e tijd de inrichting van de loods te bezichtigen en de brigade met het fraaie
resultaat te feliciteren.

wv-zandvoort ziet
de files groeien
Het binnenlandse toerisme is in op
mars. Ook dit jaar zullen honderdduizend nederlanders méér besluiten hun
gebruikelijke buitenlandse vakantie in
te ruilen voor een verblijf in eigen land.
Een krappere portemonnee speelt daarbij een grote rol, de modieuze ceintuur
wordt een beetje aangehaald.
Tegelijkertijd krijgen de buitenlandse
vakantiegangers meer belangstelling
voor ons land. Het Nationaal Bureau
voor Toerisme voorspelt een groei van
drie tot vijf procent. Ook het aantal
mensen dat er even een dagje tussenuit
wil, neemt zienderogen toe.

toerisme wel zin heeft als dat hoofdzakelijk tot grotere opstoppingen leidt.
De wegen en de parkeergelegenheid
zijn in Zandvoort nu al niet berekend
op de bekende zomerse stortvloed van
badgasten. Bevordering van het toerisme is één ding, een adekwate opvang
van de toeristen een ander. 'Ik vind
dat de overheid goed moet overwegen
waar ze mee bezig is als op die manier
het binnenlands toerisme wordt bevorderd.' Aldus Hilbers.

Hoofd voorlichting van het Bureau
voor Toerisme, J.W.Ruth, betoogt
daarentegen dat er nu eenmaal geen
kruid gewassen is tegen de massale toeloop op topdagen. Daar is geen beleid
op af te stemmen.
Zo slingert de diskussie nu al jaren
heen en weer. Zandvoort plukt van de
mooie zomerse dagen de vruchten,
waaronder een paar lelijke gebakken
peren. Die laatste krijgt de overheid
vervolgens op het bordje.

Al deze ontwikkelingen worden door
de overheid gestimuleerd. Het betekent
immers brood op de plank en werkgelegenheid. De toeristiese sektor is een
van de weinige die er nog rooskleurig
uitziet.
Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

De direkteur van de zandvoortse vvv,
de heerT.Hilbers, laat in de volkskrant
van afgelopen zaterdag de andere zijde
van de medaille zien. Hij vraagt zich af
of de stimulering van het binnenlands

r

vraag niet hoe het kan
maar profiteer ervan 11

belangrijke adressen

IEDEREEN DIE DEZE ADVERTENTIE
INLEVERT KRIJGT 10 o/o KORTING OP
ALLE KINDERKLEDEMG EN EEN GRATIS
:OPJE KOFFIE IN ONZE KOFFIESHOP ! !
Voor diegenen die het nog niet wisten . . . .
We hebben een grote collectie babykleertjes o.a. Absorba, 'n 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-shirts,
sweaters en jacks alles t/m maat 164 en ook nog bikini's, zwembroekjes enz.
Te veel om op te noemen. Komt U zelf maar eens kijken !
Deze aanbieding geldt de hele maand juni.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

J

kinderwinkeltje biiureweg .
(zijstraat kerkstraat)

Miele Wassalon
WASUNIEK

overzicht raadsverkiezingen in percentages
van '46 tot en met '82
o/o 1946

'49

• wassen
• lakenpakketten
• chem. reinigen
'82

'53

50

Haltestraat 63B - 2042 LL Zandvoort
tel. 1 4417
(Joke en Heleen)
Openingstijden: ma - di - do - vrij 08.30 - 17.30 uur
woensdag 08.30 - 13.00 en zaterdag 09.00 - 13.00 uur

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759
pvcla
ccla
coo ooooooc

vvd

inspr.nu
d'66

gem.bel.
ppz

Om misverstanden te voorkomen zijn
bij bovenstaand overzicht een paar opmerkingen op hun plaats. Om vergelijking mogelijk te maken zijn de namen
van de partijen gebruikt zoals die voorkwamen bij de raadsverkiezingen van
2 juni j.I. Daarbij is inspraak nu beschouwd als een voortzetting van de
lijst Breure. Onder Gemeentebelangen
zijn verschillende partijen opgenomen

van gelijke strekking zoals algemeen
zandvoorts belang, bevordering toerisme en verkeer, plaatselijk belang en
gemeentebelangen. De ppz, kombinatie van psp, ppr en cpn is een optelsom.
Tot en met 1970 nam echter de cpn
als enige van de kombinatie deel aan de
verkiezingen. Hetcda bestond natuurlijk jarenlang uit de afzonderlijke bloedgroepen kvp, chu en ar.

voor:

LUXAFLEX
HORREN
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

VADERDAG KADO'S
Overhemden korte mouw vanaf

26,00

Polo shirts korte mouw vanaf

26,00

Jack's vanaf
Sweaters vanaf

59,00
24,00

bel 02507 17353

Verder vele jeans, T.-shirts, pullovers enz. enz.

KAMPEREN met tent of
caravan op de Camping
naast het Ponypark Slagharen

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.

v.d.Werff

omroepers

Dat is gezellig. Tel. reservering en inl. 05231 - 2806

PEUGEOT

Pakveldstraat 21 Zandvoort.

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

KERKSTR.20

Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

• TEL: 13136

1948

-

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365

Bent u één van de gelukkigen die in
juni met vakantie kunt gaan?
DAN BETAALT U MINDER

Handelsdrukwerk

VERSTEEGE

D R U K K E R IJ

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

Van Petegem

Telefoon 02507 - 1 44 99

Kerkpad 6

—

Tel. 12793

—

bv
Zandvoort

EN UW KEUS IS G R O T E R
VOORAL ALS U DAN BOEKT BIJ REISBUREAU KERKMAN

Installatie bureau

REISBUREAU
KERKMAN

OROENEITEIN B.V.

Gioti' K r o c h t 20
Zimclvoort
Telefoon 02507 1 2 6 6 0 , 1 3 2 0 3

*
x

WORDT 13 UW GELUKSGETAL
IN RODE KRUIS BINGO?

*

*

WIE WEET, WANT U KUNT
13 SPEELWEKEN MEEDOEN!

*

*

"*"
*

•jf

Voor 13 achtereenvolgende speelweken meespelen betaalt u slechts
f20, — (inclusief portokosten)

-JL-

*
^lr

U KUNT ÓÓK 1 SPEELWEEK MEESPELEN!
Voor de eerstvolgende speelweek meespelen betaalt u f2, — (mclusief portokosten)

*
+

*
*
*
*
"*"
*
*
,
*
*
,
*
+
-4.
*

lTEL.02507 18484*

f 1 .000.000,- AAN PR IJZEN !
IEDERE DEELNEMER HEEFT 5 KANSEN
PER SPEELWEEK:
1 opdeSUPER-GELDPRIJSvanf 100000,2 opeen GELDPRIJS van f25,- totf25 000,3 opeen EXTRA-PRIJS m natura
4 opeen PREMIEPRIJS m natura
5 opeen GELDPRIJS uit de JACKPOT
6 GEMAKKELIJKE MANIEREN
OM MEE TE SPELEN:
POSTGIRO 9180: RODE KRUIS BINGO, Den Haag:
1 overschrijving uit uw giroboekje
2 storting via het postkantoor
3 betaalkaart zenden naar uw girokantoor
BANKGIRO 9180: RODE KRUIS BINGO, Den Haag:
4 overschrijving van gewone- of bankrekening,
(géén SPAARrekenmg en géén kasstorting )
BRIEF, BRIEFKAART OF TELEFOON:
5 inzenden van onderstaande coupon
6 telefonisch via Infocentrum 070-889272.
Stuur onderstaande coupon naar
RODE KRUIS BINGO, Postbus 30427, 2500 GK 's-Gravenhage.
r*f\i infkKI (opeen bnefkaartplakken 10 SOpostzegelóf in
O V J W r w n geopende enve op stoppen 10 60 postzegel)

^

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

-^""^^

Ja, Ik wil meespelen met RODE KRUIS BINGO!
Stuur mij alle informatie en eenspeciale betalmgskaart gratis toe
Naam mnvr /hpor

*

Adres

^

Postrorlp

Woonplaats

*

*
*
*
*

L

*

-A-

*
•±.
"
+
*

*
.

na nspannng even
tijd voor plezierige
ontspanning...

*
•^t"

Postgiroof
|
Bankrek nr
(opgave voor toezending van belang)
*
>
T ^ - ^i c^ - ^k -^k ^4 •r *" f ^c -• f ^e -^ ^ ^- k^ ^. k" ' f. ^t -- - ^i >- ' fL C
* - -^ fk C
r - . f Cw - f1,^
C ^

amsterdam / meuwendijk 37 / tel 020 - 24 04 34
zandvoort /kerkstraat 11 /tel 02507-1 3580
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grand prix '82 wordt zware financiële
dobber voor cenav
De kurk waarop het circuit sinds jaar
en dag drijvende wordt gehouden, de
Grand Prix races, is langzamerhand
met geen hengel meer boven water te
houden. Ook voor dit jaar, waarin
Zandvoort op gelukkige wijze aan zijn
internationale race kwam door het afkeuren van een ander circuit, worden
weer aanzienlijke verliezen verwacht.
Het gezegde: de een zijn dood is de ander zijn brood, blijkt nu eens niet op
te gaan.

De ijlings bij het SNS ingediende aanvraag voor een kwart miljoen harde
nederlandse guldens is inmiddels ook
door deze organisatie terzijde gelegd,
omdat de Grand Prix niet aan de subsidievoorwaarde voldoet. De SNS die
de lotto- en totoinkomsten beheert
en verdeelt, vindt dat de wedstrijden
om voor zo'n donatie in aanmerking
te komen in het kader van de nationale selektie gehouden moeten worden. En daar is met de Grand Prix,
waaraan vermoedelijk geen enkele
nederlander deelneemt, geen sprake
van.
Maar alle hoop is nog niet verloren.
Het ministerie van Ekonomiese Zaken
beziet op dit moment nog of er een
andere mogelijkheid is geld in het
evenement te stoppen. Dat zou kunnen gebeuren omdat de internationale
naam en faam van Nederland gediend
zou zijn met de zandvoortse Grand
Prix. Het is nog niet duidelijk of de
jul i-races aan de voorwaarden voor
deze 'holland-promotie' subsidie voldoen. Naar verluid zou dit haagse potje
met name bedoeld zijn voor nieuwe
aktiviteiten. Overigens zou de Cenav
van deze kant hoogstens f 50.000,kunnen verwachten. Een druppel op
de gloeiende plaat, want de totale
kosten bedragen, minstens 3 miljoen.

GESLAAGD VOOR EKSAMEN

Donderdag 24 juni vindt op initiatief
van de zandvoortse vvd een openbare
bijeenkomst plaats in het kader van de
kollegevorming. Voor de bijeenkomst
zijn alle pasgekozen raadsleden uitgenodigd. Elke partij kan bovendien één
bestuurslid meenemen. Op de agenda
staat: de te volgen procedure, het vergaderschema, het kollegeprogamma en
de samenstelling van een nieuw kollege
van B en W. De vergadering heeft een
oriënterend karakter.
Belangstellenden zijn welkom in de
raadszaal van het gemeentehuis om
20.00 uur.

nieuws

Pat de Cenav de moeilijkheden al zag
aankomen, werd enige weken geleden
duidelijk. Toen besloot de eksploitant
van het circuit bij de ministeries van
CRM en van Ekonomiese Zaken naar
een subsidie te vissen. Met een opvallende verwijzing naar de (mislukte)
rijkslening van f 800.000,- in november vorig jaar, werd nu voor een bedrag
van f 250.000,- rijkssteun gevraagd.
Bij CRM heeft men bot gevangen. Het
ministerie dat door pijnlijke bezuinigingsoperaties heengaat o.a. in de gezinszorg, meent het zich niette kunnen veroorloven geld te spenderen aan
de racesport. Bij de gesprekken met
het ministerie kwam aan het licht dat
de bedrijfsleiding van het circuit weilicht een subsidiemogelijkheid over
het hoofd had gezien, namelijk het
urgentiefonds van de Stichting Nationale Sporttotalisator.

LAATSTE NIEUWS

kort & klein, v

toch verleden tijd

• In verband met werkzaamheden aan
de spoorwegovergang aan de Haltestraat
zal van 20 tot 22 juni a.s. de overgang
voor al het verkeer worden afgesloten.
Om dezelfde reden zal van 22 tot 24
juni a.s. de spoorwegovergang aan de
Sophiaweg afgesloten worden voor
al het verkeer. De werkzaamheden
vinden plaats van 23.00 tot 07.00 uur.
Overdag kan het verkeer dus normaal
doorgang vinden.

?

Hoe de Cenav de gevallen gaten nu
moet dichten is onduidelijk. Direkteur
Vermeulen probeert al geruime tijd
zeer verdienstelijk en naar goed hollands gebruik alle tien zijn vingers in
de dijk te houden. Een beroep op het
bedrijfsleven leverde tot nog toe niet
veel op. De bruto-opbrengst uit het

circuit voor horeka en middenstand
bedraagt volgens de voorzitter van de
Federatie Handelsvereniging Hanze
ruim 5 miljoen. Een voorschot daarop
van 5% d.w.z. f 250.000,, is de neringdoenden te veel. Gebrek aan zakelijk inzicht of juist een kwestie van
realiteitszin?

hordo ontsnapt opnieuw
aan faillissement
De canadese spekulant in onroerend
goed Michael Hordo is weer met de
hakken over de sloot gekomen. Zijn
polsstok worat wel steeds korter. H oogspringen doet hij allang niet meer.
De rotterdamse rechtbank verklaarde
vorige maand de firma van Hordo, Marlboro Hotels International, bankroet.
Het detektiveburo FIF 33 had dat faillissement aangevraagd omdat de somma van f 24.000,- voor bewezen diensten maar niet afkwam. Het buro had
in opdracht van Hordo grote ijver aan
de dag gelegd bij het speuren naar en
het onderzoeken van firma's die kandidaat zouden kunnen zijn voor overname van de Bouweshotets in de kustgemeente.
Dat het kwam tot een gerechtelijke uitspraak van zakelijk onvermogen moet
op een vergissing berust hebben. De faillissementsaanvragen werden tot nog toe
in grote getale op het nippertje afgewend omdat de internationale hotelorganisatie net op tijd een regeling wist
te treffen met leveranciers van goederen en diensten. Deze namen, gedachtig het 'beter één vogel in de hand dan
tien in de lucht' doorgaans genoegen
met een zeker verlies. Het gerechtshof
in Den Haag heeft nu in hoger beroep
de uitspraak van de rotterdamse kollega's nietig verklaard omdat alsnog de
schulden zijn voldaan.

Navolgende kursisten behaalden eind
vorige maand een of meerdere certifikaten aan het Erasmus College, afd.
Mavo-Zandvoort:
A. Amende-Ruitenberg, M.E. van Dam;
S..Frederking-Groot; H. van de HaspelTamminga ; R. Jonker-Pieterse , J. PaapHet heeft weinig zin terug te komen
Romviel; J. Schultz-Stenekes ; J. Snijop de grootspraak van de ooit bejubelder-Duinevetd ; J. Volkers-Vos.
de canadese zakenman. Wel wordt het

tijd dat de onduidelijkheid over diens
wijze van ondernemen, waar menig
middenstander de dupe van is geworden, opgehelderd wordt. Voor Zandvoort is onder meer van belang of
Marlboro Hotels International nu een
grotendeels 'lege' firma is of niet. Zo
doen er tegenstrijdige berichten de
ronde over het Bouweskonsern. Is dat
nu nog in handen van Hordo of niet?
Wel schijnen de Cenav-aandelen in zijn
bezit te zijn. De overdracht van die aandelen aan de stichting circuit Zandvoort
die de racebaan moet gaan beheren,
wordt steeds op de lange baan geschoven. Geruststellende Berichten van
Cenavzijde over vertraging bij het afhandelen van formaliteiten, mogen met
enig wantrouwen bekeken worden. Tenslotte heeft het zaken doen van meneer
Hordo al meer onprettige verrassingen
opgeleverd.

waterstanden
juni

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

16
17
18
19
20
21
22
23
24

11.22
00.01
01.04

19.22
08.01

08.01

02.02

10.02
10.50
11.39
12.29
13.21
14.03

- .12.25
13.29
14.27
15.22
16.13
16.58
17.47
18.40

02.51
03.39
04.29
05.20
06.03

09.03

20.22

21.27
22.27
23.22

00.12
00.59

01.49
02.41

evenementen
agenda
dinsdag 15 juni:
4e Zandv. Avondfietstochten, inschr.
en vertrek strandpav. 8 Trefpunt, v.a
18.30 uur. Inl. 17547
woensdag 16 juni:
Strandloop 2,5 - 4 en 8 km, start 19.
30 uur pav. 18, inl. H.van Dragt, tel.
023 - 339744.
zaterdag 19 juni:
Fly Away vliegerwedstrijd om de Zilveren Vliegvan Zandvoort, tevensvoorronde ned. kampioenschap en vliegervierdaagse op parkeerterrein Zuid, aanvang 14.00 uur. Inl. tel. 14618
zaterdag 19 en zondag 20 juni:
Open Prindle wedstrijden, Zuiderstrand.
zondag 20 juni:
Braderie in centrum dorp, aanvang
13.00 uur.
Talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020 - 245852 of
02507-17170
dinsdag 22 juni:
4e Zandv. Avondfietstochten, inschr.
en vertrek strandpav. 8 Trefpunt v.a.
18.30 uur. Inl. 17547
woensdag 23 juni:
Strandloop 2,5 - 4 en 8 km, start
19.30 uur pav. 18, inl. H.van Dragt,
tel. 023 - 339744.
vrijdag 25 juni:
Film Inn, Openbare Bibliotheek, aanvang 21.°0 uur. Toegang gratis.
Midzomernachtloop, 8 km, verlicht
met fakkels, aanvang 23.00 uur vanaf
de Rotonde. Inschrijven bij strandpav
8 Trefpunt, 9 Club Maritime en 10
SeaGull.
zaterdag 26 juni t/m zondag 4 juli:
Week van het paard, festiviteiten rond
het paard op verschillende plaatsen in
Zandvoort.
Voor nadere informaties
VVV Zandvoort, tel. 17947

• Maandag 7 juni werd de recherche
ingeschakeld omdat brandstichting
vermoed werd bij de autoskooterbaan
aan de Jac. van Heemskerckstraat. Een
voorbijganger ontdekte drie kleine
brandjes onder de baanomloop, het
daar liggende zeil was aangestoken.
Het vuur werd in de kiem gesmoord,
de schade bleef beperkt.
• In de vroege ochtenduren van 7 juni
betrapte de politie een 24-jarige amsterdammer bij het intrappen van een
autoruit. Bij het verhoor bekende hij
23 auto's eenzelfde behandeling te
hebben gegeven om het interieur op
begerenswaardige artikelen na te pluizen. Tijdens de ondervraging kwam
verder een inbraak in een snackbar aan
het licht en de diefstal van twee personenauto's om de onrechtmatig verkregen goederen naar het hoofdstedelijk
woonhuis te vervoeren.
• Afgelopen vrijdag achtervolgde de
strandwacht een jeep die, beladen
met 4 surfplanken, op topsnelheid over
het strand richung Umuiden reed. De
surfplanken werden vóór de naderende strandwachterauto gegooid. Eén
plank zal zeker niet meer op de golven
rijden. De aanwijzingen van ooggetuigen, die Ge jeep Lij de strandafgang
bij Parnassia hadden opgemerkt,
werden de boosdoeners, een 17-jarige
en een 21 jarige zandvoorter, fataal. De
velser politie rekenen hen in ten behoeve van de zandvoortse kollega's.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

Wegens annulering order, voor minder dan de halve prijs!

pvda wil voordeliger gastarieven
voor lage inkomens
De afdeling Zandvoort van de pvda is
met een plan gekomen om de kosten
van levensonderhoud voor mensen
met lage inkomens te drukken. In de
ogen van ae plaatselijke socialisten
moet een zuiniger gasgebruik beloond
worden met een lager gastarief. Zandvoortse burgers die menen het zich te
kunnen permitteren royaal gas te stoO
ken, een groot huis van onder tot boven willen verwarmen, desnoods met
de ramen open, krijgen daarvan meer
dan voorheen de rekening gepresenteerd.

De initiatiefnemers, de raadsleden Ineke Wind en Ab van der Moolen, menen
dat met de voorgestelde aanpassing van
de gastarieven het mes aan twee kanten snijdt. Het stimuleert tot een zuiniger energiebeleid in het algemeen belang en geeft tevens de lagere inkomens
de gelegenheid de vaste lasten te verlagen.

vloer^
bedekking

Het plan wordt op dit moment in ambtelijke kring bestudeerd. Het kollege van
b en w zal binnen afzienbare tijd zijn
standpunt over de socialistiese suggesties aan de raad voorleggen.

(Het taDiït
(Het
tapijt IS
is niet
niet -vorcnnA
versneden.)i
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^entapijt in 8
Hnma uni-tmten, maar ook in bouclé 400 cm
breed, van ƒ H 9,-, nu per strekkende meter

r !rSi 4

Bergoss, zwaar projekten-berber-tapiit o a

ZANDVOORTERS IN
TONEELPRODUKTIE
De in Zandvoort niet onbekende Son
Koperen Ben Fijma maken deel uit
van het pas opgerichte Kolktheater dat
op 18, 19 en 20 juni a.s. avondvoorstellingen geeft in de badplaats van
'De Typisten' van ce amerikaanse satirikus Marray Schisgal. In het stuk, waarin tal van maatschappelijke konventies
aan de kaak worden gesteld en het mer,selijk onvermogen daar doorheen te breken, speelt naast Peter Broekaert Son
Koper de vrouwelijke hoofdrol. Grime,
dekor en een deel van de techniese verzorging zijn in handen van Ben Fijma.
De voorstellingen vinden plaats in de
ontspanningsruimte van hotel Keur
aan de Zeestraat en beginnen om 21.00
uur. De entree bedraagt f 5,- p.p. en
plaatsbewijzen kunnen vanaf heden worden besteld via tel nr. 12023. Reserveren wordt aanbevolen in verband met
het beperkt aantal beschikbare plaatsen
(plm. 50) in de zaal.
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Desso zu,ver scheerwollen bouclé tapijt op
dubbele jute rug in de kleuren berber campl '
gemêleerd en bruin, 400 cm breed T'
nu perstrekkende meter

NIEUWE EVENEMENTEN IN DE WEEK VAN HET PAARD

Afgelopen maand zijn navolgende v oorwerpen etc., gevonden en bij de politie
in bewaring gegeven.
statief voor kamera, etui met shag, pasfoto en ring, herenhoed, portemonnees,
vuilniszak met kleding en toiletartikelen, kinderjasje, bril met koker, lichtbruin etui, bril, oranjekleurige kanarie,
wit jack, sleutels, damesvest, gouden
ring, armbanden/ grijze trui, groene jerrycan, gouden kettinkje, hondeketting
met halsband, regenpakken, dameshorloges, kentekenplaten, bankbiljet van
100 gulden, handdoeken, broek, geldbedrag groot 19.60 gld., pull-over, blonde bouvier, portefeuille, spijkerbroek,
linnen tasje met inhoud, kater en hond.
Kijkdagen gevonden fietsen: iedere 2
en 4e woensdag van de maand tussen
14.00 en 15.00 uur.
. Voor nadere inlichtingen kan men een bezoek brengen
aan het politieburo aan de Hogeweg.
Bellen kan ook onder nr. 13043.

r

Desso, het bekende zwaar katoenen
tapijt op dubbele jute rug in o.a.: wit
van%b5r9:-:Snl?^?^f!-!ll
- 00'-breed,
, nu perstrekkende meter,
Bergoss, Z'
.nuperstr.
Intertest, zuiver scheerwollen tapijt
pool en jute rug, 400 cm breed o a i n d e k l p n r ^ n
berber, camel, linde en wit, van ƒ 389 _ nJuu per
strekkende meter
' ' Per f
(Levering franko huis.)
^
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!nücj3tingen_en stalen:
vrijdag is juni
van 17 tot Zl uur

Hotel BOVWES

Over het nieuwe parkoers voor de kortebaandraverij -verplaatst van noord
boulevard naar Zeestraat- hebben wij de lezer in een van de voorgaande nummers van de koerant al geïnformeerd. Maar er zijn nog meer zaken die nieuw
en anders zijn in de 'Week van het Paard' welke van 26 juni t.e.m. 4 juli in de
badplaats wordt georganiseerd.
Zo is het hippies festijn uitgebreid met een openingsceremonie waaraan een orkest te paard, ruiters, amazones, rijtuigen en cowboys zullen deelnemen Verder
zijn als^nieuwe evenementen en attrakties in het programma opgenomen een
marathon voor ruiters en paarden over een lengte van plm. 50 km, puzzeltocht,
paarden en ponycross en een demonstratie van ruiterakrobatiek.
Hoewel het programma rond is en de nodige afspraken gemaakt, zijn de organisatoren nog dag en nacht in touw om alles tot in de puntjes te regelen voor de komende 'Week van het Paard'. Voor nadere inlichtingen kunnen belangstellenden
terecht bij de Ruitervereniging Bentveld, telefonies te bereiken onder nr. 023320714.

Badhuisplein 7
Zandvoort

De Stichting VW ZANDVOORT
roept met spoed candidaten op voor de functie

van
ADMINISTRATEUR/TRICE
Diploma boekhouden vereist (geen volledige dagtaak).
Schriftelijke reacties per omgaande te zenden

aan:
Direkteur WV - zandvoort,
Postbus 212,2040 AE Zandvoort.

omroepers
Goed uitziende jonge vrouw
(30 j r.) zoekt voor het komende seizoen sympathieke,
intelligente partner om samen mee op dansles te gaan.
Brieven onder nr. 421 van
dit blad.
ZOMER HUIS of ETAGE
TE HUUR GEVRAAGD
voor permanent. In!,
tel. 16959

1948
- 1978
30 jaar ttndtechnieker
kuiutgebitreptrttie, etc.
GEVONDEN VOORWERPEN

ƒ
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De pvda stelt een aanzienlijke prijsverlaging voor voor de eerste 2000 kubieke meter gas. Dat is normaal gesproken voldoende om te koken en
om twee kamers naar behoren te verwarmen. Omdat de totale gasopbrengst
gelijk moet blijven wordt het tarief
boven de 2000 m^ navenant duurder.
Bij het gemiddelde gebruik van 4000
m3 gaat niemand er op voor- of achteruit. Daarboven dient de veelgebruiker
dieper in de beurs te tasten. Het plan
betreft niet de industriële grootgebruikers, die vallen in een aparte regeling.
De huidige kubieke meter gasprijs is
47 cent. In het voorstel geeft de pvda
een aantal varianten, waarbij de prijs
voor ae eerste 2000 m3 verschilt van
32 tot 40 cent, daarboven van 62 tot
54 cent. Bij een zuinig gebruik tot 2000
m3 levert het een besparing op van
f139, tot bijna f 300,-.

^^^

0 1 6 6 filmste

A.RITMAN
Telefoon 14365

vrouwen van Zandvoort!!
kunt u niks voor vaderdag verzinnen,
loop eens bij "de Gaper" binnen.
Het kleinste winkeltje met de grootste sortering
vaderdag cadeaux

10% KORTING OP:
Paco Rabanne
Lagerveld
Aramis
Givenchy
Jules
Eau Sauvage
Kouros
Grote sortering Marbert cadeau dozen

Verder in ons assortiment:
Tabac
Amando
Fresh up
Old Spice
Aqua Braun
Pierre Cardin
Marbert Man
Azzaro
Polo
Verder: Scheerkwasten
• scheerschuim
haarverzorgin g

U ziet het, u hoeft niet te klagen
Bij 'de Gaper' zult u altijd slagen!
Spaar onze kassabonnen.
Bij f. 100,- bonnen, f. 3,- retour. ( uitgezonderd geneesmiddelen )

drogisterij" "de Gaper"
Kerkstraat 36 - telefoon 1 50 06

82e jaargang no. 43

vrijdag 18 juni 1982

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

scholen het eerst de dupe
van ouder wordende bevolking

foto Jacob Koning

Langzamerhand begint het allerwege
door te dringen dat de snelle vergrijzing van Zandvoort grote problemen
oplevert, nu of in de nabije toekomst.
Het aantal kinderen dat hier geboren
wordt, is aanzienlijk lager dan gemiddeld in ons land het geval is. Bijna 17°/o
van de bevolking is bejaard, ouder dan
65. In Kennemerland, dat toch al veel
meer grijze haren telt dan andere regio's, is het alleen in het dorp der gepensioneerden, Bloemendaal, nog erger gesteld, dan in onze badplaats.

De direktie van de dienst van publieke
werken van de gemeente Zandvoort
heeft deze week een staatje van de materialen en kosten gepubliceerd van
vernielingen van gemeente-eigendommen die in de eerste 3 maanden van dit
jaar door totnogtoe onbekenden zijn
gepleegd.

De gevolgen van deze vergrijzing zijn
niet altijd even gemakkelijk te schatten. Soms werkt het heel geleidelijk
en pas op langere termijn door. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de veranderingen in het konsumptiepatroon, het
koopgedrag. Juist die middenstanders
die niet zozeer op het toerisme maar
op de eigen bevolking gericht zijn, zullen na verloop van tijd de veranderingen aan den lijve ondervinden, Want
jonge mensen, nieuwe gezinnen kopen
meer én anders dan ouderen.
Het verenigingsleven' in al zijn rijkgeschakeerde variaties klaagt al enige tijd
over het gebrek aan aanwas van jongere
leden. Nog onlangs schonken we in deze kolommen aandacht aan het jaarverslag van de Sportraad. Daarin werd
met nadruk gewezen op de problemen
die de sportverenigingen ondervinden
als gevolg van de vergrijzing van het
dorpje bij de zee.

openbare basisschool Albert Plesman aan de A.J. van der Moolenstraat

het erop neer dat er nu 2 klassen per
jaar wegvallen, een ontwikkeling waarvan het einde voorlopig niet in zicht is.
De woningnood maakt het allemaal
Voor de schoolhoofden die zich de tijd
nog erger. Jonge mensen trekken weg
van groei en bloei nog zo goed kunnen
om elders onderdak te vinden. Hun kin- herinneren moet het wel lijken alsof
deren zullen in andere gemeentes opeen onzichtbare rattenvanger van Hagroeien. De ruimte om nieuwe huizen
melen op bezoek is geweest. Maar ook
te bouwen is beperkt. Planologiese beal verzamelen zij, zoals het sprookje
zwaren, geluidshinderwetten en miniswil, al hun tranen om deze fluitende
ter'iele aanwijzingen maken het er niet
toerist te vermurwen, de kinderen koeenvoudiger op . Als de ergste (officiële) men ditmaal niet meer terug.
voorspellingen uitkomen wordt de bevolking van Zandvoort uitgedund tot
12.000 a 13.000 inwoners. Oudere en
bezadigde inwoners. En zo valt de gemeente langzaam in slaap, af en toe
opgeschrikt door autoraces of een
stroom roodverbrande dagjesmensen.
De plaats waar het afnemen van de kinderschare al heel snel zichtbaar wordt
is het onderwijs. Kleuterscholen en lagere scholen doen hun best het aantal
klassen en onderwijzers op peil te houden. maar het is natuurlijk vechten tegen de bierkaai. Het aantal kinderen
tussen de O en 6 jaar loopt vanaf 1975
met zo'n 40 per jaar terug. In feite komt

waterstanden
juni H.W.
01.04
02.02
02.51
03.39
04.29
05.20
06.03
06.58
07.49
08.40
09.41
10.49
11.57

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

L.W.
09.03
10.02
10.50
11.39
12.29
13.21
14.03
14.59
15.51
16.41
17.41
18.48
19.57

H.W.
13.29
14.27
15.22
16.13
16.58
17.47
18.40
19.34
20.23
21.16
22.15
23.20

Springtij 8 en 23 juni
Doodtij 1,.17en 30 juni

_._

L.W.
21.27
22.27
23.22
00.12
00.59
01.49
02.41
03.34
04.23
05.15
06.15
07.19
08.27

vernïelzucht
in zandvoort
kost
gemeenschap
veel geld

De sterke daling van het aantal jeugdige
leergierigen begint dit jaar ook in het
voortgezet onderwijs zijn tol te eisen
De christelijke Mavo Jaap Kiewiet aan
de Sophiaweg heeft nog geen 15 aanmeldingen voor het eerste jaar. Een
dreigend getal, want de ppheffingsnorm
wordt bereikt als drie jaar lang minder
dan 15 leerlingen doorstromen. Zover
is het uiteraard nog lang niet. Voor volgend jaar wordt zelfs weer een lichte
opleving verwacht. Het is ook aller-

minst verstandig paniekverhalen rond
te strooien, want niet zelden leidt dat
tot profetiën die zichzelf waar maken.
Maar erger is het de ogen te sluiten
voor de werkelijkheid. Er komt een
tijd dat er geen plaats in Zandvoort is
voor twee Mavo's. Ook bij de Gertenbachschool aan de Zandvoortselaan
loopt het aantal scholieren terug. Het
is nagenoeg zeker dat met ingang van
het komend schooljaar een van de brugklassen wegvalt.
lees verder op pag. 2

In het eerste kwartaal bedroeg de schadepost aan kapot getrokken papierbakken, gevelde lichtsmasten/verkeersborden en ingeslagen ruiten in totaal
f 17.471.-. Lichtmasten (f4.750,-), papierbakken (f 2.700, ) en ramen (f 6.269.-)
scoorden het hoogst. Er waren ook pieken
in de vernielzucht of drang naar baldadigheïd. Tijdens het karnaval in februari
werd voor f 1.400,- aan gemeentelijk
straatmeubilair vernield. De achterkant
van het feest van de leut komt, net als
de overige bedragen voor herstel van de
schade, geheel voor rekening van de ingezetene/belastingbetaler.
De publikatie van pw heeft niet alleen
plaatselijke betekeniswaar geschiedt in
het kader van de landelijke aandacht die
momenteel wordt geschonken aan het
euvel van de aanranding van openbaar
eigendom. Die vergen vele miljoenen
guldens per jaar. Aan de huidige bezuinigingsoperaties zouden ook de vernielerseen bijdrage kunnen leveren door
hun aanvallen op papierbakken en andere publieke zaken tot het nulpunt
te reduceren.

kort&'ëin

• De zandvoortse oekumeniese werkgroep 'Exodus' belegt a.s. zondag 20
juni in gebouw Brugstraat 15 een themabijeenkomst over het onlangs in de
Tweede Kamer aanhangig gemaakte
voorontwerp van de Wet Gelijke Behandeling, in de volksmond anti-diskriminatiewet. Dit voorontwerp van
zen, geheel volgens de gemaakte fiftyHet betreft een klein en kompakt wowet heeft o.m. tal van tongen losgefifty afspraken. Woonvergunningen
ningkompleks. Er zijn vier types woworden in principe verstrekt aan alleen- maakt in godsdienstige kringen, vanningen in ondergebracht: 2 kleine eensdaar dat 'Exodus' er een speciale bijgeEtnswoningen, woon/zitkamer en
staanden en 2-persoonshuishoudens
eenkomst aan wil wijden. Spreker is
open keuken beneden, slaapkamer bovoor de tweekamerwoningen en aan
ven; 7 drie-kamerwoningen (gelijksalleenstaanden, 2-persoonshuishoudens/ ds. Roei Pomp uit Beverwijk. Na afvloers); 8 tweekamerwoningen (gelijkechtparen met kind voor de driekamer- loop van zijn inleiding is er gelegenheid tot onderlinge diskussie. De savloers) en 1 vierkamerwoning, maisowoningen. De kale huurprijzen die nog
menkomst begint om 10.30 uur. Iedernette, woon/zitkamer, open keuken en
niet definitief zijn, schommelen tussen
slaapkamer beneden, twee slaapkamers
de f 420,- en f 55P,- per maand. En dat een is van harte welkom.
boven. Een aangename afwisseling, waar- is.ruim binnen de grens die gesteld is
voor het verkrijgen van individuele huurdoor het soort ghettovorming dat bij
subsidie. Er zijn nog wel een aantal bijéén-type bouw, vrijgezellenflats e.d.
komende voorzieningen die geld kosten.
dreigt, vermeden kan worden. In alle
Voor de eensgezinswoningen, die geen
woningen is centrale verwarming en
boodschap hebben aan het onderhoud
kabel-tv aangebracht. Volledige isolavan de gezamenlijke tuin en aan vertie en dubbel glas is niet vergeten. De
lichting en schoonmaak van het trapgrond vóór het kompleks krijgt de
Ik heb vijf Walkman WM 2
funktie van gemeenschappelijke tuin,
penhuis, is dat het minste: nog geen
Alléén die vijf verkoop ik voor slechts
f 20,- p.m. Voor de overigen ruim
al blijft het voor de bewoners van de
f. 348,-f. 50,- p.m.
benedenwoningen mogelijk een stukje
Oh ja, hebt u nou al die Mitsubishi
voor eigen tuinplezier te bestemmen,
video van f 2.198,-.
Voor de twee eensgezinswoningen en
Dit is natuurlijk wel uw laatste kans
één benedenflat is zo'n eigen tuintje al
Want zoveel heb ik er niet meer.
tevoren gepland.

woningen op hoek brederodestraat
eindelijk klaar

Op de hoek van de Brederodestraat Dr. Gerkestraat zijn achttien woningen verrezen, zestien flats en twee eengezinswoninkjes. Volgende maand zullen de eerste huurders bepakt en bezakt over de drempel van hun nieuwe
woning trekken.

Zes jaar geleden, op 25 mei 1976, besloot het gemeentebestuur het pand
Brederodestraat 1 te kopen, dat sinds
het begin van deze eeuw zo'n dominante plaats innam op de bewuste hoek.
Met f 275.000,- een belachelijk laag bedrag naar de huidige maatstaven, werd
de toenmalige eigenaar Dr. P. Flieringa
tevreden gesteld. Oude zandvoorters
herinneren zich het kapitale gebouw nog
als de woning van burgemeester Beeckman. Het heeft heel wat voeten van ambtenaren, architekten, slopers en bouwers
in de aarde gehad voor het huidige splinternieuwe resultaat te bewonderen viel,
maar de woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht, aan wie de geVoor EMM-leden staan 9 woningen ter
meente haar bouwzorgen overdroeg,
beschikking. De huurders van de andere
heeft het karwei geklaard.
9 zullen door b en w worden aangewe-

eanduoortee fooeranhRadio PEETERS
Haltestraat 56

vervolg van pag. 'i

Het ligt al met al voor de hand dat er
in zandvoortse onderwijskringen nagedacht wordt over integratie van de beide scholen. Met name bij het bijzonder
onderwijs is aat echter een heel gevoelig punt. Daar mag er zelfs niet over gefluisterd worden. De eigen identiteit van
het onderwijs op levensbeschouwelijke
grondslag gaat boven alles. Het gemeentebestuur bevindt zich in een merkwaardige positie. Als hoeder van zandvoorts
belangen zou het het initiatief moeten
nemen om integratie van openbaar en
bijzonder onderwijs 'bespreekbaar' te
maken. Verspilling van akkommodatie,
schoolkonkurrentie en niet op de laatste
plaats de hoge kosten van het gescheiden opereren zou reden genoegen zijn.
Maar als wettig schoolbestuur van het
openbaar onderwijs wordt het tegelijkertijd niet als onpartijdig beschouwd.
Er is dan ook geen wethouder of ambtenaar die dit officieel durft aan te kaarten. Die zien de bui al hangen. Toch zijn
wij benieuwd wie de politieke moed en
bestuurlijke wijsheid op kan brengen
dit onderwerp op de lessenaar te leggen.

familieberichten

familieberichten

scholen het eerst de dupe van
ouder wordende bevolking

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 - SPIERS
weduwe van Hendrik Jan van Eldik
op de leeftijd van 82 jaar.
Vrouwenakker:
Zandvoort:
Zandvoort:

W.H. de With-van Eldik
MJ. de With
H.J. Scholtz-van Eldik
J.A. Scholtz
H.J. van Eldik
D.C. van Eldik-Visser
Klein- en achterkleinkinderen

Haarlem, 15 juni 1982.
Verpleeghuis "Boerhaave"
correspondentie-adres:
Burg Nawijnlaan 39
2042 PN Zandvoort
De crematie heeft heden in familiekring plaatsgehad in het crematorium
"Velsen te Driehuis-Westerveld.
boven:
Wim Gertenbachmavo aan Zandvoortselaan
foto's Jacob Koning
beneden:
Jaap Kiewietmavo aan Sophiaweg

kerkdiensten

zaalvoetbal
Nog één week sportieve spanning dan
zit het grootste zaalvoetbaltoernooi
van Nederland er weer op. Het voor de
twaalfde maal door Zandvoortmeeuwen
georganiseerde balfestival loopt gesmeerd,
Tot nu toe zijn er ongeveer 140 wedstrijden gespeeld en bijna 1000 doelpunten geskoord. Het publiek komt
dus ruim aan zijn trekken.

vraagt de aandacht. Het is de jaarlijkse
uitvoering van het Zandvoorts kinderkoor onder direktie van Henk Trommel.
De jeugdige zangers en zangeressen wor( 30 juni )
den aan de piano begeleid doorWillem
Poot. Aan het programma wordt solistiese medewerking verleend door YoOp donderdag 1 juli a.s. geeft het Noord- landa Teutscher met zang en gitaar. De
Hollands Philharmonies Orkest in de
entree is vastgesteld op een bedrag van
hervormde kerk aan het Kerkplein het
f 5,- p.p. Aanvang 20.00 uur
jaarlijks zomerkonsert. Op het programma staan werken van Joseph Haydn fsymfonie no 16), Franz Benda (konsert voor
fluit en orkest) en Wolfgang Amadeus
Mozart (symfonie no 40), waarmee de
zakelijke en artistieke programmeurs
van het NPO de traditie voortzetten om
bij gewestelijke en regionale optredens
het publiek niet te konfronteren met
klanken en opvattingen van eigentijdse
zaterdag 19 juni:
komponisten. Geen riskante avonturen
Fly Away vliegerwedstrijd om de Zildus met de produkten van de jonge An- veren Vlieg van Zandvoort, tevens voordriesen of de omstreden Peter Schat,
ronde ned. kampioenschap en vliegerom maar een paar landgenoten achter
vierdaagse op parkeerterrein Zuid, aanhet notenblok te noemen. Daarmee
vang 14.00 uur. Inl. tel. 14618
moet je de dorpelingen op een mooie
zaterdag 19 en zondag 20 juni:
zomeravond midden in het seizoen
Open Prindle wedstrijden, Zuiderstrand.
niet om de oren slaan, is waarschijnlijk
zondag 20 juni:
de achterliggende en tevens wat geringBraderie in centrum dorp, aanvang
schattende gedachte. Toch wel jammer,
13.00 uur.
want het life-optreden van het NPO in
Talentenjacht op het strand bij pav. 7
Zandvoort biedt een unieke kans voor
Johnny, inl. tel. 020 - 245852 of
het orkest om de ingezetenen vertrouwd
02507- 17170
te maken met de muzikale ontwikkeling
dinsdag 22 juni:
sinds Haydn en Mozart.
4e Zandv. Avondfietstochten, inschr.
De uitvoering van 1 juli staat onder
en vertrek strandpav. 8 Trefpunt v.a.
leiding van dirigent Roelof van Driest
18.30 uur. Inl. 17547
met solistiese medewerking van fluitist
woensdag 23 juni:
Jan van den Berg. Het konsert begint
Strandloop 2,5 - 4 en 8 km, start
om 20.15 uur en de entree bedraagt
19.30 uur pav. 18, inl. H.van Dragt,
f 10. p.p. Toegangsbewijzen zijn vanaf
tel. 023-339744.
heden verkrijgbaar bij het vvv-kantoor
vrijdag 25 juni:
aan het schoolplein en dp de avond van
Openbare Bibliotheek, aande uitvoering aan de ingang van het kerk- Film Inn,
n
vang
21.
O
uur. Toegang gratis.
gebouw.
Midzomernachtloop, 8 km, verlicht
Nog een konsert, een dag eerder op 30
met fakkels, aanvang 23.00 uur vanaf
juni in de geref. kerk aan de Julianaweg, de Rotonde.
ZOMERKONSERT N.P.O.
( 1 juli )
UITVOERING KINDERKOOR

evenementen
agenda

Langzamerhand wordt nu duidelijk welke teams de beste kansen hebben om de
'Nutsspaarbank-wisseltrofee' op vrijdag
25 juni in de wacht te slepen.
In poule 1A is dat ongetwijfeld Hong
Kong dat pas één punt hoefde af te
staan, maar Boogaard, Peter Korver
Sport en de winnaar van vorig jaar
Bloemenkiosk M. Schoorl zijn zeker
nog niet uitgeschakeld.
In 1B zijn de beide halve finalisten al
bekend: Klikspaan (met dribbelwonder Simon Tahamata) en L'lsis, die de
volle winst haalden uit 6 wedstrijden.
Morgen, zaterdag 19 juni, zullen ze elkaar in een rechtstreeks duel om 16.15
uur de finale plaats betwisten.
In de 2e divisie zijn nog geen beslissingen gevallen. De koploper van 2A Aleichem Boys verloor verrassend van DVS,
maar gevolgen voor de toppositie had
dat niet. Op één punt afstand volgen
Duivenvoorden en HB. Ook in 2B is
het dringen geblazen. Geerling heeft
daar de beste papieren, maar REA en
Rabbel Boys volgen op de voet. In 2C
is Colpitt nog zonder verliespunten.
De strijd om de tweede halve finaleplaats speelt zich af tussen Nihot en
Reprox.
Reisburo Kerkman moet na het opvallende verlies tegen Hairshop in de ve-

teranenafdeling de eerste plaats delen
met Pim Janssen Olds.
Morgen is de Pellikaanhal weer van 9.30
uur tot 17.00 uur het strijdperk voor
een tiental wedstrijden. De halve finales
spelen zich af op dinsdag 22, woensdag
23 en donderdag 24 juni. Het klapstuk
van het reuzentoernooi, de finale, vindt
plaats op vrijdag 25 juni. Komende week
zullen er ekstra tribunes geplaatst worden voor de toeschouwers. Voetballiefhebbers kunnen hun hart ophalen.

HERVORMDE KERK
zondag 20 juni a.s.:
1.0.00 uur : prof. dr. H. Berkhof uit
Leiden, gemeenschappelijke
dienst hen/, geref.
6EREFORMEERDE KERK
zondag 20 juni a.s.:
10.00 uur : prof. dr. H. Berkhof uit
Leiden, gemeenschappelijke
dienst, geref./ herv.
PROTESTANTENBOND
zondag 20 juni a.s.:
10.30 uur : viering verzorgd door de
werkgroep Exodus.

Uitslagen.
1A: Hong Kong - 't Hemeltje 1-1; Peter
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Korver Sp. - Tiffany AllStars 3-0; Boozaterdag 19 juni a.s.:
gaard Assur. - M. Schoorl 2-0.
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
1B: L'lsis - Pim Janssen 9-4; Pim Janen samenzang
sen- Rinko 6-1; Klikspaan - Fotolitho
zondag 20 junia.s.:
4-2; Aurora - Luykx 8-^4; Moulin Rouge 08.45 uur : stille eucharistieviering
- L'lsis 0-6.
10.45 uur : eucharistieviering mmv St.
2A: Aleichem Boys - TZB Kerkhoven
Ceaciliakoor.
4-2; Medina Carpet - H B Alarmsyst. 2-8;
DVS - Aleichem Boys 4-3.
2B: Wapen v. Zandvoort- RabbelBoys
2-3.
2C: Nutsspaarbank - Café Bluys 6-3 ;
Nihot - Dubrovnik 5-1;
Veteranen: Flipper- Reisburo Kerkman
1-4; Pim Janssen Olds - Bouwb. Keur
3-1; Hairshop - Reisb. Kerkman 4-2.

eanduoartee Noerar*

Stand 17 juni 1982:
(IA
Boogaard 5-8 ; Hong Kong 4-7 ; P. Korver sp. 5-7 ; M. Schoorl 4-5.
1B
Klikspaan 6-12; L.lsis 6-12; Moulin
Rouge 6-7.
IC
Aleichem Boys 6-10 ; Duivenvoorden
6-9; HB 6-9 ; DVS 6-8.

2B
Rea 6-9 ; Geerling 5-8; Rabbel B. 6-8.

2C
Colpitt 5-10 ; Nihot 6-10 ; Nutssp.bank
6-8; Reprox 5-7
Veteranen
Reisb. kerkman 6-10; Pim Janssen Olds
6-10; Hairshop 6-8.

groeten uit zaïidvoort

Vandaag gunnen we
de lezers een kijkje in
de eetzaal van hotel
Groot Badhuis. Ook
hier komt de voorliefde van directeur
Gunters voor kroonluchters en plan tendecoraties duidelijk
tot uiting.

zaalvoetbaljeugd wil thuis spelen
KAMPEREN met tent of
caravan op de Camping
naast het Ponypark Slagharen.
Dat is gezellig. Tel. reservering en inl. 05231 - 2806

UITSLAG
TREKKING VAN: 10 JUNI 1982
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Autorijschool
PHl L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

V

50 64
A
i.
A

Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen bovenstaande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden; wij
sturen alle winnaars schriftelijk bericht.

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Bij de trekking van 24-6-1982 kunt u
de volgende prijs in natura-winnen:

op de foto v.ln.r. staande:
Barry Paap, Stefan Oerlemans, Johan Peters, Mickey Schweinsbergen, Serge van Lent, Jantin Vis, Oscar Vos.
knielend v.l.n.r.:
Dimitri Gazan, Jacko Koning, Jeroen Swart, Patrick Vos, Menno Stegeman, Arno Stobbelaar, Ferry Paap.
Vorige week dinsdag speelden de jeugdige zaalvoetballers van Zandvoortmeeuwen E1 een wedstrijd in de Pellikaanhal vóór de demonstratiepartij
tussen Enkabé en het All Star team
van start ging.
Een genoegen om deze jonge bal- entoesiasten aan het werk te zien. Het is
het tweede seizoen voor de zaalvoet-

ballertjes van ZVM. Vaak zien we ze
niet spelen. Net zo min als de overige
250 zandvoortse zaalvoetballers van
prille leeftijd. Bij gebrek aan zaalruimte vinden de wedstrijden bijna altijd
buiten Zandvoort plaats.
In de koordinatiekbmmissie waarin
sporthal en sportraad vertegenwoordigd zijn, breekt men zich al enige

tijd het hoofd over dit probleem. Voor
het komende seizoen hoopt men door
verschuivingen in de roosters van diverse zaal-sportverenigingen in ieder
geval een drietal zaalvoetbalwedstrijden
per week onderdak te brengen. Er wordt
nog druk gepiekerd over andere (financiële haalbare) oplossingen.

8 juni - 14 juni 1982

Geboren: Driekus zoon van C. de
Jong en J. Soering ; Debbie dochter
van Albert Zwemmer en M.M. Bos.
Overleden : Jan Arend G robben, oud
82 jaar; Martha Engelina van Zelf, oud
75 jaar ; Pietertje Vleghert geb. van der
Zou wen, oud 84 jaar.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 19 en zondag 20 juni a.s.:
zuster N. de Jong, Bronsteeweg 22,
Heemstede, tel. 023 - 282197.
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek.N van Berkel,
Zeestraat 71,tel. 13073
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

VÜSTEE6E
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

burgerlijke stand
Ondertrouwd: Dirk Luikel en Esmeralda Remijn.

een Philips portable \
kleurentelevisietoestel*

Ml DZOMERNACHTLOOP
OP VRIJDAG
25 JUNI A.S.
Na vele malen op klaarlichte dag onder
een stralende zon of bewolkte hemel
een strandloop te hebben georganiseerd
willen de zandvoortse sportpromotors,
Klaas Koper en Dick Castien.het eens
in het nachtelijk duister proberen. Op
vrijdag 25 juni a.s. klinkt bij de Rotonde het startschot voor een midzomerloop van plm. 8 km.waarvan het parkoers zal worden verlicht door brandende toortsen. Draven in het donker
over de zanderige kuststrook is iets
heel anders dan bij daglicht en om die
reden wordt het strand niet alleen aan
de landzijde maar ook langs de vloedlijn gemarkeerd. Dit laatste vanaf het
water door teden van de Zandvoortse
Reddingsbrigade en de Watersportvereniging Zandvoort. Bij voorbereiding
en uitvoering worden Koper en Castien
verder geassisteerd door de zandvoortse
leden van de RTC Olympia en medewerkers van het Haarlems Dagblad.
De midzomernachtloop moet niet als
een onderlinge krachtmeting of kompetitie worden beschouwd maar is uitsluitend bedoeld als individuele prestatieloop met een rekreatief karakter, aldus
de organisatoren. In deze geest willen
zij het evenement ontwikkelen tot een
jaarlijks weerkerend plaatselijk, regionaai en als het even kan nationaal gebeuren Wie weet staat Zandvoort aan
de vooravond van een nieuwe sportieve traditie op landelijk nivo.
Voor deelname aan de midzomernachtloop kan men zich opgeven bij strandpaviljoen Trefpunt, Club Maritime en
Sea Gul l. Het inschrijfgeld bedraagt
f 6,50 p.p.

wk - voetbal
op groot scherm
in de pellikaansporthal-kantine

i

john & leonie
van der wer
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 1 2060

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

P.K. MEUBEL MOET

Nieuw Nieuw Niéuw
Videotheek Zandvoort
; ï

':; 2040;A*i Zandvoort "
.iBieilypör rijsopgave

'• ;

9 GAAN VERLATEN...
DAAR ZAL DUS FLINK

02507-18326

:.k;,'•••;: tussen 16.00-18.00 uur,
:- : ;y
behalve zondags
; ^ï Vtfij/iièzorgen en halen de
:
• W ; •'' banden bij u'thuis'.

&
WONINGINRICHTING tinds 1923
Haltestraat 27- 29 Tel. 12596 b.g.g. 137S9

WORDEN...
DE TOCH AL VEEL TE
LAGE PRIJZEN ZIJN

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.
Off. Luxaflexdaaler.
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

PEUGEOT

TALBOT

GEWORDEN...
U PROFITEERT DUBBEL!

Autobedrijf
Versteege B.V.
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

LIBERTY MODE heeft
nu betaalbare mode uit eigen atelier.
Verder nog leuke sweatshirts, T-shirts,
topjes en nog steeds onze merk spijkeren zomerbroeken voor
f. 55,-Komt u eens gezellig langs?

ZIJLWEG 9, HAARLEM, TEL. 023-32 61 82

Liberty Mode
Louis Davidsstraat 15 (t.o. V.V.V.)
telefoon 1 69 20

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

Brugstraat 15

zondag, 20 juni, 10.30 uur

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
voor
reparatie- daMMdoMüng
en toodgioterswoifc

bel 02507 17353

(Voorhaan Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

installatie bureau

OROENEIIEIN B.V.

oekumenische werkgroep
exodus
Viering n .a. v. de Anti-discriminiatiewet:
• wat betekent de "godsdienstvrijheid"?
• hoe komt de wetgever tot de veronderstelling, dat je uitzonderingsbepalingen moet inbouwenvoor kerken?
• hoort een geloofsgemeenschap een plaats te zijn waar de bevrijding
van mensen reeds gerealiseerd is?
Over deze vragen willen we denken en praten met ieder die zich bij de
praktijk van deze wet betrokken weet.

f

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
TEL. 02507 18484*

vraag niet hoe het kan i
maar profiteer ervan!!
IEDEREEN DIE DEZE ADVERTENTIE
INLEVERT KRIJGT 10 o/o KORTING OP
ALLE KINDERKLEDING EN EEN GRATIS
l ALL
:OPJE KOFFIE IN ONZE KOFFIESHOP ! !
\jtOP
Deze aanbieding geldt de hele maand juni.

kinderwinkeltje buureweg
(zijstraat kerksteaat)

dinsdag 22 juni 1982

82e jaargang no. 44
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braderie brengt feestelijke stemming
in hartje zandvoort
Voetje voor voetje schuivelden de mensen langs de kramen, de standwerkers
en de terrasjes. De zon had ten lange
leste besloten medewerking te verlenen aan de grootse braderie die Zandvoort afgelopen zondagmiddag tot
een trekpleister van formaat maakte
voor inwoners, dagjesmensen en buitenlandse bezoekers. Het was feest in
het dorp.

Grote belangstelling trokken de jazzbands, die een voorproefje gaven van
het aanstaande jazzfestival, en de IJmuider Harmonie. Speciaal deze laatste verdient een kompliment, geen afgezaagde hoempapamuziek, maar een
modern repertoire, bekende tophits in
voortreffelijke arrangementen en met
overtuiging gebracht door doorgaans
zeer jeugdige muzikanten.
Voor de kinderen is er altijd genoeg
plezier te beleven op dagen als deze.
Al was het alleen maar omdat in de
sfeer van algemeen welbehagen de
ouderlijke portemonne niet te kinderachtig is om begeerde versnaperingen binnen het bereik van de kleine
knuistjes te brengen. De poppenkast
bij de ingang van het nieuwe raadhuis
WK een aardige beloning als het geschuivel tussen de zee van volwassen
benen een beetje al te lang geduurd
had.
Een levendige en sfeervolle dag. Een
betere 'Zandvoort-promotie' kan men
zich eigenlijk niet wensen. Voor herhaling vatbaar, was de gezamenlijke konklusie van bezoekers en kooplieden.

steun
ons werk
INTERNATIONAL

k.

giro
454000

woensdag 23 juni:
Strandloop 2,5 - 4 en 8 km, start
19.30 uur pav. 18, inl. H.van Dragt,
tel. 023 - 339744.
vrijdag 25 juni:
Film Inn, Openbare Bibliotheek, aanvang 21.nO uur. Toegang gratis.
Midzomernachtloop, 8 km, verlicht
met fakkels, aanvang 23.00 uur vanaf
de Rotonde.
zaterdag 26 juni t/m zondag 4 juli:
Week van het paard, festiviteiten rond
het paard op verschillende plaatsen in
Zandvoort.

Het was eigenlijk niet meer dan rechtvaardig dat na de verregende festiviteiten van de afgelopen tijd het weer nu
eens mee zat. De organisatoren, de federatie handelsvereniging hanze en de
stichting zandvoort festival werden
ruim beloond voor hun onverwoestbare optimisme. Het bonte spektakel
bracht geur, kleur en geluid in het
doipKentrunn, én een opgewekte
mensenmassa.
Op bijna driehonderd marktstallen lag
de koopwaar uitgestald. Artikelen te
kust en te keur en terplekke vervaarcügde hapjes, maar ook informatie van
organisaties op ideeele grondslag. De
bussen van de NEH moesten een ommetje maken want de Grote Krocht
was voetgangersgebied geworden,
samen met de Haltestraat, Raadhuisplein. Kerkplein, Kleine Krocht
en Gasthuisplein.

agenda

formule kontrukteurs zien nog
brood in racebaan
De vereniging van formule-1-konstrukteurs, Foca, heeft een regeling getroffen met de Cenav. De Foca neemt genoegen met de netto-opbrengst van de
race op 3 juli en houdt daarna de oude
schuldenlast van 1,1 miljoen voor gezien.
Uit de inkomsten van kaartverkoop,
reklame en TV-rechten zal eerst de belastingschuld voldaan worden. Ook de
gemeente Zandvoort krijgt haar rechtmatige deel en verder moeten de organisatiekosten verrekend worden. Als
er dan nog wat over blijft, is de Foca
aan de beurt. Alleen in het uitzonderlijke geval dat de inkomsten de 4,75
miljoen overtreffen zal de Cenav nog
een graantje meepikken. In ieder geval
is al het risiko voor Focabaas Ecclestone.
De prijs die de racerij voor de goedgeefsheid van de konstrukteurs moet betalen is uiteraard aanwezig. Want voor
niets gaat de zon op. De Foca is druk
doende zijn toch al niet geringe machtspositie in het racewereldje uit te bouwen. Volgens de principeovereenkomst
zal de zandvoortse Grand Prix zolang
het pachtkontrakt met de gemeente

waterstanden
juni H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

23 05.20
24 06.03
25 06.58
26 07.49
27 08.40
28 09.41
29 10.49
30 11.57

13.21
14.03
14.59
15.51
16.41
17.41
18.48
19.57

17.47
18.40
19.34
20.23
21.16
22.15
23.20
- .-

01.49
02.41
03.34
04.23
05.15
06.15
07.19
08.27

Springtij 8 en 23 juni
Doodtij 1, 17 en 30 juni

duurt, een gezamenlijke onderneming
worden van Foca en Cenav.

geluidshinder vereist dan een vergunning voor de snelheidsduivels. Daarbij
moet aangetoond worden dat een verHet direkte belang ligt echter bij het
mindering van het lawaai bereikt kan
GP-cirkus 1982. Het uitvallen van de
worden volgens wettelijke normen. En
argentijnse en spaanse races heeft
ook al zullen de beroepsprocedures
Ecclestone in de problemen gebracht.
een definitieve beslissing jarenlang uitDe sponsors wensen geen gedevalueerd
stellen, ondertussen zijn wel degelijk
wereldkampioenschap.
voorzieningen nodig om het geluid uit
de zandvoortse woningen te houden.
Of de overeenkomst ook voor de koGeluidwerende maatregelen die naar
mende jaren gunstig is voor de Cenav is ^ schatting 9 tot 12 miljoen gulden gaan
de vraag De euforiese stemming zou wel kosten. Wie dat ook betalen zal, dat de
eens in een kater om kunnen slaan als
Foca geen zoete-Iieve-gerritje heet is
blijkt dat het zandvoortse bedrijf elke
zeker.
grip op het beleid verloren heeft en
naar de pijpen van de Foca moet dansen.
Het vertrouwen in buitenlandse redders
is er de laatste tijd in Zandvoort niet groter op geworden. Alle vrolijke verhalen
ten spijt, is enig gezond wantrouwen op
zijn plaats. Zo zal het de internationale
konstrukteurs een zorg zijn dat zich in
1983 de problemen rond het zandvoorts
circuit zullen opstapelen. De wet op de

dinsdag 29 juni
4e Zandvoortse Avondfietstochten, inschr. en vertrek strandpav. 8 Trefpunt
v.a. 18.30 uur, inl. tel. 02507-17547.
donderdag 1 juli :
konsert Noordhollands Philharmonies
Orkest in de Ned. Hervormde kerk,
aanvang 20.30 uur.
vrijdag 2 juli :
kunstmarkt, Grote Krocht, aanvang
19.00-23.00 uur.
zaterdag 3 juli :
Nationale Folklore Manifestatie, Gasthuisplein.
zondag 4 juli :
talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020-24 58 52 of 025071 71 70.
Voor nadere informatie: VVVZandvoort, tel. 02507 - 17947.

nieuws
kort & klein

• Zaterdag jongstleden werd Fantasy
Radio uit de ether gehaald. De opsporingsdienst deed een inval in een pand
aan de Zandvoortselaan bij Bentveld,
waar de illegale zender opgesteld
stond. Gewoonlijk worden direkt de
knoppen op de nulstand gedraaid, maar
dat was deze keer niet het geval. Daarom konden trouwe luisteraars de hele
operatie van nabij meemaken. Gevolg
was ook dat bij het wegvoeren van de
kortegolfpiraten de belangstelling zeer
aanzienlijk was. De disjockeys, een
16- en een 25 jarige Heemstedenaar,
een 17- en een 18-jarige Bentvelder en
een 17-jarige Haarlemmer,zijn voor
verhoor overgebracht naar het politieburo. De apparatuur ter waarde van
f 6.000.- werd in beslag genomen. De
radio-entoesiasten laten de moed echter niet zakken. Fantasy Radio, voorheen radio Albatros, gaat na de zomer
weer de lucht in, zo kondigen ze aan.
0 In het kader van de energiebesparing
heeft het gemeentebestuur besloten tot
het instellen van een informatiepunt.
Dit punt is gevestigd in het gebouw van
de dienst van publieke werken, Raadhuisplein 4, afdeling bouw- en woningtoezicht (spreekuren dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur.
Een ieder, die daarvoor belangstelling
heeft, kan op bovenvermelde afdeling
inlichtingen inwinnen m.b.t. isolatie
van woningen (zowel voor eigen- als
voor huurwoningen) en de subsidiemogelijkheden.

familieberichten

omroepers
foto Jacob Koning

Welke oudere dame of heer
wil gedeelte van huis verhuren aan rustige dame (67 jr.)
v/a 15 sept. a.s. Evtl. tot 1
mei '83.
Ook tijdelijke woningruil
met A'dam mogelijk. Tel.
na 17.00 uur = 738013
(020).

Vrijdag j.1. ben ik teruggegaan naar Turkije en
ik wil U allen nog hartelijk danken voor alle belangstelling en hulp voor en na de geboorte van
Jan Kerim.
Tot ziens,
Marjan Folkers

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365

gemeente
zandvoort
De burgemeester van Zandvoort geeft hierbij kennis van het voornemen van Burgemeester en Wethouders om met toepassing
van artikel 17, Ie lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor de tijd van ten
hoogste vijf jaar vergunning te verlenen voor
het plaatsen van een tijdelijk bejaardentehuis
langs'de Herman Heijermansweg.
Het bouwplan ligt met ingang van 28 juni
1982 gedurende 14 dagen ter visie op het
bureau Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening ter gemeentesecretarie.
Eventuele bezwaren tegen het bouwplan
kunnen gedurende bovengenoemde termijn
door rechthebbenden op aangrenzende
en nabij gelegen gronden, schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders worden ingediend.
Zandvoort, 14 juni 1982.
De burgemeester voornoemd,
K.C. v.d. Mije, Pzn.

De meest recente uitslagen in het zaalvetbaltoernooi, dat zich in de zandvoortse Pellikaanhal afspeelt, volgen
hieronder. Het titanenduel tussen L'lsis en de Klikspaan is onbeslist geeinügd: 3-3. Door een beter doelsaldo
ging de erepalm in de eerste divisie B
naar L'lsis.
De uitslagen: eerste divisie A: Hong
Kong - 't Hemeltje 1-1; Peter Kon/er
Sport - Tiffany All Stars 3-0; Boogaard
Marcel Schoorl 2-0; Boogaard - Tiffany
All Stars 5-3; Marcel Schoorl - Turn Turn
3-5; Textlite - Hong Kong 4-6; Peter
Korver Sport - Turn Tum 8-3.
Eerste divisie B: L'lsis - Pim Janssen

9-4; Pim Janssen - Rinko 6-1; Klikspaan no - Mobil Oase Team 4-3; Geerlingh
Versteege 2-2.
- Fotolitho 4-2; Aurora - Luijkx 8-4;
Moulin Rouge - L'lsis 0-6; Rinko - AuTweede divisie C: Nutsspaarbank Bluys 6-3; Nihot - Dubrovnik 5-1; Rerora 1-2; Fotolitho - Rinko 6-2; L'lsis Klikspaan 3-3.
prox - Colpitt 4-4; Drommel - Bluys
Tweede divisie A: Aleichem Boys - TZB 4-4; Drommel - Publieke Werken 4-0;
Nihot - Colpitt 2-4; Reprox - NutsspaarKerkhoven 4-2; Medina Carpets - HB
bank 5-5.
Alarm 2-8; DVS - Aleichem Boys 4-3;
Veteranen: Flipper- Kerkman 1-4; Pim
Autovision - TZB Kerkhoven 3-5; Luiten - Medina Carpets 3-6 ; Autovision - Janssen Olds- Keur 3-1,; Hairshop-Kerk
DVS 2-8; TZB Kerkhoven - HB alarm
man 4-2 ; Nihot - Keur 6-3; Looman 2-2.
Flipper 6-6.
Tweede divisie B: Wapen van Zandvoort
- Rabbel Boys 2-3; Casino - Lippies
Boys 3-3; REA - Lippies Boys 5-0; Wapen van Zandvoort - Geerling 4-4; Casi-

b en w vragen de raad gemeentegarantie
voor huisvesting gehandikapten
In de laatste gemeenteraadsvergadering
voor het zomerreces vragen b en w van
Zandvoort aan de afgevaardigden hen
te machtigen aan gehandikapten een
gemeentegarantie te verstrekken voor
verhuis- en herinrichtingskosten, kosten
van tijdelijke huisvesting en huurderving
en vergoedingen voor het treffen van
bouwkundige voorzieningen
Het dagelijks bestuur van de gemeente
verwijst voor zijn verzoek naar de ministeriè'le Beschikking geldelijke steun
huisvesting gehandikapten' die is bedoeld het voor deze kategorie mogelijk
te maken zich buiten de verzorgingscentra en werk- en leefgemeenschappen
zelfstandig in een huurwoning te vestigen. Bij de zandvoortse woningbouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht' zijn
de afgelopen tijd meerdere verzoeken
voor een woning door gehandikapten ingediend, deelt het kollege de raad mee.
De uitvoering van de beschikking is door
het rijk grotendeels in handen gelegd
van de gemeenten, de kosten komen voor
de volle honderd procent voor rekening
van Den Haag. De regeling t.b.v. de zelfstandige huisvesting van gehandikapten werkt als volgt: voor de verhuis- en
herinrichtingskosten en de uitgaven
voor tijdelijke huisvesting en huurderving wordt door de gemeente een bedrag ineens uitgekeerd. Voor de bouwkundige aanpassing van de woning
wordt tot een bedrag van maksimaal
f 6.000.- eveneens een bijdrage ineens
verstrekt. Voor bouwkundige voorzieningen die meer dan f. 6.000.- kosten
wordt gedurende 20 jaar een jaarlijkse
bijdrage gegeven voor de betaling van
rente en aflossing van een op de kapitaalmarkt afgesloten geldlening.

Voor een eventueel verlies ten laste
van de schatkist van de gemeenschap
behooft, volgens b en w in hun toelichting bij het voorstel, nauwelijks te worden gevreesd. Indien de gehandikapte
de jaarlijkse bijdrage -velke hij van de
gemeente ontvangt voor rente en aflos-

sing van de lening tijdig aan de
geldgever overmaakt, is er geen
enkel risïko aan verbonden.

kort & klein

• Ondanks de bedrijvigheid in de toeristensektoren in de zomermaanden is de
werkloosheid in Zandvoort in mei verder toegenomen en bedraagt thans 311
werkzoekenden, t.w. 214 mannen en
97 vrouwen. Voor hen is in hun woonplaats vrijwel geen werkjte vinden. Tegenover het aantal bij het arbeidsburo
ingeschreven personen staan slechts
19 aanvragen naar personeel.
• In het weekend is niet iedereen zonder averij gebleven. Bij een botsing op
de Kostverlorenstraat werden drie auto's
ernstig toegetakeld, de inzittenden
kwamen er met de schrik vanaf. Zondagnacht reed een personenauto uit
een oostelijk buurland in op een geparkeerde auto. De ware schuldige,
die na de aanrijding doorreed, is nog
niet bekend. Het streekvervoer is niet
vaak betrokken bij botsingen, maar
zondagmiddag reed een NZH-bus, in de
braderiekonsternatie, tegen een geparkeerde auto in de Oranjestraat. De
chauffeur had de ongebruikelijke bocht
richting Hogeweg te ruim genomen. De
enige gewonde.van het weekend was
een duo-passagiers van een bromfiets,
een 16-jarige Haarlemse, die bij een
botsing met twee vierwielers gescheurde enkelbanden opliep. Vervoer per
ambulance bleek noodzakelijk.

DRAAI NU:

020-214444
TELE-LUISTERSPCL
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voor u on M Rode KruW

****************^

OPSTELWEDSTRIJD ZANDVOORTSE JEUGD
Rondom de indianententoonstelling
'Van Beringstraat tot Wounded Knee',
die tot en met zondag 29 augustus in
het Kultureel Centrum aan het Gasthuisplein te bekijken is, wordt een opstelwedstrijd georganiseerd.
Hieraan kunnen alle kinderen rneedoen
tot en met twaalf jaar. Het is de bedoeling, dat een opstel gemaakt wordt naar
aanleiding van de tentoonstelling. Dat
kan een verhaal zijn over indianen, een
fantasieopstel over een verzonnen indiaan of een verslag van wat er op de
ekspositie te zien is. Het opstel moet
minstens één kantje uit een schoolschrift
beslaan en mag niet groter zijn dan vijf

nieuws

kantjes. Het is leuk als er een tekening
bij gemaakt wordt, maar dat hoeft niet.
Alle opstellen, voorzien van naam en
adres en leeftijd, moeten vóór maandag
30 augustus ingeleverd worden bij het
Kultureel'Centrum.De hoofdprijs is een
speelgoed-wigwam, de tweede prijs een
opblaasbare kano en de derde prijs een
indianen-pak met verentooi.
Verder zullen enkele kleinere prijzen
uitgeloofd worden en elk kind, dat
meedoet krijgt een leuke herinnering.
Het Kultureel Centrum is dagelijks
open van 13.30 tot 16.00 uur, behalve
maandag en dinsdag, voor het bezichtigen van de inüianententoonstelling.
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WORDT 13 UW GELUKSGETAL
IN RODE KRUIS BINGO ?
WIE WEET, WANT U KUNT
13 SPEELWEKEN MEEDOEN!

*
*

Voor 13 achtereenvolgende speel weken meespelen betaalt u slechts
f20,- (inclusief portokosten)

,±.

U KUNT ÓÓK 1 SPEELWEEK MEESPELEN!

*

Voor de eerstvolgende speel week meespelen betaalt u f 2 - (inclusief portokosten)
•

'

f 1.000.000.- AAN PRIJZEN !

*

Stuur onderstaande coupon naar:
RODE KRUIS BINGO, Postbus 30427, 2500 GK 's-Gravenhage.
(opeenbnefkaartplakken:f0.50postzegelófin
geopende envelop stoppen: f 0,60 postzegel).

*

Ja, ik wil meespelen met RODE KRUIS BINGO!
Stuur mij alle informatie en een speciale betalingskaart gratis toe.
Naam: mevr./heer
Adres:
.
Woonplaats:.
Postgiroof
Bankrek.nr.

* * * * * * *
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woonwagenbewoners voelen
zich thuis in zandvoort

LAATSTE NIEUWS

kollege
programma
van vvd

De ruim veertig woonwagenbewoners
in het centrum aan het Keesomplein
willen goede kontakten met de andere
zandvoorters. De schandalige u i tsp raken van een aantal raadsleden hebben
veel kwaad bloed gezet. Niet alleen bij
de 'kampers' maar ook bij veel noorderlingen. De woordvoerder van de
woonwagenbewoners Kobus de Jong
wil de vooroordelen graag de wereld
uit helpen. Hij zet zich daar ook al
lange tijd voor in, maar het lijkt hem
soms een hopeloze taak.
'Soms kan ik er niet meer tegen op'
zegt hij. 'Er wordt heel wat afgepraat
over integratie, maar het wordt ons
vaak heel moeilijk gemaakt'. Dat uit
zich bijvoorbeeld in het eindeloos getouwtrek over de aanleg van de kabeltv, het niet ophalen van het grofvuil,
postbussen worden niet geplaatst, de
plantsoenendienst schenkt geen aandacht aan het terrein vlak om het
kamp.
Allemaal zaken waarbij andere zandvoorters op hun wenken bediend worden.
De affaire rond het woonwagenkamp
werd enige tijd geleden opgerakeld
toen raadsleden een scheldkannonade
begonnen over de wanbetaling van de
kampbewoners. Achteraf bleek het te
gaan over één bewoner die al geruime
tijd in konflikt is met het Woonwagenschap en de gemeente en op eigen
houtje een soort huurstaking begonnen
is, en over een bejaarde analfabete
vrouw die de penningen niet betaalde
en de aanmaningen terzijde legde. De
bewoners van het Keesomplein werden
er massaal op aangesproken.
Kobus maakt zich nog de meeste zorgen
over de invloed van de negatieve verhalen op de kinderen. Dat zijn erzo'n
twintig, bijna de helft van het aantal
bewoners. 'Mijn kinderen ontgroeien
me, ze zitten hier op school, ze leren
goed, leven hier in de buurt. Horen van
andere kinderen de meest wilde westernverhalen over het kamp. Wat is er aan
de hand, vragen ze ons. Wij kunnen
daar geen antwoord meer op geven.
Straks wonen ze in een huis in de buurt
naast klasgenoten die het al vroeg ingeprent hebben gekregen: die is nog
van het kamp'.
Een groot probleem is het werk. Het
merendeel van de bewoners probeerde
het dagelijks brood te verdienen in de
autosloophandel. Dat gaf veel rommel
die zrch bij het centrum opstapelde.
Daarom.is er van hogerhand een einde
aan gemaakt. 'Werkgelegenheid is ook
een vorm van integratie, aldus Kobus
de Jong, maar tegen ons zeiden ze,
gaan jullie maar liever de bijstand in.
Later krijg je dan op je brood, jullie
willen niet werken, maar je hand op
houden. Zo keert alles zich tegen je.
Al drie jaar geleden heb ik een verzoek
aan de gemeente gericht om een loodsje neer te mogen zetten op het terrein
bij de remise, een gebied dat gereserveerd is voor bedrijfjes. Daar moet ik
nu nog steeds iets van horen.

eanduoarhse Naerartf

Als handvat voor de kollegeonderhanoelingen heeft de lokale vvd afdeling
een kollegeprogramma 1982 - 1986 het
licht doen zien. In veertien hoofdstukjes wordt de liberale visie op het toekomstige gemeentebeleid aan de overige partijen voorgehouden.

Kobus de Jong: wij horen hier thuis, we gaan niet meer weg.
Ondanks de soms bittere woorden wil
hij er geen misverstand over laten bestaan. 'Ik wil hier graag leven en werken en laten zien dat ik mijn kinderen
het onderwijs geef wat ze toekomt, wat
ik zelf nooit gehad heb. Wij horen hier
thuis, we gaan niet meer weg. Al die
mensen die met de gekste ideeën over
ons rondlopen, ze zijn nog nooit bij
ons geweest. Iedereen die belangstelling heeft, moet zelf maar eens komen

kijken. Het is hier vrije toegang, we
zijn geen menseneters.'
Het zou misschien wel een aardig idee
zijn, zo vermeldt hij nog, om samen
met de buurtbewoners een feestelijke
markt te organiseren rond het Keesomplein. Handel en goede kontakten
gaan tenslotte wel vaker hand in hand.
En het zou de sfeer zeker ten goede
komen.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

burgerlijke stand
15 juni - 21 juni 1982.
ondertrouwd: Gerardus Johannes Antonius Engelen en Geesje Graver.

nationale roeiwedstrijden op
vijver vondellaan

geboren: Natascha, dochtervan K.N.
Bakker en E.M. Maenen ; Martijn Christopher Tonio zoon van P.J. d'Hont en
EJ. Groot.
overleden: Nicolaas Sieraad, oud 69
jaar.

evenementen
agenda
vrijdag 25 juni:
Film Inn, Openbare Bibliotheek, aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.
Midzomernachtloop, 8 km, verlicht
met fakkels, aanvang 23.00 uur vanaf
de Rotonde.
zaterdag 26 juni t/m zondag 4 juli:
Week van het paard, festiviteiten rond
het paard op verschillende plaatsen in
Zandvoort.
dinsdag 29 juni
4e Zandvoortse Avondfietstochten, inschr. en vertrek strandpav. 8 Trefpunt
v.a. 18.30 uur, inl. tel. 02507-17547.
donderdag 1 juli :
konsert Noordhollands Philharmonies
Orkest in de Ned. Hervormde kerk,
aanvang 20.30 uur.
vrijdag 2 juli :
kunstmarkt, Grote Krocht, aanvang
19.00-23.00 uur.

In het kader van de viering van het
zestigjarig bestaan van de Zandvoortse Reddingsbrigade vinden onder het
motto 'Rondje Vijverhut' op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juli a.s.
nationale roeiwedstrijden plaats op de
vijver aan de Vondellaan.
Er wordt in drie klassen geroeid: t.w.
senioren vanaf 1 5 jaar, junioren tot
en met 14 jaar en een Vijverhut-klasse,
die met vier roeiers(sters) en een stuurman(vrouw) een afstand van plm. 400
mtr. moeten afleggen tussen start en
finish. De senioren- en juniorenklasse
spreken voor zichzelf, de Vijverhutklasse is een vrije klasse in ploegverband
voor familieteams, verenigingen, bedrijven, scholen, etc. etc. De deelnemers(sters) behoeven geen eigen materiaal mee te nemen want er wordt
uitsluitend gevaren in vlets van de kustbrigade.
Op donderdag en vrijdag worden de
voorronden gehouden en op zaterdag
vindt de finale plaats. De wedstrijden
beginnen 's avonds om 7 uur en ein-

Zaken die bij de afgelopen en voor de
vvd gunstige verkiezingen een belangrijke rol hebben gespeeld, worden helder uiteengezet. Het circuit dient gehandhaafd te blijven. Een tussentijdse
verlenging van het kontrakt tussen
gemeente en Cenav ligt in de plannen
van de vvd-ers opgesloten. De Cenav
krijgt alle medewerking, ook voor
aanvullende eksploitaties. Daarbij
denkt men aan het zwembad, de Branding, de Zeereep en het aangrenzende
deel van de Vondel l aan rijweg.
De woningbouw staat er beroerd voor.
Eigenlijk kan er volgens de verkiezingstriomfator nergens gebouwd worden,
behalve in 'de Zuid'. Op welke termijn
dat gerealiseerd zou kunnen worden
staat niet vermeld. Het ministeriële verbod moet eerst nog opgeheven worden.
Andere punten uit het programma:
* het profijtbeginsel zal als het even
kan doorgevoerd worden d.w.z. dat
er meer voor het gebruik van gemeentelijke diensten betaald gaat worden.
* In de komende periode hoort een
nieuw politieburo tot stand te ko^
men.
* Het autoverkeer dient niet verder
teruggedrongen te worden ten gunste van voetganger of fietser.
* Het onlangs in deze koerant besproken gemeenschapstakenplan van van
der Louw wordt door de liberalen
van stal gehaald: op basis van vrijwilligheid kunnen jeugdige werkelozen aan het werk. Gedacht wordt
aan het schoonhouden van strand,
straten, plantsoenen en duinen.
* Een aktief sportbeleid zal, zo hoopt
de vvd, de huidige negatieve tendensen als inbraken en vernielingen verminderen.
De omstreden bouw van het wijkcentrum in nieuw noord komt in
het programma niet ter sprake. Wel
zien de liberalen in Zandvoort graag
weer een echt bos verrijzen. Het terrein van het zwembad en de rand
van het circuitgebied zou zich daar
voor lenen.
Een gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid richt zich, zo zegt dit programma, op het midden- en kleinbedrijf,
het circuit en de plaatselijke vvv.

digen om plm. 9.30 uur. De ploegen van
de drie kategoriën betalen een gelijk bedrag aan inschrijfgeld, f. 10.- per team.
De organisatoren van 'Rondje Vijverhut' maken de roeiers er op attent dat
zij op straffe van diskwalifikatie verplicht
zijn zich te houden aan het wedstrijdreglement en de aanwijzingen van de
jury stipt dienen op te volgen. Verder
moeten deelnemers boven de 50 jaar
zich medies laten keuren.
Voor nadere inlichtingen over procedure en voorschriften kan men zich wenden tot M.P.F. Joustra, Wilhelminaweg
24, tel. 15155.

Mickey Mouse en Snoopy
waren bij onze op bezoek
en ze kwamen zeker niet met
lege handen.
Komt u gauw kijken?
Radio PEETERS
Haltestraat 56

juni

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

23
24
25
26
27
28
29
30

05.20
06.03
06.58
07.49
08.40
09.41
10.49
11.57

13.21
14.03
K. 59
15.51
16.41
17.41
18.48
19.57

17.47
18.40
19.34
20.23
21.16
22.15
23.20
- .-

01.49
02.41
03.34
04.23
05.15
06.15
07.19
08.27

Springtij 8 en 23 juni
Doodtij 1, 17 en 30 juni

van circuit
geld kosten
van racerij

Meer verbazing dan de brief van de
Cenav wekt het antwoord van het kollege. Dat zegt niet op voorhand in
te kunnen stemmen met een dergelijke
regeling, maar toont zich bereidwillig
om de zaak opnieuw te bezien als het
Grand Prix resultaat tegen valt. Er valt
over te praten, aldus burgemeester en
wethouders, die in de brief duidelijk
de indruk wekken dat zeker voor het
variabele pachtgedeelte (circa f300.000)
nog wel een regeling te treffen is. Ook
al heeft men geen enkele garantie dat
de circuitinkomsten de komende jaren
toereikend zullen zijn. Integendeel.
Voor het oplettende deel van de zandvoortse bevolking is dit alles heel onthullend. Het is toch nog niet zo heel
lang geleden dat met name van vvd-zijde voorspeld werd dat bij het niet doorgaan van de races een gapend gat in de
gemeentebegroting zou vallen. Nu
blijkt dat juist het doorgaan van de
Grand Prix een financiële ramp betekent. Vermeulen verzoekt daarom de
gemeente de Grand Prix 1982 als niet

GEREFORMEERDE KERK
zondag 27 juni 1982:
10.00 uur : prof. dr. G.N. Lammens

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 26 juni a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 27 juni a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.
jeugdkoor St Agatha.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

gereden te beschouwen. Misschien kan
het aanstaande begrotingstekort in
Zandvoort wel gedekt worden door
nieuwe bezuinigingen of verhoging
van de belastingen. De entoesiaste
zandvoorters mogen dan onder het
welwillend oog van een nieuwe kollege
van b en w indirekt het circuit subsidiè'ren.
Politiek interessant is de toegeeflijke
brief van het kollege ook. De allerminst
kleinzielige toezegging vindt nog plaats
onder verantwoordelijkheid van de

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

esnduoarhse fooerartf

VEILING ZANDVOORTSE HUIZEN

ZUSTERDIENST zaterdag 26 en zondag
27 juni a.s.:

huidige pvda wethouder van financiën
Aukema.
Als voorspel van een grote koalitie van
vvd, cda en pvda?

emancipatiekommissie
voor zandvoort

openbare verkoop van twee panden onder één kap in Gerkestraat
Prins Mauritsstraat 5 en Dr. C.A. Gerkestraat 73 en 75 (tweü onder een kap).
De veiling begint om 19.30 uur.
Bezichtiging van de huizen is mogelijk
op de dinsdagen 29 juni en 6 juli van
14.00 tot 16.00 uur.

agenda

gemeenteraad

voor de bijeenkomst op dinsdag 29 juni a.s. in het gemeentehuis. Aanvang
20.00 uur
1. Notulen van de vergadering van 25
mei 1982.
2. Ingekomen stukken:
brief dd. 9 juni 1982 van de Vereniging van Eigenaars van het flatgebouw
Schuitengat Zandvoort betreffende
overlast veroorzaakt door glasbak.
Brief dd. 11 juni 1982 van Bouwes
Exploitatie Maatschappij B.V. waarbij gevraagd wordt om intrekking
van het raadsbesluit inzake de invoering van een toeristenbelasting voor
het Dolfirama.
3. Onderzoek geloofsbrieven en beslissing omtrent de toelating van nieuwbenoemde raadsleden.
4. Begrotingswijzigingen:
negentiende wijziging van de gemeenBij de behandeling van de nota EmanUit de tekst van het voorstel van b en
begroting 1982.
cipatiebeleid in de raadsvergadering
w blijkt dat zij het invullen van de be5. Onderwijsaange'egenheden.
van dinsdag 29 juni a.s. stellen b en w
dragen uit de gemeentekas t.b.v. het
6. Transakties onroerend goed:
voor een emancipatiekommissie in
emancipatiewerk willen doorschuiven
grondverkoop Fahrenheitstraat 80
het leven te roepen.
naar de nieuwe gemeenteraad en de
uitbreiding Spar Supermarkt, Celbegroting voor 1983. Daarmee volgen
siusstraat 192
Het initiatief hiervoor is afkomstig van
zij de wens van de vvd en inspraak nu,
7. Bestemmingsplannen
de al enkele jaren in Zandvoort operedie de nieuwe volksvertegenwoordiging
8. Nota Emancipatiebeleid
rende werkgroep Aktivering Emancipatie- willen laten beslissen over de financiële
9. Problematiek woonwagencentrum
beleid, waarvan vrouwen van diverse
steun aan de projekten van de organi10. Afvloeiingsregeling vakleerkrachten
politieke partijen en organisaties en
lichamelijke oefening.
saties op het gebied van de emancipavrouwen die niet politiek gebonden zijn tie. Pvda, d'66 en cda zouden die nu
11. Vervanging cv-instalatie in het raaddeel uitmaken. Door middel van een
huis.
al zo veel mogelijk willen konkretiseren.
vorig jaar aan het gemeentebestuur uit12. Garanties geldleningen ter uitvoering
Zowel over de beraadslagingen als de
gebracht rapport, heeft de werkgroep
van de Beschikking geldelijke steun
inhoudelijke kant van de nota zullen
een belangrijke bijdrage geleverd aan de wij de lezer na de zitting van dinsdag
gehandikapten.
tot standkoming van de gemeentelijke
13. Afvoer effluent Zandvoort/doorvoerinformeren.
nota Emancipatiebeleid.
overeenkomst Zandvoort/Haarlem.
14. Wijziging van de gemeenschappelijke
De werkgroep is van mening dat de
regeling Kennemer Streekschool tot
emancipatiekommissie onbezoldigd
opleiding van kleuterleidsters.
moet funktioneren en meerdere keren
15. Vervanging kampkantoor'De Zeeper faar samenkomen om de vinger
reep'.
aan de pols van het emancipatieproces
16. Verlenging/wijziging regeling gewest
in de gemeente te houden. Het kollege
Kennemerland.
volgt dit advies maar is wat het voor17. Vervanging materieel ZRB '
zitterschap betreft een andere mening
18. Aanschaf tekstautomaat sekretarie.
toegedaan dan de werkgroep, die vindt
19. Verhoging subsidie 1982 Stichting
dat de hamer moet worden gehanteerd
Release Haarlem.
voor een lid van de gemeenteraad. Ter20. Beroepschrift Talsma Amsterdam
wille van een onafhankelijke oordeelsinzake reklameborden.
en besluitvorming van de kommissie,
21. Verhuur van gemeentegrond voor
achten b en w het beter dat dit geen
tuin en erf.
gemeentebestuurder is. Tenslotte stelt
22. Vernieuwen dakbedekking brandhet kollege voor de emancipatiekommisweergarage.
sie gelijk met de nieuwe gemeenteraad
23. Herstel dak kleedgebouw sportvelmen's fashion
te installeren en de zittingsperiode te
den aan de Van Lennepweg.
grote houtstraat 124/haarlem
laten samenvallen met die van de raad.
24. Benoemingen.
ook koopavonden geopend
Vier jaar dus.
25. Rondvraag.

morgenstarten
wij een aantal
zéér speciale
dagen...
u bent welkom!

Op dinsdag 6 juli a.s worden in hef
veilinggebouw aan Bilderdijkstraat 1a
te Haarlem onder notarieel toezicht
een half dozijn zandvoortse woonhuizen in het openbaar geveild. Het foetreft de panden Keesomstraat 40, Dr.
Kuyperstraat 12, Thorbeckestraat 46,

HERVORMDE KERK
zondag 27 juni 1982.
10.00 uur; ds. c. Mataheru

PROTESTANTENBOND
zondag 27 juni a.s.:
10.30 uur : ds. R. Gaaikema d.g.
Haarlem.

Het kan verkeren. Nauwelijks is met
veel bombarie en in een heuse perskonferentie bekend gemaakt dat circuitman Jim Vermeulen geheel uit ae
financiële problemen is door een schulddelgende overeenkomst met de formule-1-konstrukteurs, of er komt een
brief boven water die de penibele
situatie van het racebaanbedrijf weer
eens glashard aantoont. Het wordt
steeds zichtbaarder: de bluffende piste-keizer draagt helemaal geen kleren.
Mischien wat overmoedig geworden
door de circuitvriendelijke verkiezingsuitslag, heeft de Cenav in een brief
aan het gemeentebestuur gevraagd de
pachtsom aan de gemeente Zandvoort
over 1982 niette hoeven betalen. Men
vreest niet in staat te zijn aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Al naar gelang het het beste uitkomt
wisselen toekomst-pessimisme en optimisme elkaar in hoog tempo af. In de
brief stelt de autorensportvereniging
voor de verschuldigde penningen pas
in 1983 te betalen samen met de pachtsom van dat jaar. 1983 wordt namelijk in deze visie het jaar waarin de
centjes rijkelijk binnen stromen. De
surséance (opschorting) van betaling
die gewoonlijk alleen bij een dreigend
faillisement toegepast wordt, staat als
mogelijkheid in het kontrakt vermeld.

kerkdiensten

f ly-away ging weer niet door
NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH
ORKEST
Donderdag, 1 juli 1 982, aanvang 20.1 5 uur
in de Hervormde Kerk te Zandvoort.
Dirigent: Roelof van Driesten
Solist: Jan van den Berg, fluit
Het programma vermeldt werken van Haydn,
Benda en Mozart.
Voorverkoop van kaarten a f 10,- p.p. (voor
houders van een CJP of een Pas 65 f 5,- p.p.)
bij het VVV-kantoor, Schoolplem l,
Zandvoort, tel. 02507-17947.
Verder van 19.30 uur af aan de kerk.

P. REUS
vis en specialiteiten
ook voor mexicaanse gerechten
O.A.
Taco Shells - Tortilla's - Tostada shells

uit eigen keuken:

spaanse paella - bouilabaise
en andere specialiteiten
dagelijks aanvoer van verse zeevis
S.

Haltestraat 16 tel. 16204

^

Of de duvel er mee speelt. Gooiden op 22 mei j. l. storm en voor de tijd van het
jaar ekstreem lage temperaturen roet in het eten, afgelopen zaterdag trad de regen als spelbreker op bij de door Fly-Away op touw gezette vlieger-wedstrijd
om de zilveren vlieg van Zandvoort, Nog voor een helemaal uit Eindhoven
naar de kustgemeente gekomen vlieger het touw kon uitrollen besloot organisator Edo van Tetterode het sein voor de aftocht te blazen. Het kon echt niet,

zei hij.
Maar Van Tetterode is niet van plan zich door het weer te laten ringeloren en
bij de pakken neer te hurken. Driemaal is scheepsrecht is zijn devies en zaterdag kondigde hij aan de start van het vliegerfestijn en het Open Zandvoortse
Kampioenschap andermaal te verschuiven en nu te laten samenvallen met de
eerder geplande voorronde voor de vaderlandse kampioenschappen op zaterdag 31 juli a.s. aan het strand voor Bad Riche. Het moet, aldus Edo van Tetterode, toch mogelijk zijn dat deze zomer mooi weer en Fly Away op één dag
hand in hand gaan. Hij rekent er dan ook op dat dit 31 juli het geval zal zijn.
Het zal er overigens ook wel van moeten komen, anders komt de afwerking
van het verdere vliegerprogramma danig in het gedrang.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

koffieclub
haltestraat 57 / zandvoort
telefoon 02507-126 90
OOK DINSDAG'S
GEOPEND

zaalvoetbal
Het zandvoortmeeuwen-zaalvoetbaltoernooi is in de beslissende fase aangeland. De kruisfinalisten uit de eerste
divisie zijn bekend evenals de halve-finalisten in de tweede divisie.
In 1A is Boogaard poule-winnaar geworden met Hong Kong op de tweede plaats
door een beter doeisaldo van Peter Korver Sport. In 1B eindigde het toptreffen
tussen Klikspaan en L'lsis in een gelijkspel (3-3) maar L'lsis mag zich door een
beter doeisaldo poule-winnaar noemen.
Door dit verloop spelen in de halve finale L'lsis en Hong Kong tegen elkaar,
terwijl Boogaard en Klikspaan in een
onderling treffen moeten uitmaken wie
in de finale zal spelen.
In 2A is Aleichem eerste geworden met
als verrassende tweede HB-Alarm. In 2B
werd zoals verwacht REA poul-winnaar
rnet Geerling als tweede. In 2C plaatsten
Colpitt en Nihot zich voor de halve-finales.
Na het verrassende gelijkspel van de Pim
Janssen Olds tegen Medina, heeft Reisbureau Kerkman aan een gelijkspel tegen Nihot voldoende om zich kampioen
der veteranen te mogen noemen.
In de eerste halve finale tussen L'lsis
en Hong Kong ging het er zeer spannend
toe. Hong Kong wisteen aanvankelijke
4-2 achterstand nog goed te maken. De
eindstand werd mede dankzij twee treffers van Europees topscorer Wim
Kieft, 4-4.
In de verlenging werd niet gescoord
zodat strafschoppen moesten uitmaken
wie de finalist werd. Na het nemen van
de strafschoppen bleek L'lsis de gelukkige winnaar.
In de finale moet L'lsis het opnemen
tegen Boogaard

In de tweede finales zijn twee poules
van drie gevormd te weten: Geerling
Aleichem en Nihot en Colpitt, Rea en
HB-Aalrm. Ook deze wedstrijden waren bijzonder spannend waarbij de
volgende resultaten uit de bus kwamen.
Nihot-Aleichem 3-2 ; Geerling - Aleichem 2-6 ; Geerling - Nihot
Colpitt- HB Alarm 2-4;Colpitt- REA
1-1; R E A - H B Alarm
In de tweede divisie verloor Geerling
met 3-2 van Nihot waardoor Nihot
zich plaatste voor de finale tegen HB
dat tegen Rea een gelijkspel behaalde
na een enerverende wedstrijd (2-4).
In de halve finale in de eerste divisie
Klikspaan-Boogaard toonde Boogaard
zich de sterkste en won onder meer
door goals van Zwarthoed (Volendam)
met 4-1.
Finale-programma voor vanavond:
19.30 uur Aleichem - Colpitt
20.15 uur Klikspaan - Hong Kong
21.00 uur HB- Nihot
22.15 uur Boogaard - LMsis

Handelsdrukwerk

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 — Tel. 12793 - Zandvoort

Gezinsverzorgster zoekt zelfst.
woonruimte per 1 september
a.s. Huur tot f. 500,-- p.mnd.
Bellen tel. 14862

v. d. Werff

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

A.M. FOLKERS
Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

UITSLAG
TREKKING VAN: IT^JUNI 1982

87 60 13 34 91 04 19 66 68 90

07 15 36 49 65 77 29 46 26 81

Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

- 1978

verzekeringskantoor

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Niéuw Noord
Tel. 12129

KAMPEREN met tent of
caravan op de Camping
naast het Ponypark Slagharen.
Dat is gezellig. Tel. reservering en inl. 05231 - 2806

1948

Haltestraat 65, tel. 1 2060

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.

D R U K K E R IJ

omroepers

J. BLUYS

95 09 50 88 41 62 86 78 40 38
^
* 37
• 44
4
17 •
16 *
79 •21 •11 •97• 99• 71

58 51 24 61 57 72 56 74 45 06

VERSTEEBE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 -Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

94 59 63 10 27 85 48 52 22 25
54^43^93^80^64^*^*^*^*^*,
'PRIJS IN NATURA: DEE LNEMERS No. 036978154

Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen bovenstaande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden; wij
sturen alle winnaars schriftelijk bericht.

P. K. MEUBEL MOET

Uw huidwaagt aandaclit.
Ue bij de ANBOS aangesloten
schoon heidsspecialrste
cjcvft die aandacht en adviseert
- »
•u bij de vei^otging van uw huid
Deze specialiste is heikenbaai aan liet ANBOS embleem
Ook in uu plaats kunt u türecht

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

9 GAAN VERLATEN»,
DAAR ZAL DUS FLINK

tel. 13621
tel.

12372

tel.

14618

tel.

13698

WOKDEH..
DE TOCH AL VEEL TE

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
BeJ voor prijsopgave
T
-erititellijst
: ; tussen 16.00:18.00 uur, .
" ;':% loehialve. zondags '
Wij bezorgen en halen de
'

&

GEWORDEN...
U PROFITEERT DUBBEL!

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759
voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

ZIJLWEG 9, HAARLEM, TE L. 023-32 61 82

r
PEUGEOT

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

TALBOT

Autobedrijf
VersteegeKK
'

bel 02507 17353

iMfallaiie

vraag niet hoe het kan i
maar profiteer ervan!!
IEDEREEN DIE DEZE ADVERTENTIE
INLEVERT KRIJGT 10 o/o KORTING OP
ALLE KINDERKLEDING EN EEN GRATIS
COPJE KOFFIE IN ONZE KOFFIESHOP ! !

! DE LAATSTE WEEK !
kinderwinkeltje buureweg
(zijstraat kerkstcaat)

ÜHENEIIEIN
het dagtochten-programma
met een keus uit 61 tochten
ligt voor u klaar bij
KAMERLING ONNESSTRAAT 38
TEL. 02507 18484

REISBUREAU
KERKMAN
Grote'Krocht 20, - Zandvoort
Telefoon 02507 - 12560/T3203 •.

''
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vvd laat tanden zien in
eerste ronde kollegebespreking
Breeduit zittend op het burgemeesterpluche maande vvd-voorzitter Sikkens
de overige politieke partijen: een vlotte afwikkeling van de kollegeonderhandelingen is dringend gewenst. De haattige zorg van de vvd om na 4 jaar afwezigheid de touwtjes van het gemeen
tebeleid weer in handen te krijgen,
was aan de andere partijen niet besteed.

• In de nacht van donderdag op vrijdag
is brand uitgebroken in het voormalige
hotel Sandra aan de Hogeweg. De fikse
brand was voor de politie aanleiding
omwonenden uit hun huis te halen uit
voorzorg. Het vuur werd vakkundig bestreden door de brandweer maar ook
deze kon niet verhinderen dat het
leegstaande pand aanzienlijke schade
opliep. De oorzaak van de brand is nog
een raadsel. Het laatste stadium van
het huis is nu wel in zicht. Nog niet zo
lang geleden gold het als een modelkraakpand. Merendeels jonge daklozen
hadden het pand opgeknapt en voor
de bezichtiging een open dag ingesteld
voor de zandvoortse bevolking.
Nadat zij het pand verlaten hadden
heeft het verval weer toegeslagen. Leegstand verloedert, is de konklusie.

Bij de geplande opening van de onderhandelingen op donderdag 24 juni
jongstleden in het raadhuis meldden
de woordvoerders van pvda, cda, int
spraak nu en d'66 dat ze het toch wel
cp prijs zouden stellen als ze het door
de vvd samengestelde kollegeprogram
eerst even rustig konden bestuderen.
Dat was pas de avond tevoren uitgedeeld. Van boze opzet was natuurlijk
geen sprake, maar de veronderstelling
dat de partijen na vluchtige lezing akkoord zouden gaan, werd als lichtelijk arrogant danwei rijkelijk naief beschouwd.
In een toelichting op het program benadrukte vvd-wethouderskandidaat
Jelle Attema het streven naar een kollege op zo breed mogelijke basis. Het
program, zo bleek tot verrassing van
sommige aanwezigen, was een kol lage van de diverse partijprogramma's.
Men was er naar de mening van Attema in geslaagd zoveel mogelijk 'raakpunten' op te nemen. In deze ernstige
tijden, aldus de vvd-er, was het zaak
zo kort mogelijk te onderhandelen.
Het was immers zo klaar als een
klontje: het geld is op, de tijd van
leuke dingen is voorbij.
Dat was niet voor iedereen even duidelijk. Volgens pvda-woordvoerder Toonen had de vvd het socialistiese program wel heel slecht gelezen. En hij
wilde ook wel graag weten of het vvdwerkstuk op alle punten ter diskussie
stond of niet. Cda-er Van As wilde het
als 'praatstuk' positief krities benaderen. Flieringa die nogal wat van zijn
verkiezingspunten meende terug te
vinden in het kollegeprogram, had
het iets minder aanmatigend gevonden
als erbij vermeld had gestaan dat het
om een voorstel ging.
Gelukkig was het voor de heer Pas, die
de zwijgzame Jaap Koning van Gemeentebelangen vergezelde, allemaal heel
simpel. Alsof het de wereldkampioenschappen voetbal betrof, telde hij het
doelsaldo. De vvd had twee zetels gewonnen, gemeentebelangen één. De
rest hoefde dus niet door naar de finale.
Om het afbraakproces van Zandvoort
te stoppen, bood hij zijn steun aan de
vvd aan. Acht plus één en klaar was
Pas. Wethoudersambities ondersteunde
hij met de bijbel in de hand: velen voe-

waterstanden
29 10.49
18.48
30 11.57
19.57
Doodtij 30 juni
juli
H.W.
L.W.
1 00.27
08.27
2
01.28
09.29
3
02.20 10.20
4
03.05 11.03
5 03.42
11.41
6
04.20
12.20

23.20

07.19
08.27

H.W.

L.W.
21.05
22.02
22.54
23.34
0007
00.40

13.05
14.02
14.52
15.33
16.08
16.42

Vrijwillige Hulpverlening

17373
vvd wil vaart zotten achter «amsmtrillng van kollege
len zich geroepen, maar weinigen worden uitverkoren.
Een flinke scheut olie op het smeulende vuurtje was de uitspraak van Attema
dat het vvd-kollegeprogramma in grote
lijnen geaksepteerd diende te worden.
Toonen ('is dit een diktaat? ') en Flieringa (alleen punten en komma's veranderen? ') eisten opheldering. De v^d-er
pareerde de aanvallen door steeds andere termen te gebruiken. Het ging om
een uitgangspunt. Op- en aanmerkingen

waren welkom. Het waren richtlijnen.
Maar de vvd wilde het program wel globaal handhaven, aanvullingen en wijzigingen konden nog wel, maar de term
amendement ging hem te ver.
Elke partij dacht er verder maar in stilte het zijne van. Op 5 juli om 20.00 uur
zal het in de raadszaal wel duidelijker
worden.

week van het paard

Er is één dag voor moeder, één voor vader en één voor het huisdier. Het paard
heeft in Zandvoort een hele week gekregen. De geliefde viervoeter staat van 26
juni tot en met 4 juli in het middelpunt
van de belangstelling. Al moet hij die
op 3 juli delen met de vierwielige bruilende monsters, waarvan de voorouders
hem uit dorps- en stadsbeeld deden
verdwijnen.
De opening van de week van het paard
vond zaterdag 26 juni plaats. Ruiters,
koetsjes en enkele sul kies vertrokken,
voorafgegaan door een orkest te paard
en onder een vriendelijk zonnetje van
de manege aan de Keesomstraat naar
het dorpscentrum. Op het voormalige
terrein van huize Sterre der Zee werden zij begroet door burgervader Machielsen. Na de kavalerieklanken van

de hooggezeten trompetters volgde
een demonstratie van de westernrijders. Niet het kermisachtig spektakel
dat de honderden toeschouwers weilicht verwacht hadden, maar een
voortreffelijke en sobere show, waarbij de verschillende fases van de in
amerika zo populaire westerndressuur
aan de orde kwamen.
Zondagmiddag spande de beredenjeugd zich in om onderde kritiese
maar bemoedigende blikken van de
kijkers een ring te steken. Een kermissport die niet zo eenvoudig is als het
er op het eerste gezicht uitziet. De
verdienstelijke maar vaak vergeefse pogingen van de op het puntje van hun
tong bijtende jongens en meisjes werd
op zijn minst beloond met een herinneringsvaantje, een sinasappel en een
zak patat. Tevredenheid alom.

foto Jacob Koning

SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

kollege eist volle pond
van cenav
De brief van 18 juni van het gemeentebestuur aan de Cenav, waarover wij afgelopen vrijdag berichtten, is al weer
achterhaald. In de brief werd, in antwoord op een verzoek van de circuitdirektie, gesuggereerd dat bij een
eventueel slecht Grand Prix resultaat
voor de variabele pachtsom wel een
regeling met de gemeente te treffen
zou zijn. Volgens wethouder-financiën
Aukema berust het uitgaan tfan de
brief op een ambtelijke onoplettendheid.
Luidde het in deze brief dat het gemeentebestuur zich wel kon verplaatsen in de financiële problematiek van
het racebaanbedrijf, in een nieuwe
brief, gedateerd 25 juni j.L, is van deze
toegeeflijke houding niets meer te bespeuren.
In dit jongste schrijven, verzonden aan
de Cenav om 'eventuele misverstanden
n.a.v. de brief van 17 juni' uit de weg
te ruimen, wordt met grote nadruk gewezen op de kontraktuele verplichtingen van de Cenav, verplichtingen die in
dit geval betrekking hebben op de volle
pachtschuld over 1982, te weten
f. 680.000,-.
De brief van B en w vermeldt ook nog
even fijntjes de geruststellende en positieve berichten die door circuitdirekteur Jim Vermeulen op een onlangs
gehouden perskonferentie verspreid
werden. De pas gesloten overeenkomst
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van de Cenav met de Foca zou zich
immers kenmerken door de garantie
dat van het bruto-GP-resu!taat allereerst de belastingschuld, de gemeentelijke pachten de organisatiekosten betaald worden. De gemeente voelt er op
dit moment blijkbaar weinig voor de
internationale konstrukteurs aan een
ekstra zakcentje te helpen.
Naar het zeggen van wethouder Aukema
had de eerste brief de deur niet uit mogen gaan. Deze brief is getekend door
wethouder Van der Mije, bij afwezigheid van Machielsen waarnemend burgemeester. Binn«n het kollege zijn al
geruime tijd geleden afspraken gemaakt
dat zaken.die in Zandvoort erg gevoelig liggen (Bouwes, circuit e d.) aan alIe wethouders moeten worden voorgelegd. Zij moeten met andere woorden
eerst hun fiat geven. Dat dit in dit
geval toch niet gebeurd is berust volgens Aukema op een 'onachtzaamheid' van het sekretariaat.
In de veronderstelling dat de brief van
17 juni vóór verzending alsnog besproken zou worden, had de pvda wethouder al een gewijzigde tekst opgesteld.
De aanzienlijk scherpere tekst is nu
onderdeel van het nieuwe schrijven geworden.
Het is erg aardig en menslievend van de
wethouder om deze ambtelijke blunder
een 'onoplettendheid' te noemen. Maar
wat moeten we nu denken van de woorden van de chef van de afdeling financiën, geciteerd in de Volkskrant, als
zou de eerste (nu gewraakte) brief een
teken zijn van de nieuwe soepele houding van de gemeente t.a.v. het circuit,
voortspruitend uit de vvd-verkiezingswinst?

25 Jaar huisarts
p. f Heringa jubileert

foto Jacob Koning
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evenementen
agenda
donderdag 1 juli :
konsert Noordhollands Philharmonies
Orkest in de Ned. Hervormde kerk,
aanvang 20.30 uur.
vrijdag 2 juli :
kunstmarkt, Grote Krocht, aanvang
19.00-23.00 uur.
zaterdag 3 juli :
Nationale Folklore Manifestatie, Gasthuisplein.
zondag 4 juli :
talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020-24 58 52 of 025071 71 70.
dinsdag 6 juli:
4e zandvoortse avondfietstochten, inschr.
en vertrek strandpaviljoen 8, v a. 18.30
uur, inl. tel. 02507-17547.
donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10
juli:
nationale roeiwedstrijden 1982 'Rondje
Vijverhut' georganiseerd door de Zandv.
Reddingsbrigade, aanvang 19.00 uur inl.
tel. 02507-15155.
vrijdag 9 juli :
film-inn, openbare bibliotheek, aanvang
21.00 uur, toegang gratis,
zaterdag 10 ju l i :
ballonoptocht, centrum aanvang 19.30
uur.
zaterdag 10 en zondag 11 juli:
Open Prindle wedstrijden, watersportver. Zandvoort, Zuiderstrand, aanvang
12.00 uur.

t
Bedroefd geven wij kennis dat heden, na een langdurige ziekte, voorzien van het Sacrament der
zieken uit ons midden is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa
ADRIANUS JOHANNES VREEBURG
op de leeftijd van 69 jaar.
M. Vreeburg-van der Velden
Kinderen en kleinkinderen
1841 HH Stompetoren, 26 juni 1982.
Menningweerweg 14
Vader ligt thuis opgebaard.
Er wordt voor hem gebeden maandag- en dinsdag
avond om 8.00 uur aan huis.
De gezongen H.Mis van Requiem zal worden opgedragen woensdag a.s. 's morgens om 10.30 uur
in de kerk van O.L. Vrouw Geboorte te Schermerhorn, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op het.R.K. Kerkhof te Vogelenzang om ongeveer 12.45 uur.
Na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot
condoleren.
Liever geen bloemen.

omroepers
Biedt zich aan voor boodschappen en klusjes. Brieven onder nr. 460 buro van
dit blad.
Gemeub. tuinhuis te huur,
f 475,- p.m. inklusief, voor
2 personen. Brieven on.
nr. 461 buro v.d. blad.

Tot ver buiten de deuren vawhet gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen
stonden afgelopen vrijdag de belangstellenden in de rij om jubilaris P. Flieringa
de hand te mogen drukken. De huisarts kon het dan ook niet laten op te merken
dat dergelijke lange wachttijden in zijn praktijk in ieder geval uiterst ongebruikelijk waren. Zijn doorgaans snelle en doortastende optreden werd ook in de
speech van Nico Janssen, voormalig wethouder voor Inspraak Nu, naar voren
gehaald. Dat hijzelf zijn 25-jarig huisartsenbestaan niet als een bijzonder wapenfeit zag, liet Flieringa per anekdote doorschemeren. Op een vraag aan een uitbundig gedekoreerde generaal, zo meldde de arts, wat hij gedaan had om zoveel
hulde te ontvangen, luidde het ontwapenende antwoord: 'niet veel, maar wel
langdurig'. De lichte spot kreeg bij deze gelegenheid een vervolg in het 'geschenk' dat
het organisatiekomitee de jubilaris en diens ega aanbood, vliegtickets naar Honoloeloe. De in de lokale politiek soms zeer opvliegende arts heeft namelijk een
broertje dood aan het verblijf in hogere luchtlagen, los van de bodem van zijn
bestaan. Hij blijft leiver met beide benen op de grond staan.

Lieve dame verwent goed g<
situeerde heren, ook voor
SM en travestie. Van maandag t/m donderdag. Tel. 02!
188050.

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitrepantie, etc.
A.RTIMAN
Telefoon 14365

^^—^—^M

BEL
PUZZELLIJN
020-21.44.44
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U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LU1STERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

o Hoofdinspekteur H. Blokland van de
zandvoottse gemeentepolitie is met ingang van 1 augustus a.s. benoemd tot
korpschef van de politie te Naarden.
De scheidende hp is vanaf 1971 werkzaam geweest bij het zandvoortse korps
als plaatsvervangend politiechef. De
laatste jaren hield hij zich in het bijzonder bezig met de verkeersproblematiek in de gemeente.
De heer Blokland zal worden opgevolgd
door de heer R.J. Bruntink, die momenteel in dienst is bij de gemeentepolitie
van Katwijk. De 36-jarige politiefunktionaris -die onlangs zijn inspekteursdiploma behaalde - is vanaf 1964
werkzaam bij de sterke arm. Hij was
o.m. in dienst bij de Utrechtse politie
en enige tijd verbonden aan het ministerie van binnenlandse zaken. De nieuwe inspekteurfdie evenals de heer
Blokland zal optreden als plaatsvervangend korpschef, begint overmogen,
donderdag 1 juli, met zijn werkzaamheden bij het zandvoortse korps.
o Aan de eerste midzomernachtloop
van vrijdag op zaterdag langs het strand
hebben naar schatting van de organisatoren 2500 wandelaars en hardlopers
deelgenomen. 27.28 Minuten na het
startschot om elf uur bij de Rotonde
kwam de eerste loper van de preslatietocht over 8 km binnen. Het was Jan

Postma uit Umuiden op enkele meters
gevolgd door Bram Koolhaas uit Zandvoort. Zij waren duidelijk de snelsten,
de meeste deelnemers(sters) namen er
ruimschoots de tijd voor om het door
fakkels verlichte parkoers richting
Bloemendaal e/i terug af te leggen. Sommigen onderbraken de tocht even om
een balletje te trappen of op te gooien,
anderen voerden een midzomernachtdansje uit.
Over het resultaat zijn de sportpromoters Klaas Koper en Dirk Castien overigens best tevreden. Het idee van een
strandloop in de nacht is aangeslagen
en vraagt gewoon om er een jaarlijkse
traditie van te maken. Dat zit er dan
ook dik in.
• Vorige week dinsdag probeerde een
gemaskerde overvaller een 80-jarige Amsterdammer in een woning aan de Tjerk
Hiddestraat te overmeesteren. Toen de
vitale bejaarde zich niet snel gewonnen
wenste te geven, koos de stille onbekende het hazenpad.
Afgelopen vrijdag werd een zandvoortse
wakker toen zij gestommel hoorde in
haar woning aan de Hofdijkstraat. De
insluiper nam het zekere voor het onzekere en verdween.
Zondagnacht werd een 27-jarige duitser
die zijn auto als slaapkamer gebruikte
op de Boulevard Barnaart hardhandig
gewekt door drie gewapende mannen
die hem dwongen een gouden halsketting, paspoort en geld af te staan. De
daders zijn in alle gevallen onbekend.
Het lijkt de week van de overval wel.

finale zaalvoetbaltoernooi

Loko-burgemeester K.C.v.d.Mije reikt de prijzen uit aan de winnaars van het Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi.
A.s. vrijdag leest u er meer over in de Koerant. Hier alvast de belangrijkste uitslagen. In de eerste divisie was het het
team van l'lsis dat met de Nutsspaarbank-wisseltrofee schoot ging. In de tweede divisie zegevierde Nihot heel verdiend.
Bij de veteranen wist Reisburo Kerkman op het nippertje Pim Janssen Olds voor te blijven.
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het paard en zandvoort hebben
elkaar gevonden

der waarheid

Alle pogingen om oneigenlijke nevenaktiviteiten naar het meestentijds braakliggende circuitterrein te trekken ten
spijt, blijkt steeds weer dat het juist de
dorpskom is waarin publiektrekkende
festiviteiten de grootste kans van slagen hebben. Als het weer een beetje
mee zit, is de sfeer in de straten en op
de pleinen van de badplaats voortreffelijk.

Indien de koerant goed is geïnformeerd
- en dat is doorgaans het geval- wil de
vvd op de voor a.s. maandag 5 juli in
de raadszaal van het gemeentehuis vastgestelde bespreking over de samenstelling van een nieuw kollege van b en w,
spijkers met koppen slaan.
Tijdens de eerste bijeenkomst van de
politieke partijen en hun vertegenwoordigers vorige week donderdag in het
raadhuis gaf de liberale lijstaanvoerder
en tevens wethouderskandidaat voor
zijn partij, Jelle Attema, al te verstaan
snel tot aanwijzing van frakties en personen in een toekomstig dagelijks bestuur van de gemeente te willen overgaan. Eerder had de voorzitter van de
lokale vvd, de heer Sikkens, op voortvarende besluitvorming aangedrongen.
Spoed was en is het wachtwoord bij de
zandvoortse liberalen. Na vier jaar en
dat nog wel door eigen toedoen buitenspel te hebben gestaan trappelen zij
van ongeduld om het roer van het
huidige kollege van pvda, cda en inspraak nu over te nemen. Attema en
de zijnen kunnen bijna niet wachten
tot de eerste dinsdag in september.

Een bewijs te meer geeft deze week van
het paard. Op een gewone doordeweekse maandagavond stonden er enkele duizenden belangstellenden achter de dranghekken op de Zeestraat en het begin van
de Kostverlorenstraat om de kortebaandraverijen gade te slaan. Het dikke pak
zand op de stenen, het bladerdak van
de op deze plek nog talrijke bomen, de
geur van dampende paarden, de afwezigheid van gemotoriseerd verkeer, het
riep een beeld op dat uit lang vervlogen
tijden had kunnen stammen.
Maar niet nostalgie was de reden van
de komst van de vele bezoekers. Dat
was de spanning van het sportieve
gebeuren en het fraaie schouwspel van
de 24 dravende paarden die elkaar de
eer betwistten. Tineke H met Siem
Hartman aan de teugels was alle andere
dravers te snel af. De merrie met de
hooghartige blik was ongenaakbaar. Een
goede prestatie werd ook neergezet
door Sal Geluk, die gereden door Cees
Inning de tweede plaats veroverde en
door Rising Fortuna onder leiding van
Ruud Pools.
Wie een gokje wilde wagen kon maandagavond ook terecht. De total isator
behaalde in een paar uur tijd een omzet van f. 26.000,-. Geen slecht resultaat.
De perfekte kombinatie van spanning
en ontspanning, zonnig weer, het groeiende organisatietalent van de Stichting
Hippodrome Zandvoort onder voorzitterschap van Johan Beerepoot, geeft
alle aanleiding om uit te zien naar de
9e kortebaandraverij het komend jaar
in Zandvoort.

burgerlijke stand;
22 juni - 28 juni 1982.
ondertrouwd : Bastiaan Marien de
Hoop en Alida Adriana van Soolingen;
Jeroen Reumerman en Winnifred Gertrude Roggeveen.
Karin Teunenbroek en Jan Lourens
Hoekema.
geboren : Chantal Belinda dochter
van F.G. Lievens en T.G. Sanders ;
Vera dochter van H.J.R. van de Wetering en W.M. Bomert.
overleden : Maria Geerlings geb. de
Lange, oud 82 jaar. Jan Visser, oud 67
jaar.

eanduoorbe hüeranr-

foto Jacob Koning

pvda komt wd tegemoet
Fraktie en bestuur van de pvda hebben
de vvd laten weten overleg over het kollegeprogram weinig zinvol te vinden als
niet eerst een oplossing gevonden wordt
voor het verschil van opvatting ten aanzien van het circuit en de woningbouw.
AJs de vvd zonder meer vasthoudt aan
haar eigen formulering is dat voor de
pvda onaanvaardbaar en breken de socialisten het overleg af. De pvda heeft
bezwaren tegen:
- het instemmen met een kontraktverlenging met het circuit
-het voorbijgaan aan de geluidshinderproblematiek: per 1 september treedt
de wet op de geluidshinder in werking
-het oveimatige liberale optimisme over
woningbouw in de zuid: intrekking van
de aanwijzing van Gruyters, de herziening van het streekplan, bestemmingsplannen en bouwplannen plus alle bezwaarschriften duurt vreselijk lang
-de medewerking aan de Cenav voor
aanvullende eksploitaties

verkrijgen van een ontheffing voor de
Grand Prix. In feite dus de formule 1
race aksepteren als een noodzakelijk
kwaad.

Dat komt pas na 1986 en in een nieuwe
raad aan de orde.
Wel vinden de socialisten dat er met
kracht gewerkt moet worden aan alternatieven voor het circuitgebied omdat
Om zekerheid te hebben over zo n regede financiële basis voor het circuit erg
ling zou het kontrakt met de Cenav voor
wankel is
1983 gewijzigd moeten worden zodat
het ontbonden wordt als er niet binnen
De akseptatie van de GrandPrix, zij het
de gestelde termijn aan de normen volonder voorwaarden, betekent heel wat
daan wordt.
water in de rode wijn. Of het genoeg is
Over een verlenging van het kontrakt
zal aanstaande maandag blijken.
wenst de pvda geen uitspraken te d_en.

Ook het feit dat de vvd nauwelijks
ruimte ziet voor sociale woningbouw
ligt de pvda zwaar op de maag.
De socialisten zijn echter bereid de vvd
een heel eind tegemoet te komen. Er
is zo zeggen zij in het schrijven aan de
grootste fraktie, geen meerderheid in de
raad om het circuit te sluiten. Uit realisme en om de woningbouw te redden
is de pvda genegen konsessies te doen.
Als de Cenav vóór 1 januari 1984 kan
voldoen aan de geluidshindernormen
zodat met name de formule 1 en 2 races
geen beletsel meer vormen voor woningbouw, wil de pvda meewerken aan het

een scheut, of een hele karaf water in de rode wijn ?

verleiding bij vvd om optelsom van Pas
( 8 •\- 1 = 9 ) te volgen is groot

Afgelopen dinsdag wilde de vvd een
beslissing niet zo lomp forceren als
de heer Pas van gemeentebelangen,
die vlug had uitgerekend dat 8 (vvders) plus 1 (gemeentebelangen) samen
9 is en dus de meerderheid. Maar de
verleiding onder de liberalen is groot
om de tolk van dat deel van het kiezersvolk dat op 2 juni j.l. een circuit in plaats van een gemeenteraad koos, te
volgen. De verleiding om met behulp
van gemeentebelangen en/of één der
andere partijen voor de komende vier
jaar de skepter te zwaaien in het kollege van b en w.
Maandag zal, zeggen ingewijden, het
uur van de waarheid klinken. Dan zal
blijken of de vvd de verlokkingen van
vrijwel de absolute alleenheerschappij
heeft kunnen weerstaan en bereid is
van de demokratie meer te maken dan
een politiek van slikken of stikken, omlijst door het gejank en gekerm van de
racebaan binnen de muren van de
raadszaal.
Geen hollebolle gijs dus.
Wanneer dit het geval is komt er wellicht
nog iets terecht van de alarmerende
kreet 'Redt Zandvoort'.

zien, dat moet je horen ** Peeters beeld en geluid dat moet je zien, dat moet je horen ** Peeters beeld en geluid dat moet je zien, dat moet je horen.
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groeten uit zaïidvoort

DANKBETUIGING

Ondanks de weidse
naam was de Boulevard Barnaart aan
het einde van de
vorige eeuw eigenlijk alleen maar een
zanderige straatweg.
In 1930 zou ze verbreed worden tot
niet minder dan 21
meter en daarmee
tot één van de
breedste wegen van
ons land gaan behoren.

het venijn zat in het staartje van de raad
De zomerbijeenkomst van de gemeenteraad afgelopen dinsdag inspireerde de
raadsleden die vier jaar geleden tot ons
aller heil benoemd werden, niet tot
gloedvolle betogen, laat staan tot grootse daden. De agenda gaf daar ook weinig aanleiding toe. Veel kruimel werk,
hamerstukken en wat kanttekeningen
hier en daar.
Een uitzondering was het emancipatiegolfje dat nu eindelijk, na jaren voorbereiding,de raadszaal bereikte. Echt
natte voeten kregen de gekozen vertegenwoordigers er niet van, maar de
gedegen voorbereiding van de vrouwelijke fraktieleden noopte in ieder
geval tot langdurig luisteren. De principiële uiteenzetting over de ontplooiing van het vrouwelijke volksdeel
werd niet gevolgd door een even principiële diskussie. De gemeenteraad
voelt zich steeds minder geroepen als
gespreksforum op te treden. De visie
op de toekomst moest wijken voor het
gewichtige bestuurlijke werk, zoals de
samenstelling van de emancipatiekommissie en de eventuele bezoldiging van
de leden.
Voor het schaarse publiek had de zitting daarmee wel beëindigd kunnen
worden, ware het niet dat de pvda
nog wat netelige punten aan de agenda
had laten toevoegen. Woordvoerder
Toonen, niet in het minst gehinderd
door de aanstaande kollegeonderhandelingen, nam de houding van het gemeentebestuur ten aanzien van het circuit onder de loep. Hij was zeer ontevreden over het antwoord van b en w
op de vragen die hij gesteld had naar
aanleiding varr het stuntrijden op het
circuit in het Paasweekeinde. Bij die
siunt reed een belgiese waaghals door
een autobus heen waarbij hij niet alleen zichzelf maar ook drie toeschouwers naar dokter of ziekenhuis verwees.
Wel gaf het kollege toe dat de Cenav
in strijd met de afspraken gehandeld
had door niet vooraf toestemming te
vragen, maar meerdere passages in het
antwoord getuigden van een heel toegeeflijke houding. Zoals burgemeester
Machielsen het verwoordde: het moest
met enige soeplesse benaderd worden,
naar de letter was er een vergunning
voor nodig, maar in het verleden had
de gemeente ook wel eens een oogje
dicht geknepen bijvoorbeeld bij het
optreden van een muziekgroep. Een
evenement dat ook niet kontraktueel
is vastgelegd. En ach, de rechtsdwaling
was wellicht te wijten aan de wisseling
van circuitdirekteuren.
Aanhouder Toonen, die het circuitcirkus bij zoveel soepelheid geheel uit
de hand zag lopen, wist de eerste burger ten lange leste toch nog over te halen tot de belofte dat er in het vervolg
beter op gelet zou worden.

Vervolgens wilde de socialist graag haring of kuit hebben van de brieven die
het kollege op eigen houtje naar de Cenav had gestuurd als antwoord op het
verzoek van direkteur Vermeulen de
Grand Prix '82 als niet gereden te beschouwen en de pachtbetaling uit te
stellen. Samen met Jongsma protesteerde Toonen tegen het feit dat hij de
gang van zaken uit de pers had moeten
vernemen. De koerant, zo blijkt maar
weer eens, kunnen de raadsleden niet
missen, geen dag. Volgens de pvdafraktie-voorzitter hadden op zijn minst
alle voorzitters kennis horen te nemen
van de briefwisseling. De brieven hadden nu zeker op de raadstafels moeten
liggen. En ingaand op de inhoud, sprak
Toonen de vrees uit dat goed gemeentegeld in de buitenlandse zakken van
de Foca zou verdwijnen als de gem„ente niet attent was.
Partijgenoot Aukema stelde hem gerust:
de gemeente zat als een bok óp de ha-

verkiest. Wat de dorpsschatkist betrof
heette het: géén geld, géén loon, voor
Ecclestone. Het kollege bezwoer de
raadsleden dat de eerste brief aan de
Cenav niet vermeldde dat er niet betaald hoefde te worden. Er was dus
eigenlijk niets aan de hand. Behalve
dan dat er een tweede brief nodig was
om dat ook aan Vermeulen duidelijk
te maken. Om misverstanden te voorkomen.
Het publiek mocht daarna vertrekken.
En ook de pers, die overal zijn misselijke neus in steekt ten behoeve van
de openheid van bestuur. In besloten
zitting kwamen de rampzalige bedrijfscijfers op tafel, waarmee Vermeuten
zijn verzoek om uitstel van betaling
ondersteund had. Om daarna aan de
verzamelde pers mee te delen dat de
racebaan er nog nooit zo goed had
voorgestaan.

zandvoortse rijscholen kontra
verkeersoefenschool circuit
De Verenigde Zandvoortse Rijscholen,
t.w. autorijschool C. van Engelen, A.
Grimberg, C. Hoogendijk, J. de Vries
en Ph. Waaning hebben zich met een
adres tot het zandvoortse gemeentebestuur gewend, waarin zij met verontwaardiging reageren op het plan op het
circuit een partikuliere verkeersoefenschool te stichten
Genoemde autorijschoolhouders achten
verwezenlijking van dit projekt een regel rechte bedreiging voor het voortbestaan van de zandvoortse rijscholen die,
naar hun zeggen, toch al niet in zo'n
rooskleurige situatie verkeren wat de
bedrijfsresultaten aangaat.
In hun schrijven aan b en w vragen de
rijschoolhouders zich o.m. af of de
kontraktuele overeenkomst tussen de
gemeente en de Cenav een dergelijk gebruik van de racebaan wel toelaat. Wanneer dit mogelijk is willen de adressanten weten of het kollege inmiddels vergunning voor de uitvoering van het plan
heeft verleend en zo ja: 'of b en w daarbij wel voldoende de nadelige gevolgen
voor de plaatselijke rijschoolhouders
hebben overwogen'.
Verder wensen zij te worden geinformeerd over de kwaliteit van de voorgenomen opleiding en de vakbekwaamheid van de intrukteurs, en een antwoord op de vraag of de in een regionaai dagblad aangekondigde tarieven

niet zullen leiden tot konkurrentie vervalsing.
Hoewel de autorijschoolhouders het
voorhands onaannemelijk achten
dat het kollege zal instemmen met een
voor hen 'desaustreuze ontwikkeling',
verzoeken zij het dagelijkse bestuur
van de gemeente alle nodige maatregelen te treffen om het stichten van een
verkeersoefenterrein op de racebaan
te voorkomen c.q. ongedaan te maken.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

eanduoorhse hoerartf

Helaas is het mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, die
mijn 25-jarig jubileum als huisarts in Zandvoort tot een onvergetelijk dag
maakte. Mede namens mijn echtgenote moge ik U, die door middel van
een bloemstuk, een persoonlijk cadeau, een gift en/of Uw aanwezigheid
op de receptie mij huldigde, mijn bijzonder 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.
P. Flieringa, arts.

evenementen
agenda
vrijdag 2 juli :
kunstmarkt. Grote Krocht, aanvang
19.00-23.00 uur.
zaterdag 3 juli :
Nationale Folklore Manifestatie, Gasthuisplein.
zondag 4 juli:
talentenjacht op het strand, bij pav. 7

Johnny, inl. te. 020-245852 of 02507
17170.
dinsdag 6 juli:
4e Zandv. Avondfietstochten, inschr.
en vertrek strandpav. 8 v.a. 18.30 uur
inl. tel. 02507 - 17547.
donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10
juli:
Nationale roeiwedstrijden 1982 'Rondje
Vijverhut' georganiseerd door de Zandv.
Reddingsbrigade aanvang 19.00 uur,
inl. tel. 02507-15155.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zaterdag 3 juli a.s.:
19.30 uur : duitstalige dienst Pfarrer
Sabel (Berlin)
zondag 4 juli a.s.:
10.00 uur : ds. C. Mataheru
GEREFORMEERDE KERK
zondag 4 juli a.s.:
10.00 uur : drs. H.J. Westmaas, Castricum, viering H.A.
PROTESTANTENBOND
zondag 4 juli a.s.:
10.30 uur : hr..G. Vlutters, r.k. Uithoorn.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdags juli a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.
20.00 uur : eucharisitieviering in de duitse taal.
vrijdag 9 juli:
zondag 4 juli a.s.:
Film-lnn, openbare bibliotheek, aanvang 08.45 uur : stille eucharistieviering
21.00 uur, toegang gratis.
10.45 uur : eucharisitieviering met orgel
zaterdag 10 juli :
en samenzang.
ballonoptocht, centrum. Aanvang 19.30
uur.
zaterdag 10 en zondag 11 juli:
open prindle wedstrijden, watersportver.
Zandvoort. Zuiderstrand, aanvang 12.00
uur.
DOKTOREN
dinsdag 13 en woensdag 14 juli :
Inlichtingen over de zondagsdienst
circus Bassie en Adriaan, parkeerterrein worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ingang Circuit.
zaterdag 17 juli :
vuurwerk, strand voor de Rotonde aan- ZUSTERDIENST
zaterdag 3 en zondag 4 juli a.s.:
vang plm. 22.00 uur.
zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
zondag 18 juli :
12382.
talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020 - 24 58 52 of
GESLACHTSZIEKTEN
02507 - 1 71 70.
voor algemene informatie bel

medische dienst

023 - 320202 (dag en nacht)

sport - spel
OPEN TENNISTOERNOOI TCZ
GAAT OVERMORGEN VAN START
Het 24e Open Toernooi van de Tennisclub Zandvoort van zondag 4 t/m zaterdag 10 juli (finales) belooft zeer interessant te worden.
Naast de distrikts koryfeeën nemen tal
van bekende spelers deel waaronder
de sterke Groninger Rob v.d. Hoeven
en de Maastrichtenaar Rob v. Oppen,
respektievelijk 1 en 2 geplaatst in de B
afdeling. In de B-afdeling spelen ook
4 Amerikanen mee waarvan de sterkte
niet bekend is.
In de B-afdeling bij de dames is Xandra
Wel Ier winnares van 1981, als eerste geplaatst, terwijl in de herendubbel B genoemde R. v. Oppen en Rob v.d. Hoeven voor HansSchmidt en Hans Bruggeman als eerste zijn geplaatst.
In de C-afdeling zijn dat de heren E.
Groeneveld en bij de dames Carla
Quak.

belangrijke adressen
14444 p0|jtje (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

waterstanden
juli

H.W.
L.W.
00.27 08.27
01.28
09.29
02.20 10.20
03.05
11.03
03.42
11.41
04.20
12.20
04.51
12.51
05.27
13.29
g 06.03 14.04
10
06.44
14.44
11 07.22 15.21
12
08.00
16.00
13
08.44
16.44
14
09.41
17.43
15
10.45
18.46
16
11;55
19.55
Springtij 8 en 23 juli
Doodtij 16 en 30 juli
1
2
3
4
5
6
7
8

H.W.
13.05
14.02
14.52
15.33
16.08
16.42
17.14
17.53
18.30
19.09
19.49
20.31
21.18
22.11
23.12
-.-

L.W.
21.05
22.02
22.54
23.34
0007
00.40
01.14
01.54
02.31
03.09
03.48
04.29
05.17
06.10
07.12
08.21

omroepers

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

Algemeen ontwikkelde dame
m. auto, b.z.a. in de ochtenduren event. m. begeleiding
voor boodschappen en lichtte huish. werkzaamh. (event.
voor bejaarden). Tel. 023 240219 bellen tussen 16.00
-17.00 uur.

UITSLAG
TREKKING VAN: 24 JUNI 1982

32 36 84 10 37 94 12 50 19 91
70 63 04 45 56 97 11 52 73 78
07 89 18 31 02 20 29 82 98 85

R.Drenth, arts
GEEN PRAKTIJK van 5
t.e.m. 24 juli. Waarnemers
zijn: dr. Anderson
dr. Flieringa
dr. Zwerver

96 75 16 69 71 51 30 79 34 21
74 53 40 77 58 15 48 13 87 14
24 66 49 61 35 47 67 90 55 68
57 09 05 99 23 *
PRIJS IN NATURA: DEELNEMERS No. 039136255

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 Kempen.
ZEESTRAAT APOTHEEK
A. van Kempen, apotheker
Zeestraat 71 - 2042 LB Zandvoort
Tel. 02507-13073

Jonge vrouw zoekt HUISH.
WbRK. voor 1 a 2 dg. p. w.
tel. 19255
KAMPEREN met tent of
caravan op de Camping
naast het Ponypark Slagharen.
Dat is gezellig. Tel. reservering en inl. 05231 - 2806

BEGRAFENISONDERNEMING

-

(Voorheen Jtc. Koper. Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
• geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Miele Wassalon
WASUNIEK
Geen zin of tijd om zelf te wassen
Joke en Heleen
doen de was voor iedereen
WASUNIEK
Haltestraat 63B
telefoon 14417

v. d. Werft

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

orkest zoekt nieuw publiek

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

H. H. KROON

Autorijschool
PHl L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

1948

TRANSPORTEN

Tel. 12129

PHILIPSEN
MANNENMODE

AKTIVITEITEN IN JULI
EXPOSITIES:
vanaf 19 juli:
Van Beringstraat tot Wounded Knee; de
Noord Amerikaanse Indianen van 30.000
voor Christus tot heden.
Miriam Visser exposeert haar kunstwerken
(kostuums en plexiglas) in de grote zaal.
van 22 t/m 31 juli:
mozaïken van Jaap Bouhuys (t.g.v. 80ste
verjaardag Zandvoortse kunstenaar)
AKTIVITEIT
donderdagavond 29 juli:
lezing door M iriam 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).
vrijdagavond 23 juli:
Waterschip Down naar het boek van
Richard Adams (in de bibliotheek aanwezig).
beiden voorstellingen beginnen om 21.00
uur en de toegang is gratis.
JEUGDAFDELING:
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.

LIBERTY
l verkoopt nu Trenco jongens en heren
ZWEMBROEKEN
voor de aantrekkelijke prijs van
f 17,50

Louis Davidsstraat 15 (t.o. vw)
telefoon 169 20

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

Het Noord Hollands Philharmonies Orkest (NPO) heeft meer publiek nodig.
Beter laat dan nooit is het inzicht gerijpt dat het uitvoeren van traditionele
konserten voor steeds minder publiek
de bestaansgrond wel erg wankel maakt.
Zeker nu het orkestbestel in zijn geheel
op zijn grondvesten staat te schudden
als gevolg van de bezuinigingsoperaties.

Bij de gemeentes is steeds meer ongenoe-'
gen ontstaan over de bijdrage die zij aan
het NPO moesten betalen in verhouding
tot wat ze er voor terugkregen. Zij willen waar voor hun geld. In de nieuwe
subsidieregeling, die nu na eindeloze onderhandelingen tussen gemeentes,provincie en orkest tot stand is gekomen,
is de betaling per inwoner afgeschaft.

Het provinciaal orkest stort zich dan
ook met overgave op nieuwe aktiviteicen. Vooral zijn edukatieve taak neemt
iet heel serieus. Vorig jaar werd er zelfs
sen speciale medewerker voor aangetrokken om de schooljeugd rijp te ma•<en voor het waarachtige muziekgenot.
i/Vant het is de philharmonisten een
r
aadsel waarom popkonserten uitverxochte zalen, parken en stadions trekcen, terwijl zijzelf een mager bestaan
n de marge leiden. En een kostbaar
oestaan. Kostbaarder nog nu de nieu/ve aktiviteiten erbij komen of uitgeoreid worden. Voor een appel en een
ai is er geen jeugdkonsert.

Zandvoort betaalt voortaan alleen als
het orkest een uitvoering geeft. Het
wordt dus boter bij de vis: f 8.000.voor een konsert; f 6.000.- voor een
kamerorkest, koorbegeleiding f 9.000,een jeugdkonsert f 1.500.- en de opvoeding tot muziekminnaar op scholen
f 750,- per uur.

Oe goegemeente betaalt een lieve cent
voor het orkest. Zo worden voor 1983
de kosten van het NPO op ruim 7 miljoen geraarhd. Tot nog toe gaven de inwoners van de gemeentes een bijdrage
in de eksploitatiekosten per hoofd van
de bevolking. Zandvoorters betalen bijna twee kwartjes per persoon, in totaal
ongeveer f 8.000.-. Het rijk doet er een
stevig schepje bovenop en het resterende tekort wordt opgebracht door de
provincie en de gemeente Haarlem.

Het risiko van de nieuwe regeling is,
dat er een direkt zichtbare bezuinigïngspost is bijgekomen. Het zal even
afgewacht moeten worden hoelang het
NPO gespaard blijft.
Volgens de provincie is wat dat betreft
de toekomst duister. 1983 zal in ieder
geval wel geen problemen opleveren.
Zandvoort zou evenals de andere gemeentes al toezeggingen gedaan hebben over de te houden uitvoering. Als
de huidige begroting model staat, kan
er voor de badplaats precies één konsert af. Aan het aanboren van een nieuwe bron van belangstellenden komt
het NPO dan niet toe. De jeugd zal
het zonder Haydn en Mozart moeten
doen. Erg spijten zal het ze niet.

bereidt zich voor op de opruiming.
Dat betekent dat de 15e juli onze
prijzen drastisch omlaag gaan.
Misschien kun u zich nu al vast
komen oriënteren.
PHILIPSEN MANNENMODE
Haltestraat 40-42
Telefoon 1 6218

restaurants
rant

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
.Bel voprprijsipp'igayJB
:
' - •••' • •• ' en ;t Jtèl Hjsti^sS

£.

&

Duivenvoorden

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

HttgduUjaar&optnd

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel
HALTESTRAAT 49

ZANDVOORT

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

GRANDIOZE RENAULT-TURBOSHOW
tijdens training en Grand Prix bij
RINKO VERKOOPCENTRUM
BURG. v. ALPHENSTRAAT 2A, ZANDVOORT, TEL. 13360

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holiand maken,
gelet op artikel 12 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne bekend dat op
25 mei 1982 bij hen is binnengekomen
een aanvraag om vergunning op grond van de
Hinderwet van burgemeester en wethouders van
Zandvoort te Zandvoort voor een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning ten
behoeve van een vuillaadstation gelegen aan de
Van Lennepweg 105 te Zandvoort.
Exemplaren van de aanvraag en van andere
daarop betrekking hebbende stukken liggen op
werkdagen gedurende een maand, gerekend vanaf
1 juli 1982 ter inzage tijdens de kantooruren:
- ten provinciehuize te Haarlem (afdeling Milieuhygiëne, Paviljoenslaan 7) en
- ter secretarie der gemeente Zandvoort, Raadhuisplein 16 te Zandvoort.Tevens liggen de stukken ter inzage in de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te
Zandvoort.
Desgewenst kan na telefonische afspraak met de
Dienst voor de Milieuhygiëne van de Provinciale
Waterstaat (tel. 023 - 31 93 50) mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
Een ieder heeft de gelegenheid gemotiveerde
bezwaren in te brengen tegen het verlenen van de
gevraagde vergunningen
a. schriftelijk binnen een maand, gerekend vanaf
bovenvermelde datum. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD Haarlem.
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;
b. mondeling tijdens een openbare zitting die op
22 juli 1982 om 10.00 uur zal worden
gehouden in het gemeentehuis van Zandvoort
(ingang Zwaluwstraat 2).

gemeente
zandvoort
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 ttr 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.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 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 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
verzoeken zijn^ersoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Zandvoort, l juli 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

Voor
keuze
dagtochten, kunt u
beste maar informeren

ÏEBSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

Haarlem, 1 juli 1982.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswetk

bel 02507 17353

! vliegen
Gezellig leuke kinder• kleertjes uitzoeken en
in onze koffiehoek
„De Roze Palmboom"
genieten van een
kopje koffie.
kinderwinkeltje
l
buureweg
,
l (zijstraat kerkstraat) J

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Installatie bureau

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

play-in
<^_

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020-240434
zandvoort/ kerkstraat 11 / tel. 02507 -1 35 80

GROENENEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
l TEL. 02507 18484*

no. 48

dinsdag 6 juli 1982

eanduüorrse

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

oud noord behoudt zijn plesmanschool

LflflTSTE NIEUWS

De Albert Plesmanschool aan de A.J.
van der Moolenstraat wordt gerenoveerd en gaat onverdroten voort de
}wgd van Zandvoort oud-noord het
onderwijs te bieden waar ze recht op
heeft. De buurt kan samen met het
onderwijzend personeel de toekomst
weer wat optimistieser tegemoet zien.

pvda niet in
ben w
De pvda heeft gisteravond bij de kollegeonderhandelingen de eer aan zichzelf gehouden, toen bleek dat de vvd weigerde
hen tegemoet te komen. Het voorstel
van de socialisten om het voortbestaan
van het circuit te aksepteren mits er ingestemd zou worden met een kontraktwijziging met de Cenav, was voor de liberalen onaanvaardbaar. Pvda-woordvoerder Toonen deelde de vergadering
daarop mee dat de pvda geen beleid
voor haar rekening kon nemen waarin
sociale woningbouw door de geluidshïn-.
derwetgeving onmogelijk zou worden.

Al langere tijd bestond er twijfel over
of de openbare lagere school wel gehandhaafd kon blijven. De vergrijzing
van de zandvoortse bevolking wordt
op alle scholen merkbaar maar in deze buurt slaat het wel erg hard toe.
In de na-oorlogse jaren is de woningbouw in dit gedeelte ten noorden van
de spoorlijn stevig aangepakt. De woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht plantte er honderden woningen
neer om de toenmalige woningnood
een halt toe te roepen. Er vestigden
zich veel jonge gezinnen. De behoefte
aan kleuter- en lager onderwijs deed
zich dan ook al gauw voelen. In 1953
vertrok burgemeester van Fenema naar
Den Haag om de stagnerende scholen^bouw in de badplaats weer op het goede spoor te brengen. Hij kwam terug
met urgentieverklaringen voor vijf
scholen: een openbare ulo, lagere school
en kleuterschool en twee bijzondere
kleuterscholen. In 1954 werd de Dr.
Albert Plesmanschool geopend, een
half jaar vóór de opening van de Josina
van de Ende kleuterschool aan de Nicolaas Beetslaan.
Bijna 30 jaar na dato is het geluid van
spelende kinderen schaars geworden
in deze ooit kinderrijke buurt. Er is
weinig hoop op dat daar op korte termijn verandering in komt. Nieuwbouw
in de nabije omgeving is voorlopig
hoogst onwaarschijnlijk. Niet omdat
er geen ruimte voor is, want die is juist
in overvloed aanwezig. Te denken
valt aan het N.S.-terrein, de sportvelden, het terrein van de Zeereep en de
kop van de Van Lennepweg. Voor woningbouw op die plaatsen gelden heel
wat praktiese en politieke bezwaren,
niet het minst natuurlijk de aanwezigheid'van het circuit en de bijpassende
geluidshinderzonering. Geen toevloed
van nieuwe gezinnen met jonge kinderen derhalve voor deze wijk, al is het
niet uitgesloten dat te zijner tijd een
omslagpunt bereikt wordt als bejaardentehuis en kerkhof hun tol gaan eisen en oude huizen voor nieuwe bewoning in aanmerking komen.
Het gemeentebestuur is van mening dat
de Plesmanschool niet mag verdwijnen.
De school vervult immers een belangrijke sociale funktie in de nauwomsloten
wijk en ook de werkgelegenheid in het
zandvoorts openbaar onderwijs spreekt
een duchtig woordje mee. Gezien het
aantal leerlingen nu en in de nabije toekomst is er naar de mening van de gemeente zeker tot 1990 plaats voor lager onderwijs in dit dorpsdeel. Zoals
•heter nu uitziet is het dan ook heel
goed mogelijk dat de school het circuit
nog overleeft, waarna eventuele nieuwbouw de overlevingskansen na 1990
weer doet stijgen. Hoop doet leven.

eanduoortee Noerartf

De vier klassen van de Plesmanschool
zullen uitgebreid worden met de kleuterklas van de Josina van de Endeschool,
die dan in hetzelfde pand onderdak
vindt. Daarvoor is wel een verbouwing
nodig en een ingrijpende opknapbeurt,
want het lagere school gebouw vertoonde de laatste tijd ernstige gebreken. Zo
komen er nieuwe toileteenheden en
wordt het lekkende dak onderhanden
genomen. Op 1 augustus 1983 moet
de grondige renovatie zijn beslag krijgen.
In de tussentijd zullen de eerste- en
tweedeklassertjes hunJeerzaam heil
zoeken in de kleuterschool aan de Nic.
Beetslaan.

evenementen
agenda
donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10
juli:
Nationale roeiwedstrijden 1982 'Rondje
Vijverhut' georganiseerd door de Zandv.
Reddingsbrigade aanvang 19.00 uur,
inl. tel. 02507 - 15155.

De ouders van de leerlingen kunnen hun
zegje doen als de nieuwe situatie vragen
of problemen oproept. Er is een voorlopige medezeggenschapsraad gevormd
waarin naast het hoofd van de kleuterschool, mevrouw Kemp en het hoofd
van de lagere school, de heer Kroeze,
ook vertegenwoordigers van de ouders
zijn opgenomen.

waterstanden
juli
6
7
8
9
10

H.W.
04.20
04.51
05.27
06.03
06.44

L.W.
12.20
12.51
13.29
14.04
14.44

H.W.
16.42
17.14
17.53
18.30
19.09

L.W.
00.40
01.14
01.54
02.31
03.09

In de door de pvda voorgestelde kontraktwijziging zou de Cenav vóór 1984
aan de wettelijke normen moeten voldoen voor de formule 2 en 3 races. De
socialisten zouden dan meewerken aan
het verkrijgen van een ontheffing voor
. de formule 1.
Na een langdurige schorsing kwam vvdzegsman Jongsma met het voorstel om
in het kollegeprogram op te nemen dat
al het mogelijke gedaan moest worden
om een ontheffing voor de Grand Prix
te krijgen en oat B en W zich volledig
zouden inzetten voor woningbouw. De
pvda zag daarin geen enkele waarborg
ter realisering van woningbouw en besloot van verder overleg af te zien.
Morgenavond, woensdag 7 juli, praten
vvd,cda,inspraak nu,d'66 en gemeentebelangen verder - zonder de pvda. Het
ziet er naar uit dat de door de liberalen
geformuleerde tussentijdse kontraktverlenging met de Cenav nog wel enige problemen kan opleveren.

veel huisvlijt op kunstmarkt
Aan de vooravond van de Grand-Prix
heerste er een gezellige drukte in de
winkelstraten van Zandvoort. Mede
dank zij het fraaie weer, lokte het toeristen en ingezetenen een bezoekje te
brengen aan de kunstmarkt. Alweer
voor de derde keer zijn medewerkers van het Cultureel Centrum er in
geslaagd hier een gezellig evenement
van te maken.

Ruim veertig kramen met de meest uiteenlopende kunstwerken waren op de
Grote Krocht te bewonderen. Opvalvrijdag 9 juli:
lend was het grote aanta! huisvlijt arFilm-lnn, openbare bibliotheek, aanvang tiesten. Voor de kraampjes met hand21.00 uur, toegang gratis.
gemaakte poppen, brooddeegplastieken,
zaterdag 10 juli :
houtsnijwerken, zelfgemaakte sieraden
ballonoptccht, centrum. Aanvang 19.30 en gedroogde bloemkomposities beuur.
stond dan ook de grootste belangstelzaterdag 10 en zondag 11 juli:
ling.
open prindle wedstrijden, watersportver.
Zandvoort. Zuiderstrand, aanvang 12.00
Willy Brand
uur.
dinsdag 13 en woensdag 14 juli :
circus Bassie en Adriaan, parkeerterrein De mensen achter de tafel beantwooringang Circuit.
den bereidwillig de vele vragen gesteld
zaterdag 17 juli :
door de geïnteresseerden voor de tafel.
vuurwerk, strand voor de Rotonde aan- Technieken werden besproken, nieuwvang plm. 22.00 uur.
tjes werden uitgewisseld, cursussen
zondag 18 juli :
werden op stapel gezet, zodat het getalentenjacht op het strand bij pav. 7
heel leek op één grote kontaktmarkt.
Johnny, inl. tel. 020 - 24 58 52 of
Wat op een kunstmarkt zeker niet mag
02507 - 1 71 70.
ontbreken zijn de schilders die met veel
verve hun artistieke scheppingen aan
de man brengen. Zij waren hier ook
ruim vertegenwoordigd met aquarellen,
pastels, litho's en kunstzinnige mixen
van diverse stijlen uit de schilderskunst.

Na het rondje kunstmarkt was het goed
toeven op het terras dat de Mickey
snacks hier had uitgezet. Onder het genot van een drankje of een hapje, luisterend naar de muzikale prestaties van
het trio Dico van Putten kon men nog
even nagenieten van dit zomerse evenement.
Een evenement waar de staf van het
Cultureel Centrum met als stuwende
kracht Emmy Vrijberghe de Coningh
ongetwijfeld bijzonder tevreden op
kan terugkijken.

ZANDVOORTSE KOERANT
vraagt voor vakantiemaanden en permanent
KRANTEBEZORGERS(STERS)
aanmelden bij het buro van de koerant
Achterweg 1 (bij de Haltestraat).
Jongens en meisjes kunnen zich vanaf
morgen voor het bezorgen van de koerant opgeven. Onze kantoortijden zijn
9.30 -12.00 uur en 14.00 17.00 uur.

o Onder auspiciën van de KNWU organiseert het zandvoortse tweewielerbedrijf Peter Versteege in nauwe samenwerking met de HSV De Kampioen
op woensdag 28 juli a.s. de Wielerronde
van Zandvoort, waaraan tal van bekende renners zullen deelnemen.
Om 18.00 uur starteen wedstrijd voor
liefhebbers/veteranen over een afstand
van 40 km en om 19.30 uur een duel
voor amateurs over 80 km. Er wordt
gereden over het stratencircuit Haltestraat (start en finish), Louis Davidsstraat, Koninginneweg, Prinsesseweg
en Kostverloren. Aan de Ronde van
Zandvoort gaat een warming-up programma vooraf met een demonstratie
fietscross en de halsbrekende toeren
van het Stuntteam Flying Arrows uit
Hillegom. Beide evenementen vinden
tussen 17.05 en 17.50 plaats in de
Haltestraat.

familieberichten

doelpunt rijke finale
in zaalvoetbaltoernooi

t

op 3 juli 1982 ging van ons heen onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

Het grootste zaal voetbaltoernooi in
nederland, nu al twaalf maal georganiseerd door Zandvoortmeeuwen, zit er
weer op. Zes weken lang skoorden de
48 deelnemende teams er lustig op los.

FRANZISKA NOWAK
weduwe van Johannes Theodorus Berkhout
op de leeftijd van 84 jaar.
Zandvoort:

Een groter genoegen kan men het publiek, dat bij elk doelpunt juichend opspringt of in diepe maar tijdelijke wanhoop verzinkt, niet doen. De 192 wedstrijden leverden een gemiddelde van
ruim 6 doelpunten per slijtageslag op.
Kom daar bij de WK-voetbal eens om.
Niet minder enerverend waren natuurlijk de gemiste skoringskansen, die in
nog groter getale voorkwamen.
In de finale van de eerste divisie tussen
L'lsis en Boogaard werd rijkelijk met
doelpunten gestrooid. Van het totaal
van 12 kreeg de keeper van Boogaard
er 7 om de oren, 2 meer dan zijn kollega aan de andere kant. Zeker in het
begin zag het er niet naar uit dat het
L'Isis-team een vuist kon maken, maar
de 3-1 voorsprong van Boogaard werd
door de koele afmaker Jos Tromp, die
5 doelpunten voor zijn rekening nam,
tenietgedaan.
Eenzelfde spelverloop deed zich voor
in de strijd om de derde en vierde
plaats, en bijna even vaak zoefde het
leer langs de doelverdedigers. Hong
Kong werd met 7-4 overtuigend winnaar. De vierde positie van de Klikspaan was een wat schrale beloning
voor een verder uitstekende toernooiprestatie.
In de tweede divisie vond een bikkelhard gevecht plaats tussen Nihot en
HB-alarm. Nihot kwam zegevierend

nieuws
kort & klein
• Vrijdagmiddag brandde er bij een
circuitkontrolepost een vechtpartij
los tussen een 35-jarige kontroleuze en
een 31 jarige zandvoorter, die met een
Cenav-armband om binnen de hekken
wilde komen. De vrouw die meende in
de maling genomen te worden, probeerde de armband af te pakken maar
Stuitte op heftig verzet. Daarbij werden
kleren aan rafels getrokken, liepen beide schrammen op en de kontroleuze
een gebroken teen. Na onderzoek bleek
de zandvoorter legaal in het bezit van
Cenav-armband en toegangsbewijs.
o Tijdens de Grand Prix kreeg een 41jarige inwoner van Oud Marsem het
heldere idee achter de vangrail weg te
duiken om het turbomobiel van René
Arnoux te ontwijken, dat in de Tarzanbocht een andere kant op wilde
dan in de bedoeling van de franse
koereur lag. De snelle reaktie van de
Marsemmer leverde hem niettemin een
ritje ziekenhuis op. De vangrail haalde
zijn gezicht open, de diepe snijwonden moesten in Haarlem gehecht worden.
• Ook dit jaar weer zal een jury van
deskundigen zich buigen over.de zandvoortse voortuinen. De jaarlijkse keuring, georganiseerd door de afdeling
Zandvoort van de nederlandse vereniging voor tuinbouw en plantkunde, zal
plaatsvinden in juli en augustus. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer C.
Davids, Emmaweg 20, alhier, tel. 15834.
Op dit adres kan men ook de hoogste
zonnebloem melden, waarvoor een
ekstra prijs beschikbaar is gesteld. De
uitslag.van de keuring wordt in het najaar bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in hotel Keur.

Australië:
N oord wij k:
Australië:

Australië:

Zandvoort:

Henny - Joop
Sophia
Tony- Ida
Mare, Tricia
Arinie - Ton
Ted -Jeanne
'Ron, Fran, Paul,
Marcel, Alice Stephen,
David
José - Joop
Kees, Martin, Chris,
Corrie, Bennie, Wally
Jan - Etty
Marcel, Nicole

Huis in het Kostverloren, Zandvoort.
Correspondentie-adres:
Lorentzstraat218
2041 SK Zandvoort.

uit de storm te voorschijn (4-2). Aleichem Boys won na het gelijke spel tegen Rea het strafschoppenduel om de
derde plaats.
Ondanks het gelijke spel in de laatste
wedstrijd tegen de Nihot-veteranen
wist reisburo Kerkman de eerste plaats
te veroveren in die afdeling op Pim
Janssen Olds, omdat het doelsaldo beter
was.

De Eucharistieviering zal worden gehouden op
woensdag, 7 juli a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk St Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om plm. 11.30
uur in het familiegraf op het r.k.-gedeelte van de
Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.

Het Colpitt-team dat de tegenstanders
48 maal te snel af was, kreeg de prijs
voor de hoogste produktie. De minst
gepasseerde doelverdedigers waren
Keesman van Pim Janssen Olds bij de
veteranen, Steffers van Hong Kong in
de eerste en Jansen van Rea in de
tweede divisie. Beste coach: Dick Toorenent van Aleichem Boys.

Moeder is opgebaard in de aula van OnderlingHulpbetoon, Poststraat 7, Zandvoort. Bezoekuren maandag en dinsdag van 19.00 tot 19.30
uur, waarbij gelegenheid tot condoleren.
Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de begraafplaats.

Eervolle vermeldingen horen bij evenementen als deze niet achterwege te falijven. Zo gingen de prijzen voor de sportiefste teams naar Luijkx (1e div.), Casino (2e div.) en de Nihot-veteranen.

• Dat luchtdruk niet alleen met de
barometer te maken heeft, blijkt uit de
politieberichten van de laatste tijd. Geweren en pistolen gebaseerd op het
luchtdrukprincipe zijn wat al te veel
in omloop. Werd twee weken geleden
een elf-jarig jongetje beschoten op het
voetpad tussen de Q. v. Uffordlaan en
de Herman Heijermansweg, vorige week
maandag was een vrouw bij de Trompstraat het mikpunt. Zij, die volgens hun
devies over onze rust waken, troffen
wel het wapen aan maar niet de dader.
Afgelopen donderdag besloot een zandvoorter die door twee knapen onder
vuur werd genomen met luchtdrukpistolen, zelf tot aktie over te gaan.
Hij nam het gevaarlijke speeltuig in besiag en leverde het, overigens zonder de
namen van de boosdoeners, bij het buro af.
• Vrijdag en zaterdag jongstleden moesten de officiële geuniformeerden er aan
te pas komen om op of rond het circuitterrein een zestal buitenlanders te verwijderen, die nog enige spanning aan de
Grand Prix wilden meegeven. Zij stelden belangstellenden in de gelegenheid
een illegaal gokje te wagen. Eén van
hen bleek hier ook zelf illegaal te zijn.
en zal de grens worden overgezet. De
anderen kregen proces-verbaal.
• Zondag sloeg tijdens een circuitkursus, waarbij men racen kan leren, een
17-jarige zandvoorter met zijn personenauto over de kop. De aspirant-koereur
werd met een gebroken scheenbeen
naar het Marinehospitaal overgebracht.
Het speelgoed was total loss.
• Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag houdt de in Zandvoort woonachtige
schilder en ontwerper van moza'ken
Jaap Bouhuys een dubbeltentoonstelling in de gemeente. Vanaf heden tot
1 augustus a.s. zijn schilderijen van de
kunstenaar te zien in hotel Bouwes en
vanaf 22 t.e.m. 31 juli een aantal door
deze vervaardigde mozaiken in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg.

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN
van 9/7 tot 25/7
Administratiekantoor A. Hoekema
Frans Zwaanstraat 82
Zandvoort

o Het afgelopen seizoen naar de eerste
klasse gepromoveerde Zandvoortmeeuwen is voor de kompetitie '82/'83 door
de KNVB ingedeeld in de afd. West 1 eerste klasse. In deze afdeling ontmoet
Zandvoortmeeuwen de teams van Alkmeer, AFC'34, DCG, DRC, DWS, JOS,
Lugdunum, N FC, SDW, SFW, De Spartaan en als enige streekgenoot Stormvogels.

UITSLAG
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Gevr. 2 vriendelijke
dienden voor benzinestatton
in Zandvoort. Tevens gevr.
ao.w.-er om in te vallen tifrdens ziekte of vakantie.
Inlichtingen: hedenavond
Restaurant Bouwes tussen
19.00 en 21.00 uur.
TROUWRING VERLOREN
W. v.d. Werf f, tel. 1 5001.
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zandvoorter introduceert nieuw systeem
voor woningbouw in de gemeente
a Een dezer dagen ontving het steunfonds van het leef- en werkcentrum voor
zwaar lichamelijk gehandikapten Nw.
Unicum een cheque van f. 2.500,uit de opbrengst van de verkoop van
zomerzegels Over de verdeling van de
gelden brengen de kommissarissen van
de koningin in de provincies advies
uit aan de Stichting Komité voor de
Zomerzegels en voor dit jaar droeg de
hoogste autoriteit van de provincie
Nrd.Holland, drs. R.J. de Wit, het
steunfonds van Nw. Unicum voor. De
gift zal worden gebruikt voor het vervoersprojekt van het fonds, zoals de
aanschaf van speciaal aangepaste busjes
voor het vervoer van gehandikapten
naar de plaats van hun keuze.

De bouw van de twintig woningen aan
de Swaluëstraat en Rozenobelstraat
vordert in een razend tempo. Half mei
waren er alleen nog maar kale plekken
in dit stukje noordbuurt te zient half
juli gaat de vlag al in top bij het blokje
van vijf eengezinswoningen dat op de
plaats van de vroegere kolenhandel van
van der Me ij verrezen is.
Eind september zal naar verwachting
het hele kompleks van 5 bejaardenwoningen, 5 HAT-eenheden voor 1- en 2persoonshuishoudens en twee keer 5
eengezinswoningen gereed zijn. Als
men bedenkt dat dat dan binnen de
helft van de toegestane bouwtijd gerealiseerd is, mag wel van een uitstekende
prestatie gesproken worden. De zandvoortse bouwonderneming Luiten verdient dan ook een kompliment.
De wijze waarop de relatief kleine onderneming van direkteur Hans Luiten
de zaken heeft aangepakt, laat zien dat
in ondernemersland niet overal passiviteit, malaisestemming en sikkeneurigheid heerst. Luiten heeft het aangedurft
een voor de regio gloednieuw bouwsysteem toe tecpassen. Een systeem dat in
Nederland pas sinds kort geihtroduceert is en waarmee op een viertal
bouwlokaties enige ervaring is opgedaan.
Het komt er in lekentermen op neer
dat de bouwelementen kant en klaar
worden afgeleverd van de fabriek. Een
welbekend principe dat hier echter in
een nog zelden vertoonde variant aangewend wordt. De 92 benodigde betonnen.elementen waarvan de 8 x 2.50
meterplaten wel zes ton wegen, zijn
namelijk hol. Ter plekke worden ze,
als betrof het de voorheen gebruikte
bekisting, afgestort, waarna 23 cm
dikke muren en grondplaten ontstaan.
De in het basismateriaal aanwezige
zware pennen, die de elementen verbinden, zitten daarna onwrikbaar verankerd. De platen hoeven dus niet
zoals in oudere systemen, afzonderlijk
vastgeklonken te worden met bouten.
Het euvel van lostrillende muren is dan
ook voorgoed uit de wereld geholpen.
In de holle bouwmuren zijn tevoren al
leidingen, kontaktdozen en wat dies
meer zij aangebracht. De wanden kunnen zonder voorafgaande bewerking
gespoten of behangen worden.
Om als klein bedrijf te kunnen konkurreren met de giganten in de bouwwereld is het volgens de zandvoorter Luiten op deze wijze noodzakelijk besparingen in arbeidstijd en benodigd personeel te vinden. Op de bouwplaats
werken nu tien man, die het karwei
moeten klaren. 'Het kan zeker nog
sneller' zo deelt Luiten mee, 'iedereen moet zich nu nog instellen op het
nieuwe systeem en ervaring opdoen.
Er steken bij zo'n eerste keer altijd
onverwachte problemen de kop op,
die bij een volgend projekt niet meer
voor hoeven te komen'.

evenementen
agenda

hefkraan stuurt betonnen atamant naar zijn plaats
De bouwmethode vereist natuurlijk
wel veel rekenwerk en een grote precisie vooraf. Want als de elementen
van de fabriek komen valt er weinig
of niets meer aan te veranderen, alles,
leidingen en aansluitingen inkluis,
moet eksakt op de juiste plaats zitten.

burgerlijke stand
29 juni-5 juli 1982.
overleden : Antje Vlasveld, geb. Hoogenboom, oud 92 jaar. Catharina Wilhelmina Kok, geb. Roggeveen, oud 74
jaar; Jantje Vis, oud 60 jaar; Antonetta
Susanna Steup, geb. Heken, oud 88
jaar ; Catharina MAssop, geb. van Wanrooij, oud 84 jaar; Arie Koper, oud 69
jaar ; Franziska Berkhout, geb. Nowak,
oud 84 jaar; Anna Wilhelmina van der
Mije, oud 87 jaar.

Het ontwerp van architekt Wagenaar,
die niet van te voren op de hoogte
was van de splinternieuwe holle-bouwmuur-methode is dan ook grondig bestudeerd, zodat men niet voor techniese verrassingen zou komen te staan.

foto Arant Dudok van Haal
De huizen die onder verantwoordelijkheid van de EMM tot stand komen,
zijn allemaal woningwetwoningen.
Voor degenen die na de afbraak van
de oude noordbuurt met lede ogen
de vrije koopsektor zagen oprukken,
een kleine pleister op de wonde.

vanavond tweede rondje
vijverhut

juli

H.W.

06.03
06.44
07.22
08.00
08.44
09.41
10.45
11, -55
00.21
01.33
02.42
03.38

L.W.
14.04
14.44
15.21
16.00
16.44
17.43
18.46
19.55
08.21
09.34
10.42
11.37

H.W.
18.30
19.09
19.49
20.31
21.18
22.11
23.12
- .13.05
14.10
15.10
16.04

L.W.
02.31
03.09
03.48
04.29
05.17
06.10
07.12
08.21
21.04
22.10
23.10
00.04

Springtij 8 en 23 juli
Doodtij 16 en 30 juli

eanduoorrSE hoeranr

vrijdag 9 juli:
Film-lnn, openbare bibliotheek, aanvang
21.00 uur, toegang gratis.
zaterdag 10 juli :
ballonoptocht, centrum. Aanvang 19.30
uur.
zaterdag 10 en zondag 11 juli:
open prindle wedstrijden, watersportver.
Zandvoort. Zuiderstrand, aanvang 12.00
uur.
dinsdag 13 en woensdag 14 juli :
circus Bassie en Adriaan, parkeerterrein
ingang Circuit.
zaterdag 17 juli :
vuurwerk, strand voor de Rotonde aanvang plm. 22.00 uur.
zondag 18 juli :
talentenjacht op het strand bij pav. 7

Johnny, inl. tel. 020 - 24 58 52 of
02507 - 1 71 70.

waterstanden
"9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10
juli:
Nationale roeiwedstrijden 1982 'Rondje
Vijverhut' georganiseerd door de Zandv.
Reddingsbrigade aanvang 19.00 uur,
inl. tel. 02507-15155.

Gisteravond vond onder grote publieke belangstelling de eerste voorronde plaats van de driedaagse roeiwedstrijden die de Zandvoortse Reddingsbrigade ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan op de vijver aan de Vondellaan, organiseert. Op dit moment
valt er over het verloop van de strijd
op. het duinwater nog weinig te zeggen, maar zoals gewoonlijk staan de
beste roeiers aan de kant die je precies
kunnen vertellen welk team de beste
kans op de eindzege maakt. Vanavond
wordt de afval race tussen de deelnemende ploegen in de kategorie senio-

ren (v.a. 15 jaar), junioren (t.e.m. 14
jaar) en de vrije Vijverhutklasse (familieteams, bedrijven, scholen, etc.) op
dezelfde plaats en tijd voortgezet:
7.00 - 9.30 uur.
Morgenavond is de finale van dit voor
Zandvoort unieke gebeuren dat van
de ZRB-programmeurs de roepnaam
'Rondje Vijverhut' meekreeg. In het
nummer van a.s. dinsdag bericht de
koerant de lezer over de resultaten van
dit wel zeer toepasselijke gebruik van
de vijver die totnogtoe alleen in bevroren toestand werd benut door de
zandvoortse schaatsliefhebbers.

donderdag 22 juli:
openlucht vismaaltijd. Gasthuisplein,
aanvang 19.30 uur, (uitwijk datum
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.
zondag 25 juli :
standwerkerskonkoers, centrum, aanvang 13.00 uur.
klupwedstrijden zeilen, watersportvereniging Zandvoort, aanvang 12.00 uur.

ZANDVOORTSE KOERANT
vraagt voor vakantiemaanden en permanent
KRANTEBEZORGERS(STERS)
aanmelden bij het buro van de koerant
Achterweg 1 (bij de Haltestraat).
Jongens en meisjes kunnen zich vanaf
morgen voor het bezorgen van de koerant opgeven. Onze kantoortijden zijn
9.30 - 12.00 uur en 14.00 17.00 uur.

met vvd en inspraak nu
maak

kerkdiensten
foto Jacob Koning

HERVORMDE KERK
zondag 11 juli a.s.:
10.00 uur : ds. C.F.J. Antonides uit
Terborg.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 11 juli a.s.:
10.00 uur: prof. dr. J. Verkuyl te
Amsterdam.
PROTESTANTENBOND
zondag 11 juli a.s.:
geen dienst.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 10 juli a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang
20.00 uur : eucharistieviering in duitse
taal
zondag 11 juli a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

het nieuwe politieke drieluik van Zandvoort: Attema (vvd), Jongsma (wd) en Flieringa (inspraak nu) ?
De kaarten zijn geschud en uitgedeeld.
Het pokerspel van de kollegeonderhandelingen is nog niet ten einde, maar er
kan nauwelijks meer een misverstand
rijzen over het uiteindelijke resultaat.
Paste afgelopen maandag de pvda al,
eergisteren schaarden de christendemokraten zich bij de afvalligen. Toch
nog vrij onverwacht bleek het al dan
niet meedoen van d'66 de sleutel tot
de eindoplossing. Het moet nu wel
heel gek lopen, wil Zandvoort de komende jaren niet bestuurd worden door
de liberalen Attema en Jongsma en
de vertegenwoordiger van inspraak nu
P. Flieringa.
Een resultaat dat voor insiders in het
politieke wereldje niet als een verrassing kwam. Na de optelsom van politieke en persoonlijke belangen en tegenstellingen, was bovengenoemde
kombinatie verreweg de grootste
kanshebber. Over de wijze waarop er
naar toegewerkt zou worden bestond
meer onzekerheid.
Woensdagavond was er een hoofdrol
weggelegd voor het cda. Richard van
As legde bij de opening van de besprekingen een verklaring af namens bestuur en fraktie, waarbij de deur voor
een vvd, cda, inspraak nu kombinatie
op slot ging. Naar de mening van de
christendemokraten waren de vertegenwoordigers van de inspraakgroepering mensen met een sterke vvd-binding, die tot uiting kwam in een landelijk lidmaatschap of vroegere liefdesverklaringen aan de lokale liberalen.
Voor het cda was het geen haalbare
kaart zich afhankelijk te maken van
een dergelijke rechtse meerderheid. Afgelopen maandag bad fraktiegenoot
Peter Ingwersen een klemmend beroep
gedaan op de plaatselijke vvd de socialisten niet uit te sluiten. Een draai van
180 graden mocht men van niemand
verwachten, zo zei hij. Gesteld voor de
feiten deelde van As rnee hv,t afhaken
van de pvda ernstig te betreuren. De
duidelijke stellingname van het cda
werd gevolgd door de suggestie een
kombinatie vvd, cda en d'66 te overwegen.

Flieringa, die gaandeweg de vergadering
groeide in zijn rol van redder van een
bestuurloos Zandvoort, speelde de
heilig verontwaardigde. Het ter plekke
en zonder voorbericht uitsluiten van
een vvd, cda, inspraak nu kollege noemde hij onfatsoenlijk, de harde opstelling merkwaardig voor een gehalveerde
partij. Hij benadrukte verder de onafhankelijke positievan zijn groepering.
Ook vvd-er Jongsma voelde zich overvallen door de principiële christendemokraten. Het werd tijd voor een eerste schorsing van de vergadering.
Na die adempauze werd al gauw duidelijk dat de vvd haar draaiboek nog eens
opengeslagen had. Alles liep op rolletjes, tijd voor het tweede bedrijf. De
demokraten'66, meldde Jongsma, die
zijn wethoudersstoel al in het oog
kreeg, konden wel een wethouder leveren, maar beschikten daarna niet
meer over een achterban in de raad.
Hoogst ongewenst.-Een kollege van
twee vvd-ers en een inspraak nu-kandidaat was nu de eerste liberale keuze.
Heel spijtig, zo liet hij mierzoet weten,
dat het cda een zo breed mogelijke samenstelling onmogelijk maakte.
Het hoge woord was er dus uit, maar
Flieringa wilde de allerlaatste mogelijkheid onderzocht zien. Een kollege
van vvd, inspraak nu en d'66. Om de
laatste obstakels uit de weg te ruimen
was opnieuw een geheime samenspraak
achter de koelissen nodig.
Jan Termes die tot dan toe samen met
Jaap Koningvan gemeentebelangen
als devies het 'ik wacht af' had gevoerd,
vond het ogenblik aangebroken om het
demokratenstandpunt te vertolken.
D'66 was gaarne bereid de overige par-

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

Aanstaande maandag 12 juli worden in
de raadszaal de laatste kaarten op tafel
gelegd. De troeven zijn er al uit. Misschien dat na het invullen van de meest
gewenste wethouderskandidaten dan
eindelijk het programma aan de beurt
is. De publieke tribune, waarop de voltallige pvda-fraktie met de tijdens de
vergadering gekozen beste wethouder
van het jaar komt dan ook aan de weet;
waaróm er bestuurd moet worden.

nieuws
kort & klein
o In de rk. kerk St. Agatha aan de
Grote Krocht wordt vanaf morgen t.e.m.
6 augustus a.s. een missie - verkoop
tentoonstelling gehouden van eigentijdse afrikaanse kunst. Te zien en te koop
zijn o.a. beelden van de Makondestam
uit Oost-Afrika, die sinds eeuwen op
het gebied van de houtsnijkunst zeer
bedreven is en bronzen van de Boboen Bamumstammen uit het westelijk
deel van dit kontinent. De ekspositïe
maakt overigens een flinke sprong over
de indiese en stille oceaan want er zijn
ook uit China geïmporteerde dekenkisten te bezichtigen, die evenals de
afrikaanse kunstvoorwerpen tegen betaling kunnen worden meegenomen.
Te zien en te koop zijn verder pagoden,
porseleinen vazen, schermen, e.d.
De opbrengst van de verkochte beelden
en andere kreaties komt ten goede aan
de nog immer door de rk. kerk in Afrika en Azië verrichte missie-arbeid.

ZUSTERDIENST
zaterdag 10 en zondag 11 juli a.s.:
Zuster T. v.d. Spek, van Lennepweg
42hs,tel. 18741.
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

eanduoortse hoerartf

groeten uit zandvoort

ONDERWIJS

Vrijwillige Hulpverlening

Kt

tijen uit de impasse te helpen, maar dan
moesten er toch echt eerst een aantal
programma punten onder de loep genomen worden. Hij somde op: geen
tussentijdse verlenging van het Cenavkontrakt, het circuitlawaai binnen de
normen (behalve de formule 1), werken
aan alternatieven voor het binnenterrein
en woningbouw in de sociale sektor.
Politiek was, zo kon uit zijn woorden
opgemaakt worden geen poppenspel
maar het voeren van beleid. Dat was
tegen het zere been van Flieringa en
Jongsma die het nog veel te vroeg vonden om over de inhoud van het beleid
te praten. De vvd-er vroeg daarom simpelweg aan de 'inspraak nu aanvoerder,
wat hij dacht van een vvd-inspraak nu
kombinatie. In de daaropvolgende redevoering leek het wel of Flieringa
vastbesloten was het vaderland te behoeden voor een ramp. Daar stond
hij en hij kon niet anders. Bestuurd
moest er worden.

TEGEN
APARTHEID
GIRO 580900
ANTI-APARTHE1DS BEWEGING NEDERLAND
lauriergracht 116 amsterdam tel.020-237335

Zoals tegenwoordig
de Dr. Ir. S.L. Louwes.
genoot voor de oorlog
de C.A.A. Dudok de
Wit volop belangstelling bij haar oefentochten. De reddingboot,
die op deze prentbriefkaart zee kiest ter
hoogte van de Mosterdhuizen, zou bij de watersnoodramp van februari 1953 in belangrijke mate hulp verlenen aan de getroffen bewoners van
Zeeland.

ronde van zandvoort op weg
naar heus wielercirkus

familieberichten
Na een geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve vader, opa, zwager en oom

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 het vervoer van
personen met een taxi, zulks met onmiddellijke inwerkingtreding, en geldende tot 15
september a.s.
Een afschrift van deze vergunning ligt ter
lezing ter secretarie gedurende de termijn,
dat tegen deze beschikking beroep kan
worden ingesteld.

JOHANNES GERARDUS AIMDREAS
HARBRECHT
weduwnaar van Johanna Cornet
op de leeftijd van 81 jaar.
Nuenen: C.W. Harbrecht
G.S. Harbrecht-Rozendaal
Jolan
Hans
Dik
Ronald

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 Noo'rd-Holland.

en verdere familie
Zandvoort, 1 juli 1982.
„Het Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan 1 k. 224
Correspondentie-adres:
Beukenlaan 18, 5671 AJ Nuenen.

Zandvoort, 30 juni 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
Dé secretaris.
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

De crematie heeft woensdag 6 juli plaatsgehad

De Wielerronde van Zandvoort op 28
juli a.s. -waarover in de koerant van
afgelopen dinsdag werd bericht- wordt
in tegenstelling tot die van vorig jaar
een zogeheten 'Open Ronde', d.w.z.
dat aan de koers ook kan worden deelgenomen door licentiehouders van buiten de regio Kennemerland in de kategoriën Liefhebbers/Veteranen en Amateurs, de groepen die over ruim twee
weken aan de start in hartje Zandvoort
zullen verschijnen. De initiatiefnemers/
organisatoren Peter Versteege en Jan
van Riessen van HSV De Kampioen
hebben tot deze uitbreiding van de inschrijving besloten om een zo sterk
mogelijk rennersveld naar ons kustdorp
te halen.
Toch zal de regio en met name Zandvoort
ook dit jaar weer goed in de ronde vertegenwoordigd zijn door de te verwachte deelname -de inschrijving is nog niet
officieel geopend- van de Liefhebbers/
Veteranen Ge Fennis (winnaar van de
Ronde van Zandvoort '81), Ben van
Kampen (kampioen van Amsterdam),
Kees Lagendijk, Arthur van Rooij, Jeroen van der Meij, Cor Leunis (nationaal kampioen '82 bij de veteranen) Jan
van der Horst, Ron Bakker, Dick Schouten en Aad Bogaard.
Bij de amateurs op de fietspedalen zijn
dat de plaatsgenoten Jan van Wijk (kampioen amateurs in de Ronde van Zandvoort '82), Wim Koene (favoriet bij het
publiek). Piet Schijf f en Volkert Paap.
Van buiten Zandvoort en de regio
worden verwacht Maurice Shannon,
Engel Hopman, Peter van de Knoop,
Huub de Vries, Ron Smit en Ko Zomer.
Niet alleen door middel van een verruiming van de inschrijfmogelijkheden bij
genoemde kategorien willen de organisatoren van de Ronde van Zandvoort
een fietsfestijn maken dat er wezen
mag, ook de omlijsting moet daar zorg

voor dragen. Datje met de vederlichte
racefietsen meer kan doen dan hard
rijden zullen op woensdag 28 juli de
akrobaten van het stuntteam Flying
Arrows laten zien en verder zal een
demonstratie van het spektakulaire
fietscrossen worden gegeven. Een heus
wielercirkus dus.
Voor het welslagen van een dergelijk
gebeuren zijn sponsors onontbeerlijk.
In Zandvoort zijn dat de strandpachters, Bloemenhuis J. Bluijs, Fa. A.
Schaap, Thomas Café Complet, Reprox, Reus-Vis, Bimo, Febo, Café Oomstee, Fa. Graftdijk, Herman Harms
Schoenen, Ver. Zandvoortse Rijscholen. Slagerij Vreeburg, Moerenburg,
Taxi Teeseling en Bar Le Bouleau.

Wegens vervanging te koop aangeboden:

OPROEP

VRACHTAUTO MET KRAAN
DAF frontstuur diesel truck, 4 x 4 type
V 1600 DD 358, 120 p.k. met NETAM
driezijdige kipper, HIAB hydr. laadkraan
type 550/2S en electr.lier 3.000 kg.
bouwjaar 1974, k.m.-stand 62.000.

10 December: Dag van de
Rechten van de Mens.
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 tentoonstelling organiseren met als thema:
De Rechten van de Mens
Zij wil iedereen, die hiertoe een bijdrage
l wil leveren, hetzij in de vorm van schilder-1
(werk, 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.

P.A.H. WIJNANDS
tandarts
afwezig van maandag 12 juli t.a.m. vrijdag 30 juli.
Spoedgevallen:
tandarts Barel, tel. 18543.
tandarts Doorgeest, tel.
13026 voor 's avonds en
gedurende de weekeinden
tel. 023-31 3233.

geluidsnivo van de racebaan lager blijft
dan 50 decibel. Binnen de geluidzone
is het stichten van nieuwbouw in principe
uitgesloten, aldus de beheerders van genoemde departementen. Bij het voortbestaan van het circuit kunnen de zandvoortse ingezetenen woningbouw op
enige schaal binnen de gemeentegrenzen dus wel vergeten.
Maar er is nog een sprankje hoop.
De betrokken ministers hebben onthuld dat de Kommissie Veiligheid
Motorcircuits gedachten ontwikkelt
voor de aanleg van een permanente
racebaan elders in het land ter vervanging van de Zandvoortse racebaan.

gemeente
zandvoort
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

omroepers

sprankje hoop voor
woningzoekenden
Het kan volgens de haagse bewindslieden
die betrokken zijn bij het breed overleg
inzake het circuit (crm, volksgezondheid, volkshuisvesting en ekonomiese
zaken) nog wel jaren duren alvorens
een definitieve beslissing kan worden
genomen over het lot van de racebaan.
Dit tengevolge van de mogelijkheden
voor de Cenav om in beroep te gaan
tegen de bepalingen van de Wet op de
Geluidhinder die op 1 september a.s.
in werking treedt. Dit hebben zij meegedeeld op vragen van een Kamerlid
over de huidige stand van zaken m.b.t.
het breed overleg.
Verder wijzen de ministers er in hun
antwoord op dat het gemeentebestuur
van Zandvoort in het kader van de nieuwe wet moet aangeven waarbuiten het

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

Te huur aangeboden mooie
kompleet ingerichte sta-caravan met douche en toilet
in de prachtige bosrijke omgeving van Soest.
Inlichtingen tel. 030-435636.

Bezichtiging dagelijks van 10-11 uur in
de remise van de dienst van publieke
werken, Kamerlingh 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.
De direkteur,
ing. N. Wertheim.

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgieterswerk

bel 02507 17353

WEGGELOPEN
spierwitte poes met blauwe
ogen omg. Jacob v.Heemskerkstr. Tegen beloning terug te bez. Jac.v.Heemskerkstr. 5, tel. 16639. Wij zijn
zeer verdrietig door verlies.
WIE heeft er voor een ouder
echtpaar vrije beneden woning te huur, voor permanent.
Tel. 023-375284

BINGO SPELEN
GOED VOOR VELEN!
f 1.000.000,-AANPRIJZEN!

Gevraagd : hulp in de huishouding voor één ochtend
per week. Tel. 13802.

13 SPEELWEKEN MEESPELEN IS VOORDELIG:
Voor 13 achtereenvolgende
speelweken meespelen betaalt u slechts f 20,- (Incl.
portokosten).
OPGELET: steeds voor lodere veelvoud van f 20,- een
afzonderlijke betaling Inzenden!

6 GEMAKKELIJKE MANIEREN OM MEE TE SPELEN:*
POSTGIRO 9180: RODEKRUISBINGO, Den Haag:

KAMPEREN met tent of
caravan op de Camping
naast het Ponypark Slagharen.
Dat is gezellig. Tel. reservering en inl. 05231 - 2806
Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

1948

-

1978

SOjati tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

1 SPEELWEEK
MEESPELEN KAN OOK:
Voor de eerstvolgende
speelweek meespelen betaalt u 1 2,- (Incl. portokosten).
OPGELET: steeds voor iedere veelvoud van f 2, — een
afzonderlijke betaling In
zendent

1. overschrijving uit uw glroboekje.
2. storting vla het postkantoor.
3. betaalkaart zenden naar uw girokantoor.
BANKGIRO9180:RODEKRU!SBINGO, Den Haag:
4. overschrijving van gewone- of bankrekening,
(géén SPAARrekenlng en géén kasstorting!)
BRIEF, BRIEFKAART OF TELEFOON:
5. Inzenden van onderstaande coupon.
6. telefonisch vla Infocentrum 070-88 92 72.

, _ _ _^_O

*

Postbus 30427, 2500 GK 's-Gravenhage

*

_ - . . . _ _ » . (opeenbrleikaartplakken:fO,50postzegêToïïn
COUPON geopende envelop sloppen: f 0,60 postzegel).

*

° *

Ja, Ik doe méé met RODE KRUIS BINGO l
•Ar

Stuur mij alle Informatie en een speciale betallngskaart gratis toe.

*

Artr„r

*

•Ar
.
*

*

Postglro of
Bankrek.nr.

*

1
(opgav* voor to«r«ndlng van btlinfl).

*

Voor leden komen beschikbaar (juli 1982):
1. de flatwoning Van Lennepweg 51-8, bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche en berging.
Huurprijs: fl. 268,60 per maand.
2. de flatwoning Keesomstraat 101, bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs: fl. 474,25 per maand.
3. de flatwoning Lorentzstraat 345, bestaande
uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs: fl. 622,20 per maand.
Burgemeester & Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning een woonvergunning aan :
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

Ejnm

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

RUILRUBRIEK JULI 1982
1. Aangeboden: 4 -kamerflatwoning Keesomstraat, huur f l. 570,- per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
2. Aangeboden: 3-kamerflatwoning Van Lennepweg (4e étage),
Huur fl. 234,90 per maand.
Gevraagd: 2-kamer benedenwoning of
kleinere flatwoning leverdieping met
lift.

4. de bejaardenflatwoning Lijsterstraat 2-34
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs fl. 503,45 per maand.

3. Aangeboden: 4-kamerflatwoning Lorentzstraat (2e étage),
Huur fl. 620,50 per maand.
Gevraagd: 3-kamer(flat)woning (ook Gasthuishofje).

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning een woonvergunning aan:
a. alleenstaande van 65 jaar en ouder,
b. echtpaar waarvan een van de huwelijkspartners de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

4. Aangeboden: eengezinswoning W. Drayerstraat (4 kamers),
Huur fl. 259,95 per maand.
Gevraagd: kleinere eengezinswoning of
kleinere flatwoning.

5. de garage Keesomstraat 27A,
Huurprijs: fl. 51,95 per maand.
Voor deze garage hebben de huurders van
de woningen met de huisnummers Keesomstraat 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 gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3, alsmede het rijbewijs te
tonen.
De toewijzing van deze woningen en de garage geschiedt in volgorde van het lidmaatschapnummer van de vereniging. Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag
13 juli 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: 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 juli 1982 om
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

diverse aantrekkelijk
geprijsde kostuums, jacks
pantalons, pulloverse.d.
vindt u bij

5. Aangeboden: 4-kamerflatwoning Flemingstraat (1e étage)
Huurfl. 407,15 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
6. Aangeboden: 4-kamerflatwoning Keesomstraat (2e étage)
Huur fl. 581,- per maand.
Gevraagd: kleinere woning voor 2 personen in centrum Zandvoort.

KERKSTR.20

MAAKTE u al eens een
CRUISE-VAKANTIE
laat u hierover eens
informeren bij

REISBUREAU
KERKMAN

7. Aangeboden: 4-kamerflatwoning Celsiusstraat (1e étage)
Huur fl. 434,80 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
8. Aangeboden: boven duplexwoning Van
Lennepweg (3 kamers),
Huur fl. 188,05 per maand.
Gevraagd: Eengezinswoning in Noord.

• TEL: 13136

Grott' Krocht 20
Zandvooit
telefoon 02507 I2b60/13203

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

9. Aangeboden: 4-kamerflatwoning Keesomstraat, huur fl. 581,- per maand.
Gevraagd: flatwoning aan de Van Lennepweg.

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

Reacties dient men vóór het einde van
deze maand, schriftelijk in te dienen bij het
kantoor van de vereniging op het adres:
Thomsonstraat 1.
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 lidmaatschapnummer. Na het einde van deze maand ontvangt u bericht omtrent eventueel door ons ontvangen reacties.

Haltestraat 65, tel. 12060

J. BLUYS
v. d. Werft

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort

mijn bakker
•inds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Postbus 374.
2040 AJ Zandvoort

Bel voor prijsopgave
en titellijst
02507-18326
tussen 16.00-18.00 uur.
behalve zondags
Wij bezorgen en halen de
banden bij u thuis.

•^^•••••^^•^•i^BBM^^

f

2 vliegen in één klap |
Gezellig leuke klnder-

kleertjes uitzoeken en
in onze koffiehoek

„De Roze Palmboom"
genieten van een

Installatie bureau

OROENEIIEIN B.V.

&

kopje koffie.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

voor:

kinderwinkeltje
.
buureweg
.
V (zijstraat kerkstraat) J

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
l TEL. 02507 18484*

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

TCRSTEE6

Van Petegem

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

bv

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Telefoon 02507 - 1 44 99
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christelijker! en socialisten uit kollege

een halve eeuw politieke traditie
door vvd wreed verstoord
Bij een eerste terugblik op de politieke
gebeurtenissen van de afgelopen tijd,
vallen wel enige interessante zaken te
melden.
In de eerste plaats heeft de vvd, zoals
de krant vlak na de raadsverkiezingen
voorspelde, de verleiding niet kunnen
weerstaan vrijwel het alleenrecht op
het besturen van de badplaats op te
eisen. De liberalen maken de dienst
uit. Zij kunnen, zo schreven wij toen,
naar believen in zee gaan met de partij die hen het beste uitkomt. Tenzij
andere kandidaten genadebrood willen eten. De brede afspiegeling is wel
met de mond beleden, maar niet in
praktijk omgezet.
Het leidt geen twijfel dat binnen de
liberale gelederen een aantal personen, waaronder lijsttrekker Attema
oprecht geporteerd waren voor een
bredere kollegesamenstellïng dan nu
uit de bus is gekomen. Maar de 'havikken' binnen deze fraktie hebben er
geen genoegen mee willen nemen de
verkiezingstriomf alleen in een raadsoverwicht tot uiting te brengen. Zij
wensten ook een machtspositie in
het kollege. Naar verluid zou tevens
de opvolging van Attema die aangekondigd heeft zich over vier jaar terug te trekken een rol gespeeld hebben bij het spel om de tweede wéthouder.
Het valt buiten dit bestek de politieke
geschiedenis van de plaatselijke groepering inspraak nu te schetsen. Zowel
programmaties als naar de keuze van
hun bondgenoten houdt de lokale
groepering van afwisseling. Opgericht
als anti-pieren anti-circuitpartij, 12
jaar geleden in het kollege gekomen
via een motie van wantrouwen tegen
vvd-wethouder Rudenko, heeft ze zich
nu met huid en haar overgegeven aan
de grote pro-circuitpartij.
Maar dit soort ontwikkelingen vallen
in het niet bij de verandering in de
positie van cda en pvda. Het niet meeregeren betekent voor deze partijen
een histories ogenblik.
De pvda heeft onafgebroken aan het
kollege deelgenomen sinds 1936. Er
is een eind gekomen aan bijna een
halve eeuw besturen door de wéthouders A.J. van der Moolen (12 jaar),
A. Kerkman (22 jaar) en l.M. Aukema
(12 jaar), de vanzelfsprekendheid van
hetsocialisties medebewind maakt
de huidige oppositierol met name voor
de wat oudere aanhang moeilijk te verteren. Er dreigde trouwens ook al
grote verdeeldheid in de rode gelederen door toedoen van het onderhandelingsbod, waarbij onder bepaalde
voorwaarden het circuit als gegeven
geaksepteerd werd. Waar klein links al
vóór de verkiezingen toegegeven had
aan de decibelvriendelijke meerderheid, ging nu ook het laatste houvast
nog verloren. De gedecideerde houding
van de socialisten die bij de onderhandelingen weigerden nog meer in te
leveren schijnt die interne spanningen
grotendeels opgeheven te hebben. En
de duidelijk onwillige houding van de
vvd heeft zelfs de oudere garde verzoend met het onvermijdelijke.

o Zondag jongstleden is ter hoogte van
het Noorderstrand een 8-jarig meisje
verdronken. Het kind was met haar drie
broers op strandbezoek. Na haar vermissing gingen haar familieleden op
onderzoek uit. Tijdens hun vergeefse
speurtocht haalden passanten het meisje uit het water. Voor redding bleek
het toen al te laat.
De tijdens de rit naar het Marinehospitaal toegepaste mond-op-mond beademing mocht niet meer baten.
• Afgelopen maandag is aan José Laane, leerlinge van de Christelijke Mavo
Jaap Kiewiet het Mavo-4 diploma uitgereikt.
• Lopen, roeien, fietsen. Zandvoort
blijft in beweging dit seizoen. De midzomernachtloop is nog maar nauwelijks
achter de rug of er dient zich een nachtstrandwandeling aan. Zaterdagnacht 24
juli kan om 23.00 uur in Zandvoort
worden gestart bij strandpaviljoen
'Club Maritime' (links van de rotonde)
of in Umuiden bij 'Paviljoen Zeebad'.
Er kan naar believen een afstand van
19 km (vice-versa) of 8 km (éénrichting) worden gewandeld. Deelnemersbewijzen a f 6,50 p.p. zijn verkrijgbaar
bij de vvv-kantoren in de regio of genoemde startplaatsen.

Ook wat het cda betreft is er sprake
van een uitzonderlijke situatie. Sinds
1923 heeft het cda of een van de
bloedgroepen van de christendemokraten een wethouder geleverd aan de
dorpsregering, zij het met een paar
korte onderbrekingen. Sleegers (kvp).
Slagveld (chu), van derWerff (chu).
Lindeman (kvp) en vanjder Mije (chu/
cda) waren de mannenbroeders in het
centrum van het zandvoorts beleid.
Na de politieke crash van 2 juni jongstleden heeft het cda naar buiten toe de
eenheid redelijk weten te bewaren,
maar het is geen geheim dat ook daar
de 'rekkelijken' en 'preciezen' een interne strijd gevoerd hebben, voorslsnog beslist in het voordeel van de
laatsten. De rol van bijwagen en gedoger van een rechts beleid hebben
zij principieel afgewezen.

evenementen
agenda
zaterdag 17 juli :
vuurwerk, strand voor de Rotonde aanvang pi m. 22.00 uur.
zondag 18 juli :
talentenjacht op het strand bij pav. 7

Johnny, inl. tel. 020 - 24 58 52 of
02507 - 1 71 70.
donderdag 22 juli:
openlucht vismaaltijd. Gasthuisplein,
aanvang 19.30 uur, (uitwijk datum
donderdag 29 juli)
vrijdag 23 juli:
film-inn, openbare bibliotheek, aanvang
21.00 uur, toegang gratis.
zaterdag 24 juli:
voetbalwedstrijd PEG Zwolle - Volendam (A-teams) terrein Zandvoort'75,
Binnencircuit, ing. tunnel oost, aanvang 19.00 uur.

De komende jaren zullen moeten aantonen of dit voor pvda en cda historiese moment in positieve zin omgebogen
kan worden naar een nieuw entoesiasme. Belangwekkend is niet alleen
of de vvd-inspraak nu-kombinatie in
staat zal zijn het afglijden van de zandvoortse politiek naar louter materiele
belangenbehartiging te voorkomen.

maar ook of de oppositionele frakties
van pvda, cda en d'66 genoeg samenwerking op kunnen brengen om met
overtuiging een alternatief beleid aan
de zandvoorters voor te houden.
De arrogantie van de macht wordt op
de duur immers altijd ontluisterd door
nieuwe vormen van inspiratie en kreativiteit. Ook in de politiek.

NZH: MEER REIZIGERS MINDER GELD
Ondanks de toename van het reizigersvervoer met 9 procent daalde de omzet
van de NZH vorig jaar op de lokale en
interlokale buslijnen met vijf procent.
Ook de stijging van de tarieven met
tien procent kon de omzetve r mindering
niet stuiten, hoogstens beperken.
Dit blijkt uit het zojuist verschenen
jaarverslag over 1981 van de vervoersonderneming. Tengevolge van de invoering van de strippenkaart is het voor
de NZH vrijwel onmogelijk geworden
een direkt verband tussen de transportopbrengsten en 't aantal vervoerde passagiers vast te stellen. De meeste strippenkaarten worden in de voorverkoop
bij andere verkooppunten dan de NZHreizigerskantoren door het publiek gekocht. Ondanks de teruglopende omzet bij het passagiersven/oer maakte
de onderneming vorig jaar toch winst.
Voor een bedrijfsoverschot van cirka
anderhalf miljoen zorgde de sektorgroeps- en toerreizen.

Een lichtpunt in deze donkere tijden
is de eksplosieve groei van het reizigersaanbod. Hier kan de NZH gas geven
inplaats van terugnemen. En dat doet
het bedrijf dan ook door waar mogelijk
het vloeroppervlak van de bestaande
bussen ruimer te maken en eind dit
jaar vijftien gelede bussen (bus met
aanhangwagen) te introduceren. Wie
weet keren de verdwenen en nog steeds
diepbetreurde driedelige tramstellen
op het baanvak Amsterdam - Zandvoort
-en dan op rubberbanden- terug. Ze
konden heel wat passagiers vervoeren.

ZANDVOORTSE KOERANT
vraagt voor vakantiemaanden en permanent
KRANTEBEZORGERS(STERS)

aanmelden bij het buro van de koerant
Achterweg 1 (bij de Haltestraat).
Jongens en meisjes kunnen zich vanaf
morgen voor het bezorgen van de koeDoordat de opbrengsten van de lijndiens- rant opgeven. Onze kantoortijden zijn
9.30 -12.00 uur en 14.00 17.00 uur.
ten achterbleven bij de kosten en het
rijk de teugels van de overheidssubsidie
strakker aanhaalde, zag de NZH zich
vorig jaar gedwongen het dienstenpakket op tal van lijnen in de avonduren
en de weekeinden aan te passen. Dat
betekende in de praktijk minder bussen, grotere wachttijden en het eerder
staken van de diensten. Een situatie die
door de onderneming overigens ernstig wordt betreurd.

LAATSTE NIEUWS

kollege vvd
en
inspraak nu
definitief rond
De kollegeonderhandelingen bleken
gisteravond geen enkel onverwacht ob~
stakel op te werpen. Integendeel. De
gulzige omhelzing van vvd en inspraak
nu werd binnen het uur beklonken.
Flieringa hield als wethouder-in-spe
zijn maidenspeech waarin de grote lijnen van het financieel beleid geschetst
werden. Als het even kan geen buitensporige belastingverhogingen,geen ontslagen bij het gemeentepersoneel en
geen opheffing van essentiële gemeentetaken. Als het even kan, want beloven
kon de voorman van inspraak nu niets.
De financiële toekomst is immers duister.
Tijdens de vergadering voegden de christendemokraten zich bij pvda en d'66 op
de publieke tribune. Hun poging om,
geheel naar hun traditionele politieke
etikette, toch een positieve bijdrage te
leveren aan de programmatiese diskussie, werd al spoedig op bruuske wijze
door de vvd getorpedeerd. De liberalen
lieten weten geen behoefte te hebben
aan de cda-inbreng, tenzij het de punten
en komma's van het program betrof.
Na een snier van vvd-er Jongsma in de
richting van Richard van As die volgens
de liberale spreekbuis inschikkelijker
was geweest toen een wethouderschap
nog binnen het bereik leek, lieten de
cda-ers de nieuwe kollegepartners en de
nog altijd zwijgende partij gemeentebelangen aan de raadstafels achter.
'Hoogmoed komt voor de val' moeten
de christendemokraten gedacht hebben.

rondje vijverhut
feest voor dorpelingen

HUIS IN DE DUINEN
vraagt op kort termijn
OPSCHEPHULP
voor de weekenden, zaterdag en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur.
Periode 17-7 t/m 14-8-'82
Teletoniese inlichtingen bij de
heer Riek 02507 - 13141
tussen 8.00 -12.00 uur

AANGEBODEN
mooie bungalow net over de ned.
grens in België, midden in de bossen,
met stal enz. en 1 ha. land.
Huur f 425,- per maand.
GEVRAAGD
Grote flat liefst met garage of
eengezinswoning.
Telefoon 09-32-11544707

~^m^r^^^^~^m

foto Jacob Koning
In deze zomer waarin serieuze sportlieden op allerlei gebied zich uitsloven om
prestaties van formaat te leveren, is
het een verademing weer eens op te
kunnen gaan in een ongekompliceerd
speels evenement.
De vierkante TV-oogjes van menig toeschouwer namen.weer een normale
vorm aan bij het volgen van de roeiwedstrijden, die onder de naam 'rondje
vijverhut' afgelopen donderdag-,vrijdag-en zaterdagavond waren georganiseerd door de Zandvoortse Reddingsbrigade ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.

voortse bezoekers en cheerleaders
honger en voornamelijk dorst trachtten
te bestrijden.

Pret was met andere woorden het belangrijkste ingrediënt dat het driedaagse
botenballet tot een sukses maakte. Nu
eens geen toeristiese attraktie, maar
een echt dorpelingenfeest, waar de organisatoren de handen vol aan hadden.
De 66 voor een groot deel doUende
ploegen binnen een soepel schema aan
hun trekken te laten komen, is tenslotte geen kleine opgave. Pieter Joustra
praatte met virtuoos gemak de wedstrijd en de vermakelijke incidenten
aan elkaar.
Het gazon voor restaurant de Vijverhut
was voor de gelegenheid omgetoverd
in een uitspanning met kraampjes en
tafels en stoelen, waar de stroom zand-

U kunt direct meedoen aan het

Om een schijn van ernst te bewaren liepen er tijdwaarnemers rond met stopwatches. Daaraan danken we de uitslagen. Bij de senioren gingen de Aerodynamica's als eerste door de bocht in 2 min. 55.
Verreweg de snelste tijd en dus tot nader order een vijverhutrekord. De
zandvoortse Roeiberen volgden op 10
sekonden en de Stugge Trekkers eindigden in de akseptabele tijd van 3 min.
10.

Ook de jeugd stak de armen uit de
mouwen. De Gladde Trekkers trokken
Deze ludieke gebeurtenis was wel iets
er het hardst aan: 4 min. 53. Op ruime
heel anders dan de in het eerste jaar van
afstand gevolgd door resp. de Dukes of
de brigade gehouden 'soiree musicale'
Zandvoort en de jongens van de Pleswaarbij sonates van Beethoven de hoofdmanschool. In de Vijverhutklasse won
moot vormden. De muziek was overizeer toepasselijk het stelletje 'ongeregens ook nu niet vergeten, want zatergeld' in 3 min. 27. De Watersportverenidagavond dobberde de North Sea Jazzging Zandvoort had nog één riemslag
band op de vijverpias om het waterfesekstra nodig. De Babydolls wisten ontijn van klank te voorzien.
danks of dankzij het nachtgewaad als
derde te eindigen. Ook de gelegenheidsIn de jeugd- en seniorenklasse werd
roeiers en roeisters uit de gemeenteraad
soms nog wel in alle degelijkheid aan
probeerden elkaar de loef af te steken.
de riemen getrokken, maar de peddeWij vermelden hier het razendsnelle
laars in de vijverhutklasse probeerden
binnenkomen van Inspraak Nu en de
er zoveel mogelijk cirkus van te mapoedelprijs van de plaatselijke socialisken.
ten: slagroorr: om aan te sterken.
De karnavaleske uitdossing en namen
als Ut Zootje, de Drijvende Biervaten,
Sloompies en Boezems Vooruit gaven
aardig de mate van ernst aan. Hoe gekker hoe beter leek het devies. Zo zigzagde het 'Wapen van Zandvoort' tegen
de roeirichting in om het vijvereiland,
pikte en passant nieuwe passagiers op
en ging vlak bij de veilige haven langzaam en plechtig met boot en al onder
water. De trompettist op de achtersteven verliet zoals het hoort als laatste
bellenblazend het (tijdelijk) zinkende
schip.

BEL
PUZZELLIJN
020-21.44.44

omroepers

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

JONGE VROUW zoekt
huishoudelijk werk voor
1 dag per week. tel. 19255.
TE KOOP AANGEBODEN
racefiets, 10 versnellingen.
- f. 225,-.
telefoon 15178
Wl E heeft er voor een ouder
echtpaar vrije beneden woning te huur, voor permanent.
Tel. 023-375284

1948
1978
30jur tindtechnieker
kunstgebitreparstie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365

nieuws
kort & klein
• De onlangs tot korpschef van de
naardense politie benoemde hoofdinspekteur M. Blokland neemt op woensdag 21 juni a.s. officieel afscheid van
het korps van de badplaats. Om 15.00f
uur in de kantine van het buro aan de
Hogeweg van het personeel en om
16.30 uur van vrienden, bekenden
en verdere relaties. De scheidende funktionaris, die zich gedurende de elf jaar
dat hij in Zandvoort werkzaam was ontwikkelde tot een ekspert op het gebied
van verkeerszaken, hoopt dat er een
oplossing komt voor de kampeerders
die hier in de zomermaanden maar moeilijk een plaatsje voor hun tent of karavan
kunnen vinden. Voor een internationaal
vakantie-oord als Zandvoort vindt hij
dat gewoon te dol om los te lopen. En
wat hem ook na aan het hart ligt is de
bouwvan een nieuwpolitieburo. Dat
moet spoedig gerealiseerd worden,
meent de vertrekkende hp.
Zoals eerder door de koerant bericht
zal de heer Blokland worden opgevolgd door inspekteur R.J. Bruntink uit
Katwijk. Laatstgenoemde is inmiddels
geïnstalleerd en met zijn aktiviteiten
bij de zandvoortse politie begonnen.

Vanaf heden kan ook de jeugd ouder dan 12 jaar mee doen aan de opstel/
modellen wedstrijd over de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners
van Noord Amerika, de indianen, zoals die momenteel in beeld wordt
gebracht in het kultureel centrum aan het Gasthuisplein. De organisator
van de tentoonstelling -de heer Heyink uit Bennebroek- heeft hiertoe
in nauw overleg met de leiding van het centrum besloten nadat verscheidenc jongeren van boven de vastgestelde leeftijdsgrens op deelname
hadden aangedrongen.
De inzending van o.a. door de deelnemers vervaardigde kopieën van de
op de ekspositie aanwezige voorwerpen die betrekking hebben op de indianenstammen, dienen vu^r 30 augustus a.s. bij het centrum te worden
ingeleverd. Voor de bekroonde stukken en modellen zijn boeken ter
waarde van f25,-, ƒ 15,- en f 10- beschikbaar.
Waarover gaan die boeken ? Indianen uiteraard.

vrijdag 16 juli 1982
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inspraak nu: steeds meer
politieke draaitol?
De rol van de plaatselijke groepering Inspraak Nu in de zandvoortse politiek
hebben we afgelopen dinsdag in onze
terugblik op de kollegeonderhandelingen alleen maar even aangestipt. De aandacht was daarbij gevestigd op het gemak waarmee deze groepering zonder
landelijke pendant een draai gaf aan de
eigen politieke historie.

• Wegens een technies mankement is
het golfzwembad van het kompleks
'De Duinpan' aan de Vondellaan buiten
gebruik gesteld om te worden gerepareerd. De direktie verwacht dat de herstelwerkzaamheden aan het basin volgende week hun beslag zullen krijgen en
het golvenbad weer voor 't publiek kan
worden opengesteld. De restvan het
bad funktioneert normaal en de direktie
hoopt dat de bezoekers van 'De Duinpan' het ongemak voor lief willen nemen.

Ooit gestart als °en partij met op het
toenmalige d'66 gelijkende ideeën in
lokale vertaling, bekommert zij zich
steeds meer eenzijdig om het gemeentelijk huishoudboekje. De groepering
voerde lange tijd, evenals haar voorganger de 'Lijst Breure' een alternatieve
bestemming voor het circuitgebied
hoog in haar vaandel. Het incidentele
en eenzijdige gebruik van het terrein
beschouwde men in deze kringen niet
als een verantwoorde vorm van rekreatie in het belang van Zandvoort In de
vorige raadsperiode sloten de inspraaknu vertegenwoordigers zich aan bij de
bekende 'anti-circuit-motie', zij het
met enige (financiële) reserve.
De stand van het huishoudboekje heeft
in 1982 tenslotte volledig getriomfeerd:
het circuit kan, verantwoorde rekreatie
of niet, onmogelijk meer gemist worden.
De tijd zal leren of die opvatting kortzichtig, bijziend is of juist van een verre
blik getuigd. De Koerant heeft nimmer
onder stoelen of banken gestoken dat
zij een andere mening is toegedaan, nl.
dat de betonnen piste de zandvoortse
gemeenschap meer kwaad dan goed doet.
Ook als het om het gewin gaat. Het blokkeren van een alternatieve bestemming
zou wel eens tot een echt financieel fiasko kunnen leiden.
Eén verrassing hebben de inspraak nuers nog in petto gehouden. Voor de verkiezingen verklaarden ze ferm en eendrachtig dat een hernieuwd optreden
van makelaar Attema als wethouder van
publieke werken onaanvaardbaar was.
Een standpunt dat door vrijwel alle
partijen uitgezonderd natuurlijk de vvd,
gedeeld werd. De tweede man van de
inspraak. Mr. A.N.J. Gielen, verklaarde het publiekelijk, kort en bondig, op
25 mei jongstleden in een interview
voor de Koerant: 'die man mag geen
wethouder worden van publieke werken'
Klaar uit.'

juli

H. W.

11.55
16
17
00.21
18
01.33
19
02.42
20
03.38
21
04.22
22
05.08
06.00
23
24
06.41
25
07.27
08.14
26
27
09.03
28
09.59
29
11.06
- .30
31
00.40
Doodtij 16 en

L.W.
19.55
08.21
09.34
10.42
11.37
12.20
13.07
14.00
14.41
15.28
16.15
17.03
18.59
19.06
07.34
08.40
30 juli

H.W.
—_—
13.05
14.10
15.10
16.04
16.50
17.39
18.30
19.16
19.57
20.41
21.29
22.28
23.34
12.16
13.24
Springtij

L.W.
08.21
21.04
22.10
23.10
00.04
00.51
01.40
02.31
03.16
03.57
04.40
05.29
06.29
07.34
20.15
21.24
23 juli

" gielen

de stuurlieden van recht door zee zijn eerder weermannetjes
die om en om gaan
Evenmin als de arts Flieringa een vermenging van belangen aan zichzelf zou
toestaan door kandidaat te zijn voor
de post welzijn en volksgezondheid.

door zee zijn dat ze alsnog tegenstemmen. Maar dat zal niemand verwachten
nu de plaatselijke groepering de vvd
in de armen is gevallen.

Een resoluut standpunt dat veel waardering oogstte.
Toch ziet het er nu na de kollegeonderhandelingen naar uit dat Jelle Attema
wethouder van PW gaat worden. Tenzij
Flieringa en zijn rechterhand zo recht

De pirouette van de eens zo principiële
partij zijn een lust voor het oog van de
cynicus. Maar het vertrouwen van de
burgers in de politiek zal er wel niet
door toenemen.

evenementen
agenda
zaterdag 17 juli :
vuurwerk, strand voor de Rotonde aanvang plm. 22.00 uur.
zondag 18 juli :
talentenjacht op het strand bij pav. 7

van hef ene
bankroet naar
het andere
Het eens roemruchte Bouweskonsern
wankelt op zijn grondvesten. Alleen
figuurlijk gesproken dan, want als het
omtuimelt blijft de 'skyline' van de
zandvoortse boulevard ongewijzigd.
De tuimeling is van zakelijke aard. Afgelopen dinsdag werd het bankroet
over het bedrijf uitgesproken. De hotelfjirma van de canadeze fantasie-zakenman Hordo kon een vordering van in
totaal f 50.000.- van een tweetal schuldeisers niet of niet op tijd voldoen.
Het vorige faillissement ging over een
bedrag van f 24.000.-. In hoger beroep
werd de verklaring van zakelijk onvermogen destijds-weer ingetrokken omdat een financiële regeling getroffen
kon worden. Faillisementsaanvragen
zijn aan de orde van de dag, maar worden tot nog toe in grote getale afgekocht.

• Op zaterdag 7 augustus a.s. organiseert de zestigjarige Zandvoortse Reddingsbrigade voor de kust van de badplaats 'De Zeemijl van Zandvoort'. De
afstanden zijn 1852 mtr. (zeemijl) en
926 mtr (halve zeemijl). Aan de eerste
afstand kan worden deelgenomen door
personen v.a. 14 jaar en aan de tweede
v.a. 12 jaar.
De start is om 12.30 uur bij reddingspost 'Piet Oud' aan de Noordboulevard,
bereikbaar met bus 81 (NZH) halte
Of de twee hardnekkige schuldeisers, Sigcircuit/vondellaan of met de trein. Van- ma Coatings en Joop van Ende theater
af het station pi m. 10 min. lopen.
produkties, werkelijk de genadeklap beHet inschrijfgeld bedraagt f 4.- per per- tekenen voor de Bouwes Maatschappij
soon. Een ieder, die de afstand zwemis zeer de vraag. Naar verluid is er namemend heeft voltooid ontvangt een herlijk een koper op de kust. Na het bankinneringstegel.
roet heeft de onberekenbare Hordo
Voor inlichtingen bellen J. Kraaijenoord niets meer in de melk te brokkelen en
02507 - 18912 of beide reddingsposten
kunnen de onderhandelingen met de
02507-12376/12687.
kurator soepeler verlopen. Het HaarOver het al of niet doorgaan van de
lems Dagblad meldt dat de registerac'Zeemijl' van Zandvoort (i.v.m. weerscountant van de Noorderlijke Financieomstandigheden) kan op 7 augustus
ringsmaatschappij,dfe namens de geinworden gebeld naar 02507 - 12376.
tresseerde koper optreedt,een gat van
7 miljoen in de balans van de hotelfirma heeft ontdekt, reden waarom
Hordo er weinig voor zou voelen naar
de lage landen terug te keren. Wie de
ZANDVOORTSE KOERANT
kooplustige nederlander is is niet bevraagt voor vakantiemaanden en perkend. Hopelijk heeft hij realistieser
manent
plannen voor de nu failliete boedel
dan de Canadees.
KRANTEBEZORGERS(STERS)
aanmelden bij het buro van de koerant
Achterweg 1 (bij de Haltestraat).
Jongens en meisjes kunnen zich vanaf
morgen voor het bezorgen van de koerant opgeven. Onze kantoortijden zijn
9.30 -12.00 uur en 14.00 17.00 uur.

eanduonrtee Noerartf
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Johnny, inl. tel. 020 - 24 58 52 of
02507 - 1 71 70.
donderdag 22 juli:
openlucht vismaaltijd, Gasthuisplein,
aanvang 19.30 uur, (uitwijk datum
donderdag 29 juli)
vrijdag 23 juli:
film-inn, openbare bibliotheek, aanvang
21.00 uur, toegang gratis.
zaterdag 24 juli:
voetbalwedstrijd PEG Zwolle - Volendam (A-teams) terrein Zandvoort'75,
Binnencircuit, ing. tunnel oost, aanvang 19.00 uur.
zondag 25 juli :
standwerkerskonkoers, centrum, aanvang 13.00 uur.
klupwedstrijden zeilen, watersportvereniging Zandvoort, aanvang 12.00 uur.

Wanneer men bedenkt
dat roor de oorlog baden in Zandvoort
slechts geoorloofd was
in de erkende badinrichtingen en op het vrije
strand, dan valt de
drukte in het Zuiderbad eigenlijk best mee.
Zeker in vergelijking
met de krioelende mensenmassa die de afgelopen dagen het strand bevolkte.

kerkdiensten

zand voort zal nog wel even
op nieuw gebit moeten wachten

HERVORMDE KERK
zondag 18 juli a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru
GEREFORMEERDE KERK
zondag 18 juli a.s.:
10.00 uur : ds. C. Mataheru, gemeenschappelijke dienst hervormde kerk.

Het Stationsplein ziet er uit als een
slechtonderhouden gebit. Voor een
groot deel bouwvallige huizen, hier en
daar grote gaten. De troosteloze aanblik is niets nieuws. Sinds jaar en dag
is het een ergenis voor zandvoorters
en bezoekers. Veel ingezetenen kijken
dan ook met belangstelling uit naar de
realisering van het plan 'Stationsplein'
dat bij de gemeente op tafel ligt. Maar
het zal nog wel even duren voordat
een volledige sanering en wederopbouw zijn beslag heeft gekregen.

PROTESTANTENBOND
zondag 18 juli a.s.:
geen dienst
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 17 juH 1982:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 18 juli 1982:
08.45 uur. stille eucharistieviering
10.45 uur eucharistieviering met orgel
en samenzang.

In de Struktuurstudie, het dure boekwerk over de ruimtelijke ordening van
Zandvoort, worden de mogelijkheden
van de omgeving van het N.S.-station
hoog ingeschat. De studie, die overigens nog steeds niet definitef is afgehandeld door de gemeente, vermeldt
dat dit stukje Zandvoort met betrekkelijk eenvoudige middelen aantrekkelijk te maken is. De wandelroetes
naar het dorpshart en naar het strand
moeten met genoegen bewandeld kunnen worden.
De nu gebroken huizenwand tegenover
het station speelt een belangrijke rol in
dat streven. De gemeente is van plan,
zodra de huidige eigenaren van de resterende panden en de financiële armslag
dat toelaten, de lokaties te verwerven,
de opstallen te slopen en tot herbouw
over te gaan. Het ligt in de bedoeling
de doorgang tussen Stationsplein en
Burg. van Alphenstraat een stukje richting Zeestraat op te schuiven. Aan weerszijde van de doorgang moet de vrijkomende grond plaats bieden voor gestapelde woningen, winkels en horekagelegenheden. Er zal, zo zeggen de gemeentelijke plannenmakers een gezellig entree ontstaan voor de tienduizenden treinreizigers die de badplaats bezoeken.
Dat er woningen komen is wel zeker,
maar of de winkels er ook zullen verschijnen is nog de vraag. De ondernemingslust staat tegenwoordig niet op
een erg hoog pitje. Daar is rekening
mee gehouden. Het plan kan gemakkelijk aangepast worden aan nieuwe omstandigheden, varianten met meer of
minder middenstandstrots, desnoods
alléén woningen, zijn niet vergeten.
In eerste instantie gaat men uit van de
bouw van 98 woningen in de sociale
sektor, 68 tweekamerwoningen en
30 driekamerwoningen, betaalbaar
voor de smallere beurs.
Of deze mooie plannen gerealiseerd
kunnen worden is met name afhankelijk
van de bereidheid van de rijksoverheid
om geld bij te passen uit het potje voor
rekonstruktie- en saneringsplannen.
Een geval apart is de bouw van 24 koopwoningen in de premie-A sektor op de
plaats waar ooit kabaret-dancing 'La
Mer' (eks-Caramella) gestaan heeft.
Bouw en verkoop vinden volledig plaats
in de partikuliere sfeer. Er is nog geen
begin van nieuwe huizen te zien, maar
toch zijn alle woningen al verkocht, 22
Zandvoorters en 2 niet-ingezetenen die
hier een baan hebben, hebben zich er
voor aangemeld. Premie-A-koopwoningen zijn huizen waarvan de stichtingskosten niet hoger zijn dan 152.000 en
die in principe bedoeld zijn voor mensen met een inkomen van rond de
40.000. Afhankelijk van het belastbaar
inkomen varieert de premie voor het
eerste jaar van 5.500 tot 10.900.
Niemand was er echt rouwig om dat
'La Mer' onder de slopershamer moest
vallen. De voormalige dancingruimte
was geheel verloederd en verkrot. Wel
was de langdurige leegstand een doorn
in het oog. Woedende krakers gebruikten de dichtgespijkerde voorgevel
voor het kalken van leuzen tegen woningnood en spekulatie.

medische dienst
DOKTOREN
inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 17 en zondag 18 juli a.s.:
zuster R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28,
Heemstede, tel. 023 - 286637.

foto Jacob Koning
Het gebouw had overigens een merkwaardige historie. Het is niet echt in
Zandvoort gebouwd, maar steen voor
steen, balk voor balkan de jaren '20 per
spoor verhuisd van het amsterdamse
Thorbeckeplein naar het Stationsplein
in de kustgemeente. Herbouwd dus.
Onder verantwoordelijkheid van de
zandvoortse aannemer C. Keur sr. herrees het hotel-café-restaurant in zijn
oorspronkelijke gedaante. Het gebouw werd in de vooroorlogse jaren
onder de naam Trianon geeksploiteerd
door de heer Mordhorst, zoon van de
man die het pand voor afbraak in de
hoofdstad behoedde.

GLASBAKKEN
EEN SUKSES
Een half jaar geleden zijn in de gemeente
Zandvoort een aantal glasbakken geplaatst. De hoeveelheid lege flessen die
in deze bakken wordt gedeponeerd is
veel groter dan aanvankelijk werd geschat. In verband hiermee worden thans
enkele glasbakken twee keer per week
geleegd. Desondanks blijken er nog
veel inwoners te zijn die het afval glas
niet deponeren in de daarvoor bestemde
glasbakken, maar met nog steeds meegeven aan de huisvuilophaaldienst. Om
de afgiftemogelijkheden van het afvalglas te verbeteren hebben burgemeester
en wethouder besloten het aantal glasbakken uit te breiden.
Behalve de glasbakken, geplaatst in
Bentveld tegenover de winkeltjes aan
de Zandvoortselaan, aan de Celsiusstraat bij het winkelcentrum nieuw
noord, aan de Louis Davidsstraat bij
het busstation, aan de Burg. Engelbertstraat bij Dirkson, aan de Tolweg en aan
de Vondellaan bij de bloemenkiosk zal
ook een glasbak worden geplaatst in
de omgeving van de Zeestraat/Burg.
Engelbertstraat. Voorts zal een groot
formaat glasbak worden geplaatst bij
het vuillaadstation aan de Van Lennepweg. Deze glasbak zal speciaal gebruikt worden voor het deponeren van
grote hoeveelheden glas, omdat tijdens
de openingstijden van het vuillaadstation het deksel van de glasbak is geopend.
Iedereen wordt verzocht alléén overdag
gebruik te maken van de glasbakken.

geen braderie op circuit
De Stichting Zandvoort Festival, die dit
en vorig jaar met veel sukses een braderie in hartje Zandvoort organiseerde,
ziet voorlopig af van een grote sprong
voorwaarts met het houden van de
'Grootste braderie van Europa'.

Aan de uitvoering van dit kolossale projekt in de gemeente wil
de stichting zich liever niet vertillen nu
gebleken is dat er, ondanks de oproepen in de landelijke pers en de vakbladen van markthouder, niet voldoende
belangstelling bestaat voor het huren
van de 1000 kramen die men op 1 augustus a.s. op het circuit wilde plaatsen.
Om hen die wel hebben ingeschreven,
o.w. verscheidene zandvoortse neringdoenden, niet teleur te stellen wil de
stichting alsnog proberen, maar dan op

APOTHEEK
Zeestraat apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht)

burgerlijke stand

kleinere schaal, het evenement doorgang
te doen vinden. Het is op dit moment
nog niet bekend op welke datum en
plaats dit zal gebeuren.

6 juli- 12 juli 1982
Alle goede bedoelingen van de organisatoren ten spijt is eens te meer het bewijs geleverd dat op het circuit weinig
of niets wil groeien waar Zandvoort en
het bedrijfsleven in het bijzonder baat
bij heeft. Paardensport en tamboerfestival kwamen al eerder tot die konklusie en keerden in de schoot van het
dorp terug. De initiatiefnemers van de
Ronde van Zandvoort zijn er niet eens
aan begonnen. Alleen de politieke
dwaallichten van Zandvoort en hun
achterban zijn er nog niet achter en
stevenen regelrecht op de katastrofe
af.

gehuwd : Erik Hendrik Aarens en
Caroline Barbara Stuijfzand.
geboren: Leonie dochter van F.M.
van Wulften en M. Belder.
overleden : Benno Frits Skene, oud
49 jaar ; Franziska Berkhout, geb. Nowak, oud 84 jaar; Anna Bernardina
Zegwaard, geb. Meyer, oud 86 jaar;
Johannes Gerardus Andreas Harbrecht
oud 81 jaar.

windsurfen is al 100 jaar oud ...

en waarschijnlijk niet in de zomer op het water uitgevonden en beoefend. Rond de jaren tachtig van de
vorige eeuw werden de surfers voor het eerst gesignaleerd in de winter op het ijs van meren en rivieren
waar zij zich volgens de kronieken 'soms met ijzingwekkende snelheden' voortbewogen. Aan schaatswedstrijden mochten zij overigens niet deelnemen wegens konkurrentievervalsing. Op bovenstaande schets uit 1882 staan een tweetal pioniers ijssurfers klaar voor een bliksemtocht over het IJsselmeer. Een verfrissend gezicht in deze hondsdagen van juli 1982 met temperaturen van boven de 30 graden
En voor de surfers op zee: tot straks op het i/s.

tennissers van buiten zandvoort oppermacht!*
Het 24e door de Tennis Club Zandvoort
georganiseerde open-tennistoernooi is in
het heren-enkelspel B gewonnen door de
Groninger Rob van der Hoeven. In de
onder bijna ideale weersomstandigheden
-het was een tikje te warm- gespeelde
finale van afgelopen zaterdag versloeg
hij de sterke Amerikaan John Greenberg
met 6-0, 6-4.
De basis voor zijn plaats in de eindstrijd
legde de tennisser uit het hoge noorden
door in de halve finale de om zijn krachtige slagen geduchte amsterdammer Wim
van Hoof uit te-schakelen. Enkelspel
kampioen '82 Van der Hoeven pakte
nog een titel van de zandvoortse tennisbodem op voor hij tevreden huiswaarts
keerde. Samen met Lily Weyers klopte
hij in de finale van het gemengd dubbel
het duo M. Kramer en M. Piekert. In
cijfers: 6-1,6-4.
Het damesenkel werd gewonnen door
Xandra Weller die haar jeugdige rivale
Nicole Simons uit Rijen in de eindstrijd
met 6-2, 6-2 terugwees. In het damesdubbel zegevierden Noortje Meyeren
Margret van Gerven door in de finale
de winnaressen van vorig jaar, Tineke
Craane en Brenda Santin,op verrasde wijze uit te schakelen voor de titel.
Uitslag: 7-6, 6-4.
Het indrukwekkende slotstuk van het
toernooi, het heren-dubbel, eindigde in
een klinkende overwinning voor de zandvoortse spelers Hans Bruggeman en Hans
Schmidt. Zij lieten oud-plaatsgenoot
Marko Groot en de al eerdere genoemde tweevoudige kampioen Van der
Hoeven met 7-6, 6-2 achter zich. Het
heren-dubbel was overigens de enige kategorie waarin de kustbewoners een
hoofdrol speelden, verder kwamen de
zandvoortse tennissers er in dit toernooi
niet of nauwelijks aan te pas.

giro
454000
voor plaatselijke
financiële steun:
Werkgroep Zandvoort
giro 420225
voor informatie:
14056-16457-17234

De door een groot aantal tennisliefhebbers bijgewoonde wedstrijden werden
zaterdag besloten met de gebruikelijke
felicitaties en prijsuitreiking aan de
winnaars, plus de mededeling van wedstrijdleider Gerard van der Toorn, dat
ter gelegenheid van het 25e toernooi
in de zomer van '83 de kategoriè'n zullen worden uitgebreid met wedstrijden
voor veteranen.

rekreade
De kinderen van Zandvoort en de jeugdige bezoekertjes van ons dorp kunnen
hun hart weer ophalen. Rekreade gaat
deze zomer zijn derde lustrum in met
een skala van aktiviteiten.
Het is al weer 15 jaar geleden dat dit
zonnige kinderfeest op initiatief van
de gezamenlijke zandvoortse kerken
van start ging. Elk jaar geven vrijwilligers hun vrije tijd om spelletjes te organiseren, voorstellingen puntgaaf te
laten verlopen en de knutseldrang van
het jonge volkje in kreatieve banen te
leiden.

van 10-12 uur en 's middags van 3-5.
De poppenkast vertoont zijn kunsten
elke zondag-, dinsdag- en donderdagavond. Het befaamde slotfeest van Rekreade 'Santékraampie' wordt dit jaar
gevierd op 13 augustus op het Jan
Snijerplein

Wellicht dat het komende jubileumtoernooi de zandvoortse tennissers inspireert om revanche te nemen op de
tegenvallende resultaten van dit jaar.
Gelet op hun eerder geleverde prestaties moet dat toch mogelijk zijn.

belangrijke adressen
14444 p0|jtje (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

omroepers
Gevraagd huishoudelijke hulp,
één ochtend p. week van 9.30
-13.00 uu r. tel. 13802.
TE HUUR GEVRAAGD ongemeubileerd appartement in
centrum / aan zee. Door bejaard
echtpaar. Tel. 16705/020-5135365

Het vakantieplezier begint a.s. zondag
18 juli in Zandvoort nieuw noord. Om
18.30 uur doet de poppenkast haar gordijnentjes open bij het winkelcentrum.
In de dorpskom kan de jeugd iets later
komen: om 19.15 uur wordt de handbediening van de poppen voortgezet op
het Jan Snijerplein. Van 19 juli tot en
met 15 augustus zijn de zomeraktiviteiten van Rekreade op twee plaatsen
te vinden. De noodkerk aan de Linnaeusstraat en de Klimopschool in de Dr. de
Visserstraat geven iedereen de ruimte.
Voor het luttele bedrag van f 0,75 per
keer. Keuze genoeg: speurtochten, knutselen, zingen , volksdansen, vossenjacht,
piknikken, schilderen, verkleedpartijen en een overvloed aan spelletjes, er is
eigenlijk geen tijd om je te vervelen,
maar zelf s dat mag. In het centrum
is het motto voor de eerste week: 'uitvinder Aldijaphima prutst maar raak',
in noord gaat Rekreade aan de haal
met 'Pino de clown'.
De kinderschare is welkom 's morgens

Gemeubileerde flat te huur gevraagd per 1 sept. voor half jaar
of langer. Hujr tot f. 1000.- p.m.
Minstens 3 kamers. Tel. 18773.
Te huur aangeboden mooie
kompleet ingerichte sta-caravan met douche en toilet
in de prachtige bosrijke omgeving van Soest.
Inlichtingen tel. 030-435636.
KAMPEREN met tent of
caravan op de Camping
naast het Ponypark Slagharen.
Dat is gezellig. Tel. reservering en inl. 05231 - 2806
Autorijschool
PHl L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20- tel. 12071
foto Jacob Koning

eanduoortee hoeranh

De Klimopschool, over een paar dagen het speel terrein voor Rekreade, is in andere perioden het onderkomen
voor het Welfarewerk en de Bomschuitenklup.
Deze gebruikers hebben de laatste tijd veel last van vernielzuchtige jeugd die haar energie op minder aangename
manier tracht kwijt te raken dan de Rekreade kinderen.

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A. RITMAN
Telefoon 14365

PHILIPSEN MODE
RUIMT OP

bureau

OTNEiïEIN
centrale verwarming
airconditioning
loodgietersbedrijf

PHILIPSEN MANNENMODE
Haltestraat 40-42
Telefoon 16218

hij doet meer. Hij gooit de beuk er in

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

polo's 2 voor 49.truien halve prijs
pantalons 79.hemden korte mouw van bekende merken 49.kolbert 20% korting - kostuum 50% korting

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 - 1 8484*

ouran

mooe weer
naar de zon
geregeld

Dun/envooraen
Httgdulejaargiopend

m,

TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

ZANDVOÖftT

HALTESTRAAT 49

Drukwerk voor iedereen!

CREMATIES

D R U K K E R IJ

Kerkpad 6 — Tel. 12793 - Zandvoort

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 -Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

ƒ 2 vliegen in één klap J
Gezellig leuke kinderkleertjes uitzoeken en
in onze koffiehoek
„De Roze Palmboom"
genieten van een
kopje koffie.
kinderwinkeltje
buureweg
(zijstraat kerkstraat)

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

TREKKING VAN: 8 JULI 1982
60 97 77 87 76 17 89 08 95 47
41 61 68
53 93
>62<
58 52. 72
,434 37 25
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BEL
PUZZELLIJN
020-21.44.44
DE

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023- 260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
Postbus 374.
2040 AJ Zandvoort
Bel voor prijsopgave
en titellijst
02507-18326

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen bovenstaande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden; wij
sturen alle winnaars schriftelijk bericht.
Bij de trekking van 22-07-1982 kunt u
de volgende prijs in natura winnen:
een Philips portable
kleurentelevisietoestel

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

Van Petegem «,.*

VERSTEE6E

BEGRAFENISSEN

Heeft U pen en papier klaar?

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

tussen 16.00-18.00 uur.
behalve zondags

Wij bezorgen en halen de
banden bij u thuis.

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

&
WONINGINRICHTING linds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759
voer:

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgieterswerk

bel 02507 17353

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.
Off. Luxaflaxdaaler
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

dinsdag 20 juli 1982

82e jaargang no. 52
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zandvoort zal de olympiese spelen
nooit aanschouwen
Met het uitspreken van het faillissement
van het Bouwes hotefkonsem is definitief het doek gevallen over de korte en
tumultueuze periode Hordo.

nieuws
kort & klem

Een periode die in januari 1981 begon
met de mededeling dat een inwoner
van Canada, luisterend naar de naam
Michael Hordo en enig eigenaar van een
firma die Marlboro hotels bv werd genoemd de beide kusthotels, Dolfirama,
bowling en de parkeergarage onder het
Burg. van Fenemaplein van de erven
Bouwes had gekocht.
Een bericht dat door de meeste ingozetenen van Zandvoort in eerste instantie
voor kennisgeving werd aangenomen
-Zandvoort is op het gebied van de
overname van bedrijven in de toeristiese sektor wel het een en ander gewendén ook bij de gemeentelijke instanties
wekte de aankondiging nauwelijks enige
beroering. Maar dat zou spoedig anders
worden.
Enkele maanden na de overname maakte Hordo op een perskonferentie door
middel van een aantal heren met indrukwekkende titels bekend wat hij met de
hotels en Zandvoort van plan was.
Het hotel aan de kop van de Kerkstraat
zou worden gerenoveerd, met een vleugel uitgebreid en verder verrijkt met
kongreszalen en overdekt winkel- en uitgaanscentrum. De uitvoering daarvan
koppelde hij aan het circuit waar naast
het houden van non-stop races allerlei
attraktie&van wereldformaat moesten
worden gerealiseerd. Genoemd werden
de wereldkampioenschappen golf op
enorme golflinks en het organiseren
van de olympiese spelen. Voor de uitvoering van zijn spektakulaire projekten verwachtte Hordo de welwillende
medewerking van de gemeentelijke
autoriteiten en de donderende toejuiching van de opgetogen dorpelingen.
Maar dat viel tegen.
Alleen de georganiseerde middenstand,
onder aanvoering van zijn voorzitter
viel de Canadees onverwaardelijk in de
armen en riep gemeente en bevolking
op dit voorbeeld te volgen. De rest
van Zandvoort reageerde echter nogal
gereserveerd, om niet te zeggen skepties
op de ideeën van de overzeese zakenman/projektontwikkelaar. Zo weigerden b en w de uitbreiding van het hotel
aan de kop van de Kerkstraat en de
circuitplannen als één pakket te aksepteren en schreven Hordo een gepeperde
brief .waarin zij hem het verwijt maakten minachting voor Zandvoort en de
zandvoorters te koesteren.

* Morgen vindt in het provinciehuis
op de Dreef in Haarlem een hoorzitting plaats over de bezwaarschriften
die ingediend zijn naar aanleiding van
de geplande woningbouw op de plek
van het voormalige Sterre der Zee. De
zitting begint om 14.30 uur.
• Zondag 1 augustus viert de heer
Hilbers zijn koperen jubileum als direkteur van de zandvoortse vvv. Het dagelijks bestuur van de vvv wil deze gebeurtenis een feestelijk tintje geven. Op genoemde zondagmiddag kan men de
jubilaris en zijn vrouw tussen 16.00 en
17.00 uur feliciteren. Plaats van handeling het vvv-gebouw aan het Schoolplein 1.

ZANDVOORTSE KOERANT
vraagt voor vakantiemaanden en permanent
KRANTEBEZORGERS(STERS)
aanmelden bij het buro van de koerant
Achterweg 1 (bij de Haltestraat).
Jongens en meisjes kunnen zich vanaf
morgen voor het bezorgen van de koerant opgeven. Onze kantoortijden zijn
9.30 - 12.00 uur en 14.00 17.00 uur.

Flieringa's rodeorijder Hordo zit weer hoog en droog in Canada
niet meer op dan de konstatering dat
Hordo inderdaad bestond, de Canadese
nationaliteit bezat, gehuwd was en vader van twee kinderen. De rest bleef in
het duister gehuld en het perspektief
voor de toekomst bleek al niet anders.

Kwam de beloofde hoteluitbreiding niet
eens aan het leggen van de eerste steen
en stijgerbouw toe, in de herfst van vorig jaar kon men het bestaande hotelkompleks in zijn voegen horen kraken.
Hordo wilde het dolfirama afstoten
omdat het verliesgevend zou zijn en
kreeg te maken met verbolgen leveranciers die betaling van door hen geleverde goederen eisten en dreigden naar
de rechter te zullen lopen. Tot vonnissen kwam het voorlopig nog niet doordat -soms op het nippertje- de parHet raadslid Fliermga ging zelfs zo ver
tijen het eens werden over een betalingsin zijn kritiek op de hotelmagnaat/ plan- regelmg. Zo werd een afspraak gemaakt
nenmaker door hem te betitelen als
met het gemeentebestuur van Zandvoort
een 'ordinaire rodeorijder, zwaaiend met over het voldoen van een giganties beeen dikke geldbuidel'. De dokter/polidrag aan achterstallige rekeningen voor
tikus vertolkte hiermee de gedachte van
de levering van gas en water.
heel wat ingezetenen van de gemeente.

Ook de pers had zo haar twijfels en
vroeg zich af of Hordo een uit de hemel neergedaalde messias was of een direkte nakomeling van baron von Munchhausen. De kranten en tijdschriften begonnen in het verleden van de 'weldoener of fantast' te graven, maar alle naspeuringen van de journalisten leverden

eanduoortee Noeranh

Maar aan alles komt een eind.
Ook aan het vullen van het ene gat met
het andere.
Vorige week werden de Bouwes Hotels
bankroet verklaard.
Een financieel ekspert konstateerde een
tekort van zeven miljoen.
Hordo zit inmiddels hoog en droog in
Canada, de brokken "an zijn avontuur
in Zandvoort achterlatend.
En tal van onbeantwoorde vragen.
Was hij wel de voornaamste aandeelhouder van het Bouwes konsern?

Of niet meer dan een stroman door anderen naar voren geschoven? Het slachtoffer van aasgieren, zoals de eerste burger van Zandvoort ons wil doen geloven?
Hoe het ook zij: de gemeentenaren zullen waarschijnlijk nooit de wereldkampioenschappen golf aanschouwen -die
bestaan trouwens niet eens volgens dokter/politikus/golfkenner Flieringa- en
zich ook niet kunnen vergapen aan de
Olympiese spelen op het circuit. Om
over een bezoek aan kongreszalen, overdekt winkel- en vertiercontrum nog maar
niet te reppen. Met Hordo is het klatergoud over Noordzee en Atlantiese Oceaan richting Canada verdwenen. In rook
opgegaan. Foetsie. Weg dus.
Hoeveel Hordo's moeten er nog volgen
voor ook de ogen van de meest hardnekkige dromers onder ons open zullen
gaan? De opkomst en bloei van Zandvoort als badplaats van allure werd ruim
een halve eeuw geleden afgesloten. Dat
is wel even wennen natuurlijk, want
het was inderdaad indrukwekkend.
Maar nu toch heus voorbij.
De grote attrakties van Zandvoort
-zee en duin- zijn echter gebleven''
En daarmee kan het dorp zich best
redden.

evenementen
agenda
talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020 - 24 58 52 of
02507- 17170.
donderdag 22 juli:
openlucht vismaaltijd. Gasthuisplein,
aanvang 19.30 uur, (uitwijk datum
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.
zondag 25 juli :
standwerkerskonkoers, centrum, aanvang 13.00 uur.
klupwedstrijden zeilen, watersportvereniging Zandvoort, aanvang 12.00 uur.
woensdag 28 juli:
ronde van Zandvoort, wielrijden, inl.
dhr. versteege, tel. 1 4499.
zaterdag 31 juli :
miss Panorama Beach verkiezing, bad
riche.
zaterdag 31 juli :
Fly Away vliegerwedstrijd, voorronde
ned. kampioenschap en vliegervierdaagse, strand bij Bad Riche: aanvang
11.00 inl, tel. 14618.
zaterdag 31 juli :
nationale folkloremanifestatie, mmv.
De Wurf, Gasthuisplein, aanvang 14.00
uur.
Zondag 1 augustus :
Talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020 - 24 58 52 of

02507 17170.

geen kiespijn meer
in nw. noord
Krijgt de wijk nieuw-noord dan toch
langzamerhand de onontbeerlijk^ jezondheidszorgvoorzieningen waarom
ze zolang gevraagd heeft? De wijkbewoners kunnen op dit moment in ieder
geval voor een aantal lichamelijke klachten in de eigen omgeving terecht. Vlak
naast de fysiotherapeuten op het winkelcentrum bij de Pasteurstraat heeft
zich sinds kort ook een tandarts gevestigd.

De jonge tandarts heeft zo zijn eigen
ideeèn over het voeren van een praktijk. Om niet in haastwerk te vervallen en een heel eigen persoonlijke
aanpak te behouden wenst hij geen
reuzepraktijk. Groot genoeg om een
fatsoenlijk bestaan te leiden, klein
genoeg om alle aandacht te kunnen
schenken aan zijn partikuliere en
ziekenfondspatiënten en aanspreekbaar te blijven.

Tandarts Bert Bouwman heeft lang geaarzeld voor hij de sprong naar de
nieuwbouwwijk waagde. Wel had hij
al geruime tijd een optie op een kavel
aan de Fahrenheitstraat, maar de financiële lasten van nieuwbouwvan praktijk- en woonruimte bleken volgens zijn
becijfering een wat al te groot risiko.
Zeker in de aanvangsfase van de praktijk waarbij het aantal patiënten nog
gering is, zou dat tot onoverkomelijke
problemen kunnen leiden.

Voor behandelingen moet men een
afspraak maken (tel. 18989) en de
spreekuren zijn elke maandag-, woensdag en vrijdagmorgen van 8.30 9.00 uur.

Een paar stimulerende gesprekken met
de stichting W.E.L., voorheen de werkgroep artsenpraktijk, hebben de uiteindelijke beslissing vergemakkelijkt om
zijn (tijdelijke) praktijk aan de Zeestraat te verruilen voor een plek in
nieuw noord. De stichting die, zonder
veel bombarie, de gezondheidszorg in
de wijk tracht te verbeteren, heeft hem
ook de tip gegeven in het winkelcentrum
naar ruimte uit te zien.

Goede berichten voor deze in bepaalde
opzichten vergeten wijk Maar het verlanglijstje is nog niet afgewerkt. De
komst van een huisarts en spreekuren
voor maatschappelijk werk en zuigelingenzorg zijn nog steeds erg gewenst.

juli

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

20
21
22
23
24
25
26

03.38
04.22
05.08
06.00
06.41
07.27
08.14

11.37
12.20
13.07
14.00
14.41
15.28
16 15

16.04
16.50
17.39
18.30
19.16
19.57
20.41

00.04
00.51
01.40
02.31
03.16
03.57
04.40

familieberichten

boulevard in 't 2e oorlogsjaar
voor 't laatst op de foto

Ik zie de deur wijd openstaan
waardoor het licht komt stromen
de troon, waar ik vrij naartoe mag gaan
om vrede te bekomen
Lezen Openb. 4:1-5
Met droefheid geven wij U kennis dat heden van
ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder
ALIDA JACOBA SCHAAP
weduwe van Willem Keur
op de leeftijd van 86 jaar.
Zandvoort:

Henk en Greet
Dina en Jaap
Heemstede:
Wim en Janny
Zandvoort:
Eep en Yvonne
Klein en achterkleinkinderen
2041 TC Zandvoort, 17 juli 1982.
Gasthuishofje 11
Correspondentie-adres:
Celsiusstraat 49
De teraardebestelling heeft plaats op woensdag
21 juli a.s. om 11.00 uur in het familiegraf op de
Algemene Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Moeder is opgebaard in de aula van Onderling
Hulpbetoon, Poststraat 7 Zandvoort. Bezoekuren
maandag en dinsdag van 19.00 - 19.30 uur.
Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Vrijdag 9 juni toonden wij u in de rubriek Groeten uit Zandvoort een prentbriefkaart van de reddingsboot C.A.A.
Dudok de Wit. Tegen de achtergrond
van het 'oude' Zandvoort zoekt de
boot, die de rodekruisvlag voert, onder
grote publieke belangstelling de branding op.
Zoals wel vaker, werden we ook deze
keer door attente lezers/kijkers opmerkzaam gemaakt op bijzonderheden.
Het is in dit geval zeker de moeite
waard de fotografiese afdruk nader te
bestuderen. Voor dat doel laten we de
foto nogmaals, maar dan vergroot, zien.
Het is namelijk niet uitgesloten dat deze prent de allerlaatste fotografiese impressie is van het Zandvoort vóór de
grote sloopaktie van de duitse bezetter,
waarbij alle badhotels en pensions
werden afgebroken, de boulevard en de
achterliggende straten 'gründlich' opgeruimd.
De datering van de foto valt redelijk
af te grenzen. Wie de mensenmenigte
die de boot omringt nauwkeurig beziet,
zal het opvallen dat er zich een paar
mannen in uniform onder bevinden
(vlak onder de mast van de reddingsboot). Zij behoorden tot een onderdeel
van de Wehrmacht. De prent stamt dus
uit de bezettingstijd. Omdat het strand
op 23 mei 1942 tot verboden terrein
werd verklaard, een half jaar vóór de
evakuatie van de meeste zandvoorters
en de daaropvolgende kaalslag van het
dorp, heeft de fotograaf het lichtgevoelig mechanies oog tussen mei '40 en
mei '42 in werking gesteld.
De geschiedenis van de afgebeelde reddingsboot maakt het mogelijk de datum
nader te bepalen.
In februari 1940 meldt de Courant dat
een amsterdamse levensverzekeringsmaatschappij bij wijze van reklame aan
belangstellenden het boek 'Schepen'
ter beschikking stelt. De opbrengst zal
besteed worden voor de bouw van een
motorstrandreddingsboot voor Zandvoort, die de naam zal dragen van 'Johan de Wit'. Dat zou dan de eerste moderne motorreddingsboot worden sinds
Zandvoort in 1825 onder het bewind
van koning Lodewijk Napoleon (voor
de afwisseling een franse bezetter) een
(roei) reddingsboot toebedeeld kreeg.
Het boekenfonds blijkt een groot sukses. Op 24 maart wordt de bouw van
een eerste motorreddingsboot aangekondigd, Die is echter bestemd voor
Schiermonnikoog. Een motoitraktor
op brede rupsbanden om de boot door
het rulle zand te trekken kan er ook

nog af. Het jaar 1940 zal, als alles volgens plan verloopt, ook Zandvoort
zo'n boot brengen. Voor het vervoer
geeft men in de badplaats echter de
voorkeur aan paardentraktie. 'Het zou
te betreuren zijn, zo luidt het bericht,
als ook hier de levende trekkracht
door een brommende traktor werd
vervangen'.
Maar de oorlog gooit roet in het eten.
Geen 'Johan de Wit' of welke nationale
volksheld dan ook voor de badplaats.
Van de levensverzekeringsmaatschappij vernemen we niets meer. Het is
aan een partikulier te danken dat het
streven naar modernisering gered
wordt. Mevrouw Dudok de Wit, jarenlang badgast in het dorpje aan de zee,
schenkt Zandvoort de boot, die op
14 juni 1941 wordt ondergebracht
in het door de ZRB verbouwde botenhuis. De paarden zijn dan zeker al gevorderd, want in tegenstelling tot
eerdere berichten zal de 5 ton wegende C.A.A. Dudok de Wit ( een stalen
boot met een 38 pk Kromhout Hercu- •
les Dieselmotor) meteen traktor van
en naar het strand en in zee gereden
worden. Op 31 juli 1941 wordt de
boot plechtig ingewijd onder het toeziend oog van vele notabelen en overgedragen aan schipper Floor Koper.

omroepers

nieuws

J.G. ANDERSOIM

kort & klein
• Op 31 juli a.s. organiseert 'de Wurf'
voor de vierde maal in suksessie een
zandvoortse folklore-manifestatie. De
oude zeden en gebruiken van het volk
manifesteren zich ook ditmaal in de
traditionele klederdrachten o.a. uit
Staphorst, Oud Friesland, Limburg,
Urk, Volendam, West Friesland, Katwijk,
Scheveningen, Spakenburg en Drente.
Dansgroepen uit West Friesland, de
dansgroep van 'de Wurf' en de 'Klepperman-van elven' uit Laren kompleteren deze hopelijk zomerse voorstelling.
Het evenement begint om 13.30 uur op
het Gasthuisplein.
• De 16-jarige Michael Hillebrand
houdt tot 3 augustus een fototentoonstelling in de galerij Harry Hinnen,
Kerkstraat 22. De jonge duitse fotograaf toont portretten, landschappen
en kollages.

• Diefstallen worden ook al steeds gekompliceerder. Afgelopen vrijdag ging
een 26-jarige Amsterdammer er met een
truitje van door. De winkel aan het
Raadhuisplein was daarmee nog niet
van de onverlaat af. De hoofdstedeling
betrad voor de tweede maal de winkel,
Na de oorlog verklaarde burgemeester
nu om een papieren zak mee te nemen.
van Alphen dat hier 'een architektonisch
Buiten de winkel stopte hij het truitje
verre van fraai Zandvoort aan Zee stond'
in de zak en ging voor de derde maal
en dat de gemeente 'nu de kans krijgt
naar binnen. Vriendelijk verzocht hij
een nieuw geheel te stichten dat de beom een tegoedbon of 'geld terug'. Alles
wondering van haar bezoekers wekt'.
bijeen bleek de diefstal anneks oplichEen uitspraak om kippevel van te krijtingstruc iets te opvallend. De sterke
gen. Het na-oorlogse resultaat van de
arm rekende de man in.
wederopbouw aan de kust, gedomineerd door de nu failliete Bouwes-hotels en de fantasieloze flats, kan nog
het vriendelijkst beschreven worden in
termen van horizonvervuiling.
Anno 1982 wordt bewondering (en
verwondering) eerder door deze oude
prentbriefkaart gewekt.

UITSLAG
-

TREKKING VAN: 15 JULI 1982

09 48 66 1 68 60 26 83 r27T65j55"
r ^r '
95 24 91 45 76 89 02 21 74 41
^ _^
18 63 80|04 32 88 38 78 73 15
L
» é >, *r *(
51 84 56 82^22 61 46 49 96 69
, <
P
T
r
'
29 03 59 42 98 35 85 93 07 90
94 44 67 33 79 12 30 58 36 11
62 01 17
L

A

16 53

V

V

PRIJS IN NATURA: DEELNEMERS
* * No. 0420931
* 58

Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen boven• staande getallen, dan heeft u „BINGO".
. U hoeft zich niet bij ons te melden; wij
sturen alle winnaars schriftelijk bericht.

De veronderstelling dat dit de laatste
prent is vóór de genadeloze afbraak
van het kustaanzicht is dus niet al te
gewaagd.

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding

AFWEZIG
tot 20 augustus a.s.
waarnemers: Dr. Drenth
Dr. Flieringa
Dr. Zwerver

GEVONDEN VOORWERPEN
Afgelopen maand zijn navolgende v oorwerpen etc., gevonden en bij de politie
in bewaring gegeven.
map met toto's; portemonnees; technies handboek; ronde doos met vitaminen; brillen ; diverse stamkaarten van
het streek-stad-vervoer met legitimatiebewijs, identiteitsbewijs van de Nederlandse Spoorwegen; plastic tas met
kleding; zwarte tas met inhoud; honden;
plastic tas met een paar sportschoenen;
rode dameslaars; witte helm; zilveren
hangertje (sterrenbeeld);envelop met
o.a. f 5,80; mapje met cheques; verzekeringsplaatje; dameshorloges; zwarte
helm; glazenwassers gereedschap; kinderjack; vier platen triplex; bol wol en
een gedeeltelij k. gebreide trui in envelop;
bovengebit.
Kijkdagen gevonden fietsen: iedere 2e
en 4e woensdag van de maand tussen
14.00 en 15.00 uur.
Voor nadere inlichtingen kan men een
bezoek brengen aan het politieburo aan de Hogeweg, tel. 13043

TE HUUR GEVRAAGD ong
meubileerd appartement in
centrum / aan zee. Door beja
echtpaar. Tel. 16705/020-51

1978
30 jaar tandtechnieker
kurutgebitreptratie, etc.
A.RTIMAN
Telefoon 14365
1948

82e jaargang no. 53
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omwonenden kontra bouwplan brederodestraat/hogeweg
Het heeft vele jaren geduurd voordat
het plan om op een van de meest m arkante plekken van Zandvoort huizen
te bouwen uiteindelijk vastgesteld
werd. Op de plaats waar eens Huize
Sterre der Zee stond,verrijzen als het
aan de gemeente ligt 63 premiehuurwoningen, nadat eerdere plannen voor
de bouw van premiekoophuizen of
een nieuw politieburo geen doorgang
vonden.

de eerste schets was mooi,
maar de volgende afschuwelijk

'De perspektiviese tekening die de koerant afgedrukt heeft was heel aantrekkelijk. Tegen een dergelijk bouw had
ik geen enkel bezwaar. Het zag er prachtig uit, niet massaal en heel speels.
Maar het nieuwe plan is afschuwelijk,
zoiets mag je niet op deze plaats in
het dorp, de entree van de badplaats,
neerzetten. Kijk eens naar die kolossale gevelwand en probeer dat in je
verbeelding eens in te passen in de
omgeving.'
'De gemeente heeft van meet af aan gezegd; er mogen alleen maar premiehuurwoningen komen, sociale woningbouw.
Gebrek aan duidelijkheid kan ik ze zeker niet verwijten. Wat ik ze verwijt is
dat ze het onmogelijke willen doen.
Bijna alle raadsleden hebben toegegeven dat de grond hier in feite te duur
is voor sociale woningbouw. Er is niet
voor niets acht jaar over geharreward.
Het kan eigenlijk niet tenzij je dit soort
vreselijke oplossingen bedenkt en zoveel mogelijk wooneenheden op elkaar
stapelt.'

ondertrouwd : Johannes Paulus Maria Akerboom en Theodora Johanna
de Jong; Wilhelmus Antonius Schaad
en Annechina Joanna Maria Hijner.
geboren : llse dochter van J. Teunissen en M.J. Mewsky; Michiel zoon van
J.L.E. de Bont en J. Schoen; Denise
dochter van F. Tichelaar en A.S. Fijma.
overleden: Erik Bosdijk, oud 64 jaar;
Pieter Keizer, oud 72 jaar ; Foekje van
der Veen geb. van Dijk, oud 81 jaar;
Petrus Frederik Leonardus van Galen,
oud 80 jaôr . Martha Keesman, geb.
Feil, oud 68 jaar.

De Koerant publiceerde op 27 maart
1981 in haar onschuld een bij de gemeente opgevraagde tekening van het
woningkompleks dat op de hoek van
de Brederodestraat en de Hogeweg gestal te zou krijgen. Een fraai ontwerp,
dat allerwege gunstig werd ontvangen.
Het had maar één gebrek, het zou niet
uitgevoerd worden, want er lagen na
enige tijd nieuwe schetsen klaar.
Gekonfronteerd met de nieuwe tekeningen, kwamen de buurtbewoners in
het geweer. De Werkgroep Zandvoort
Centrum Zuid nam het voortouw en
stelde in haast een bezwaarschrift samen dat ondertekend werd door 140
betrokkenen. Een van de initiatiefnemers was de heer Hoogendijk .Tegenover de Koerant uit hij zijn bezorgdhe'td.

1982.

nieuws
kort & klein
• De organisatoren van de 'grootste
braderie van Europa', die ruim een
week geleden in een persbericht meedeelden wegens gebrek aan belangstelling
voor de bezetting van de 1000 op het
circuit geplande marktkramen van dit
evenement te moeten afzien, zijn er
alsnog ingeslaagd de braderie, zij het
op een meer bescheiden schaal, doorgang
te laten vinden. Naast de 300 standhouders zal een aantal artiesten uit de amusementswereld medewerking aan dit
projekt verlenen. De braderie zal op 1
augustus a.s. plaatsvinden.

bij het zien van deze tekening kregen de buurtbewoners de schrik van hun leven
Hoogendijk wil over één ding geen misverstand laten bestaan. Woningnood is
een ramp en sociale woningbouw is
dringend noodzakelijk. De onlangs gereedgekomen huizen op de hoek van de
Brederodestraat (v/h huize Flieringa)
vindt hij een voorbeeld van hoe het
wel kan. 'Ik heb geen bezwaar tegen
sociale woningbouw maar tegen een
walgelijk projekt. Voordat je het weet
wordt je afgeschilderd als een kwerulant, alleen omdat je de eis stelt dat
iets mooi moet zijn, dat het in de omgeving moet passen. Mag je zoiets soms
niet meer vragen? '
lees verder op pag. 2

• Gedurende de maand augustus
zullen de wethouders I.M.Aukema (financiè'n en onderwijs) en J. Termes
(publ. werken) wegens vakantie geen
spreekuur houden.

deze schets vonden ze mooi

guo
454000
voor plaatselijke
financiële steun:
Werkgroep Zandvoort
giro 420225
voor informatie:
14056 -16457 -17234

HEROPENING
Vanaf VRIJDAG 23 juli zijn wij weer open:
op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur,
zaterdags en zondags van 09.00 tot 19.00 uur.
METSUPER KORTING EN SUPER-SERVICE.
Op ALLE benzine

12 et ECHTE KORTING
Graag tot ziens!
Burg. v. Alphenstraat, hoek Tjerk Hiddesstraat - Zandvoort
(tegenover auto-ingang van circuit)

clarakliniek (nog) niet weg
De clarakliniek, verpleeg- en reaktiveringscentrum voor geestelijk gestoorde bejaarden, kan niet gemist worden.
Er is in Kennemerland (maar ook elders)
een alarmerend tekort aan opvang voor
de oudere mensen die met de last der
jaren niet alleen lichamelijk ongemakken, maar ook nog een proses van geestelijke aftakeling te verwerken krijgen.
Toch zal de Clarakliniek, gelegen tussen de spoorlijn en de kostverlorenstraat, de erkenning als verpleeghuis,
die het tehuis in 1979 op tijdelijke
basis ontving, weer dienen in te léveren per 1 september aanstaande. Het
centrum voldoetnamelijk niet aan de
eisen die de geneeskundige inspektie
voor de geestelijke volksgezondheid
stelt.
De kliniek valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlem. De GG
en GD voert namens die gemeente het
bewind. Er worden op dit moment pogingen in het werk gesteld een verantwoorde zorg te waarborgen door de
Clarakliniek aan te haken bij het verpleeghuis de Janskliniek te Haarlem.
Het is nagenoeg zeker dat er een oplossing gevonden wordt voor de proble-

men. De geestelijke gezondheidszorg
in de regio kan eenvoudigweg niet
buiten de 36 beschikbare plaatsen voor
demente bejaarden die de Clarakliniek
te bieden heeft.

B+O Installatie occasion
(2 boxen, tunerversterker
50 w., dr. tafel) nieuw
waarde was ± f 5000,Bose - Interaudio geluidszuilen
200 w.
Bose 301
Wega KTV 66 cm
Pioneer Boxen 250 w.
Bose tuner versterker 2x250 w.
B+O video 2000 systeem
Bose tuner versterker 2x80 w.
Teac cassettedeck
JVC versterker 2x40 w.
Onkyo losse voor en eind versterker 2 x 50 continu

• De gevreesde iepziekte heeft onder
het zandvoortse iepenbestand opnieuw
gevoelig toegeslagen waardoor de gemeentelijke plantsoenendienst zich op
korte termijn genoodzaakt zag 31 eksemplaren te vellen. De meest rigoureuze ingreep vond plaats in de Kostverlorenstraat waar 11 iepen moesten worden
gerooid. In tegenstelling tot voorgaande
mededelingen over het verwijderen van
zieke iepen wordt dit keer niet gerept
over de vervanging door jonge aanplant.
• De vriendschappelijke ontmoeting
tussen enkele topelftallen van buiten
Zandvoort op het kompleks van Zandvoort'75, welke voor morgen was vastgesteld, kan wegens de toestand van de
velden geen doorgang vinden.

950,van f 2998,van f 470,van f 3398,van f 3298,van f 2998,van f 3698,van f 1298,van f 1898,-

voor f
voor f
voor f
voor f
voor f
voor f
voor f
voorf

1598,- per stel
299,- per stuk
2498,2000,- per stel
1998,2698,798,1298,-

van f 930,-voor f 769,van f 1498,- voor f 850,- samen

PEETERS ZANDVOORT BEELD + GELUID
dat moet je zien, dat moet je horen.
BETER LAAT DAN NOOIT!!!
Maar voor echte koopjes is het nooit te laat.

zand voort s verleden permanent
te zien in kultureel centrum
Met ingang van 1 augustus a.s. gaat het
Kultureel Centrum aan het Gasthuisplein
met een nieuw projekt van start.waarin
het verleden van Zandvoort in beeld
(foto's, tekeningen etsen, schilderijen)
en doormiddel van voorwerpen (meubilair, werktuigen etc '• jentraal staat. Het
ligt in de bedoeling . ^n de artistieke leiding van het centrum om de twee maanden in de oudheidkamers een bepaald
aspekt van de geschiedenis van het kustdorp onder de loep te nemen.
De eerste ekspositie heeft het Oude
Mannen- en Vrouwen Gasthuis, het
latere gemeentelijk verzorgingshuis voor
bejaarden en de verbouwing daarvan in
1977 tot het huidige Kultureel Centrum,
als thema. Tegen het in 1928 afgebroken Gasthuis, waarvan de bouw wordt
toegeschreven aan een leerling van de
beroemde bouwmeester Hendrik de
Keijzer, bestond aanvankelijke veel
verzet. Maar de slooplustigen onder de
toenmalige gemeentebestuurders wisten
tenslotte hun zin door te drijven. Veel
van deze wandaad heeft men overigens
niet geleerd, want het drama zou zich
in de jaren zeventig herhalen bij de
afbraak van de al eerder door de bezetter gehalveerde dorpskern.
Vanaf 1 augustus tot eind september
kan in de oudheidskamer van het centrum het wel en wee van het Oude Mannen- en Vrouwen Gasthuis worden gevolgd op foto's, prenten, schilderijen,
etc. De toegang is kosteloos.
Op steenworp afstand van het Oude Mannen- en Vrouwen Gasthuis bevond zich aan Wagemakerspad no.

ffl

15 een tot uitspanning omgebouwd visserspandje waar ijs, bier, koffie en melk tegen onwaarschijnlijk lage
prijzen werden verkocht en men zijn rijwiel voor een waarschijnlijk eveneens luttel bedrag kon stallen.
Op deze plek staat tegenwoordig het in 1947gebouwde Gasthuishoffe. Het smeedijzeren hekwerk, rechts

evenementen
agenda
zondag 25 juli :
standwerkerskonkoers, centrum, aanvang 13.00 uur.
klupwedstrijden zeilen, watersportvereniging Zandvoort, aanvang 12.00 uur.
woensdag 28 juli:
ronde van Zandvoort, wiel rijden, inl.
dhr. versteege, tel. 1 4499.
zaterdag 31 juli :
miss Panorama Beach verkiezing, bad
riche.
zaterdag 31 juli :
Fly Away vliegerwedstrijd, voorronde
ned. kampioenschap en vliegervierdaagse, strand bij Bad Riche: aanvang
11.00 inl, tel. 14618.
zaterdag 31 juli :
nationale folkloremanifestatie, mmv.
De Wurf, Gasthuisplein, aanvang 14.00
uur.
Zondag 1 augustus:
Talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020 - 24 58 52 of
02507 1 71 70.
zondag 1 augustus:
braderie op het circuit van Zandvoort,
vrij entree, parkeren op het circuit,
maandag 2 augustus:
orgelkonsert in de Ned. herv. kerk door
Dirk Zwart, aanvang 20.00 uur.
vrijdag 6 augustus
film-in openbare bibliotheek aanvang
21.00 uur.
vrijdag 6 augustus :
circus Hooliday, parkeerterrein bij ingang van het circuit, matinee- en avondvoorstelling.
vrijdag 6; zaterdag 7 en zondag 8 augustus'
Jazzfestival, Gasthuisplein, diverse horekabedrijven en strandpaviljoens
zaterdag 7 augustus:
nationale zeemijl zwemwedstrijd v.a.
Reddingspost Piet Oud Noorderstrand,
aanvang 12.30 uur.
zondag 8 augustus :
fietstoertocht 150 km., v.a. strandpav.
no. 8, aanvang 8.00 uur, inschrijven v.a.
7.30 uur.

op de voorgrond, behoorde bij het toenmalige 'Ons Huis'. Het hek is inmiddels verdwenen maar het gebouw staat er nog: De Witte Zwaan aan het Dorpsplein.
Bovenstaande foto werd waarschijnlijk in de jaren twintig gemaakt.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 25 juli a.s.:
10.00 uur: Ds. C. Mataheru, gemeensch. herv. ger. dienst
GEREFORMEERDE KERK
zondag 25 juli a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru. gemeensch. ger./herv. dienst in de
hervormde kerk.
PROTESTANTEBOND
zondag 25 juli a.s.:
geen dienst
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 24 juli a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.
20.00 uur : eucharistieviering in duitse
taal.
zondag 25 juli a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv.,
St. Caecilia koor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 24 en zondag 25 juli a.s.:
Zuster T. v.d. Spek, van Lennepweg
42 hs. tel. 18741.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder
tel. 13185
GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie bel
023-320202 (dag en nacht)

belangrijke adressen
vervolg van pag. 'i

omwonenden kontra bouwplan
brederodestraat/hogeweg
Het verontruste werkgroeplid vraagt
zich af op basis van welke tekeningen
de raad haar fiat heeft gegeven. De
nieuwe schetsen zijn gedateerd op 1
oktober 1981, lang na de raadsbeslissing. Hoe kan dat? Heeft de raad soms
de oude tekening als leidraad genomen?
Hoe het ook zij, Hoogendijk begrijpt
niets van het besluit, 'met dit massale
flatgebouw in het centrum van het dorp
schepen we generaties lang op. Niet alleen zandvoorters, maar ook bezoekers
zullen het met afgrijzen bekijken',zo is
zijn stellige mening.
De bouw van een nieuw politieburo had
volgens Hoogendijk meer voor de hand
gelegen. Tenslotte had de plek van het
voormalige Sterre der Zee als bestemming een bijzondere bebouwing. De huidige burolokatie had beter en goedkoper gebruikt kunnen worden voor sociale woningbouw. 'De raadsleden hebben
stuk voor stuk getwijfeld aan de haalbaarheid van het plan. Het is een blunder dat het roer niet is omgegooid.1'
Nu vaststaat dat het belang van woningbouw op deze plek het zwaarst weegt,
pleit de werkgroep er in haar bezwaarschrift voor de vormgeving drasties te
wijzigen. Trapsgewijze opbouw, het
hoogste punt in de kern van het woonkompleks. Hoogendijk behandeld namens de werkgroep de vormgeving.
Maar er zijn meer belangrijke bezwaren
tegen het plan.
Met de verkeersveiligheid, zo zegt de
sektie verkeer van de werkgroep, is het
rampzalig gesteld. Dat is ook de reden
dat omliggende scholen en bejaardenflats bezwaar hebben aangetekend.
Om zoveel mogelijk woningen op het
stuk grond samen te persen is men, zo
laten de tekeningen zien, tot aan de

rand van de stoep gegaan, op of net
over de rooilijn. 'Elk overzicht in deze
gevaarlijke bocht, waar Brederostraat,
Hogeweg, Gerkestraat, Grote Krocht en
Haarlemmerstraat samenkomen, is totaal verdwenen als hier een 13 meter
hoog gebouw verrijst. We hebben de
Bond Veilig Verkeer Nederland en de
Vereniging voor Voetgangers geraadpleegd, die zien ook grote problemen
als dit plan doorgaat. Het is levensgevaarlijk, je zou je eigen kinderen hier
nooit over laten steken'.

(1 op elke 2 nieuwe wooneenheden) om
het gebouw heen alleen de verkeersonveiligheid maar groter maken. Er deugt
al met al niet veel van volgens de werkgroep.

Andere bezwaren richten zich tegen het
langzamerhand immense tekort aan parkeermogelijkheden in deze buurt, terwijl
de bij het plan aangegeven parkeerplekken

r doen
ooft-.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Jongstleden woensdag zijn de bezwaren
v'an de werkgroep zandvoort centrum
zuid en zes anderen, waaronder schoolbesturen, tegelijk met de tegenargumenten van gemeentelijke zijde ter sprake
gekomen op een hoorzitting in het Provinciehuis te Haarlem. Aanstaande
dinsdag zal de Koerant daar uitgebreid
verslag van doen.
juli

waterstanden
H.W.

L.W.

H.W.

- .11.55 19.55
13.05
00.21
08.21
09.34 14.10
01.33
15.10
02.42 10.42
16.04
03.38 11.37
16.50
04.22 12.20
17.39
05.08 13.07
18.30
06.00 14.00
06.41
19.16
14.41
19.57
07.27 15.28
20.41
16.15
08.14
21.29
09.03 17.03
09.59 18.59
22.28
23.34
11.06 19.06
-~.12.16
07.34
13.24
00.40 08.40
Doodtij 16 en 30 juli. Springtij

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L.W.

08.21
21.04
22.10
23.10
00.04
00.51
01.40
02.31
03.16
03.57
04.40
05.29
06.29
07.34
20.15
21.24
23 juli

ZANDVOORTSE KOERANT
vraagt voor vakantiemaanden en permanent
KRANTEBEZORGERS(STERS)
aanmelden bij het buro van de koerant
Achterweg 1 (bij de Haltestraat).
Jongens en meisjes kunnen zich vanaf
morgen voor het bezorgen van de koerant opgeven. Onze kantoortijden zijn
9.30 • 12.00 uur en 14.00 17.00 uur.

maak vrij baan voor f ietsronde
De wielerronde van Zandvoort, die vol-*
gende week woensdag ingezetenen en
bezoekers ongetwijfeld weer het nodige
spektakel zal bieden, kan nauwelijks
mislukken. Bijna tweehonderd renners
staan te popelen om na het eerste startschot op de pedalen te klimmen en de
origanisatoren hebben, zo lijkt het,
weinig aan het toeval overgelaten.
Hechte samenwerking tussen de HSV
Kampioen, de Handelsvereniging Zandvoort, het Rode Kruis, de gemeentepolitie, en vele vrijwilligers, staat er borg
voor dat het racefietscirkus ook dit
jaar weer vlekkeloos zal verlopen. Us
en weder dienende natuurlijk.
Het parkoers door de Haltestraat, Louis
Davidsstraat, Prinsesseweg, Koninginneweg, Kostverlorenstraat en opnieuw
Haltestraat wordt zorgvuldig afgezet.
Dranghekken en strobalen op de meest
kruciale punten moeten zowel renners
als publiek de nodige veiligheid geven.
Langs de roete staan waakzame wielervrïenden om alles in goede banen te
leiden.
Zonder de medewerking van het publiek
en de omwonenden gaat het echter niet.
De organisatoren Peter Versteege en Jan
van Riessen doen dan ook een dringend
beroep op alle betrokkenen. Autobezitters die langs de roete wonen en daar
gewoonlijk hun vierwieler parkeren worden verzocht op woensdag 28 juli tussen
16.00 an 22.00 uur een ander plekje te
zoeken voor hun voertuig. Geparkeerde
auto's leveren veel gevaar op voor wielrenners en toeschouwers.
In een stencil dat op grote schaal in de
buurt verpreid is, wijst de ronde-organisatie er ten overvloed nog eens op dat
dat niet betekent dat de auto's overal
neergezet kunnen worden. De straten
en kruispunten moeten in ieder geval

vrij blijven om brandweer en ziekenauto doorgang te bieden.
Het is raadzaam huisdieren binnenshuis
te houden of op zijn minst 'aan te lijnen'.
Een overstekende hond kanoeen ramp
veroorzaken als de pijlsnelle pedaalridders over het parkoers razen, Het spreekt
vanzelf dat ouderlijke fietsliefhebbers hun
kleine kinderen in de gaten hpuden.
Als alles gesmeerd verloopt, bestaat er
een goede kans dat de ronde van Zand-

In de Klimopschool gaat Rekreade onder water. De prutsende professor
Aldijaphima maakte plaats voor 'een
duiktocht naar de fam. Droogwater'.
Zondag 25 juli vangt de nieuwe week
aan met een poppenkastvoorstelling op
het Jan Snijerplein om 19.15 uur.
Kinderen die niet bang zijn voor water
kunnen maandag 26 juli tussen 10-12
uur terecht bij 'Kapitein Drobbels'
(knutselen)..
Om 15.00 uur volgt het 'vaarwaterspel'.
Dinsdag 27 juli start om 10.00 uur de
Zeepaardenroof, tussen 15.00 en 17.00
uur gevolgd door het 'Zeebanket' (knutselen). In de vroege avond gaat de poppenkast weer open op het Jan Snijerplein (19.15 uur)
Woensdag 28 juli knutselen de kinderen
de 'lege schatkist van Donderkondt' vol.
Tussen 15.00 en 17.00 uur vindt de
'Slag om Goudeiland' plaats,
voor donderdag 29 juli staat 'onderwaterpaspoort' op het programma (10-12
uur), het Zeemonster slaat toe, om 15.00
uur en de poppen komen om 19.15
weer boven water.
Vrijdag 30 juli is het verstandig brood
mee te nemen. Het 'Droogwaterzangfestijn' duurt namelijk vier uur (10.00 14.00 uur).
In Zandvoort-noord blijft men met beide
benen op de grond. Omdat de beste
stuurlui geschoeid aan wal staan, is hier
het motto: 'Wat je allemaal met een
schoen kunt doen'.
Zondag 25 juli staan de poppen om 18.30
uur weer te trappelen in het Winkelcentrum.

•nitallaf ie bureau

OPOENEIÏEIN B.Y.

2e week rekreade
Aanstaande zondag begint de tweede
Rekreade week. De kinderen van 4-12
jaar die de eerste week op bezoek zijn
geweest in de Klimopschool aan de Dr.
Visserstraat of in de noodkerk aan de
Linnaeusstraat, zullen het nieuwe programma zeker niet willen missen.

voort in.de toekomst uit kan groeien
tot een'spektakel van nationale allure.
Aan desorganisatie zal het in ieder geval niet liggen.

Maandag 26 juli gaat 'de Schoenenwinkel' om 10.00 uur open (knutselen). De
'Schoenentocht' (speurtocht) is om
15.00 uur gepland.
Dinsdag 27 juli kunnen de jonge trappertjes zich tussen 10 en 12 vermaken
bij het kreatieve spel met de naam
'Schoeiseltjes'.
Gelegenheid tot 'Veentrappen' (estafettespel) is er om 15.00 uur, terwijl de
poppen deze keer ongetwijfeld met de
voeten bediend worden in het winkelcentrum (18.30 uur).
Het programma voor woensdag 28 juli
luidt: van 10-12 Kris-Kros (straattekenen) en van 15.00- 17.00 uur grote
pret bij het 'schoenschilderen'. Wel oude schoenen meebrengen!
Donderdag 29 juli moet het 'klompje
kleiklbmpje' het ontgelden (boetseren).
Het Songfestival om de Gouden Schoen
gaat van start om 15.00 uur, de poppenkast om 18.30 uur.
Vrijdag 30 juli is het tijd voor een
schmink- en verkleedfeest 'op een slof
en een oude voetbalschoen'. Wie zijn
brood meeneemt hoeft tussen 10.00
en 14.00 uur geen honger te lijden.
De veelgeroemde Rekreade-vossejacht
start woensdag 28 juli om 19.00 uur
vanaf het Jan Snijerplein. Inschrijven
is mogelijk vanaf 18.45 uur.
En voor de volledigheid: de toegangsprijs voor de Rekreadeaktiviteiten is
nog steeds 3 kwartjes.

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...
kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507-1 8484*

eanduoortee hoerartf

'T KINDERWINKELTJE
HEEFT UITVERKOOP
diverse zomerbroeken halve prijs
alle jurkjes 10% korting
buureweg 1 - 3

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
Postbus 374,
2040 AJ Zandvoort

Bel voor prijsopgave
en titellijst
02507-18326
tussen 16.00-18.00 uur,
behalve zondags
<
Wij bezorgen en halen de
banden bij u thuis.

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

dub
Strandpaviljoen 9 bij De rotonde
Vóór het Casino en Hotel Bouwes
Telefoon 1 88 88
vrijdag 23 juli vanaf 21.00 uur
JAM SESSION als voorproefje van
het Jazz Festival
zaterdag 24 juli vanaf 20.00 uur
GROOTS KAAS- en WIJNFEEST
op onze terrassen. Zeven franse
wijnen a f l. 2- per glas met gratis
franse kaas (keuze uit 10 soorten) en
stokbrood.
Optreden franse zanger
Julien Marnier.
zaterdag 24 juli om 23.00 uur
start NACHTWANDELING over
9 en 18 km.

gemeente
zandvoorl
HINDERWET

OPENBARE BIBLIOTHEEK
ZANDVOORT
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 02507-14131

CULTUREEL CENTRUM
ZANDVOORT
Postbus 33 • Gosthuisplein 9B 2040 AH Zandvoort •
Talafoon 02607-16924

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 m 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.).
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 op 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.

omroepers
TE HUUR GEVRAAGD ongemeubileerd appartement in
centrum / aan zee. Door bejaan:
echtpaar. Tel. 16705/020-5135
Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgedipl omeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 • tel. 12071

1948

-

VAN BERINGSTRAAT
TOT WOUNDED KNEE
De Noordamerikaanse Indianen van 30.000 jaar voor Christus tot heden
Aktiviteiten in de openbare bibliotheek:
-19 jun t/m 14 augustus:

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. l S 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 Seiffert 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).

Zandvoort, 22 juli 1982.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De secretaris,
De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

tangerf ruit

* *
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UW* GELUKSGETAL

* tweewielerbedrijf
haltestraat 18 -Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

c'estboni
Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

misschien hangt er voor u wel iets in onze
OPRUIMING
Een mooi kostuum, een vlotte broek of een leuk shirt.
Diverse artikelen tegen scherpe prijzen.
KOMT U EENS KIJKEN?

IN RODE KRUIS BINGO ?
WIE WEET, WANT U KUNT
13 SPEELWEKEN MEEDOEN!
Voor 13 achtereenvolgende speelweken meespelen betaalt u slechts
(20,— (inclusief portokosten)

U KUNT ÓÓK 1 SPEELWEEK MEESPELEN!
Voor de eerstvolgende speelweek meespelen betaalt u f2,— (inclusief portokosten)

6 GEMAKKELIJKE MANIEREN
OM MEE TE SPELEN:
POSTGIRO 9180: RODE KRUIS BINGO, Den Haag:
1 overschrijving uit uw giroboekje
2 storting via het postkantoor.
3 betaalkaart zenden naar uw girokantoor
BANKGIRO 9180: RODE KRUIS BINGO, Den Haag:
4 overschrijving van gewone- of bankrekening,
(géén SPAARrekenmg en géén kasstorting.)
BRIEF, BRIEFKAART OF TELEFOON:
5. inzenden van onderstaande coupon.
6. telefonisch via Infocentrum 070-889272.
Stuur onderstaande coupon naar
RODE KRUIS BINGO, Postbus 30427, 2500 GK 's-Gravenhage.
r*r\i in/*Mkl (opeenbnefkaartpiakken fO 50 postzegel óf in
VxVjUr'VJN geopende envelop stoppen t O 60 postzegel)

Ja, Ik wil meespelen met RODE KRUIS BINGO!
Stuur mij alle informatie en een speciale betalmgskaart gratis toe
Naam mevr /heer
AdresPostcode
Woonplaats
Postgiro of
Bankrek nr
(opgave voor toezending van belang)

Haal warmte en kleur in uw huis

met lbloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

• TEL: 13136

Haltestraat 65, tel. 12060

Handelsdrukwerk

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

KERK8TR.20

J. BLUYS

D R U K K E R IJ

&

1978

30 jaar tandtechnieker
Inuutgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

voor
reparatie- dakbedekking - verbouwingen
en loodgleterswerk

bel 02507 17353

VOOR UW EXTRA
ZEKERHEID

dinsdag 27 juli 1982
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weten de raadsleden zelf nog wel
over welke plannen eigenlijk gesproken
De statig gemeubileerde kamer van het
provinciehuis aan de Dreef in Haarlem
was goed gevuld. Ambtenaren van provincie en gemeente, een hele rij bezwaarden en een behoorlijk aantal belangstellenden waren afgelopen woensdag aanwezig bij de hoorzitting over de bebouwing van het terrein van het voormalige
Sterre der Zee.
De indieners van de bezwaarschriften
kwamen het eerst aan bod. Uitgenodigd
door de vertegenwoordiger van het kollege van gedeputeerde staten, lichtten
zij hun bezwaren toe. De essentie daarvan is al in de Koerant van jongstleden
dinsdag verwoord. De te bouwen flat
valt volstrekt uit de toon op de hoek
van de Brederodestraat en de Hogeweg.
Volgens de advokaat van een van de
klagers geeft de perspektieftekening
van het plan, die wij dinsdag publiceerden, zelfs nog een te gunstig beeld. De
bouwtekening laat de massaliteit en
eenvormigheid van het kompleks beter zien. De verkeerssituatie, die toch
al slecht te noemen is, zal er verder op
achteruit gaan. Ook de parkeerproblematiek wordt in kleurrijke termen
uiteengezet.
Interessant is hetchronologies verslag
van de planvoorbereiding die door de
werkgroep Zandvoort centrum zuid is
opgesteld. De geschiedenis loopt vanaf
1973, als Sterre der Zee als bejaardenpension wordt opgeheven, tot heden.
Vermeldt worden o.a. de herhaalde pogingen van de gemeente om de punt
van het terrein (239 m2) in handen
te krijgen voor wegverbetering, de
blunder van woningbouwvereniging
EMM die f 25.000,- te weinig bood voor
de bouwgrond. Verder de hele lijdensweg van het projekt, waarbij nu eens
sprake is van 50 of 57 woningen, dan
weer 62 of 63, de voorgenomen bouw
van een nieuw politieburo, de uitspraken van raadsleden over de entree of
het visitekaartje van Zandvoort.

In tegenstelling tot de sombere geluiden van de laatste tijd is de materiële
situatie van de gemeente Zandvoort
niet ongunstig te noemen. Dit blijkt
uit een gisteravond in de kommissie
van financiën door wethouder Aukema
gepresenteerd overzicht van de financiele positie van de lokale schatkist voor
dit en komend jaar.
woordvoerder van bezwaarden: frontaal ziet het er nog ongunstiger uit dan in perspektief
Wat het bouwvolume van de flat betreft,
wel dat was natuurlijk wel groter dan
dat van het oorspronkelijke gebouw,
maar dat moest niet overdreven worden. De verkeerssituatie ter plekke
was een bekend probleem, maar daar
werd door knappe en zelfs wetenschappelijke koppen hard op gestudeerd. Enig
vertrouwen in de goede afloop was dus
op zijn plaats.
Een aardig intermezzo vormde het spel
waarbij een zondebok gezocht en gevonden werd. Veel van de onrust was,
zo meldde Wertheim, te wijten aan het
feit dat de Koerant een onjuiste schets
had gepubliceerd van de zgn. 'Wertheim' flatjes. Dat was een utopies plan,
dat in het geheel niet meer ter zake
deed. Hetgeen hij meegedeeld had op
de hoorzitting met de buurtbewoners

in november van het vorig jaar.
De heer Pennekamp, sprekend namens
de stichting katholiek onderwijs, herinnerde zich dat heel anders. Op de hoorzitting was wel gezegd
dat het plan
voor de bouw van 50 premiekoopwoningen van de baan was, maar niet dat
de gepubliceerde fraaie schets een vertekend beeld vormde van het projekt.
En waarom had de gemeente, zo vroeg
hij zich af, als ze zich zoveel zorgen
maakte om de bouwkundige waarheid
en het publiek verkeerd voorgelicht
zag, geen rektifikatie in de Koerant laten opnemen?

eanduoorbe fooerartf

vliegers eindelijk de lucht in?

Erg overzichtelijk en helder was het
gemeentelijk verweer niet. Zo werd
één van de klachten, het bruusk overschrijden van de rooilijnen gepareerd
met de opmerking dat de overschrijding slechts één meter bedroeg. In juridiese zin betoogde Wertheim even
later, was er helemaal geen sprake van
overschrijding. De leken in de zaal ontging de spitsvondigheid. 'Gesjoemel
met maten' was een van de konklusies.
Wie het niet goed begreep, aldus Wertheim, kon zich op zijn kantoor vervoegen alwaar de beminnelijke direkteur in alle rust de ingewikkelde materie uit de doeken zou doen.

Ook over het parkeerprobleem was in
gemeentelijke kringen nagedacht. 34
Parkeerplaatsen op 63 woningen was
nog zo gek niet. Een stukje lopen naar
een verdergelegen parkeerruimte woog
niet op tegen de vreugde van een nieuw
dak boven het hoofd.
De argumenten van de gemeentelijk
woordvoerder blonken al met al niet
uit in overuigingskracht. Op één punt
was het echter kristalhelder. 'Er was,'
zo zei Wertheim,'nu eenmaal een diskrepantie tussen de belangen van woningbouw enerzijds en verkeer en parkeermogelijkheden anderzijds. 'Dat
was in ieder geval duidelijke taal. De
woningnood in Zandvoort is dermate
groot, dat voor het realiseren van woningbouw menigeen een veer zal moeten laten.
Een begrijpelijk standpunt, maar of Gedeputeerde Staten daarom ook de belangen van de indieners van de bezwaarschriften voor gezien houden is
nog de vraag. De verklaring van geen
bezwaar, die b en w nodig hebben om
de bouw van 63 'Sterretjes' te kunnen
beginnen, kan nog wel even op zich laten wachten.

De bezwaarden uiten in hun verslag ook
kritiek op de slechte voorlichting. We
krijgen de indruk, zo schrijft de werkgroep, dat zelfs de raadsleden niet meer
weten over welke plannen nu eigenlijk
gesproken wordt.
Namens de gemeente Zandvoort treden
in het strijdperk, architekt Wagenaar,
N. Wertheim van p.w. en Sandbergen
van de dienst volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Op een interruptie van
Wagenaar na, die zich in zijn beroepstrots gekrenkt voelde omdat van vele
kanten zijn plan 'niet om aan te zien'
genoemd werd, voerde uitsluitend'de
man van publieke werken het woord.

Wertheim zag dat anders. Het lag zijns
inziens niet op de weg van de gemeente
de onjuiste indruk per publikatie weg
te nemen. Wat de Koerant die de speelse tekening in goed vertrouwen bij het
gemeentehuis had opgehaald, publiceerde was haar eigen zorg.

ZANDVOORTSE KOERANT
vraagt voor vakantiemaanden en parmanent
KRANTEBEZORGERS(STERS)

Konden de eerste twee vliegerwedstrijden van Fly Away wegens ongunstige
weersomstandigheden geen doorgang vinden, het moet al heel gek lopen wanneer de voor a.s. zaterdag geplande luchtraces opnieuw moeten worden uitgesteld. Vandaar dat organisator Edo van Tetterode onder het motto 'driemaal
is^cheepsrecht' er vast op rekent dat het dit keer wel zal lukken.
Het vliegerfestijn op het strand voor Bad Riche begint om 11 uur met de Open
Zandvoortse Vliegerkampioenschappen om de Zilveren Vlieg, om 13.30 uur
gevolgd door de tweede voorronde voor de vaderlandse kampioenschappen gelijnde vliegerpiloot '82. De winnaar van deze wedstrijd ontvangt als beloning
een kaartje voor een rondvlucht per Cityhopper van de Ned. Luchtvaart Mij.
(NLM). Voor de mooiste en malste vlieger zijn eveneens prijzen beschikbaar.
Opgeven voor deelname kan geschieden op de dag van de beide wedstrijden.
Kosten: een riks voor de open kampioenschappen en eenzelfde bedrag voor de
selektiewedstrijden voor de nationale titel De finale van laatstgenoemde wedstrijd is -ijs en weder dienende- vastgesteld op 4 september a.s. Plaats van
handeling en aanvangstijden zullen door de organisator nog nader worden bekend gemaakt.

aanmelden bij het buro van de koerant
Achterweg 1 (bij de Haltestraat).
Jongens en meisjes kunnen zich vanaf
morgen voor het bezorgen van de koerant opgeven. Onze kantoortijden zijn
9.30 -12.00 uur en 14.00 17.00 uur.

Voor 1983 wordt een tekort van
f. 110.000,- verwacht en dat is een
aanzienlijk lager bedrag dan voor de begroting voor dit jaar -aanvankelijk f.
700.000,
was geraamd. Deze positieve ontwikkeling is o.a. te danken
aan diverse uitgevoerde ombuigingen
en meevallers, zoals de uitkering van
het Gemeentefonds voor 1982. Wanneer het tekort voor 1983 kan worden
weggewerkt blijft er voor volgend jaar
een besteedbaar bedrag van om en nabij de f. 600.000,- beschikbaar voor
nieuwe voorzieningen.
Of dit bedrag ook werkelijk zal worden
benut en waaraan -gedacht wordt aan
de dekking van de eksploitatielasten
van f. 90.000,- voor een nieuw te bouwen wijkcentrum ('tStekkie) in nw.
noord- is een zaak waarover de nieuwe
gemeenteraad de nodige besluiten
moet nemen.
Wieer over dit onderwerp in de koerant
van a.s. vrijdag.

nieuws
• Er blijkt onder de leden van het gilde
der langvingerigen een grote variatie te
bestaan in de ontvreemding van de
begeerde goederen. Er worden auto's
brommers en fietsen gestolen, maar
ook onderbroeken van waslijnen meegenomen. Van de laatste kategorie
werd een half dozijn als vermist bij de
politie opgegeven.
• Er is de afgelopen dagen ook weer
flink geroofd in woonhuizen en villa's.
Zo verdween uit een pand aan de Parnassialaan voor een bedrag van f 17.000,aan zilveren en antieken voorwerpen. In
de Duinrooslaan gingen onbekenden er
eveneens met 't zilver en antiek vandoor.
De geschatte waarde f 12.000,-. Van de
daders tot op heden nog geen spoor.
• Het jongste politierapport vermeldt
verder een groot aantal knokpartijen.
Er vielen daarbij niet alleen rake klappen, maar er werd ook gebeten. Bij een
meningsverschil tussen bewoners van
een flat aan de Lorentzstraat beet een
van de vechtersbazen in de neus van
zijn tegenstander. Laatstgenoemde
beet terug en koos hiervoor de arm van
de aanvaller. De politie en de dokter
moesten er tenslotte aan te pas komen.
• Een prettig bericht voor ingezetenen
en vakantiegangers. Het golfslagbad van
het zwembad 'De Duinpan' aan de Vondellaan, dat enkele weken geleden wegens een defekt aan de leidingbuizen
buiten gebruik moest worden gesteld,
is weer open. De leiding is gerepareerd,
en men kan weer naar hartelust duiken
in de kunstmatig opgewekte golven.
Vanaf heden.

2e week rekreade

omroepers
AF TE HALEN 2 poesjes.
Zes weken oud. zindelijk,
niet apart Tel. 18246.

1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A RTTMAN
Telefoon 14365

familieberichten
DANKBETUIGING
Voor de vele blijken van sympathie en medeleven
tijdens zijn ziekte en overlijden van mijn zorgzame
en lieve man, vader en opa
ARIE DROMMEL
betuigen wij onze oprecht dank.
Mevr. Drommel-Keur
Dirk Drommel en zonen
Zandvoort, juli 1982.
Willem Drayerstraat 13

DRAAI NU:

020-214444
Ted^y Schottenpraeenteert
dagennacM
de Rode Kfiita-hilstmpeHijn

KLIMOPSCHOOL
DR. VISSERSTRAAT

Woensdag 28 juli knutselen de kinderen
de 'lege schatkist van Donderkondt' vol.
Tussen 15.00 en 17.00 uur vindt de
'Slag om Goudeiland' plaats,
voor donderdag 29 juli staat 'onderwa-.
terpaspoort' op het programma (10-12
uur), het Zeemonster slaat toe, om 15.00
uuren de poppen komen om 19.15
weer boven water.
Vrijdag 30 juli is het verstandig brood
mee te nemen. Het 'Droogwaterzangfestijn' duurt namelijk vier uur (10.00 14.00 uur).

schmink- en verkleedfeest 'op een slof
en een oude voetbalschoen'. Wie zijn
brood meeneemt hoeft tussen 10.00
en 14.00 uur geen honger te lijden.
De veelgeroemde Rekreade-vossejacht
start woensdag 28 juli om 19.00 uur
vanaf het Jan Snijerplein. Inschrijven
is mogelijk vanaf 18.45 uur.
En voor de volledigheid: de toegangsprijs voor de Rekreadeaktiviteiten is
nog steeds 3 kwartjes.

RK. NOODKERK
LINNAEUSSTRAAT
Het programma voor woensdag 28 juli
luidt: van 1 0 - 1 2 Kris-Kros (straattekenen) en van 15.00 -17.00 uur grote
pret bij het 'schoenschilderen'. Wel oude schoenen meebrengen!
Donderdag 29 juli moet het 'klompje
kleiklbmpje' het ontgelden (boetseren).
Het Songfestival om de Gouden Schoen
gaat van start om 15.00 uur, de poppenkast om 18.30 uur.
Vrijdag 30 juli is het tijd voor een

geslaagd standwerkerskonkoers
Het standwerkerskonkoers dat zondagmiddag plaatsvond op de Grote Krocht
trok een stroom van bezoekers De duizenden zonaanbidders die anders het
strand bevolkten, hadden nu een aardig
alternatief om de middag te vullen nu
de zon wat verstek liet gaan.

FAILLISSEMENTEN.
Bij vonnis van 1 juni 1982 van de
Arrondissements-Rechtbank te Haarlem zijn in staat van faillissement verklaard:
a. de vennootschap onder firma "La
Bastille Zandvoort B.V. i.o." gevestigd te Zandvoort, Haltestraat 58;
b. de vennoot Jaap Ygosse, geboren
te Rheden op 3 juni 1952, wonende te Zandvoort, van Galenstraat 160;
c. de vennote Margaret Louisa Rendol
geboren te llford, graafschap Essex,
op 2 october 1928, wonende te
Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, Zandvoorterweg 4;
met benoeming van Mevrouw Mr.
M.A.J. Tabingh Suermondt-Oostvogel
tot Rechter-Commissaris en van ondergetekende tot curator.
De curator verzoekt alle schuldeisers,
voorzover zulks nog niet is geschied,
hun vorderingen uiterlijk op 15 augustus 1982, onder eventuele preferentie
bij hem in te dienen. De lijsten der preferente en concurrente schuldeisers,
verdeeld in erkende en betwiste, zullen daarna zo spoedig mogelijk ter
griffie der Arrondissements-Rechtbank worden neergelegd.
De curator voornoemd:
Mr. W.F. Vorrink, Advocaat en Procureur,
Thorbeckestraat 36, 2042 G M Zandvoort,
Telefoon 02507-1 7583

gemeente
zandvoort
Burgemeester en wethouders maken bekend,
dat de volgende verkeersmaatregelen zullen
worden getroffen.

ZO'R vijfentwintig standwerkers waren
naar Zandvoort gekomen om hun artikelen aan de man te brengen. De manier
waarop dat gebeurt, is een theatervoorstelling op zichzelf. Het is dan ook plezierig, zonder je portemonnee open
hoeven te doen, zoveel artiesten aan het
werk te kunnen zien. De verkooppraatjes zitten vol humor en de lachsalvoos
zijn niet van de lucht. Ook wordt
het publiek bij de show betrokken en

Bij wijze van proef wordt voorlopig voor dit
jaar de Kerkstraat, het Kerkplein en een
gedeelte van het Raadhuisplein 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 in de periode van l
september tot 15 september.
De kruising Prinsesseweg (Busweg)-fietsoversteekplaats wordt als voorrangskruising
aangewezen in die zin, dat het verkeer op de
Prinsesseweg (de Busweg) voorrang heeft.

Willy Brand
mogen zij even het wonderbaarlijke artikel proberen. Want dat is een eerste
vereiste van een standwerkersprodukt,
het artikel moet een wonderlijk effekt
tot stand brengen en mag vooral niet
in gewone winkels te koop liggen. Deze
twee feiten zijn van essentieel belang
om de kooplust op te wekken.
Het publiek wordt onrustig en wil al tot
aankoop over gaan, maar de standwerker laat zich zich niet haasten. Door
jarenlange ervaring weet hij precies hoe
het publiek moet worden bespeeld. Dan

Vanwege verblijf buiten het
Koninkrijk zal
MR. P. EVGWERSEN
van 28 juli tot 23 augustus a.s.
GEEN SPREEKUUR houden.

als het juiste moment daar is, onderbreekt hij zijn verhaal - haalt even
adem- en gooit er dan zijn slotzin uit.
'Dames en heren ik heb u alles vertelt
over mijn produkt maar het is aan u
om van deze zeer zeer speciale aanbieding gebruik te maken'. Wel dat is niet
tegen dovenmansoren gezegd en het is
zelfs dringen geblazen om die wónderzeem, wonderborstel of wonderschroevendraaier te bemachtigen. De tientjes
wapperen in vele handen, want dat is
het magiese bedrag dat voor bijna alle
wonderspullen betaald moet worden.
En dat is nou het aardige van zo'n stand-

werkersmarkt. Je gaat geheel vrijblijvend een kijkje nemen en je denkt dat
kost me nu eens geen geld. Toch keer
je huiswaarts met plastic zakken.vol
wonderatikelen onder je arm geklemd.
Volgens de standwerkers heb je tientallen guldens bespaard en bovendien
nog kleine kadootjes er voor niets bijgekregen en je gaat totaal aan het feit
voorbij dat vóór dat alles toch je portemonnee open is gegaan.
Toch een wonderlijke zaak, beste dames en heren, zo'n standwerkerskonkoers. '

Het gedeelte van de Nieuwstraat gelegen
tussen de Diaconiedwarsstraat en de Diaconiehuisstraat wordt voor alle verkeer,
behalve voetgangers, in de richting van
noord naar zuid afgesloten.
De betreffende verkeersbesluiten liggen op
het raadhuis, afdeling algemene zaken, ter
inzage.
Zandvoort, 19 juli 1982.
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
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dolfijn uit zee
opgevist

bouwplan voor nieuw politieburo
volgende week in kommissie

De dolfijn die de laatste dagen voor de
kust van Noord- en Zuid-Holland werd
waargenomen is gistermorgen door de
trainer van het Dolfirama met behulp
van leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade uit zee opgevist^toen het dier
in ondiep water in moeilijkheden kwam
te verkeren. De dolfijn, een zgn. witsnuit, werd door de trainer en zijn assistenten direkt overgebracht naar het
Dolfirama.
Hoewel de overlevingskansen van de
witsnuit niet hoog worden aangeslagen zal alles in het werk worden gesteld de dolfijn, die in een afzonderlijke ruimte is ondergebracht, in leven
te houden.

Op de voor a.s. dinsdag 3 augustus vastgestel de openbare bijeenkomst van de
kommissie van algemene zaken en
ruimtelijke ordening zal het ontwerp
voor een nieuw te bouwen politieburo
worden gepresenteerd.
Aan de hand van tekeningen en een
eenvoudig schaalmodel zal de ontwerper van het gebouw, architekt A.E.A.
Leesberg uit Helmond, op de vergadering een toelichting geven op zijn bouwplan.
Het nieuwe buro, dat zoals bekend na
lang wikken en wegen is gesitueerd op
de plaats van het huidige onderkomen
van de politie aan de Hogeweg, zal inklusief garages een oppervlak krijgen
van 2300 m2 en plaats bieden aan zestig man personeel.
De indeling van de diverse afdelingen, dienstvertrekken, etc. is als
volgt gepland:
Op de begane grond worden zowel de
surveillancedienst, recherche als
het cellenblok gevestigd.
Op de eerste verdieping komen korpsleiding, beheersdienst, vreemdelingendienst, verkeersdienst en bijzondere
wetten. Op de tweede verdie'ping komen kantine en theorielokaal met
technische ruimten en in de kelder
fietsenberging en magazijnen. 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 dienstentree.
Naast de funktionaliteit van het gebouw is veel aandacht besteed aan
energiebesparende voorzieningen. Zo
heeft de toepassing van passieve zonne-energie ertoe geleid dat zoveel mogelijk werkvertrekken op de zonzijde
zijn gesitueerd. De ontworpen serres
zullen hun overtollige warmte via het
ventilatiesysteem door het gehele gebouw verspreiden.

h. havik
rondewinnaar

het nieuwe politieburo komt op de plaats van het huidige gebouw aan de Hogeweg

cenav wil helft pachtsom terug
Het kollege van b en w zal een verzoek
van Cenav-direkteur Vermeulen om de
helft van de pachtsom voor het circuit
over 1982 -het bedrag werd direkt na
afloop van de Grand Prix door de gemeente geind -terug te storten in
de kas van de Cenav aan de raad voorleggen.

Er zal door middel van een warmtewiel 70°/o warmtewinning uit ventilatielucht worden toegepast en
onderzocht in hoeverre elektriciteit uit windenergie kan worden opgewekt. Verder zal een hoge isolatiewaarde van vloeren, daken, wanden
en een dubbele beglazing zorg
moeten dragen voor een verlaging van
het energieverbruik met ruim 60°/o.

Vermeulen vroeg het kollege enkele weken geleden om de helft van de pacht
(f 300.000,-) te restitueren .teneinde de
Cenav in de gelegenheid te stellen de
Vereniging van Formule 1 Konstrukteurs (Foca) te betalen. B en w deelden
de direkteur in een brief mee geen reden
te kunnen vinden aan zijn verzoek te
voldoen. Maar om de belangen van de
gemeente en die van de Cenav 'zo zorgvuldig mogelijk af te wegen en op de
meest verantwoorde wijze te behandelen' beloofden zij Vermeulen de kwestie aan het oordeel van de gemeenteraad te onderwerpen.

ver zakelijk/kommersiele aangelegenheid onnodig in de politieke sfeer te
trekken/Door uw houding loopt de
zeer goede relatie met de Foca groot
gevaar', aldus de Cenav-direkteur in
zijn kabel aan b en w.
Verwacht wordt dat het verzoek van de
Cenav in de laatste vergadering van de
oude raad op dinsdag 31 augustus a.s.
zal worden besproken.

ZANDVOORTSE KOERANT

Deze reaktie heeft Vermeulen geprikkeld vraagt voor vakantiemaanden en permanent
tot het versturen van een telegram aan
b en w, waarin hij hen verwijt een~zuiKRANTEBEZORGERS(STERS)

waterstanden

De totale kosten van het nieuw te bouwen buro worden op dit moment begroot op een bedrag van f 7.300.000,-.
Een investering welke grotendeels door
het rijk zal worden vergoed. Het tijdstip waarop met de bouw kan worden
begonnen hangt af van het moment
waarop Den Haag de financiële middelen beschikbaar stelt.

30
-.-'
07.34
31
00.40
08.40
Doodtij 30 juli

De bijeenkomst van de kommissie vindt
plaats in de kommissiekamer van het
gemeentehuis -ingang Haltestraat- aanvang 20.00 uur.

eanduoortee Noerarfr
Vermeulen: geld terug

i

De woensdagavond door het zandvoortse tweewielerbedrijf Peter Versteege in
samenwerking met HSV 'De Kampioen'
georganiseerde Ronde van Zandvoort
is bij de amateurs geëindigd in een ritzege voor de zaandamse renner H. Havik. AchterJiem op het 80 km lange
parkoers door het centrum van het
dorp finishte. P. Mulder uit Utrecht en
P. v.d. Knoop uit Haarlem, resp. als
tweede en derde. De zandvoortse favoriet Wim Koene kwam als twaalfde
binnen. Bij de liefhebbers/veteranen
ging na een afstand van 40 km B. v.d.
Heuvel als eerste over de eindstreep.
Na hem passeerden J. v.d. Roest uit

12.16
13.24

aug.
L.W.
H.W.
H. W.
1 01.45 09.45
14. 20
10.34
15. 07
2 02.35
3 03 16
11.16
15.43
4 03.47
11.48
16. 15
5 04 22
12.22
16. 51
17.32
6 05.00
13.01
7 05 39
13.41
18. 12
8 06.23
14.23
18. 50
9 07.00
15.00
19 24
10 07 35
15.34
19. 57
11 08 12
16.11
20.35
12 08 .59
16.59
21.25
Springtr 7 en 21 augustus
Doodtij 14 en 28 augustus

20.15
21.24
L.W.
22.20
23.07
23.44
00.16
00.53
01.32
02.11
02.49
03.24
03.58
04.37
05.25

aanmelden bij het buro van de koerant
Achterweg 1 (bij de Haltestraat).
Jongens en meisje: kunnen zich vanaf
morgen voor het bezorgen van de koerant opgeven. Onze kantoortijden zijn
9.30 -12.00 uur en 14.00 17.00 uur.

Haarlem en J. v.d. Heuvel uit Uden als
tweede en derde de finishlijn. Plaatsgenoot Kees Lagendijk bezette de
twaalde plaats.
De publieke belangstelling voor het
wielerfestijn was zo mogelijk nog groter dan vorig jaar, toen de Ronde van
Zandvoort voor de eerste maal werd
verreden. Ook het voorprogramrna, w.o.
een pittige fietscross demonstratie,
trok veel bekijks en werd door de toeschouwers bijzonder gewaardeerd.

IN ONZE KADO-ARTIKELEN-AFDELING
TOT 50 °/o KORTING
Interaudio 1000, boxen - 40 w.
Lenco dr. tafel - dynm. element
Technics trangentiale dr. tafel
Interaudio 3000 - 100 w. boxen
Sharp port. ktv met afst. bediening
Optonica tangentiale - verticale 2
kanten automatisch bespeelbare
dr. tafel
Optonica dubbel cassette-deck

van f.
van f.
vanf.
vanf.
vanf.

499,- voor f.
279,-- voor f.
1298,-- voor f.
1198,- voor f.
1198,- voor f.

360,198,- .
848,- ^
698,-.
998,-

van f. 899,- voor f. 569,-van f. 1098,- voor f. 899,--

PEETERS ZANDVOORT BEELD + GELUID
dat moet je zien, dat moet je horen.

aukema: beleid voeren buiten
kollege is veel moeilijker

familieberichten

familieberichten

Verdrietig, doch ook dankbaar, delen wij U mede, dat heden uit zijn
dapper en zeer bewust gedragen lijden verlost is, mijn zorgzame lieve
man en vader
CORNELIS ZAAIJER

Nog even en wethouder Ide Murk Aukema kan de portefeuille van financiën,
onderwijs, personeelszaken, kulturele
zaken en emanciaptie overdragen aan
zijn opvolgers. Twaalf jaar lang heeft
de pvda-er aan het bestuur van de gemeente deelgenomen. Vrijwel zonder
uitzondering wordt zijn bestuurlijk
vakmanschao geroemd, zijn inzet en
kennis van zaken. Hij was de meest
gewenste wethouder bij de afgelopen
kollege-onderhandelingen, de beste
man op de beste plaats. Toch zal hij
de komende jaren als gewoon raadslid aanschuiven in het gemeentehuis.

op de leeftijd van 67 jaar.
Wies Zaaijer-Dalmeijer
Marjan Zaaijer
2042 NX Zandvoort, 23 juli 1982
Regentesseweg 6
De crematie heeft op verzoek van Kees in besloten kring plaatsgehad.

20 juli-26 juli 1982
geboren : Jerry zoon van P.J.C. Kramer en F.A. Rutgrink ; Linda dochter
van G.A. Daas en R.H. Willemse ; Jordi
dochter van E.S. Bluijs en J.M. van der
Donk ; Ronald zoon van R. Hakhoff en
J. van der Mije ; Ivo Johannes zoon van
W.C.D. Hoppe en A.J.P. Verputten.

De verkiezingen van 2 juni 1982 brachten de verrechtsing van de badplaats
overduidelijk in beeld. Progressief Zandvoort en in nog sterkere mate het politieke centrum kregen zware klappen
te verduren. Sociaal-demokraten, of zoals de nieuwe term luidt: demokraties
socialisten, staan in dat soort situaties
steeds weer voor hetzelfde dilemma:
graag willen besturen, deelnemen aan
de macht, maar tot welke prijs? De
pvda-zandvoort vond de prijs te hoog.
De Koerant vroeg de mening van rasbestuurder Aukema.

Heb je nooit met de gedachte gespeeld
om, als ze jou zo graag willen, in B en
W te gaan zitten? Tenslotte worden
de wethouders gekozen door de raad
en zo te horen wilden ze je allemaalt
behalve de pvda.
'Dat laatste is natuurlijk niet waar. De
pvda heeft mij van het begin af aan als
wethouderskanöidaat beschouwd. Maar
de voorwaarden waaronder, daar hoort
de meerderheid in de partij het over
eens te zijn. Dat is de enige juiste gang
van zaken. Maar het is waar, er zijn
mensen geweest die het als een mogelijkheid zagen. Dat geeft ook het nivo
van het politieke denken aan: Aukema
wil het graag dus hij pakt dat wel.
Naief hoor! '

ZUSTERDIENST
zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus a.s.
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
1 23 82.

overleden : Wïlly Cornelia Adriaanse
geb. Spaans geb. 52 jaar ; Jan Weber,
oud 85 jaar ; Alida Jacoba Keur geb.
Schaap oud 86 jaar; Adrianus Cornelis
Hertroys, oud 59 jaar.

GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie b«l
023 - 320202 (dag en nacht)

belangrijke adressen

kerkdiensten

Hoe voelt het door iedereen 'de beste
wethouder die we hebben' te worden
genoemd?
'Oh, ik ben ijdel genoeg om dat leuk te
vinden, dat heb ik nooit onder stoelen
of banken gestoken. Het betekent toch
dat je in de loop der jaren iets van jezelf hebt laten zien, je zaakjes kent,
ideeën naar voren hebt kunnen brengen. Maar als je het alle andere partijen hoort zeggen krijgt het op de
duur wel iets genants. Het gaat er dan
op lijken dat ze wel mij wilden maar
niet de pvda. En dat gaat echt niet.
De pvda is niet zomaar een klupje
mensen, het is de hele ideeenwereld
van het socialisme. En daarvan ben
ik ook een eksponent.'

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdltrut
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

HERVORMDE KERK
zondag 1 augustus a.s.:
10.00 uur : de heer J. Lasthuis
Aukema: we zullen ons als oppositiepartij in de nieuwe raad niet beperken
tot krities volgen ....

Wat is nu de reden dat de pvda al zo
snel afhaakte bij de onderhandelingen?
Op de eerste plaats natuurlijk het resultaat van de verkiezingen. Bestuur en
fraktie waren het er in grote meerderheid over eens: niet meedoen, tenzij...
Dat 'tenzij' staat in de bekende pvdabrief. Akseptatie van de Grand Prix
en het circuit, maar dan ook een nieuwe klausule in het kontrakt met de
Cenav, dat ze voor de andere races binnen afzienbare tijd aan de wet op de
geluidshinder zal voldoen. Voor mij
was al gauw duidelijk dat zo'n 'openbreek' klausule onaanvaardbaar zou
zijn voor de vvd. De positieve elementen en de toenaderingen waren bovendien nog eens uiterst knullig door de
vvd behandeld, misschien uit arrogantie,
misschien uit onkunde, niet weten hoe
je zoiets aan moet pakken als je samen
wilt werken. Voor de pvda was het aanleiding om te zeggen: zó hoeft het voorons niet.

Had je zelf wel verder willen gaan?
'Jazeker, en ik heb daar ook uitgebreid
voor gepleit, maar ik stond prakties alleen. Het standpunt van bestuur en frak-

prijsverlaging

Vanaf VRIJDAG 23 juli zijn wij weer open:
op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur,
zaterdags en zondags van 09.00 tot 19.00 uur.
METSUPER-KORTING EN SUPER-SERVICE.
Op ALLE benzine
f) l l

15 ct ECHTE KORTING
Graag tot ziens!
Burg. v. Alphenstraat. hoekTjerk Hiddesstraat - Zandvoort
(tegenover auto-ingang van circuit)

tie was heel duidelijk en principieel. Zij
zeiden: wij staan voor sociale woningbouw. Ook het circuit dient daaraan
ondergeschikt te zijn. Om zeker te zijn
van die woningbouw moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met de
Cenav over het terugdringen van het lawaai. En wel zo dat als ze zich daaraan
niet houden, het kontrakt vervalt. Daar
tegenover zou dan staan het verkrijgen
van een ontheffing voor het rijden van
de formule 1. Dat was geen haalbare
kaart. Ik vind dat de pvda in Zandvoort
het bestuur van de gemeente te veel
verengd heeft tot het circuit en het bouwen op de noorderlijke lokaties. Er is
waarachtig nog wel meer te doen. Ik
zou genoegen hebben genomen met een
schriftelijke verklaring van de Cenav
dat ze het lawaai van de formule 2 en
3 onder de normen zou brengen.
lees verder op pag. 3

GEREFORMEERDE KERK
zondag 1 augustus a.s.:
10.00 uur : prof. dr. J. Verhuyl te
Amsterdam
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 31 juli a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
20.00 uur : eucharistieviering in duitse
taal.
zondag 1 augustus a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

PROTESTANTENBOND
zondag 1 augustus a.s. geen dienst

eanduoortee hoerar*

strijd om begrotingsruimte '83
nu al begonnen
Zoals in de koerant van afgelopen dinsdag werd meegedeeld is de financiële
positie van de gemeente Zandvoort
aanzienlijk gunstiger dan verwacht.
Zo heeft de dit jaar uitgevoerde ombuigings- en bezuinigingsoperatie bij de
diverse gemeentelijke diensten de nodige besparingen opgeleverd en behoefde een reserve van f 240.000,-- om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen
niet te worden aangesproken. De voor
1982 gevreesde korting op de uitkering
van het Gemeentefonds bleef -gelukkig- uit en vertoonde zelfs een voordelig verschil met het voor dit jaar geraamde bedrag. Begroot was f. 11.641.692,en het werd f 11.772.866,-. Een meevaller voor Zandvoort inplaats van een
tegenvaller dus.
Door deze gunstige ontwikkeling in
barre tijden is het tekort op de gemeentebegroting voor 1983 geraamd op
f. 110.000,--. Ruim zes ton minder dan
de ontwerpbegroting voor dit jaar liet
zien. De demissionaire wethouder van
financiën Ide Murk Aukema -in september a.s. moet hij plaats maken voor

een andei— was dan ook bijzonder in
zijn nopjes. Hij kondige maandagavond
in de vergadering van de kommissie van
financiën aan dat na het wegwerken van
dit tekort door middel van nieuwe bezuinigingen, verhoging van de tarieven
en retributies en reorganisatie van de
huisvuilophaaldienst,volgend jaar een
bedrag van bijna f 600.000,- beschikbaar is voor de financiering van gemeenschapsvoorzieningen.
De socialistiese wethouder denkt daarbij in de eerste plaats aan de bouw en
eksploitatie van een nieuw wijkcentrum ter vervanging van het huidige 't
Stekkie in nw. noord. Het geld voor
nieuwbouw is aanwezig (f 870.000,uit de post staduitleg) en het te verwachten eksploitatietekort van f 90.00,per jaar zou kunnen worden gehaald
uit de pot van f 600.000,--.
Pvda en D'66 zijn er glad voor maar
inspraak nu, vvd en cda willen er nog
een nachtje over slapen. De als toekomstige wethouder van financiën getipte inspraak nu-man Flieringa zou
de f 600.000,- liefst direkt onder de

kurk stoppen. Hij voorziet nog zware
tijden en wil een appeltje voor de dorst.
Kandidaat wethouder Attema voor de
portefeuille van publieke werken hield
zich maandagavond geheel tegen zijn
gewoonte in op de vlakte. Hij moest
overleg plegen met zijn fraktie alvorens
kommentaar te geven. Peter Ingwersen
van het cda kon zich persoonlijk geheel
achter Aukema scharen, maar wilde
zich politiek nog niet vastleggen zonder zich met zijn partij- en fraktiegenoot Van As te hebben verstaan.
Maandagavond dus nog steeds geen duidelijk ja of néé tegen nieuwbouw van
't Stekkie. Een projekt waarover, zoals
de lezer van de koerant weet, nu al jaren wordt gediskussieerd. Maar Aukema is vastbesloten om door te zetten.
Als wethouder tot september a.s. en
daarna als gewoon raadslid gedurende
de nieuwe zittingsperiode van het dorpsparlement. Pal staan voor 't Stekkie
straalde hem maandag van het volle
gelaat. Het geld is er dank zij een weidoortimmerd financieel beleid. Dat
zal hij raad en kollege ongetwijfeld nog
vele malen onder ogen brengen.

vervolg pag. 2

aukema: beleid voeren buiten kollege
is veel moeilijker
Vond je naarde inhoud het standpunt van- opportunisme. Binnen een kollege is dat
fraktie en bestuur onjuist?
mogelijk, er buiten is dat veel moeilijker.
'Niet onjuist, maar principieel gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Politiek
is de kunst van het haalbare of liever,
zoals de fransen zeggen, de kunst om te
kiezen tussen de nadelen die oplossingen
met zich meebrengen. Ik ga er ook van
uit dat de pvda-stemmers toch willen dat
we zoveel mogelijk invloed uitoefenen.

Denk je echt dat daar binnen de huidige
politeke verhoudingen iets van terecht
gekomen zou zijn? Met andere woorden:
kun je niet beter oppositie voeren dan
voor spek en bonen medoen?
'Zo werkt dat niet in een gemeente!
Parlementje spelen in een gemeenteraad is, tenzij men de struktuurvan de
gemeenteraad verandert, een oneigenlijk gebeuren. Besturen is voor mij beleid voeren met anderen. Wil je die meekrijgen dan dient dat te gebeuren door
kennis van zaken, door de kracht van
argumenten. Om vanuitje eigen overtuiging je doelstellingen te bereiken zal
dat soms gepaard gaan met een stukje

Ben je kwaad over het standpunt van je
partij, zijn de verhoudingen verstoord?
Daar is geen sprake van. Ik vind het spijtig, dat wel, maar wrok, nee, absoluut
niet. Er is nog sen suggestie geweest
om vooraf in allerijl een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, maar
daar had ik geen enkele b°hoefte aan.
Als bestuur en fraktie het bijna unaniem
eens zijn, dan is dat volstrekt duidelijk.
Dan ga ik niet over hun hoofden heen
nog eens een poging wagen om mijn gelijk te halen.

Hoe zal nu de opstelling van de fraktie
zijn en jouw plaats daarin?
Ik verwacht niet anders dan dat de hele
fraktie zeer eensgezind zal optrekken.
Reken maar dat ik daar ook voor 100°/o
bij hoor. Onze fraktie bestaat uit mensen die gemotiveerd bezig zijn, kennis
van zaken hebben en kunnen argumenteren. Ik mis dat vaak bij anderen. Ik ben
eerlijk gezegd een beetje bang dat deze

derde week rekreade
begint zondag
Rekreade gaat de derde week van de
ontspanningsaktiviteiten voor de jeugd
van inwoners en badgasten in. Het programma dat in de Klimopschool aan de
Dr. de Visserstraat plaats vindt luidt als
volgt:
zondag 1 augustus 7.15 uur:
poppenkast op het Jan Snijerplein.
maandag 2 augustus
10-12 uur: Koning Wiebel op bezoekspel en knutselen. 3-5 uur Verkenning
Wibbelwobs - speurtocht en ganzebord.
dinsdag 3 augustus:
10-12 uur Jerome de Slome knutselen.
3-5 uur nieuwe kleren van de koning toneel.
woensdag 4 augustus :
10-12 uur vrouw v.d. Hoek laat ook van
zich horen - herkenningsspel.
3-5 uur vrouwtje zingt een toontje lager.
donderdag 5 augustus
10-12 uur Krim staat voor slim - ammusante spelletjes.
3-5 uur : Wibbel Wobs songfestivaltops.
7.15 uur poppenkast op het Jan Snijerplein.
vrijdag 6 augustus
10-14 uur vier-uursprogramma - verkiezing in Wiebel Wobs. Brood meebrengen.
In de noodkerk aan de Linnaeusstraat
staat het volgende op stapel om te worden uitgevoerd.
zondag 1 augustus:
6.30 uur poppenkast in het winkelcentrum.
maandag 2 augustus:
10-12 uur maken van een zeerovershol.
3-5 uur zeeroverspel
dinsdag 3 augustus:;
10-12 uur zeeroverij - toneel.
3-5 uur al weer spelen met de zeerovers
7.15 uur poppenkast in net winkelcentr.
woensdag 4 augustus :
10-12 uur maken van de schatkist en de
inhoud.
3-5 uur kettingverhaal van strips en tekeningen.
conderdag 5 augustus:
10-12 uur de scheepswerf - maken van
boten.

3-5 uur weer aan de rol met een schatkist.
7.15 uur poppenkast in het winkelcentr.
vrijdag 6 augustus:
10-14 uur vier-uursprogramma.
speurtocht naar de schat - piknik en
veel spelen, brood meebrengen.
De toegangsprijs voor Rekreade is
f 0,75.

raad de komende tijd een lachwekkende
boertige vertoning gaat worden. Als oppositiepartijen moeten we ons daar niet
door mee laten slepen. Ik kan je in ieder
geval wel verzekeren dat we ons niet
zullen beperken tot 'krities volgen'. We
zullen ook als alternatief serieuze plannen op tafel leggen. Er is genoeg te doen.
Maar toch, het besturen, dat zal ik heel
erg missen.

Strandpaviljoen 9 bij De rotonde
Vóór Het Casino en Hotel Bouwes
Telefoon 1 88 88
• ZATERDAG 31 JUL110-18 uur
OPEN BACK GAMMON TOERNOOI
voor beginners en gevorderden
(borden beschikbaar)
• ZATERDAG 31 JULI van 20-23 uur
GROTE BARBECUE
Vier soorten vlees
karbonade - kippepoot - braadworst
en shaslikpen met diverse sauzen,
salade en stokbrood.
Per persoon f 15,--.

Wat wens je het nieuwe kollege toe?
Genoeg verstand om in te zien dat beleid voeren iets anders is dan het negatief beoordelen van elke vraag die uit
de samenleving komt. En verder: het
zou natuurlijk aardig zijn als 2 van de
3 wethouders zo gauw mogelijk hun
plaats opgeven ten gunste van cda en
pvda. Dan kunnen we over een reëel
kollegeprogramma gaan praten.

evenementen
agenda

Vanwege verblijf buiten het Koninkrijkzal
DIRK BUWALDA
van 9 augustus tot 23 augustus
GEEN SPREEKUUR houden
In Grillhouse 'La Bastille'
P.S.
La Bastille is desondanks WEL
geopend.

zaterdag 31 juli :
Fly Away vliegerwedstrijd, voorronde
ned. kampioenschap en vliegervierdaagse, strand bij Bad Riche: aanvang
11.00 inl. tel. 14618.
zaterdag 31 juli :
nationale folkloremanifestatie, mmv.
DeWurf, Gasthuisplein, aanvang 14.00
uur.
Zondag 1 augustus:
Talentenjacht op het strand bij pav. 7
Johnny, inl. tel. 020 - 24 58 52 of
02507 17170.

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

jeugdfilm
Op woensdag 4 augustus wordt de film
"De Wnderkaravaan"
gedraaid voor kinden die 10 jaar en
ouder zijn.
Aanvang: 3 uur en de toegang is gratis.
Kinder die belangstelling hebben,
moeten op de jeugdafdeling een
kaartje komen halen.

f Heringa: ook bouwmeester
'En het ontwerp is notabene van mij'
riep maandagavond een verbolgen P.
Flieringa aan het slot van de vergadering van de kommissie van financiën.

Gerkestraat die hem -Flieringa- had
uitgenodigd om bij de oplevering en
naamgeving van het pand aanwezig te
zijn. Dit mondelinge verzoek van de
architekt zou worden gevolgd door een
officiële uitnodiging. Flieringa had deze
echter nooit ontvangen.
Hij was nog zo vriendelijk geweest enkele dagen voor het gebeuren naar de uitnodiging te informeren, waarbij de architekt hem had verzekerd dat de uitnodiging onderweg was. Maar wat er
ook in de brievenbus rolde: geen uitnodiging. Flieringa wilde dit wat hij
noemde 'onbeschofte gedrag' in de
kommissievergadering aan de kaak stellen en voegde daaraan toe 'dat hij het
bouwwerk op de plaats van zijn vroegere dokterpraktijk had bedacht'.
Voorzitter Aukema reageerde met de
opmerking dat de woordan van de geachte afgevaardigde Flieringa in de notulen zouden worden vastgelegd.

WONINGRUIL
aangeb.: 4 kam. flat in Leiden (Merenwijk), balkon zd.-w., gr. woonkeuken.
huur f 620,- p.mnd.
Gevr.: eengezinswoning / 3 of 4 kam.
flat in Zandvoort.
Inlichtingen tel. 071 - 21 0210 b.g.g.
02507-16332

omroepers
TE KOOP aangeb. Datsun
Violet bouwj. '81 kilom.stand 20.000 km. Prijs n.o.
t.k. Tel. 02550 - 16036
Bellen na 18 uur.

Arme architekt Wagenaar: de omwonenden van 'Sterre der Zee' noemen
zijn tekening voor de bebouwing van
de Hogeweg 'foeilelijk' en nu claimt
een raadslid zijn ontwerp voor de flat
'Sandevoerde'.

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RJTMAN
Telefoon 143 65

Drukwerk voor iedereen!
Flieringa: 't is mijn ontwerp
Deze verrassende mededeling volgde op
een aanval op de architekt van de flat
op de hoek Brederodestraat/Dr. C.A.

D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746
Gatthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

VERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

pantalon
van
voor 59,-

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

kostuum
50% KORTING
HEMDEN korte mouw f 49,JACK's f 65,speciaal aanbieding
2 hemden ter waarde van f 80,voor f 49,PHIÜPSEN MANNENMODE
Haltestraat 40-42
Telefoon 1 6218

play-in

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020- 24 04 34
zandvoort / kerkstraat 11 / tel. 02507 -1 35 80

OOK ZONDAG'S
GEOPEND

Installatie bureau

OKOEMI1ÏHN B.Y.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

UITSLAG
TREKKING VAN 22 JULI 1982
31 14 30 90 39 49 61 78 53 15
59 13 47 54 88 50 68 41 69 66
43 26 71 07 58 19 96 97 35 84
79 81 51 10 83 91 36 72 80 11
34 16 73 64 48 27 45 74 22 77
89 95 57 94 03 29 28 08 44 23
63 32 k92 A 33 98A *
* ***
PRIJS IN NATURA: DEELNEMERS No. 044148459
L

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 -1 8484*

A

Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen bovenstaande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden; wij
sturen alle winnaars schriftelijk bericht.

VOOR UW EXTRA
ZEKERHEID
KEISBUREAU

-•^BBHftr' ^^BÉ^^ ^WOBl

BEL
PUZZELLIJN
U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen J»e. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort )
Verbindingsweg 38 ~ Bloemendaal
Telefoon 023- 260533

Bij de trekking van 05-08-1982 kunt u
de volgende prijs in natura winnen:

een Philips portable \
kleurentelevisietoestel\
r
\

37 cm beeldbuis)

Informaties betreffende Begrafenissan of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Nieuw Nieuw Nieuw
Videotheek Zandvoort
Postbus 374.
2040 AJ Zandvoort

REISBUREAU
KERKMAN
Gioti'1 Krocht 20
Z.mclvootl
' T ' - l i - f o o n 02507 12[>60 1 3 2 0 3 '

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

Bel voor prijsopgave
en titel lijst
02507-18326
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

tussen 16.00-18.00 uur.
behalve zondags
Wij bezorgen en halen de
, banden bij u thuis.

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65. tel. 12060

&
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tol. 12596 b.g.g. 13769

voor:

voor
reparatie- dakbocMddng • voftaouwfnyM
en loodgletereweik

bel 02507 17353

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN an
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

dinsdag 3 augustus 1982
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twaalf maanden zomer
definitief ter ziele

• Zoals ieder jaar gaat ook- dit keer het
hoogseizoen gepaard met de aangifte
van een stroom van diefstallen. Voorkeur genieten -zo blijkt uit het politierapport- fietsen, brommers en surfplanken. Maar ook sieraden en geld zijn
geliefd bij het gilde der langvingerigen.
De recherche heeft de handen vol aan
het zoeken naar de ontvreemde goederen en de dieven, die soms zeer snel te
werk gaan. Vooral op het strand zijn ze
zeer rap in het gappen van alles en nog
wat. De politie bindt de bezoekers van
de kuststrook dan ook op het hart goed
op hun spullen te letten.

Een plan voor de bouw van een giganties rekreatieoord op het binnenterrein
van het circuit -een soort voorloper
van de utopien van Horde- zal in de
vergadering van de kommissie van algemene zaken en ruimtelijke ordening van
hedenavond waarschijnlijk zonder veel
plichtplegingen ten grave worden gedragen.
Het kollege van b en w stelt de kommissieleden voor in te stemmen met de intrekking van het inmiddels al acht jaar
oude bezwaarschrift van de gemeente
Zandvoort tegen het besluit van Gedeputeerde Staten goedkeuring te onthoüden aan het mammoetprojekt 'Twaalf
maanden zomer' op het binnenterrein
van de racebaan.

Nog een ontwerp staat op de nominatie
Om te worden geschrapt. Het gaat om
een ontwerp-bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van een aantal woningwetwoningen op het terrein tussen de
remise van publieke werken en de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kamerlingh Onnesstraat in nieuw noord.
De inspekteur van de volksgezondheid
heeft b en w laten weten niet met de
bouwvan de woningen akkoord te kunnen gaan in verband met de verwach-

'Twaalf maanden zomer: alweer een hoogvlieger ten val...
gen op resp. de terreinen Julianaschool,
Klimopschool, Groot Kijkduin, Sterre
der Zee, en Hogeweg 62. Voor het derde kwartaal 16 woningen een Hogeweg/
Westerparkstraat en voor het vierde
kwartaal 52 woningen op het terrein
van De Schelp aan de Dr. C.A. Gerkestraat. Voor 1984 zijn 56 woningen op
het terrein aan de Van Lennepweg (voormalige sleep in) gepland en 98 woningen aan het Stationsplein.
Op basis van dit schema stelt de hoofdWanneer de kommissie er mee akkoord
ingenieur-direkteur aan het eind van
gaat willen b en w de hfd. ing. huis1982 het aantal te bouwen woningen
vesting navolgend verlanglijstje voor
in '83 en '84 vast.
de woningbouw in 1983 toesturen. Voor Dit jaar mocht Zandvoort 125 huizen
het eerste kwartaal van volgend jaar 59
bouwen.
woningwetwoningen, 26 HAT-woningen, 17 HAT-woningen, 62 premiehuurwoningen, en 13 premie A-koopwonin-

te stankoverlast van de nabijgelegen
installatie en de geluidhinder van de
racebaan.
Omdat het kollege waarschijnlijk weinig brood ziet tegen de afwijzing van
volksgezondheid in beroep te gaan, stelr
het de kommissieleden voor het
bestemmingsplan zodanig te wijzigen
dat er in plaats van huizen werkplaatsen
voor ambachtelijke bedrijven kunnen
werden gebouw.

MERK

GEOPEND
op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur,
zaterdags en zondags van 09.00 tot 19.00 uur.
MET SUPER KORTING EN SUPER-SERVICE.
Op ALLE benzine
Y\\\

15 ct ECHTE KORTING
Graag tot ziens/
Burg. v. Alphenstraat, hoek Tjerk Hiddesstraat - Zandvoort
Super
Normaal

L.W.
22.20
23.07
23.44
00.16
00.53
01.32
02.11
02.49
03.24
03.58
04.37
05.25

eanduoortee Noeranh

prijsverlag/^
rti£

waterstanden

aug.
H.W.
L.W.
H.W.
1
01.45 09.45
14.20
2 02.35
10.34
15.07
3
03.16
11.16
15.43
• En de brandweer waarschuwt het
4
03.47
11.48
16.15
publiek uiterst voorzichtig om te gaan
5
04.22
12.22
16.51
met vuur in de kurkdroge duinbegroeiing, 6
05.00
13.01
17.32
zoals het aansteken van een sigaret en
13.41
7
05.39
18.12
het wegwerpen van brandend rookgerei.
8
06.23
14.23
18.50
Totnogtoe zijn duinbranden van enige
9
07.00
15.00
19.24
omvang -gelukkig- uitgebleven. La10 07.35
15.34
19.57
ten we dat zo houden, adviseren de
11
08.12
16.11
20.35
zandvoortse vuurbestrijders.
12 08.59
16.59
21.25
Springtij 7 en 21 augustus
• In verband met het bereiken van de Doodtij 14 en 28 augustus
pensioengerechtigde leeftijd heeft de
heer Arnoldus begin deze maand zijn
funktie als direkteur van het PTT-kantoor Zandvoor-t neergelegd. De funk-'
tionaris begon aan het eind van de jaren
dertig op 20-jarige leeftijd zijn loopbaan
bij de PTT en was, voor hij in 1962

Hoofdbestanddeel van het thans vrijwel
vergeten plan was een vermaakcentrum
onder een glazen koepel van honderden
meters doorsnee. In de winter en bij
slecht weer in de zomer zou kunstmatig zonlicht onder de glazen stolp voor
aangename temperaturen zorgen. Het
ontwerp voor dit non-stop pretpark
werd door het toenmalige gemeentebestuur o.l.v. burgemeester Nawijn begroet als het toeristies ei van Colümbus.
De bevolking van Zandvoort reageerde
aanzienlijk minder opgetogen op het
met veel bombarie gepresenteerde plan
en verwees het naar het rijk der fabelen.
Dat skepsisme is juist gebleken. 'Twaalf
maanden zomer' ging dezelfde weg als
de olympiese spelen van de canadese
zakenman en verdween in het niet. Het
projekt zal naar mag worden aangenomen vanavond met een korte slag van
de hamer worden afgevoerd en bijgezet in de grafkelder van de na-oorlogse
toeristiese fantasiën. Die moeten nu zo
langzamerhand boekdelen beslaan.

kort & klein

de leiding kreeg van het kantoor Zandvoort, werkzaam in Leiden, Alkmaar en
Heiloo.
Vanwege de vakanties van het personeel
is het officiële afscheid van de heer Arnoldus vastgesteld op vrijdag 27 augustus a.s. in de rekreatieruimte van het
PTT-kantoor aan de Louis Davidssstraat.
Tussen 16.00 en 17.30uue kan men op
die datum de hand drukken van de heer
Arnoldus. Op het moment van het ter
perse gaan van dit nummer was over de
opvolging van de direkteur nog niets bekend.

166,6ct. p.ltr.
161 ct. p.ltr.

evenementen
agenda
vrijdag 13 zaterdag 14 en zondag 15
augustus:
europese prindle kampioenschappen
door watersportvereniging, 'Zandvoort'
Zuiderstrand.
zaterdag 14 augustus:
voetbaltoernooi door 9 jeugdelftallen
van Ajax en Zandvoortmeeuwen, aanvang 10.00 uur, terrein zvm.
zaterdag 14 augustus:
voetbalwedstrijd tussen zandvoortmeeuwen 1 en nee (ere-divisie) hoofdterrein
Zandvoortmeeuwen, aanvang 19.00 uur.
zaterdag 14 augustus :
vuurwerk op het strand vpór de Rotonde, aanvang plm. 22.00 uur.
zondag 15 augustus:
branding windsurfen om het Ned. Kampioenschap, aanvang 10.00 uur.

te hadden genomen de kostuumpresentatie gade te slaan. Ook de mannen en
vrouwen in de vaak dikke kleding van
weleer moeten het bepaald benauwd
gehad hebben. Maar zij lieten niets merZo gaf de folklorevereniging 'De Wurf'
ken en voerden een perfekte show op
op het Gasthuisplein de jaarlijkse show
die werd afgewisseld met bekende en
van oude klederdrachten uit diverse
plaatsen in ons land en vond op de race- minder bekende folkloristiese dansen.
De braderie zondagmiddag op de race
baan in de noorderduinen een braderie
baan genoot het voordeel van een beplaats. Slecht weer heeft de bedenkelijke faam als spelbreker op te treden bij wolkte hemel waardoor veel mensen,
die eerst van plan waren naar strand
openluchtmanifestaties, rnaar ook een
zonovergoten dag met temperaturen die en zee te gaan .besloten een bezoek aan
men doorgaans in tropiese streken aan- de stalletjes en kramen op het rechte
eind van het circuit te brengen. Grote
treft kan het publiek er van weerhoubelangstelling bestond ook voor het
den in grote getale acte de présence te
geven bij uitvoering, etc.
optreden van bekenden artiesten uit de
Voor het bijwonen van de klederdrachten wereld van de lichte muze, die de braderie
manifestatie zaterdagmiddag was het in
zowel vokaal als instrumentaal opluisfeite te warm en niet alleen voor de toe- terden.
vervolg pag. 2
schouwers die ondanks de hitte de moei-

Evenementen bij de vleet het afgelopen weekeind in het bloedwarme Zandvoort.

vervolg van pag. 1
Zaterdag werd er bij paviljoen Rich aan
het noorderstrand gevliegerd om de
'Zilveren Vliegvan Zandvoort'. Een door
Fly Away georganiseerd evenement,
waaraan door in totaal acht vliegeniers
met veel enthoesiasme werd deelgenomen.
'Niet het aantal maar de kwaliteit geldt',
zei organisator Edo van Tetterode na
afloop. Bij genoemd etablissement vond
tevens de jaarlijkse miss-panorama verkiezing plaats.
De zandvoortse Laurance Blik werd
door een jury als mooiste meisje van
het strand gekozen.
Zondag herdacht vvv-direkteur Theo
Hilbers het f eit dat hij 12 1/2 jaar als
leidend funktionaris bij het plaatselijk
buro vreemdelingenverkeer werkzaam
was. Over dit jubileum meer in de koerant van a.s. vrijdag.

derde week
rekreade
KLIMOPSCHOOL
DR. VISSERSTRAAT
woensdag 4 augustus :
10-12 uur vrouw v.d. Hoek laat ook van
zich horen - herkenningsspel.
3-5 uur vrouwtje zingt een toontje lager.
donderdag 5 augustus
10-12 uur Krim staat voor slim - ammusante spelletjes.
3-5 uur : Wibbel Wobs songfestivaltops.
7.15 uur poppenkast op het Jan Snijerplein.
vrijdag 6 augustus
10-14 uur vier-uursprogramma - verkiezing in Wiebel Wobs. Brood meebrengen.

JAZZ Ki:iIIM>

nu:m u int?
3 dagen gratis Jazz in Zonnig Zandvoort
VRIJDAG 6 AUGUSTUS
Van 21.00 uur in 15 horeca bedrijven live jazz.

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
Vanaf 13.00 uur Streetparade in het dorp en op het strand.
7 Orkesten nemen hier aan deel.
Van 16.00 - 24.00 uur Openlucht Festival ©p het Gasthuisplein
6 orkesten treden hierbij op tw.:

ALL STARS m.m.v '
Ray Kaart - trompet
Eddy Sanchez - vibrafoon
Thijmen Hoohverf - gitaar
Harry Verbeke -saxofoon
Rob Agerbeek - piano
Jack Schols - bas
John Engels jr. - drums
Pete Cronelly; vocals
Milly Scott - vocals

RK. NOODKERK
LINNAEUSSTRAAT

THE JAZZ B E M I N D THE BEACH-BUS
Speciale vervoersservice voor alle Jazz
kroegentocht bezoekers. Deze avond
zal ervan 21.00 - 01.30 uur een bus
kontinu het hele jazz circuit langsrijden,
deze stopt bij elk horekabedrijf waar
live jazz te beluisteren is.
U kunt dus bij elk jazz-café in- 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 (winkel centrum nieuwnoord). Om plm. 21.00 uur vertrekt de
eerste bus daar om u veilig naar het centrum te brengen.
Om 22.00 uur vertrek hij voor de 2e
richting centrum. Fredje van Rhee heeft
natuurlijk voor gepaste (jazz) muziek
gezorgd.
Na afloop zal de bus de bewoners van
Nieuw-Noord (en alles wat daar tussen
ligt) weer veilig thuis brengen.
De bus vertrekt dan om 01.15 uur vanaf het Raadhuisplein en zal zo vaak tijden als nodig is.
Dus: 1e rit vanuit nieuw noord naar centrum plm. 21.00 uur: 2e rit vanuit nieuw
noord naar centrum plm. 22.00 uur.
Van 21.00 uur tot 01.00 uur doet deze
bus kontinu alle jazz plaatsen in hetcentrum van het dorp aan.
Vanaf 1.15 uur vertrekt de bus vanaf
het Raadhuisplein naar nieuw-noord
om 01.45 uur voor het laatst.

woensdag 4 augustus :
10-12 uur maken van de schatkisten de
mhoud.
3-5 uur kettingverhaal van strips en tekeningen.
conderdag 5 augustus:
10-12 uur de scheepswerf - maken van
boten.

BATIDA Latin Jazz
8 mans-formatie met José Koning Vocals

3-5 uur weer aan de rol met een schatkist.
7.15 uur poppenkast in het winkelcentr.
vrijdag 6 augustus:
10-14 uur vier-uursprogramma.
speurtocht naar de schat - piknik en
veel spelen, brood meebrengen.
De toegangsprijs voor Rekreade is
f 0,75.

steun
ons werk

HOT CLUB '69 Swing
5 mans-formatie

PAPA BUE'S VIKING JAZZBAND

ANDRE VALKERING
KWARTET boogie boogie
SHIRLEY ZWERUS - vocals
NORTH SEA JAZZ BAND
oude stijl orkest

uit Denemarken.

6 mans-formatie

Alle evenementen zijn gratis toegankelijk.

ZATERDAG- en ZONDAGMIDDAG
van 13.00 - 16.30 uur in 5 strandpaviljoens live jazz. .

INTERNATIONAL

k

giro
454000

ZONDAG 8 AUGUSTUS
11.30 uur op het Gasthuisplèin Interkerkelijke Dienst
met heel veel jazz.

Opwtbm BiUtothwk Zandvoort
PrinmMwog 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

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.

OVERZICHT AKTIVITEITEN
IN AUGUSTUS
EXPOSITIES:
• Van Beringstraat tot Wounded Knee: t/m 14
augustus in de expositiezaal plexiglas van
Meriam Visser.
• vanaf 16 augustus: indianen in stripverhalen.
• Jazz behind the beach festival: t/m 8
augustus.

omroepers
1948

-

ZONDAGMIDDAG ^
16.30 uur Jazz-Matinée op het Gasthuispleip.

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

vanaf 18 augustus: informatie *over de
Tweede Kamerverkiezingen.
AKTIVITEIT:
• woensdagmiddag 4 augustus: jeugdfilm
"De Kinderkaravaan", aanvang 15.00 uur;
toegang gratis (kaartjes op de jeugdafdeling)
• donderdagavond 26 augustus: lezing door
Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

DRAAI NU:

jeugdfilm

020-214444
TELB-UMSTBMPn.

Tmtty Schotten prM*nt**rt
dag Minacht
d« Rod« Kiuis-lul*ténp*mjn

vrijdag 6 augustus

BATIDA

Op woensdag 4 augustus wordt de film
*De Kinderkaravaan"
gedraaid voor kinden die 10 jaar en
ouder zijn.
Aanvang: 3 uur en de toegang is gratis.
Kinder die belangstelling hebben,
moeten op de jeugdafdeling een
kaartje komen halen.

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 uur,
toegang gratis.
JEUGDAFDELING:
• elke woensdagmiddag voorlezen voor kinderen tot 11 jaar.
• vanaf 9 augustus: tentoonstelling rondom
Paul Biegel.
FONOTHEEK:
• in verband met het Jazz Behind the Beach
festival is een extra kollektie jazz platen
aanwezig.
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nieuw politieburo krijgt glazen serres
voor warmtewinning dienstvertrekken

De ontwerper van het nieuwe politieburo, de helmondse architekt A.F.A.
Leesberg, hecht bijzonder veel waarde
aan energiebesparende voorzieningen
en middelen om die op te wekken, zoals de toepassing van passieve zonneenergte. D.w.z. zonder gebruikmaking
van mechniese middelen de stralen
van de zon opvangen via lichtdoorlatende materialen.
In dit geval door het aanbrengen van
metershoge glazen vensters, door de
bouwmeester serres genoemd, aan de
zuid (voor) zijde van het gebouw. De
in deze serres opgevangen en opgeslagen zonnewarmte zal via een speciaal
ventilatiesysteem door het gehele kompleks worden verspreid en gereguleerd.
Van deze methode wordt een warmtewinning van cirka 70°/o verwacht. Overtollige warmte zal door daarvoor geeigende apparatuur worden afgevoerd,
terwijl zonnewering aan de buitenzijde
van de dubbele beglazing van het buro
achter de zonnevensters moet zorgen
dat niet te veel zonlicht in de dienstvertrekken, etc. schijnt. Volgens architekt
Leesberg, die zijn plan dinsdagavond
in de kommissievergadering van algemene zaken en ruimtelijke ordening
presenteerde en toelichtte aan de hand
van plattegronden en een eenvoudig
schaalmodel, is reeds bewezen dat het
systeem in de praktijk uitstekend voldoet.

Bovenstaande schets toont de voorgevel van het nieuwe terrasvormige politieburo op de plaats van het
huidige gebouw aan de Hogeweg. Op de begane grond worden surveillancedienst, recherche en het zgn.
arrestantenblok (zijde Poststraat) gevestigd. De eerste étage is bestemd voor de korpsleiding, beheers-,
vreemdelingen- en verkeersdienst alsmede bijzondere wetten. Op de bovenste étage komen kantine, theorielokaal en de benodigde techniese ruimten. Onder het gebouw zijn fietsenberging en magazijnen gesitueerd. De rest van het kompleks bestaat uit garages die rond een binnenplein aan de kant van de brandweer
worden gegroepeerd. Aan de samenstelling van het pakket van eisen voor de indeling van het nieuwe buro
zijn twee inspraakronden met het personeel voorafgegaan.
Over het tijdstip waarop met de bouw
van een nieuw politieburo kan worden
begonnen valt echter nog geen zinnig
woord te zeggen.
Misschien dit jaar nog, maar het kan
ook nog wel tien jaar duren. Het kollege
van b en wen de korpsleiding blijven
echter optimisties. Kortom: de zonzijde houden.

EEN GOUDEN GREEP 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 f 9,95 - Ray Conniff f 9,95
- Johnny Ray f 9,95 - The Three Degrees f 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 f 9,95 - The Kilima
Hawaiians f 9,95 - Little Richard
f 9,95.

Het ontwerp is door de leden van de
kommissie in het algemeen gunstig
ontvangen. Wel rezen er nog enkele
vragen m.b.t. het eksperimentele karakter van de energiebesparende maatregeBIJ
len. Zo wilde het raadslid Attema (vvd)
voorkomen dat het nieuwe buro 'als
proefkonijn zou gaan dienen'. Op dit
gebied had de gemeente enkele minder prettige ervaringen opgedaan.
Maar na het geruststellende antwoord
van de welbespraakte architekt zag
Attema zelfs een mogelijk voordeel in
de toepassing van zonnevensters, serres,
e.d.. 'Misschien dat Den Haag nu eerder
met de financiële middelen over de
brug komt', opperde hij.

RADIO PEETERS
BEELD en GELUID
Haltestraat 56
Telefoon 13618

burgerlijke stand
IN ONZE KADO-ARTIKELEN
AFDELING
TOT 50% KORTING
PEETERS ZANDVOORT
BEELD en GELUID
H altestraat 56

aug. H.W.
L.W.
H.W.
1 01.45 09.45
14.20
10.34
15.07
2
02.35
3
03.16
15.43
11.16
4
03.47
11.48
16.15
5
04.22
12.22
16.51
6
05.00
13.01
17.32
13.41
7
05.39
18.12
18.50
14.23
8
06.23
15.00
19.24
9
07.00
15.34
10 07.35
19.57
11 08.12
16.11 20.35
12 08.59
16.59 21.25
Springtij 7 en 21 augustus
Doodtij 14 en 28 augustus

L.W.
22.20
23.07
23.44
00.16
00.53
01.32
02.11
02.49
03.24
03.58
04.37
05.25

FOTOKOPIEIM
nu nog slechts
25 CENT PER STUK
PEETERS ZANDVOORT
Haltestraat 56

pen wil stroomtoevoer bouwes afsnijden
Door middel van een uitspraak van de
president van de haarlemse rechtbank
in kort geding wil de beheerder van het
onlangs bankroet verklaarde Bouwes hotelkonsern voorkomen dat het Prov.
Elektriciteitsbedrijf van Nrd. Holland
de levering van stroom aan de kusthotels, kasino en Dolfirama staakt wegens onbetaalde lichtrekeningen tot
een bedrag van f 145.000.-.
Het PEN kan op grond van een eerder
gedane uitspraak van de Hoge Raad
een onderneming die falliet is gegaan
van het lichtnet afsluiten, dit in tegenstelling tot een partikuliere verbruiker
die bankroet is verklaard. De levering
van stroom wordt namelijk beschouwd
als een eerste levensbehoefte.
Dit laatste gaat volgens de beheerder
ook op voor de Bouwes-hotels waar
135 mensen werken en de partikulieren die een appartement in Bouwes
Pal ace aan de kop van de Zeestraat
hebben gekocht en bewonen. Zij zullen ernstig gedupeerd worden indien
het PEN er toe overgaat de stroomleverantie te staken, aldus de beheerder.
Tijdens de behandeling van zijn verzoek het PEN te verbieden de stroomtoevoer af te sluiten, suggereerde de
beheerder dat zich meerdere gegadigden voor de overname van het bedrijf
hebben gemeld. Maar een waterdichte
garantie dat de hotels binnen korte
tijd van eigenaar zullen wisselen en de
gasten-eksploitatie voortgezet, kon hij
niet geven.
Maandag a.s. zal de president over het
verzoek van de beheerder een beslissing
nemen.

Vier maanden geleden werd het toen
al op de rand van een faillessement ver27 juli - 2 augustus 1982
kerende Bouweskonsern gekonfronteerd
geboren: Xiomara Daniëlle dochter
met een aanmaning door de gemeente
van J.B. Bernabela en S. van Soolingen; Zandvoort van f 250.000.- aan onbetaalEveline Marijke dochtervan J.F.M. Mut- de rekeningen voor de levering van gas en
saerts en M.C. Bodt; Annemiek dochter water.
van A. Koper en M. Terol.
Er werd een afbetalingsregeling getroffen die.volgens de gemeente,tot op heoverleden : Gerrit van Veen oud 74
den door het konsern korrekt wordt
jaar; Cornelis Zaaijer oud 67 jaar.
nageleefd.

foto Jacob Koning
Bouwes straks in het duister... ?
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Nu er sprake is van
een nieuwe beheerder
is het misschien we]
aardig om met deze
ansichtkaart te herinneren aan de oorspronkelijke bestemming van
de Clara-kliniek, namelifk een tehuis voor
joodse tuberculosepatientjes. Onwillekeurig gaan in dit verband ook de gedachten terug naar de oorlogsjaren toen de duitse bezetters bij een
inval de Clara-stichting
verlaten aantroffen.
Precies op tijd was het
eveneens joodse, personeel met alle kinderen midden in de
nacht met vrachtwagens naar Drente vertrokken en daar ondergedoken.

huwelijksbreuken in zandvoort
tussen wetenschap en zomer-journalistiek
Aan komkommertijd komt de koerant
dit jaar maar niet toe. Veel onnozels
blijft zo voor de trouwe lezer verborgen.
Gelukkig zijn er genoeg bladen in nederland die zich daarin gespecialiseerd
hebben, zodat u de zomer toch wel
door kunt komen zonder u al te zeer
te vermoeien. Maar helemaal in de
steek laten willen we u niet.

en schrijver van het boek 'social history
of monogamy' reageert wat bits op het
artikel: 'De oppervlakkigheid ten top.
Er voltrekt zich op dit moment een historiese wending in de intermenselijke
relaties. Daar moeten we eerder blij om
zijn. Het probleem ligt helemaal niet
bij de echtscheidingen maar bij de kommercie die een slaatje prpbeert te slaan
uit de onzekerheid die mensen in dit
In het julinummer van 'Partner' (maand- tijdsgewricht van overgang ervaren.
blad voor relaties, gezondheid en sexuVult u zelf maar in: platen-, boeken-,
aliteit) blijkt de redaktie de parel van de tijdschriftenindustrie, horeka en therahollandse stranden ontdekt te hebben.
peutiese industrie. 'Daarna volgt een
'In Zandvoort, meldt het tijdschrift,
uiteenzetting over de toenemende inwaar de sfeer bepaald wordt door een
vloed van de linkerhersenlob op het horcasino, een circuit en topless zonnende
monaal metabolisme van de westerling.
dames, is het echtscheidingspercentage
Wat de koerant u graag bespaard. Ook
het hoogste van nederland, op amstereen alwetend kultuurfilosoof is maar
dam na. Partner zocht gedetaileerd uit
een mens.
waarom.'
Mevrouw Duikers, zandvoortse van geHet blad dat roem en geld vergaard
boorte, lektor psychologie in Amsterdoor artikelen als 'hypno-therapie: wég dam kijkt er iets anders tegenaan. 'De
jaloezie' en 'de psychiater over Oek de
ideologie van de zelfontplooiing beJong's opwaaiende zomerjurken",
gint eindelijk zijn vruchten af te werheeft de verklaringen voor het fenopen. Maar het gaat natuurlijk wel erg
meen snel gevonden. Het procédé :
langzaam. U kunt wel nagaan, het aanwat statistiekjes gelardeerd met sfeertal echtscheidingen in Zandvoort bedraagt slechts 14 op elke 1000 gehuwtekeningen en interviewtjes. Zoals te
de vrouwen.'
verwachten valt zijn er onder geinterviewden lieden die onbenullige en lieden Een predikant in ruste, die zijn naam
die verstandige dingen zeggen. Niets
bijzonders dus. Vermoedelijk, schrijft
het blad bescheiden, zijn de oorzaken van
het hoge echtscheidingspercentage: de
import van amsterdammers, een tekort
aan normbesef, de toeristen en bijbehorende industrie, make-up en spieren
zijn belangrijker dan hersens, geen kultureel leven, een materialistiese levensstijl en een intensief versiercircuit.

liever niet genoemd ziet: 'Het echtscheidingspercentage ligt inderdaad wat
aan de hoge kant, maar u moet niet vergeten, in streng gereformeerde plaatsen
in ons land waar het normbesef weihaast verstikkend hoog is, komen zeer
weinig echtscheidingen voor. Maar relatief véél zelfmoorden. Tel uit je winst.'
Zo komen we er natuurlijk nooit uit.
Begint in Zandvoort nu de oncergang
van het avondland of is het de broedplaats van de nieuwe mens. We voelen
ons door de wetenschap duchtig in de
steek gelaten. En de journalisten hollen
vrolijk naar de volgende cover-story.
De koerant weet het echt niet meer.
We missen de ruimte om een lijst van
alle café's te plaatsen waar de verwarring
ring weggedronken kan worden. Dan
maar het adres van uw lijfblad: Zandvoortse Koerant, Achterweg 1, tel.
12135. Uw verontruste brieven zijn
altijd welkom.

Enige en algemene kennisgeving
Met grote verslagenheid geven wij U kennis van het geheel onverwacht
overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader
TONY TEN BROEKE
op de leeftijd van 46 jaar
Zandvoort: Carla
Patty
Corine
2042NAW Zandvoort, 4 augustus 1982
Westerparkstraat 20
De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 9 augustus a.s. om
10.00 uur in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon,
Poststraat 7 te Zandvoort. Gelegenheid tot afscheid nemen: vrijdag van
19.00 - 19.30 uur en zaterdag van 16.00 - 16.30 uur.
Vertrek vanaf Westerparkstraat 20, Zandvoort om 9.40 uur.

Geheel onverwacht ging van ons heen, onze geliefde zoon, broer en
oom
TONY TEN BROEKE
Zandvoort: M. ten Broeke - van Maris
Canada: Miep ten Broeke en kinderen
Lelystad: Fam. Riem en kinderen
Zandvoort: Henk en Diederik
2042 AK Zandvoort, 4 augustus 1982
Marisstraat 34

Geef geld
Geef
lucht
Steun het Astma fonds
Postgiro 55055.^
__

feSffc& klein

Het is allemaal zo herkenbaar en vanzelfsprekend dat de knagende twijfel
die ns lezing in het achterhoofd blijft
hangen bijna verdoofd wordt. Bijna.
Gelukkig bevindt zich midden in het
artikel een dubbele pagina met alle
namen, adressen en telefoonnummers
van de zandvoortse cafetaria's, hotels,
restaurant, café's en strandpaviljoens.
Er gaat weer een lampje branden.

• Het gaat goed met de witsnuitdolfijn
in het Dolfirama. Werden de kansen
van overleving van het verleden week
uit zee opgeviste dier aanvankelijk niet
hoog aangeslagen -10°/0 was de schatting- nu ziet het er naar uit dat de
witsnuit het zal halen. Dankzij de goede zorgen van het personeel van het
Dolfirama gaat de dolfijn zienderogen
vooruit.

» Steeds meer mensen maken gebruik
van de mogelijkheden van de Wet-Arob
om bezwaar te maken tegen besluiten
van gedeputeerde staten. Voor de
meeste mensen is de procedure die dan
gevolgd moet worden vrij ingewikkeld.
Bureau voorlichting heeft een brochure
gemaakt waarin de hele Arob-procedure
wordt uitgelegd. Een handleiding voor
diegenenen die in beroep willen gaan.
Verontrust door onze eigen achterbakse De folder is gratis verkrijgbaar bij bureau
gedachte raadplegen ook wij enige denvoorlichting, provinciale griffie. Dreef 3,
kers uit de badplaats.
2012 HR Haarlem, tel. 023 - 163109,
De heer van Houten, kultuur-filosoof
163309, 163409, 163110.
De verhalen over de jacht op de andere
kunne, de avontuurtjes, de snelle auto's
het snelle geld en de nog snellere binken. De meer serieuze bijdragen verdrinken er bijna in. Dit is Zandvoort-promotion op zijn best. In drommen begeven
binnen en buitenlanders zich naar het
sodom en gomarra van de lage landen.
Kassa.

foto Jacob Koning
De Ronde van Zandvoort is nauwelijks achter de rug of er staat al weer een nieuw wieierevenement voor
de deur. Op zondag S augustus a.s. organiseert de afdeling Zandvoort van de rijwiel toerklup Olympia een
rekreatieve fietstocht van Zandvoort naar Abcoude en terug over een afstand van circa 150 km Gereden
wordt naar Abcoude via Overveen, Lisse, IJmuiden Muiden, Purmerend en Rpendam. De start voor de toertocht vindt plaats bij strandpaviljoen 't Trefpunt (No. 8) 's morgens om 8 uur. Een uur voor vertrek kan
men zich bij het paviljoen voor deelname aan de rit laten inschrijven tegen betaling van f 2,50 off 10,~
p.p. Wie laatstgenoemd bedrag neertelt ontvangt bij aankomst in Zandvoort een attentie.
Het tempo waarin ge,reden wordt is vastgesteld op 25 km per uur.

jazz-weekend begint over enkele uren

HERVORMDE KERK
zondag 8 augustus a,s,
10.00 uur : Ds. K.E. Biezeveld, Voorthuizen.

{ Vanavond tot zondagavond is Zandi/oort het domein van de jazz onder
het bekende motto'Jazz Behincl the
, Seach! Het programma voor dit jasriijks muziekfestijn in de maand augus| tus, luidt als volgt:

GEREFORMEERDE KERK
zondag 8 augustus a.s.:
10.00 uur : Dr. R. Fernhout te Alphen
aan de Rijn.

yrijdag 6 augustus:
vanaf 21.00 uur Live Jazz in 15 horeka1
bedrijven.
Haltestraat: La Carida (v.h. Snoopy)
\ - Touch Down, Albatros - Kwartet Joop
Brakel, Kousenpael -Sloid State Jazz
3and, Le Bouleau - Jaap Dekker Boogie
Set, La Bastille - Ruud Jansen Combo,
De Klikspaan - North Sea Jazz Band.
Dorpsplein : De Engelenbak - La Batida
Gasthuisplein: Het Wapen van Zandvoort
- Jossche Monitzs Kwartet.
Kerkstraat: Chaplin - André Valkering
Boogie Kwartet met Shirley Zwerus
vocals.
Kosterstraat: Oase bar - The Basinstraat
Five.
Dr. Smitstraat: De Grot - Harlem Hot
Peppers.
Badhuisplein: Het casino - Swinging
Department.
zaterdag 7 augustus:
13.00 - 16.00 streetparade van The
Josef Lamm Band en The Basinstreet
Five door het gehele dorp en op het
strand.
Club Martitime (9) Tedo Windkracht II,
Nautique (23) - Kennemerland Kwartet,
De Golfslag (16) Midgetown Jazz Band,
Take Five (f}) - Jaap Dekker en Shirley
Zwerus.
16.00 uur : Jazz-Festival op het Gasthuisplein met optredens van Papa Bue's
Viking Jazzband uit Denemarken - All
Stars m.m.v. Ray Kaart-trompet, Eddy
Sanchez-vibrafoon, Thijmen Holwerd
gitaar, Harry Verbeke-saxofoon, Rob
Agerbeek-piano. Jack Schols bas, John
Engels jr. - drums, Pete Cronelly en
Milly Scottjvocals, Batida en José Koning vocals, Hot Club '69, André
Valkering Kwartet en The North Sea
Jazz Band.

kerkdiensten

PROTESTANTEBOND
zondag 8 augustus a.s.:
geen dienst
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 7 augustus a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 8 augustus a.s.:
08.45 uur: stille eucharisitieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv St.
Ceacilia koor.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondogsdlemt
worden verstrekt via het tolefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 7 en zondag 8 augustus a.s.:
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat435, tel.
12382.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults

ÊandüabrrSe
n Naersnr
zondag 8 augustus
11.30 uur: Interkerkelijke Dienst met
veel jazz, m.m.v. Pastor Loos en Ds.
Cassito, Milly Scotten het Ruud Jansen Combo.
13.00-16.30 uur: Club Martime (9) André Valkering, Club Nautique (23) - Teso Windkracht 11, De Golfslag (16) -

Joop Brakel Kwartet, Freddy-Paul (1A)
-Jaap Dekker, Take Five (5) -José Koning en kwartet.
16.30 uur : Jazz matinee op het Gasthuisplein.
21.00 uur : Bar Bistro de Manege (Zand
voortselaan) Swinging Department.

Vanwege verblijf buiten het Koninkrijk
van Dirk Buwalda, zal
WOUT YUM
van 9 tot 23 augustus spreekuur houden
in Grillhouse "LA BASTILLE".

p.s.
LA BASTILLE BLIJFT DUS GEOPEND.

theo hilbers
121/2 jaar
wv-dïrekteur

'\ardigste moment op de receptie van
Theo Hilbers zondagmiddag in zijn
kantoor aan de Schoolstraat,was de
wijze waarop ceremoniemeester Methorst de jubilaris karakteriseerde aan
de hand van de letters van zijn achternaam.
H = humaan , l = integer, L = ludiek, B =
bespraakt, E ; zich flink kunnen ergeren, R = is realist en S = sensibel.
Een juryrapport dat er wezen mag,vonden leden van vw - en gemeentebestuur,
vrienden en bekenden en naaste medewerkersisters) die hem met zijn jubileum feliciteerden. De gelukwensen
gingen gepaard met het overhandigen
van attenties en geschenken. Zo ontving Hilbers een ingelijste portretfoto
en een vlaggenboek. Hetdundoek is
een hobby van de direkteur.

slotweek rekreade '82
voor de vierde en laatste week van Rekreade'82 is door het Rekreadeteam
navolgend programma voor de jeugd
van 4 t.e.m. 12 jaar samengesteld;
RK NOODKERK/LINNAEUSSTRAAT
'ruimte reis met Robot Sinus'
zondag 8 augustus:
6 30 uur : poppenkast en volksdansen in
het winkelcentrum,
maandag 9 augustus:
10-12 uur planetenplakkerij.
3 - 5 uur : vallende en vliegende sterren
(buitenspel)
dinsdag 10 augustus:
10-12 uur brommen en schotelen (knutselen).
3 - 5 uur pijlsnel de wolken in
6.30 uur poppenkast en volksdansen
woensdag 11 augustus:
10 - 12 uur ruimtegeluiden
3 - 5 uur stenen kliedern met Sinus.
18.15 uur : start vanaf de Noordkerk
voor de vossenjacht.
donderdag 12 augustus:
10-12 uur : veel geblieb door groene
mannetjes.
3 - 5 uur : Robot Sinus vindt het welletjes (speurtocht)
6.30 uur : volksdansen en poppenkast
in het winkelcentrum
KLIMOPSCHOOL
DR. VISSERSTRAAT
'Fri Fra Freutelvrouw wil veranderen en
gauw'.
zondag 8 augustus:
7.15 uur: poppenkast en volksdansen
op het Jan Snijerplein.
maandag 9 augustus:
10 - 12 uur : Fri Fra Preutel staakt (spel
verzonnen voor F.F.F.)
3 - 5 uur: Met Fri Fra op stap (knutselen en optocht).
dinsda0 10 augustus:
10-12 uur : Dan liever de lucht in (knutselen en frutselen).
3 - 5 uur: vliegles (spel en vliegeren).
7.15 uur volksdansen en poppenkast op

het Jan Snijerplein.
woensdag 11 augustus:
10 - 12 uur Rare vogels (spel in vreemde
landen).
3 - 5 uur: naar de maan en terug (toneel
en kostuums)
7 - 8.30 uur: vossenjacht.
Vanaf 18.45 uur verzamelen en kaartverkoop op het Jan Snijerplein.
donderdag 12 augustus:
10-12 uur : Fri Fra maakt haar keus (beroepenspel)
3 - 5 uur : Fri Fra werkt weer.
7.15 uur : poppenkasten volksdansen op
het Jan Snijerplein.
Vrijdag 13 augjstus :
"SANTEKRAAMPIE"
van 11-14 uur op het Jan Snijerplein.
met boetseren, schilderen, schminken,
poppen maken, pannekoeken eten, sieraden maken, poppenkast en nog veel
meer...
Toegangsprijs f 1,50
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Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen bovenstaande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden; wij
sturen alle winnaars schriftelijk bericht.
Bij de trekking van 12-08-1982 kunt u
de volgende prijs in natura winnen:

een Philips bewakingsset
TELEVISIE- BEWAKINGSSET
BESTAANDE UIT:
CAMERA EN
TV-ONTVANGER/MONITOR

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:
1. de duplexwoning
Nic. Beetslaan 2 beneden
bestaande uit woonkamer, 1 slaapkamer.
Huurprijs f 14-4,15 per maand.
Burgemeester en Wethouder verlenen
voor de 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 Wethouder verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- gezinnen bestaande uit ten minste 3
personen.
4. de eengezinswoning
W. Draijerstraat 28
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

nummer van de vereniging. Belangstellende
leden dienen uiterlijk op dinsdag 10 augustus 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 lidmaatschapnummer 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 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 donderdagmiddag 12 augustus 1982
om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

RUILRUBRIEK
AUGUSTUS 1982
1. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur f 567,15 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning of flatwoning
met lift.
2. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
Keesomstraat 1e woonlaag
Huurprijs f 570,00 per maand
plavuizen in keuken.
Gevraagd: eengezinswoning.
overnaamkosten geen bezwaar.
3. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
Lorentzstraat
Huur f 612,80 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning liefst in dorp.

6. de flatwoning
Lorentzstraat 449
Huurprijs f 622,00 per maand.

Gevraagd: eengezinswoning.

De toewijzing van deze woningen geschiedt in volgorde van het lidmaatschap-

Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20-tel. 12071

1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitrepantie, etc.
A.RTTMAN
Tekfoon 14365

* tweewielerbedrijf
haltestraat 18 • Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

Zandvoort, 5 augustus 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
W. Harting, wnd.
H. Machielsen.

v. d.mijnWerft
bikker
lind* 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Gevraagd 3 of 4 kamer flatwoning elders
in Zandvoort.
5. Aangeboden 4-kamer flatwoning
Celsiusstraat 1 e woonlaag
Huur f 419,75 per maand.

Burgemeester en Wethouders verlenen
voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- gezinnen
- 2 persoonshuishoudens

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 voor het oprichten en in
werkihg hebben van een Café/Petit
Restaurant gelegen aan het Raadhuisplein
no. 3 te Zandvoort, kadastraal bekend
gemeente Zandvoort, sectie C, no. 2845;
2. M. Keur, Raadhuisplein 2 te Zandvoort
d.d. 23 januari 1982, ingekomen 25
januari 1982 om vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in
werking hebben van een 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 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.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 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 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
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.

GEVR. zelfst., liefst wat
oudere HULP i.d.haish.
voor halve dag p.week.
Mevr. Challik, tel. 18593

4. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
Lorentzstraat
Huur f 612,80 per maand.

,5. de flatwoning
Lorentzstraat 118
Huurprijs f 614,00 per maand.

Deze woningen bestaan uit: woonkamer,
3 slaapkamer, douche, lift, blokverwarming, berging.

gemeente
zandvoort

omroepers

6. Aangeboden 4-kamer flatwoning
Lorentzstraat 4e woonlaag
Huur f 620,50 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

ONS WISSELKANTOOR IS ELKE DAG GEOPEND.
OOK UW DUITSE MUNTEN NEMEN WIJ TEGEN EEN GOEDE KOERS
AAN'
REISBURO KERKMAN

Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat
bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands lidmaatschapnummer vervalt en
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuizing, hoogst
uitgereikte lidmaatschapnummer.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
ZANDVOORT
TE KOOP appartement, bestaande uit:
gang met toilet, woonkamer, 2 slaapkamers,
keuken en plat.
KOOPSOM f 65.000, - v.o.n.

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65. tel. 12060

Inl. CENSE MAKELAARS o.g.
Tel. 02507 - 1 26 14

Installatie bureau

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

&
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraet 27-29 Tol. 12596 b.g.g. 13759

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodqieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

reparatie- dakbedekking

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 -1 84 84*

82e jaargang no. 58

dinsdag 10 augustus 1982

eanduoorrse

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / teletoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, 114.50 per half jaar, f 37.50 per post

jazz behind the beach
spoelde onstuitbaar over het dorp
De jazz is weer in opmars. Na jarenlang
een muzikaal bestaan in de marge geleid
te hebben, aanbeden door devote aanhangers maar veronachtzaamd door het
grote publiek, is sinds enige tijd een
kentering opgetreden. Of het revival
van blijvende aard is moet nog afgewacht worden, maar het ziet er toch
naar uit dat de tijd dat deze muziekvorm alleen voor de happy few bestemd
leek definitief voorbij is.

pen mag
schakelaar
bouwes
nog niet
omdraaien

De jazzfestivals bloeien her en der op.
Het bekendst is natuurlijk het North
Sea Jazz Festival, een massaal en langzamerhand gerenommeerd muziekwalhalla'van internationale allure. Op diverse plaatsen in het land worden nu jaarlijks nationale en lokale jazzgrootheden bijeengebracht om het a'anwassende publiek in een staat van begeestering
te brengen. Er groeit met andere woorden een heuse traditie.

Het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van
Noord-Holland mag de lichtschakelaar
bij de Bouweshotels niet omdraaien.
Het kantongerecht te Haarlem heeft
gisteren in haar uitspraak bepaald dat
de PEN stroom moet blijven leveren
aan het failliete konsern.

Het afgelopen weekend heeft laten zien
dat ook Zandvoort daarin een duchtig
toontje meeblaast. Voor de zesde maal
m suksessie spoelden ritme en melodie
van Jazz behind the Beach onstuitbaar
over het dorp. De belangstelling was zo
mogelijk nog groter dan in voorgaande
jaren. De kafees die de diverse groepen
herbergden konden de grote aantallen
muziekminnaars en -minnaressen onmogelijk binnen de deuren houden. Als
ze daar gezien de stijgende temperatuur
al het voornemen toe gehad zouden
hebben. Geregeld stonden er ware volksoplopen bij de betrokken etablissementen.

De beheerder van het Bouwesbedrijf
had een kort geding aangespannen tegen
het nutsbedrijf om te voorkomen dat de
PEN tot afsluiting zou overgaan. De hotels, het casino, het Dolfirama en de eigenaars van de appartementen in Bouwes
Palace zouden daardoor ernstig gedupeerd raken. Ook de belangen van de
135 werknemers stonden op het spel.
Voor het elektriciteitsbedrijf was de
maat vol. De schulden aan wel geleverde maar niet betaalde stroom waren
opgelopen tot een bedrag van f.145.000.

De konserten op het Gasthuisplein trokken duizenden liefhebbers die onder invloed van de onweerstaanbare ritmes
graag de ledematen in swingende beweging hadden gezet als er maar ruimte
over was geweest. Ook de strandpaviljoens die dit jaar het jazzfeest welkom
heetten, mochten zich verheugen in
een grote opkomst van onvermoeibare
festivalgangers. In tegenstelling tot de
gebruikelijke zomerse zondvloed van
halfontklede medeburgers, waren de
terassen nu gevuld met (zij het luchtig)
geklede luisteraars.
De variatie in de muziek was aanzienlijk. Van pure konsumptieklanken en
lichte entertainment tot de hoogste
toppen van muzikale inspiratie. Minimaal kon in alle genre's gesproken
worden van vakmanschap. Geen gering kompliment voor zowel de musici als de organisatoren. En er waren
genoeg uitschieters tussen de aanwezige jazzgroepen en genoeg geinspireerde solisten om het publiek zo nu en
dan tot laaiend enthousiasme te brengen en tot langdurige ovaties.
Een festival met voor elk wat wils is
natuurlijk de beste formule om een
groot publiek te trekken. Het zou
aardig zijn als de liefhebbers van de
meer traditionele stijlen op deze
wijze oor kregen voor de elementen
van muzikale vernieuwing die zeker
aanwezig waren.

eanduoortee Noerar*

foto Jacob koning

De beweegredenen van de president
van de rechtbank om de eis van de beheerder te honoreren, zijn bij het ter
perse gaan van deze editie nog niet bekend. Aanstaande vrijdag hopen we u
er meer over te berichten.

• De hete zomer stijgt menigeen naar
het hoofd, zo blijkt uit de politieberichten. Links en rechts vielen vorige week
klappen zo niet erger na vaak onnozele
ruzies.
Op de avond van 3 augustus kreeg in
een café aan de Zeestraat een 16-jarig
zandvoorts meisje een dreun met een
biljartkeu op hoofd en heupen. Het
meisjes dat een stalen pen in de heup
draagt moest ter observatie worden
opgenomen in het Johannes de Deo
ziekenhuis te Haarlem. De woedende
vader van het meisje werd door de politie gekalmeerd. De aanleiding tot de
ruzie bleef duister.
• Woensdagnacht werd een 18-jarige
zandvoorter bedreigt door de spuitbus
met traangas van een 25-jarige oosterbuur. Volgens de duitser als remedie tegen het intrappen van zijn auto door
onze plaatsgenoot. De aanleiding voor
het onverkwikkelijke tafereel is niet
bekend.
• Afgelopen donderdag keek een 17jarige amsterdammer na het avondeten
in de spiegel van een personenauto om
etensresten naar behoren te kunnen verwijderen. Het streven naar een schoon
gebit werd verkeerd begrepen door de
eigenaren van het vervoermiddel, een
57-jarige duitse vrouw en haar 23-jarige
zoon. De hoofdstedeling werd van
kleptomane neigingen verdacht en al
spoedig rolden de beide jongelingen
vechtend over de.plaats van het toneel,
camping de Zeereep. De moederliefde
van de vrouw ging zover dat zij de amsterdammer driemaal met een schaar in
bil en benen stak. Ten overvloede zij
hier vermeld dat dat te ver gaat. De gealarmeerde politie vond dat ook en
sloot de buitenlandse badgasten in.

zvm maakt zich op voor kompetitie
eerste klasse
De voetballers van Zandvoortmeeuwen
krijgen het ongetwijfeld zwaar te verduren in de 1e klasse KNVB. De kwaliteit
van de klups in deze ere-divisie der
amateurs ontloopt elkaar maar weinig.
Wel zijn er natuurlijk aanzienlijke verschillen in speelstijl, die vooralsnog elke
voorspelling ongewis maken. Zeker is
dat er om elke meter van de grasmat
en om elke bal verwoed duel geleverd
zal worden.

Voorafgaand aan de eerste kompetitiewedstrijd tegen DCG op 12 september
is voor de geselekteerde spelers een hele
reeks vriendschappelijke wedstrijden
gepland, die voetbalspieren en -verstand
uit de vakantiesluimer moeten wekken.
Morgenavond om 19.00 uur kunnen belangstellenden een eerste indruk krijgen van hun favorieten en a.s. zaterdagavond staat meteen al de zware wedstrijd tegen NEC op het programma.

De spelers van de badplaats zijn er zich
dan ook terdege van bewust dat de opdracht om zich in dit voetbalgezelschap
te handhaven geen lichte opgave is. De
kampioensroes heeft plaats gemaakt
voor het nodige realiteitsbesef. Onder
leiding van de nieuwe trainer Frans
Kramer, die de naar DEM vertrokken
suksesvolle coach Fred André vervangt,
bereiden de voetballers zich grondig
voor op de komende slijtageslag. Kramer, sportleraar van professie en voorheen o.a. de toeverlaat van AFC, is al
volop bezig zijn nieuwe team in de gewenste konditie te brengen voor het
komende seizoen.

vriendschappelijke wedstrijden 1e en
2e team:
11 aug. zvm1 - nas 1 - 19.00 uur
11 aug. zvm2- nas 2 - 19.00 uur
14 aug. zvml - nee 1- 19.00 uur
14 aug. zvm2 - dcg2 - 18.00 uur
18 aug. zvml - vitesse'22 - 19.00 uur
18 aug. zvm2 - vitesse'22 - 19.00 uur
21 aug. zvml - dssl - 19.00 uur
21 aug. zvm 2 - ? - 19,00 uur
25 aug. dwvl - zvml - 18.45 uur
25 aug. dwv2 - zvm2 - 18.45 uur
28 aug. zvm2-cbs1 -18.30 uur
29 aug. westerkerktoernooi 12.00 uur
ajax 2 - spartaan - hilversum zvm.
1 sept. zvml - zeeburgia 18,30 uur
1 sept. zvm2 - zeeburgia 2 18.30 uur

Na dit oefenprogramma barst de echte
kompetitie los. Het officiële wedstrijdprogramma voor de eerste helft van het
seizoen '82/'83 luidt als volgt:
eerste team:
12 sept. : dcg - zvm
19 sept. : zvm - nfc
26 sept. : stormvogels - zvm
3 okt. : zvm - aalsmeer
10 okt. : geen kompetitie

17 okt.
24 okt.
31 okt.
7 nov.
14 nov.
21 nov.
28 nov.
5 dec.
12 dec.

afc'34 - zvm
zvm - sdw
dws - zvm
zvm - spartaan
geen kompetitie
jos - zvm
zvm - drc
zvm vrij
sew - zvm

slotweek rekreade '82

omstreeks 6 augustus

RK NOODKERK/LINNAEUSSTRAAT
'mimte reis met Robot Sinus'

GOUDEN ARMBAND
(aandenken )
Voor eelijke vinder HOGE BELONING

VERLOREN

Kostverlorenstraat 100, tel. 13614

woensdag 11 augustus:
10-12 uur ruimtegeluiden
3 - 5 uur stenen kliedern met Sinus.
18.15 uur : start vanaf de Noordkerk
voor de vossenjacht.
donderdag 12 augustus:
10 - 12 uur : veel gebl ieb door groene
mannetjes.
3 - 5 uur : Robot Sinus vindt het welletjes (speurtocht)
6.30 uur : volksdansen en poppenkast
in het winkelcentrum

UITSLAG

KLIMOPSCHOOL
DR. VISSERSTRAAT

TREKKING VAN 5 AUGUSTUS 1982
66 72 21 73 61 51 58 91 49 32

Tri Fra Freutelvrouw wil veranderen en
gauw'.

19 85 04 07 77 88 59 67 63 25
86 23 30 09 18 81 68 20 13 99

woensdag 11 augustus:
10-12 uur Rare vogels (spel in vreemde
landen).
3 - 5 uur: naar de maan en terug (toneel
en kostuums)
7 - 8.30 uur : vossenjacht.
Vanaf 18.45 uur verzamelen en kaartverkoop op het Jan Snijerplein.
donderdag 12 augustus:
10-12 uur : Fri Fra maakt haar keus (beroepenspel)
3 - 5 uur : Fri Fra werkt weer.
7.15 uur : poppenkast en volksdansen op
het Jan Snijerplein.
Vrijdag 13 augustus :
"SANTEKRAAMPI E"
van 11-14 uur op het Jan Snijerplein.
met boetseren, schilderen, schminken,
poppen maken, pannekoeken eten, sieraden maken, poppenkast en nog veel
meer...

70^ 45 92 78 93 16 90 26 27 44
^
754 53 31 10 98 29 48 64 71 76
t
36 37 42 55 46 28 97 57 94 82
t

,

54 22 62 47 87

Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen bovenstaande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden; wij
sturen alle winnaars schriftelijk bericht.
Bij de trekking van 19-08-1982 kunt u
de volgende prijs in natura winnen:

Toegangsprijs f 1,50

evenementen
agenda
maandag 9 augustus:
orgelkonsert door Dirk Zwart in Ned.
Herv. kerk, aanvang 20.00 uur.
woensdag 11 augustus:
konsert door San Fraricisco Bay Area
Chamber Choir in de Ned. Herv. Kerk,
aanvang 20.00 uur, eentree f 2,50 kaarten bij vvv.
vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15
augustus:
europese prindle kampioenschappen
door watersportver. 'Zandvoort'.
zaterdag 14 augustus:
vuurwerk op het strand vóór de Rotonde, aanvang 22.00 uur.
zondag 15 augustus:
talentenjacht in pav. no. 7 'johny'. aanvang 17.00 uur, inf..-Q20-245852 of
02507-17170
maandag 16 tot vrijdag 20 augustus :
zwemvierdaagse in zwembad de duinpan, inf. 02507-14618

** * * *

PRIJS IN NATURA: DEELNEMERS No. 044379661

een Philips portable
kleurentelevisietoestel

nieuws
kort & klein
• In de nacht van zondag op maandag
is opthet Kerkplein een 18-jarige duitser
in elkaar geschopt. Een op drie plaatsen
gebroken kaak moest in het E.G.-ziekenhuis operatief behandeld worden.
• Wie de geweldskore zo ziet oplopen
gaat langzamerhand verlangen naar het
einde van de zomer en het toeristenseizoen.

• Dezelfde avond werd een 18-jarige
duitser die zonder duidelijke reden'in
de Haltestraat met een gaspistool liep
te zwaaien aangehouden voor verhoor
en onderzoek.
• Zaterdag 7 augustus bleken in totaal
14 hechtingen nodig om snij-steek- en
schopverwondingen weer te repareren.
Een onbekend gebleven man mishandelde een inwoner van Leiden met een kapot bierglas, stak vervolgens een 20-jarige duitser in de rechterarm en schopte
daarna een 44-jarige zandvoorter in het
gezicht.

omroepers
1948

droge en natte zeemijl

Afgelopen zaterdagmiddag hebben 127
liefhebbers van het zoute water tweemaal de zeemijl afgelegd, eenmaal te
land en eenmaal ter zee. De kurieuze
afstand van precies 1852 strekkende
meter werd eerst door het zand afgevrijdag 20 augustus;
legd vanaf de reddingsbrigadepost Piet
presentatiedag door zandvoortse reddings- Oud aan de Noordboulevard naar Bad
brigade.
Riche. Om 13.00 uur werd het startvrijdag 20 augustus:
schot gegeven voor de zeezwempresfilm-in in openbare bibliotheek, aanvang tatietocht in omgekeerde richting.
21.00 uur.
zaterdag 21 augustus:
Twee deelnemers haakten tijdens de
ballonwedstrijd voor kinderen van 8-80
natte race af, maar liefst 125 zeemijljaar, kaartjes a f 1,- bij vvv-kantoor, aanzwemmers hielden het hoofd boven
vang optocht in het centrum 19.30 uur
water. De snelste van hen was G. Hemelm.m.v. Harmonie SOLI uit Driehuis.
tjei uit Denekamp die met 5 minuten
voorsprong aantikte in de knappe tijd
van 24 min. 58 sek. E.B. Roels uit Den
Helder liet de stopwatch stilstaan op
29 min. 32 sek. Daarna volgden A.
Kooyman uit Amstelveen (31 min. 15)
F. Thoolen van de reddingsbrigade uit
au g. H.W.
L. W.
H.W.
L. W.
Echt (34 min. 08) en J. Duin uit Heems7
13.41
05.39
18.12
02.11
kerk (34 min. 33). Van de zandvoort8
06.23
14.23
18.50
02.49
se deelnemers was Henk van der Mije
9
07.00
15.00
19.24
03.24
de rapste. Hij kwam als achste binnen.
10
07.35
15.34
19.57
03.58
08.12
11
16.11
20.35
04.37
A.s. zondagmiddag zullen waterrotten
12
08.59
16.59
21.25
05.25
van de brigades uit Oss en HeerhugoSpringtij 7 en 21 augustus
waard, die jongstleden zaterdag verhinDoodtij 14 en 28 augustus
derd waren, met elkaar de strijd aan -

GEVONDEN VOORWERPEN

Afgelopen maand werden navolgende
door het publiek gevonden voorwerpen
MI kleine huisdieren bij de politie in bewaring gegeven. Zij kunnen vanaf heden
door de rechtmatige eigenaars aan het
buro Hogeweg -tel.13043 - worden
afgehaald.

waterstanden

binden. Om 12.00 uur vertrekken zij
voor het droge deel van de afstand vanaf de post Piet Oud. Liefhebbers van
de zeemijl die zich met hen willen meten kunnen zich daar tussen 10.00 en
11.00 uur melden.

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgcbitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

Brillen, portemonnees, armband, koffers, zakmes, eurocheques, wit vest,
ligmatrassen, jacks, sleutels, kruk, regenpak, kettinkje, parkieten, hemd,
Vortschoenen, broek, zonnebrillen,
kam, horloges, portefeuilles, fietstassen, linker sportschoen, kindervestje,
ketting met symbooltjes, bandenspanningsmeter, draadontspanner, kat, spijkerjack met inhoud in de zakken, per*onalausweissen, honden, pakje shag,
grijs damesvest, motorhandschoenen,
linnen zakje met inhoud, badhanddoeken en koelbox met inhoud.
Kijkdagen gevonden fietsen: iedere 2e
en 4e woensdag van de maand tussen
14.00 en 15.00 uu r.

82e jaargang no. 59

vrijdag 13 augustus 1982

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD. zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

beheerder zou hprdo graag
aan de tand voelen
Het begint op een feuilleton te lijken,
zij het dat de afleveringen wat onregelmatig verschijnen. De 'zaak Hordo' is
een verhaal vol sprookjespaleizen en
luchtkastelen, glitter en glans, een schatkist gevuld met droomgeld en mysterieuze verdwijningen.

Een vraagstuk apart in dit 'Dallas' van
de lage landen is de rol van de banken
die bereid bleken op basis van canadese
bluf een zo hoge hypoteek op het onroerend goed af te sluiten dat een jaar
lijkse rentelast van minimaal één en
driekwart miljoen op tafel moest komen.
Om van de aflossingen nog maar niet
te spreken. Wijlen de heer Bouwes, in
zakelijk opzicht vergelijkenderwijs een
gentleman, draait zich hoorbaar om in
zijn graT: Zaten de banken er al zover
in dat zij om verder verlies te vermijden het voordeel van de twijfel hebben
gegeven aan de grootspraak van Hordo?
Hoe het ook zij, de bewuste 6 miljoen
werd door de eigenaar van het Bouwesbedrijf, de heer Hordo, uitgeleend aan
de eigenaar van de internationale firma
Marlboro Hotels, ook al de heer Hordo.
Het zal niemand verbazen als dat tegen
gunstige voorwaarden is geschied. Van
de vestzak naar de broekzak dus, alleen
is het vest leeg achtergelaten en is de
broek er vandoor.

beheerder hotelkonsern wil Hordo grijpen .

De huidige beheerder van de Bouwesstrop heeft aangekondigd het er niet bij
te laten zitten. Mr J. van der Haven is
van plan de gevlogen vogel in persoon
aan te spreken op het spoorloze slijk
der aarde. Als, naar wij vrezen, een
vriendelijk doch dringend briefje niet
voldoet, wat heet, niet eens geadresseerd kan worden, breekt dan in deze
duistere affaire het hoofdstuk 'Interpol'
aan? Of is er van strafbare feiten geen
sprake?

het nog vele jaren doorgezet

zal worden.

dit weekeinde e.k. prindle-zeilen

waterstanden
H.W.
L.W.
L.W.
H. W.
18.01
10. 00
22.28
13
06.27
14
19.13
23 .44
07.44
11. 12
- .07.44
15
12.32
20.33
01.01
09.01
13.50
16
21.52
10.14
14 .57
17
02. 14
2257
18
15.47
03. 11
11.12
23.46
19
12.04
04. 02
00.29
16 .29
20
04.48
12.50
17 .16
01.17
Springtij 21 Doodtij Hen 28 aug.

aug.

SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelljker over dingen die ]e
dwars zitten.

Misschien kan ik volgend jaar

op een of andere manier mijn
diensten aanbieden. .

WIM PEETERS
Haltestraat 56

lïifo 55 O 55 Leusden

De skeptici van nature, die in het allereerste begin reeds voorspelden dat de
wonderdokter uit het bevriende Canada
hier snel de zakken kwam vullen, en de
schouders ophaalden over het vertrouwen van de lokale middenstand, kunnen
deze beweging nu herhalen: de mazen
van de wet zijn te groot voor uitgekookte zakelijke avonturiers.

17373
van Jazz behind the Beach.
Zeer geslaagd en ik hoop dat

• Nog steeds vooruitgang in de gezondheidstoestand van de witsnuitdolfijn,
die eind vorige maand uit zee werd opgehaald en voor herstel ondergebracht
in het Dolfirama.
De leeftijd van de witsnuit is inmiddels
vastgesteld en de plaats van herkomst
ijelokaliseerd. Het dier is zeven jaar oud
en verblijft doorgaans in de omgeving
van Spitsbergen. Nog meer wetenswaardigheden over de dolfijn. De witsnuit
is 2.30 meter lang, konsumeert dagelijks
acht tot negen kilo vis en zwemt sinds
kort zonder hulpmiddelen in het grote
basin. Er wordt al aan de toekomst van
de dolfijn gedacht. Terug naar Spitsbergen is een van de mogelijkheden.
Een keus is echter nog niet gemaakt.

[Geef ze

Vrijwillige Hulpverlening

Gefeliciteerd organisatoren

gehuwd : Jan van Akooij en Maria
Johanna Huel.

overleden: Boele Gerard Ritzen, oud
79 jaar . Johanna Everdina Mathijssen,
oud 40 jaar; Jacob Wilhelm Droge, oud
84 jaar ; Johannes Franciscus Geerlings,
oud 83 jaar ; Dieuwertje Agatha Leeuwrik, geb. van der Molen, oud 78 jaar ;
Johan Frederik Coenraad Brandt, oud
84 jaar ; Antonij Cornelis ten Broeke,
oud 46 jaar; Hériri Jozeph Maria Eldering, oud 69 jaar.

Een sprookje is het allang niet meer.
En eigenlijk is het dat nooit geweest.
De zakelijke avonturen van de overzeese onroerend goed spekulant en de misère die hij in Zandvoort en omstreken
heeft achtergelaten, zullen wel nooit
in hun volle omvang bekend worden.
Tenzij er een reden is voor het justitieel apparaat om Michael Hordo in een
rechtskundig toernooi te vloeren. Die
mogelijkheid is niet uitgesloten.
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3 augustus - 9 augustus 1982.

geboren: Maartje dochter van T.G.M,
van Maas en A.P. Westerweele ; Ferry
zoon van H. Hoekema en M. Wijnbeek;
Mirthe dochter van P.H. Siertsema en
E.H.M, de Roode ; Jorge Frederik zoon
van A. Huisman en D.R. Sussmann;
Sandra Johanna Alida dochter van J.J.
van de Wetering en B. Schaap

Het kontrast wordt gevormd door bankroete hotelbazen en een schare gedupeerden, die de canadese hoofdfiguur graag
op het matje zouden willen roepen om
hem zijn streken in te peperen. Maar de
kroonprins van het rijk van Bouwes,ooit
uitverkorene van de handeldrijvende bevolking van het dorpje aan de zee, is helaas verdwenen naar verre landen.

Zoals al eerder bericht, is bij het onderzoek naar de financiële bescheiden van
het Bouwes-imperium in het kader van
de onderhandelingen met mogelijke kopers een gat ontdekt van ruim 6 miljoen
hollandse florijnen. Een som gelds die
tegelijk verdween met de zakenman,
maar in officiële termen gewoon 'zoek'
is. Het bedrag is bijna de helft van de
hypotekaire schuld die het zandvoortse
hotelkonsern de das heeft omgedaan.

burgerlijke stand

eanduoortse hoerar*

Het Europese Kampioenschap Prindle
Cat is een zeilgebeurtenis waar niet alleen insiders met verlangen naar uitzien.
Volstrekte leken beleven er elke keer
weer minstens evenveel genoegen aan.
Het is dan ook een fraai tafereel als de
opgetuigde zeilschepen door de golven
klieven en elkaar letterlijk de loef proberen af te steken.
Vanmiddag vindt de start plaats van de
eerste race over het zoute water voor de
zandvoortse kust, maar ook zaterdag en
zondag kunt u de katamarans, met het
prindle-teken hoog in het zeil, elkaar de
hoogste europeese eer zien betwisten.
De organisatie is evenals in vorige jaren
in vertrouwde handen. De watersportvereniging 'Zandvoort' onder leiding van Jan Deutekom en de Prindle
Association Nederland van voorzitter
Len Visser hebben weinig aan het toeval overgelaten. En er komt echt heel
wat voor kijken om de race strikt vol-

gens de regels te laten verlopen. Ue
International Yacht Racing Union stelt
immers strenge eisen, die nog aangevuld
worden met de eigen regels van de
prindle klasse associatie.
Met de wind bol in de zeilen wordt er
van de snelle schepen verwacht viermaal aan bakboord en viermaal aan
stuurboord de drie boeien te ronden
in driehoeken en lussen. Geen geringe
opgave. Het vereist grote ervaring en
vakmanschap om bij de eersten te eindigen.
Meer dan 100 boten uit vele landen
verschijnen voor dit spektakulaire gebeuren aan de start in de klassen prindle
15, -16 en -18, De titels worden alle verdedigd door Nederlanders resp. Dirk
Pool uitTexel en de zandvoortse equipes Jan Visser/Marco de Rner en Gerard
Loos/ Hans Dieber.
Het sportieve water- en windgevecht
speelt zich af op de noordzeegolven

vóór het 'home' van de watersportvereniging aan de Zuid-Boulevard. Wie
vandaag niet meer in de gelegenheid
is mee te doen, hoeft niet te wanhopen.
Ook morgen kan men zich tussen 8.00
en 10.00 uur nog laten inschrijven voor
deelname. Het inschrijfgeld bedraagt
dan f 35,- voor een eenmansboot en
f 50,- voor een tweemansboot. De start
van de prindleraces is op zaterdag 1.1.00,
13.30 en 16.00 uur en zondag 11.00 en
13.30 uur. De briefings (instruktie) om
10.00 uur.
Traditiegetrouw zullen de zeilers zaterdag om 19.00 uur aanzitten aan de zeilersmaaltijd metentoerage van muziek
en dans in de tent vóór het kluphuis van
ZWV. Het slot van de driedaagse regatta is de prijsuitreiking in het genoemde
watersporthuis a.s. zondag om 12.00
uur.

rechter ziet nog licht in bouwes
Zoals de koerant jongstleden dinsdag
- al meldde, mag het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Moord-Holland
(PEN) de Bouwes-hotels, de bijbehorende bedrijven als kasino, dolfirama,
en de bewoners van de appartementen
in Bouwes Palace niet van stroom afsluiten.
In het kort geding dat Mr. van der Haven, die na het Bouwesbankroet als
beheerder werd aangewezen, had aangespannen tegen het PEN, oordeelde de
president van de haarlemse rechtbank
Mr. van den Haak afgelopen maandagmiddag dat het voornaamste argument
van de eiser geldig was.
De begeleider van het hotelfaillissement
had, gesteund door een uitspraak van
het hoogste rechtskollege in ons land,
aangevoerd dat de eigenaars van de
koopflats in Bouwes niet de dupe mochten worden van de financiële ondergang
van het bedrijf. De rechter zag geen reden om de beslissing van de Hoge
Raad in dit geval niet van teepassing te
verklaren. Het samengaan van het kommercieel en partikulier gebruik van het
elektriciteitsnet heeft met andere
woorden de bedrijven voor een plotseling invallende duisternis behoed.
De rechtbank van de provinciehoofdstad hanteerde een tweetal bij komende argumenten die het vonnis moesten
steunen. Een verder oplopen van de
schuld hoefde het elektriciteitsbedrijf
niet te vrezen omdat er een toezegging
zou zijn van de betrokken banken dat
zij garant staan voor het betalen van
nieuwe rekeningen. Bovendien was het
volgens Mr. van den Haak zeer twijfelachtig of het doel van de energieleverancier, het binnen halen van de verschuldigde f 145.000,-,.het middel van afsluitingwel kon heiligen. De president
vond het geen redelijk middel omdat
'niet is gebleken of de failliete boedel
van Bouwes voldoende ruimte biedt
om de schulden te voldoen'. Van een
kikker kun je nu eenmaal geen veren
plukken.
Mr. van der Haven had in zijn eis een
dwangsom van 1 miljoen gevraagd voor
elke dag dat het omdraaien van de
lichtschakelaars in Bouwes geen zichtbaar effekt zou hebben. Maar dat vond
de haarlemse rechtbank wat te ver gaan.
Het PEN als overheidsbedrijf handelt,
zo hoopt Mr. van den Haak, onvoorwaardelijk naar de uitspraken van de
magistraat.
Nu de uitspraak van de Hoge Raad ook
bij deze gelegenheid door de rechter is
toegepast, is het onwaarschijnlijk dat
het elektriciteitsbedrijf alsnog in hoger
beroep zijn gelijk zal halen.

DRAAI NU:

020-214444

TlELE-UIISTERSPEl.
T«M» Schotten en Botert Peul
presenteren en zingen dan en nacht
voor u en het Bode Knitel

giro
454000
voor plaatselijke
financiële steun:
Werkgroep Zandvoort
giro 420225
voor informatie:
14056 -16457 -17234

kerkdiensten

HERVORMDE KERK
zondag 15 augustus a.s.:
10.00 uur : dhr J. Lasthuis

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdianst
worden verstrekt via het talafoonnummer van uw huisarts.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 15 augustus a.s.:
10.00 uur : kand. T.H. Hibma te Amsterdam.

ZUSTERDIENST
zaterdag 14 en zondag 15 augustus a.s.
Zuster R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28,
Heemstede , tel. 023-286637

PROTESTANTEBOND
zondag 15 augustus a.s.:
10.30 uur : dienst

GESLACHTSZIEKTEN
voor algemene informatie btl
023 • 320202 (dag en nacht)

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 14 augustus a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 15 augustus a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.

APOTHEEK
Zeestraat apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortsalaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

nieuwe raad moet beslissen
over forse verhoging watertarieven
De Nota betreffende de financiële positie van de gemeente Zandvoort en de
berekening van de budgetruimte voor
'82/'83, die wethouder Aukema nog op
de valreep heeft afgescheiden, is allesbehalve een luie vakantie-impressie.

Dat geldt op de eerste plaats de aanpassing van de watertarieven. Een stijging
van de prijs per kubieke meter van 14
cent moet de hogere kosten van het
nutsbedrijf opvangen. Men verwacht
een winst van om en nabij f 100.000,-.
De gemeentelijke begroting zou er alles
Het financiële brein van de badplaats
bij elkaar f 154.000,- op vooruitgaan.
heeft, gesteund door een langzamerhand Omdat deze prijsverhoging meer begerenommeerde afdeling financiën, cij- draagt dan de toegestane 4 procent
fermateriaal en suggesties naar voren ge- moet daarvoor wel toestemming gebracht die politiek gezien wel enige bevraagd worden aan het ministerie van
roering gegeven hebben en nog zullen
Ekonomiese Zaken. Met name de lo• geven.
kale christendemokraten hebben er
moeite mee de tarieven meer dan
Ten opzichte van het merendeel der
trendmatig te verhogen, maar naar
nederlandse gemeenten is de financiële
verluid zouden ook de andere frakties
positie van Zandvoort nogal florrisant te het hier nog niet over eens zijn.
noemen. De nota wordt dan ook door
de pvda-wethouder beschouwd als een
Een bezuinigingsmaatregel die ook al
waardig eindresultaat van zijn bestuurniet van ganser harte onderschreven
lijke inspanningen. Maar dat betekent
wordt betreft het ophalen van huisvuil
geenszins dat de zandvoortse schatkist
en grofvuil.
geen problemen kent. Het evenwicht
in het gemeentelijk huishoudboekje kan
alleen tot stand komen door zoals elders
te bezuinigen, te snoeien en de belastingen en tarieven te verhogen.
Volgens de zonnig notitie houdt Zandvoort zelfs nog geld over om vrij te besteden in 1983. Liefst f 600.000,-. Afgezien van de al jaren slepende zware
politieke strijd over de bouw en eksploitatie van wijkcentrum 't Stekkie, waarvoor het geld gedeeltelijk besteed zou
kunnen worden, is men het er in het
dorpsparlement allerminst over eens
of de maatregelen die het geld te voorschijn moeten toveren wel allemaal zo
gelukkig zijn.

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden leden]
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

STEUN HEN
EN HUN FAMILIlfS !
GIRO 1918108
Solidariteitsfonds
Clat - Nederland
Informatie,

eanduoorbe hoerartf

ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

medische dienst

evenementen
agenda
zondag 15 augustus:
talentenjacht in pav. no. 7 'johny'. aanvang 17.00 uur, inf.r020-245852 of
02507- 17170
maandag 16 tot vrijdag 20 augustus :
zwemvierdaagse in zwembad de duinpan, inf. 02507- 14618
vrijdag 20 augustus;
presentatiedag door zandvoortse reddingsbrigade.
vrijdag 20 augustus:
film-in in openbare bibliotheek, aanvang
21.00 uur.
zaterdag 21 augustus:
ballonwedstrijd voor kinderen van 8-80
jaar, kaartjes a f 1,- bij vvv-kantoor, aanvang optocht in het centrum 19.30 uur
m.m.v. Harmonie SOLI uit Driehuis.
maandag 23 augustus:
orgelkonsert door Willem Hendrik
Zwart in de Ned. Herv. kerk, entree
f 5,-, aanvang 20.00 uur.
zondag 29 augustus :
Klupzeilwedstrijden door Warersportver. 'Zandvoort', zuid-strand,
standwerkerskonkoers op de Grote
Krocht, van 13.00 tot 18.00 uur.

Als de plannen uitgevoerd worden zullen de vuilnisautoos minder vaak door
de straten rijden om het afval van de
burgerij op te halen. De besparing die
daaruit voortvloeit blijkt tot veler verrassing slechts een schijntje te zijn van
de totale kosten die elk jaar op de vuilophaalbegroting voorkomen, f 108.000.is het resultaat. De meeste partijen willen nog wel even een slag om de arm
houden en vragen zich af of de relatief
kleine besparing een drastiese vermindering van het dienstbetoon aan de
zandvoortse ingezetenen wel rechtvaardigt.

sport - spel
Veel sport dit weekeind. Elders in deze
kolommen leest u over de europese
Prindle kampioenschappen voor de kust
van Zandvoort en hier vragen wij de aandacht voor een zaalvoetbaltoernooi in
de open lucht en een voetbaltoernooi
voor junior-elftallen.
Eerstgenoemd evenement vindt morgen,
zaterdag 14 augustus, plaats op het
sportveldenkompleks 'Duintjesveld'. T wintig zaalvoetbalverenigingen nemen met
evenveel ploegen tussen 10- 18 uur
deel aan een door FC Zandvoort-noord
georganiseerd duel. Direkt na de finalewedstrijden tussen 15.15 en 18.00 uur
worden de prijzen aan de winnaars uitgereikt. Spelregels en -oppervlak zijn
dezelfde welke voor het zaalvoetbal
gelden.
de prijsuitreiking direkt na het slotduel.
14 Augustus is ook de datum voor het
En dan heeft u nog een uitslag van ons
te goed.
jaarlijks voetbaltoenooi tussen de junioren van Ajax en die van Zandvoortmeeu - Het vorige week voor de tweede maal
wen. Acht ploegen van beide vereniging- gespeelde toernooi om de Arend-Volkers beker is gewonnen door de organien binden tussen 10-13 uur de strijd
met elkaar aan op de velden aan Vondei- serende vereniging zelf : Zandvoort'75.
laan en Van Lepnepweg. Ook daar

zwemvierdaagse in de duinpan
Vanaf maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus a.s. is het sportfondsenbad 'Da
Duinpan' aan de Vondellaan het domein van de deelnemers(sters) aan da
zwemvierdaagse. Een evenement dat
jaarlijks in iedere gemeente met een
openbaar zwembad wordt georganiseerd om zwemmers(sters) in de gelegenheid te stellen hun konditie te testen.
Dat kan door in genoemde periode elk»
dag tussen 9.00 en 10.00 uur of 18.00
uur en 20.00 uur (vrijdag alleen tussen
18.00 uur en 2O.OO uur) in een rustig en
zelfgekozen tempo de verplichte afstanden af te leggen. Geen kompetitie- of
wedstrijdzwemmen dus, maar wel onder voorwaarde dat de voorgeschreven
afstanden worden volbracht.
Evenals voorgaande jaren is rond de
zwemvierdaagse een uitgebreid en gevarieerd evenementen-programma opgebouwd om een bezoek aan het gebeuren
te stimuleren. Maandag vinden op het
zwembadkompleks de selektiewedstrijcton
voor het open kampioenschap hometrainerraces plaats, dinsdag komt het
stuntteam van 'De Brokkenmakers' op
de springtoren in aktie, woensdag geeft
de zwem- en waterpolovereniging 'De
Zeeschuimers' een demonstratie, donderdag brengt de Zandvoortse Reddingsbrigade de inzittenden van een in het
basin gezonken auto veilig boven water
en vrijdag is de finale te zien van de Ned.
open kampioenschappen bakfietsonderwaterrijden alsmede de eindstrijd hometrainerraces. Op de slotdag van de
zwemvierdaagse ontvangen zij die
de verplichte rondjes hebben gezwommen een bewijsstuk voor hun deelname
aan het evenement.
Van maandag t.e.m. vrijdag zijn permanent op het terrein van 'De Duinpsn'
aanwezig wafelbakker, palingboer en
bloemenman. Terwijl diverse plaatselijke
verenigingen alsmede de gemeentepol itie acte de presence geven door middel
van informatiestands e.d.
Voor nadere inlichtingen over deelname
aan de zwemvierdaagse kan vanaf heden kontakt worden opgenomen met
'De Duinpan', tel. 12170.

zandvoortse waterpoloërs geven demonstratie

INTERLANDEN
SPREIGROEP
organisatie huis aan huis
verspreiding drukwerk
vraagt

Bezorgers(sters)
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 -Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

fly-away heeft wind tegen

Degenen die in aanmerking wensen
te komen verzoeken wij
onderstaande bon in te vullen en in
een open enveloppe op te zenden
naar
INTERLANDEN/SPREIGROEP
Deccaweg 23 -1042 AE Amsterdam
Antwoordno. 1011
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Leeftijd: . . .
Telefoon: ..

Fly Away organisator Edo van Tetterode heeft dit seizoen de wind bij de uitvoering van zijn ambitieus vliegerprogramma bepaald niet mee. De ene keer is
er te veel en de andere keer te weinig van en ook de opkomst van de deelnemers blijft tot op heden beneden de verwachting. Een totaal van acht bij de
vliegerwedstrijd die onlangs wel doorging is geen aantal om van te duizelen.
Moet vliegeren net als knikkeren, tollen en touwtje springen worden bijgezet
in de historie van verdwenen kinderspelen?
Van Tetterode wil daar nog niet aan geloven, ook al heeft hij de voor volgende
week geplande 'eerste europese vliegervierdaagse' in het zwembad 'De Duinpan '
moeten schrappen. Te veel onzekere faktoren -zoals vier dagen achtereen goed
vliegerweer- hebben tot deze beslissing geleid, aldus de organisator in een speciaal vliegerbulletin..
Maar hij laat het hoofd niet hangen. September a.s. moet alles goed maken wat
tot op heden niet of nauwelijks van de grond kwam. Zaterdag 4 september a.s.
wil hij de kontinentale vliegervierdaagse opnieuw opstarten en de navolgende
drie zaterdagen verder afwerken. Op 4 september moeten ook de vliegers
voor de nationale kampioenschappen zonder verder uitstel de lucht in.
Plaats van handeling het BP-parkeerteirein ten oosten van de Brederodestraat.
Tijdstip van aanvang 10.00 uur. Van Tetterode blijft hopen. Het luchtruim
heeft toch de toekomst.

WONINGRUIL
Aangeb.:zeer riant gel. op eerste stand
te Buitenveldert- appartement
Ind: living 12 mtr, lang, inb. keuken,
plavuizen, 2 sip. kam., zonneterras,
badk. met ligbad.
Met overname.
Gevr.: huis te Zandvoort (geen nrd.)
l n l.: tel. 02550-33807

AAN ALLE INWONERS VAN
ZANDVOORT
De zak van Max (Max Tailleurstichting).
Veel inwoners van Zandvoort weten
misschien niet wat er eigenlijk met de
opbrengst gebeurd van de jaarlijks ingezamelde kleding. Of het wel werkelijk op de goede plaats terecht komt,
enz. enz.
Nu kan ik U, als reumapatient, verzekeren dat alles voor 100 °/o goed terecht komt.
Ik heb n.l. door middel van deze stichting persoonlijk een kuurreis meegemaakt van drie weken in Badgastein
(Oostenrijk), met nog zo'n zeventig
patiënten uit alle delen 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 plm.
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),
ledere reuma of bechterevpatient kan
hiervoor in aanmerking komen, (financiële bijdrage naar inkomen).
Als U nu weet dat de totale kosten voor
zo'n kuurreis op f 2500,- komt en dat er
nog vele 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 patienten. Subsidie krijgen zij van geen enkele
instantie, zij zijn geheel afhankelijk van
wat U in de zak stopt.
Nu vroegen 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 tijdens de gewenste inlichtingen verkrijgen over deze kuren
bij de Max Tailleur Stichting of e.v.
"bij mij.
Het adres van deze stichting is:
Max Tailleur Stichting (giro 2337700)
Postbus 5 - 1000 AA Amsterdam
tel. 020-460011.
Mijn adres : H. Wardernier, Burg. Beeckmanstraat 2, tel. 02507 -12114.

GEEFT UW BOEKHOUDING
U ZORGEN?
IK VERZORG DEZE
GRAAG VOOR U!
Bel of schrijf naar F.J. Fagel,
Keesomstraat 413
2041 XR Zandvoort
Tel. 02507-1 62 90 (na 18.00 uur)

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

't KINDERWINKELTJE
gezellig kleertjes
kiezen bij
't Kinderwinkeltje
daarna een kopje koffie
bij de 'Roze Palm'
Buureweg 1-3

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 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, Swaluëstraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30
tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelingetoelichting 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 bezwaren hebben
ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aaritoont 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 milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a 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 voor 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.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken,
gelet op artikel 24, tweede lid onder c, van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend,
dat zij het voornemen hebben om op de aanvraag
van burgemeester en wethouders van Zandvoort
van 24 mei 1982, ingekomen 25 mei 1982, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende,
vergunning ingevolge de Hinderwet (z.g. revisievergunning) ten behoeve van een vuillaadstation
gelegen aan de Van Lennepweg 105 te
Zandvoort, positief te beschikken.
Een exemplaar van de ontwerp-beschikking ligt
met een exemplaar van de aanvraag en andere
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 gemeente Zandvoort,
Raadhuisplein 16 te Zandvoort.

De enige sportschoen met 'n
geheim zaKJer^-^
.....

•.••.

hgöROOS
Dealer:

KERKSTRAAT 30
2042 J6 ZANDÏOORT AAN ZEE

TEL. 02507-12106

Tevens liggen de stukken ter inzage in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort
op zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur.
Gedurende twee weken gerekend vanaf ondervermelde datum kunnen de aanvrager, alsmede
degenen die schriftelijk en/of mondeling
bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding
van de bovengenoemde aanvraag en een ieder
die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, schriftelijk bezwaren
inbrengen tegen de ontwerp-beschikking.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
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.
Haarlem, 12 augustus 1982.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

Installatie bureau
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65. tel. 12060

OPOEMEllEIN B.Vo centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 -1 84 84*

restaurants

omroepers
Zelfstandige hulp
gevraagd van
1ZOO-iaOOuur.

Loon nader overeen te
komen. Tel. 14556.
WBGGEVLOGEN witte
parkiet. Tel. 13005.

&

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12B96 b.g.g. 13769

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN «n
ROLGORDUNEN.
Off. Luxaflaxdealor
Wij makan gaarne vrijblijvend offert».

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Vt

Duh/envoorden

v. d. Werft

TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

HALTiSTtAAT 49

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

ZANDVOORT

mijn bakker
•inds 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

dinsdag 17 augustus 1982

82e jaargang no. 60

L

eanduüürrse hoeranr
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
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felle brand aan haarlemmerstraat
legt pension in de as
evenementen
agenda
maandag 16 tot vrijdag 20 augustus:
zwemvierdaagse in zwembad de duinpan, inf. 02507- 14618

nieuvif
kort & klein?
• Vorige week raakten weer tientallen bezitters van fietsen, bromfietsen
en auto's hun vehikels aan totnogtoe
onbekend gebleven gauwdieven kwijt.
Ook werden inbraken gemeld in woningen in Zandvoort en de buurtschap
Bentveld. De insluipers hadden het
daarbij vooral voorzien op antieke en
zilveren voorwerpen. Zo werd uit een
woning aan de Parnassialaan voor een
geschatte waarde van f 10.000.- aan
edele metalen gestolen.

vrijdag 20 augustus;
• Gewelddadigheden zijn deze zomer
presentatiedag door zandvoortse reddingsook aan de orde van de dag. De politie
brigade.
hield een 17-jarige knaap aan die er
vrijdag 20 augustus:
van wordt verdacht een 34-jarige inwofilm-in in openbare bibliotheek, aanvang
ner die met vrouw en kinderen liep te
21.00 uur.
wandelen in het winkelcentrum noord
zaterdag 21 augustus:
onverwacht te hebben aangevallen. Het
bal l on wedstrijd voor kinderen van 8-80 slachtoffer liep daarbij enkele kneuzinjaar, kaartjes a f 1,- bij vvv-kantoor, aan- gen en een spierverwonding op en
vang optocht in het centrum 19.30 uur
moest zich onder doktersbehandeling
m.m.v. Harmonie SOLI uit Driehuis.
stellen. De politie zoekt nog naar een
Zaterdag 21 augustus: Solexraces op
het stratencircuit in het centrum, aanfoto's Arent Dudok van Heel
vang 20.00 uur. Show van deelnemende
solexen op het Raadhuisplein v.a.13.00
brandveiligheid van het pension. De beOver de oorzaak van de rampzalige
In de nacht van zaterdag op zondag is
uur.
nodigde brandveiligheidsverklaring was
brand konden politie en brandwe er nog
een 42-jarige vrouw in de vlammen ommaandag 23 augustus:
nooit afgegeven om de eenvoudige reden geen uitsluitsel geven. Omdat de mogegekomen. De duitse toeriste, mevrouw
orgelkonsert doorWillem Hendrik
dat
het
pand
niet
als
badgastenverblijf
lijkheid van brandstichting niet is uitgeK.Finke-Brust uit Duisburg, verbleef als
Zwart in de Ned. Herv. kerk, entree
gaste in het pension Vossen aan de Haar- was aangemeld bij de gemeente. Aan de sloten, zijn verbrande resten voor onder- f 5,-, aanvang 20.00 uur.
strenge voorschriften kunnen dit soort
zoek meegenomen naar het politie-labolemmerstraat nr.8-10. Zij zag als enige
zondag 29 augustus:
oude gebouwen zelden volledig voldoen, ratorium. De schade aan het pand in de
geen kans meer te ontsnappen aan de
Klupzeilwedstrijden door warersportmaar wel hadden voorzieningen getrofvuurzee.
Haarlemmerstraat wordt geschat op een ver. 'Zandvoort', zuid-strand,
fen kunnen worden die het risiko aanbedrag tussen de f.500.000,- en
'standwerkerskonkoers op de Grote
zienlijk verminderen.
Krocht, van 13.00 tot 18.00 uur.
Omstreeks 3.00 uur in de morgen brak
de brand uit op de begane grond aan de
rechterkant van het dubbelpandige pension. In korte tijd stond het huis in
lichterlaaie. Op mevrouw Finke na, wisten de duitse pensiongasten allen via het
linkerpand te ontkomen, al raakten daarbij twee personen gewond en liep een
van de badgasten een shock op. Berooid
omdat al hun bezittingen teloor waren
gegaan, maar in ieder geval in leven vonden ze een veilig onderdak in het Bou- • Het onverwoestbare Rekreade, het zome r se kinderfeest, is weer achter de
weshotel.
rug. Elk jaar starten de vakantieaktiviEr zijn nog pogingen ondernomen om
teiten in een wolk van optimisme. Niet
mevrouw Finke, die met haar echtgenoot ten onrechte, want de vrijwillige medeop de eerste verdieping logeerde, te red- werkers hebben al 15 jaar lang beweden, maar de hitte van het vuur en de
zen dat hun slagvaardig entoesiasme
rookontwikkeling zorgden ervoor dat
tegen een stootje kan. Ook de hittegolf
die poging tot mislukken gedoemd was. van 1982 heeft hen niet klein gekregen.
de brand werd in het duister met man en macht bestreden, maar een 42-jarige
duitse toeriste zag geen kans meer aan de vuurzee te ontsnappen . . .

santekraampie op snijerplein
vrolijk slot van rekreade

De gealarmeerde brandweer, die met 3
wagens was uitgerukt, had de uitslaande
brand omstreeks 4.00 uur onder kontrole, maar het oude pension was toen al
volledig aan het vuur ten prooi gevallen.
Veel meer dan een verkoold dekor is er
nu niet van over.

Brandweerkommandant K.Paap, die de
bestrijding van de dramatiese brand leidde, had geen goed woord over voor de

Menigeen zou er wellicht wat moedeloos
van worden dat de kinderschare die
het festijn met een bezoek vereert, iedere keer iets dunner wordt, maar het
evenement lijkt er nauwelijks onder te
lijden. De vergrijzing van de badplaats
mag de goegemeente dan kopzorg baren, de kinderen vieren samen met de
begeleiders nog even onstuiming feest
als voorheen. Zij storten zich met jeugdige overgave op de spelletjes en knutselmaterialen.
Het gebruikelijke slot van de Rekreadekindermaand, Santekraampie, vond dit
jaar voor het eerst plaats op het Jan
Snijerplein in de nieuwe 'oude' noordbuurt. Het plein dat met zijn trappetjes
en verhogingen een miniatuur amfitheatertje vormt, is een beschutte plek,
waar het zandvoortse kroost zich
zichtbaar en hoorbaar op zijn gemak
voelde. Een nadeel van de situering
is misschien dat het plein een beetje
uit de loop ligt, in tegenstelling tot
het Gasthuisplein waar voorheen de
laatste kinderspelen van Rekreade

in het zicht van burgers en toeristen
tot een vrolijk einde kwamen.
De feestvierende jeugd maakte er geen
probleem van. De kleurige kraampjes
die onder de hoede stonden van bekende en goedaardige sprookjesfiguren,
hadden over belangstelling niet te
klagen. Bij honderdtallen tegelijk
kwamen de knutselprod"kties tot stand
in de omgeremde kinderhanden. De
hoeveelheid beschilderde flessen en dieren van klei en zilverpapier konden
nauwelijks geborgen worden. Natuurlijk vonden intussen de pannekoeken

en bekers limomade gretig aftrek.
Geen groter genoegen immers dan
met een opgerolde pannekoek in het
knuisje de avonturen in de poppekast
te volgen, waarin de nu al beroemde
Kizzebiz en zijn eeuwig rivale de heks
gedurig slaags raakten. Een enkel
buitje kon die pret echt niet verstoren.

eanduoortse hoerar*

tweede knaap die aan de aanval zou
hebben deelgenomen.
• Op het binnenterrein van het circuit
sloeg een 39-jarige duitser een 10 jaar
jongere landgenoot tegen de vlakte.
De aangevallene moest daarop een
neusoperatie in het Marinehospitaal ondergaan.
• Adjudant H. de Hoop is komende
maand 40 jaar werkzaam bij het politieapparaat, waarvan 36 jaar bij het
korps van de gemeente. Op vrijdag
3 september a.s. herdenkt hij dit feit
tijdens een officiële ontvangst in het
ontspanningslokaal van het burc, aan
de Hogeweg. Van 15.00 tot 16.00 uur
wordt hij gehuldigd door kollega's, oudkollega's en korpsleiding, daarna is de
receptie openbaar tot plm. 17.30 uur.
Acht jaar na zijn indiensttreding bij de
politie van de badplaats werd de Hoop
bevorderd tot hoofdagent, twee jaar
later klom hij op tot brigadier en in
1971 ontving de jubilaris zijn huidige
rang.

Vorige week is het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen gestart met een serie oefenwedstrijden om warm te draaien voor de kompetitie '82-'83 in de
eerste klasse. Woensdag 11 augustus
ontvingen de kustbewoners de vierde
klasser NAS uit Halfweg en afgelopen
zaterdag vond een ontmoeting plaatst
met de ere-divisieklup NEC uit Nijmegen. Het vier afdelingen lager spelende
NAS moest er met 7-0 aan geloven, maar
ook de profs uit de stad van Keizer Karel legden het loodje tegen de geinspireerd spelende Zandvoorters. In de 20e
minuut van het oefenduel tegen de Nijmegenaren zette Cor Plaizier de topvoetballers op een 1-0 achterstand. Vijf
minuten na rust liet Duncan Pratt de
keeper van NEC met een van zijn befaamde kopballen kennis maken en
scoorde de tweede goal. NEC-man Henk
Grim verkleinde twintig minuten later
de voorsprong van de thuisklup tot 2-1
Door stug verdedigen slaagde Zandvoortmeeuwen er tenslotte in de overwinning veilig te stellen.
De kustbewoners habben er zin in.

110 katamarans in de slag
nieuws
om europees kampioenschap kort & klein
« Zoals reeds door de koerant gemeld
geeft de jubilerende Zandvoortse Reddingsbrigade donderdag een demonstratie in het sportfondsenbad 'de Duinpan', als onderdeel van de jaarlijkse
zwemvierdaagse. Leden van de kustbrigade zullen de toeschouwers laten zien
op welke wijze inzittenden van een in
het water gezonken auto zichzelf uit
hun benarde positie kunnen bevrijden.
De demonstratie begint om 19.00 uur en
zal enkele malen worden herhaald. Het
ligt in de bedoeling dat de bezoekers van
het bad ook zelf -uiteraard op aanwijzing en onder leiding van de brigade -aan
de reddingsaktie deelnemen. Daarbij
zal o.a. gebruik worden gemaakt van de
zogeheten reddingsklos, de lifeline die
iedere automobilist aan boord van zijn
auto zou moeten hebben. De ZRB rekent op een grote publieke belangstelling voor de auto-onder-water reddingsdemonstratie.

Wie afgelopen weekeinde hoge ogen
wilde gooien bij het E.K. Prindle-zei
len, mocht wel van alle markten thuis
zijn. Het weer had besloten de zeilers
een zware test af te nemen door konstant van karakter te wisselen. Typiese
'zwaar weer'-zeilers moesten het daarom soms met een licht briesje in de
zeilen doen, terwijl de specialisten van
een bijna windstille zee nu en dan
woeste golven trotseerden. Zon en
regen-gaven om beurten hun zegen
aan de spektakulaire watergevechten.
Vrijdagmiddag besloot de wedstrijdleiding de geplande manche af te lasten. De opstekende storm maakte een
sportieve strijd onmogelijk. Windstoten
bliezen de tent voor het kluphuis van
de watersportvereniging bijna de lucht
in. Het zeilprogramma viel gelukkig niet
in het water, want op zaterdag en zondag konden de races met de dubbele
rompboten naar behoren worden afgewerkt.
Er kan van een spannend verloop gesproken worden met name in de prindleklassen 15 en 16. Bij de eenmansscheepjes speelde zich een nek-aan-nek race
af tussen titelhouder Dirk Pool uit
Texel en Mike Oudendijk uit Noordwijk. De kampioen van 1981 moest zijn
titel tenslotte inleveren. In de prindle
16 voeren maar liefst 49 katamarans
uit in de A-vloot. Aller ogen waren gericht op de prestaties van het australiese
team Smallman/ Waller, dat met grote
voorsprong, maar buiten mededinging,
het nederlands kampioenschap gewonnen had. Ondanks de watersprongen
van deze zeilkangaroes moesten de
australiers het afleggen tegen de beheerste techniek van Peter Spijker uit
Beverwijk en Rene Clarijs uit Amsterdam. De titelverdedigers Jan Visser
en onze plaatsgenoot Marco de Boer
werden 4e in deze klasse. De finish
van de B-vloot (kl. 16) werd een verrassing. Het jongste deelnemersteam
bestaande uit Bas Cornelissen uit Haarlem en de jeugdige zandvoorter Huib
Deinum gingen hier met de eer strijken. Dit jonge talent heeft volgens insiders een grote toekomst voor de boeg.
In de prindleklasse 18, de grote tweemansboten, lieten de kampioenen Gerard Loos en Hans Dieber (Zandvoort}
er evenals vorig jaar geen twijfel over
bestaan wie de sterksten in het varend
gezelschap waren. De cracks wonnen
spelenderwijs alle manches en behielden de titel. Serge en SanderSchuurman uit de badplaats wisten een zeer
verdienstelijke vierde plaats te verove-

Al blijven deze europese kampioenschappen grotendeels een nederlandse
aangelegenheid, de internationale belangstelling neemt elk jaar toe. Op het
australiese team Smallman/Waller en
het franse team Proust/Guyon na kónden de buitenlanders nog niet erg imponeren. Met name de duitse manschappen vielen nogal tegen.

waterstanden
aug. H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
18
03.11
11.12
15.47
23.46"
12.04
00.29
19
04.02
16.30
20
04.48
01.17
12.50
17.16
05.34
21
13.35
18.06
02.06
22
06.20
14.20
18.52
02.51
07.04
15.04
23
19.28
03,28
07.40
24
15.38
19.58
03.59
25
08.13
16.11
20.32
04.32
08.56
21.18
05.17
26
16.56
27
17.54
06.25
09.53
22.26
28
11.08
19.08
23.45
07.45
. . - 07.45
29
20.26
12.26
01.04
30
13.42
09.03
21.43
02.10
10.09
14.40
22.40
31
Springtij 21 aug. Doodtij 28 aug.

omroepers
1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

• De populatie van de witsnuitdolfijnen
breidt zich uit in de lage landen. Was het
er eerst een,weldra zullen het er drie zijn.
Na Zandvoort is er aan het strand van
Schiermonnikoog een tweede witsnuit
aangetroffen. Het volgens deskundigen
amper twee jaar oude dier is naar het
Dolfinarium van Harderwijk overgebracht
om daar van zijn avontuurlijke tocht
- ook deze witsnuit is waarschijnlijk uit
het hoge noorden afkomstig - weer op
krachten te komen. En de in Zandvoort
verblijvende witsnuitdolfijn is hoogst
zwanger, zo heeft het personeel van het
Dolfirama onder het van Fenemaplein
gekonstateerd. Wanneer alles met de
moeder naar wens gaat wordt de bevalling aan het eind van dit jaar verwacht,
aldus haar verzorgers.
Het uitvaren van de tientallen kleurrijke
prindlecats door de branding blijft een
boeiend schouwspel, maar ook als ze
nog trouw op het strand staan te wachten is het een tafereel, waard om te aanschouwen. De tuigage en de zee van masten van de katamarans, die over honderden meters strand zij aan zij liggen,
geven bovendien, geregisseerd door de
wind, een konsert van geluiden dat op
het onlangs gehouden Jazz on the
Beachjiauwelijks misstaan zou hebben.
Sfeer genoeg derhalve. De traditionele
zeilersmaaltijd paste daar goed in. Het
evenement werd ditmaal geheel verzorgd door een plaatselijk slagersbedrijf.
Een uitstekend idee zo bleek, want er
heerste alom grote tevredenheid over
de gezellige en voortreffelijke strandbarbecue.
Uitslagen:
Prindle 15: 1. Mike Oudendijk (Noordwijk) 41/2 punt; Dirk Pool (Texel)
6 3/4 punt; Duco Drenth (Zandvoort)
15 3/4 punt.
Prindle 16A: 1. Peter Spijker/Rene Clarijs (Amsterdam) 6 1/2 punt; 2. Gebr.
Zeeman (Maasdijk) 10 3/4 punt; 3.
Andrew Smallman/Tanja Waller (Aus-

Voor klusjes, bel: 18425

Nieuwe tandprothese?
Aan huis gemaakt, goedkoop
en snel. Tel.020 - 120405.
Tel.afspraken tussen 17.00 en
20.00 uur.
T.k. afwasautomaat f.350,Tel.02507- 18425.

tralië) 15 punt; 4. Jan Visser (Almere)/
Marco de Boer (Zandvoort) 16 punt.
Prindle 16B: 1. Bas Cornelissen (HaarIem)/Huib Deinum (Zandvoort) 10 1/2
punt; 2. E. Proust/P. Guyon (Frankrijk)
13 punt; 3. Rob en Marjolein v.d. Goen
14 punt.
Prindle 18: 1. Gerard Loos/Hans Dieben (Noordwijk/Zandvoort) 3 punt; 2.
Kees Wapenaar/J. van Doorn (Vlaardingen 9 3/4 punt; 3. Rob Heilbron/ J.van
Baarsen (Beverwijk) 12 punt; 4. Sergeen Sander Schuurman (Zandvoort) 19
punt.

UITSLAG
Vrijwillige Hulpverlening

TREKKING VAN 12 AUGUSTUS 1982
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Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen bovenstaande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden; wij
sturen alle winnaars schriftelijk bericht.
Bij de trekking van 26-08-1982 kunt u
de volgende prijs in natura winnen:

een Philips portable \
kleurentelevisietoestel\
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nieuwe wet uitkering gemeentefonds
treft zandvoort niet het zwaarst
In zeker driekwart van de nederlandse
gemeenten is de zomerrust ten raadhuize grondig verstoord. In sommige plaatsen is zelfs sprake van heuze paniek.
Bloemendaal, om maar dicht bij huis
te blijven, is een voorbeeld van zo'n
gemeente. Terwijl de politici met een
zucht van verlichting de benen strekken in een aangenaam buitenlands vakantieoord, verlost van de dagelijkse zorgen, rolde tien dagen geleden een cirkulaire van de ministeries van financiën
en binnenlandse zaken in de bus bij de
ambtenaren die op de gemeentehuizen
passen. Een rondschrijven van het rijk
dat nog wel enig stof zal doen opwaaien.

10 augustus - 16 augustus 1982.
ondertrouwd : Ronald Hans Paap en
Andrea Sagurna; Frank Otto Merlin
Hofstra en Truus Marjanne Draijer;
gehuwd : Wilhelmus Antonius Schaad
en Annechina Joanna Maria Hijner.
geboren : Nicolaas Marinus Franciscus zoon van N.J. Hendriks en H.C.E.
Joosten;Terry dochtervan F.D. Halderman en S. Kroone.
overleden: Pieter Hermanus Liberg,
oud 80 jaar; Marjorie Daisy Loeb, geb.
Simpson, oud 85 jaar ; Marie Betsy
Beintema geb. Hissink, oud 81 jaar;
Harmke Groen geb. van der Molen,
oud 66 jaar; Wilhelmina Maria Gieske,
geb. Dieben, oud 78 jaar.

Er staat, zo blijkt, een nieuwe wet op
stapel die de geldstroom van de schatkist naar de lagere overheden anders
dan voorheen zal regelen. Die geldstroom is de belangrijkste bron van inkomsten, want de eigen inkomsten uit
gemeentelijke belastingen en tarieven
vormen slechts een fraktie van de som
die nodig is om de lokale uitgaven te
kunnen dekken. De gewijzigde opzet
van de financiële verhoudingen tussen
rijk en gemeenten is in een wetsvoorstel gegoten, dat voor advies aan de
Raad van Gemeentefinanciën is voorgebebouwing geeft straks de doorslag bij uitkering gemeentefonds
legd. Het duurt dus nog wel even voor
het plan echt rond is. En natuurlijk
aantal inwoners zal, als de gemoet dan het parlement zich er ook
plande verdeelsleutel ingang vindt, niet
nog over uitspreken. Toch ligt het in
de bedoeling dat de nieuwe wet in 1984 meer zo dreigend als een zwaard van
Damocles boven de kustgemeente
van kracht wordt. Voor een groot aantal gemeenten betekant het nieuwe geld- hangen. Wat de centjes betreft dan,
want de gevolgen voor bijvoorbeeld
zorgen in toch al barre bezuinigingstijhet sociaal-kulturele leven laten we
den. De ambtenaren in Den Haag hebhier buiten beschouwing.
ben al keurig uitgerekend dat van 412
onderzochte nederlandse gemeenten
Naar aanleiding van de brand die in de
Een bijkomend voordeel van het minis319 er in meer of mindere mate op achnacht van zaterdag op zondag pension
teriële plan is het feit dat nu voor het
teruit zullen gaan. Met name de kleineVossen aan de Haarlemmerstraat volleeerst ook de tweede woningen van de
re gemeenten zijn het haasje.
dig in de as legde en waarbij een duitbadplaats mee gaan tellen voor het gese toeriste het leven verloor, overweegt
meentelijk huishoudboekje. En dat zijn
De nieuwe wethouder van financiën in
burgemeester Machielsen maatregelen
er ruim 200. Tenslotte nog een vrolijke
Zandvoort, vrijwel zeker P. Flieringa,
om de hulpverlening tijdens en na een
uitsmijter: het failliete Bouwes-Palace
moet nog even in afwachtende spandergelijke kalamiteiten beter te organining op zijn nagels bijten. Van de 92
draagt als wolkenkrabber een steentje
seren en te koördineren.
ambtelijk doorgelichte gemeenten
bij aan de gemiddelde bebouwingshoog- Daartoe zal hij binnenkort met alle
met een inwoner-aantal tussen de 10 en
te, die de gemeentebeurs mee helpt
bij de brandbestrijding en nazorg van
20.000 zijn er liefst 78 die nadeel van
vullen. Steeds dankbaarder ook zullen
de eventuele slachtoffers betrokken
de nieuwe verdeelsleutel tussen hogere
de ambtenaren van de afdeling finaninstanties, overleg plegen.
en lagere overheid zullen ondervinden.
ciën opzien naar de kille flatgebouwen
Maar of onze badplaats daar ook bij
ten noorden van de spoorlijn.
Ondanks de ook nu weer gebleken inzet
hoort, is tot op heden onbekend. Onen kwaliteit van het personeel van brandder leiding van chef Van den Heuvel
Het zou ons niet verbazen, als bij koweer, politie en Rode Kruis draagt het
wordt er op de afdeling financiën drifmende nieuwbouwprojekten de zandvoort-optrec]en een te improvisories karakter
tig gestudeerd op de stukken. De eerste
se rekenmeesters hun handzame zakkom- om van een doeltreffende reddings- en
indruk, voorzichtig geopperd, is echter
putertjes eens ekstra zullen raadplegen.
opvangoperatie te kunnen spreken. Er
dat Zandvoort wat dat betreft geen
Het ziet er immers naar uit dat het rijk
moet meer samenhang komen tussen
ernstige kalamiteiten te wachten staan.
met de nieuwe ontwerpwet een premie
de aktiviteiten van de diverse hulpverop hoogbouw heeft ingesteld.
lenende instanties en organisaties,
Wat is er aan de hand? In grote lijnen
meent de magistraat. Er is een kloof
komt het erop neer dat de uitkering uit
tussen het direkte optreden door poliDe nieuwe regeling werkt in het algehet gemeentefonds aan de gemeenten in
tie en brandweer en de nazorg van de
meen in het voordeel van de grotere
tegenstelling tot voorheen in veel minslachtoffers en hun familieleden. Naar
gemeenten. Ten koste van de kleintjes.
dere mate op het aantal inwoners gehet oordeel van de burgemeester moet
Helemaal gespaard zal dus ook Zandbaseerd zal zijn en meer op de bebouvoort wel niet blijven. In een van de
het mogelijk zijn dit op efficiëntere wijwingsgraad. Bij de bebouwingsgraad speelt eerstvolgende edities hopen we er
ze te organiseren dan thans het geval is.
niet alleen het aantal woningen een rol,
u meer over te kunnen vertellen.
Op welke manier dit moet geschieden,
maar ook (en dat is volstrekt nieuw) de
zal tijdens het a.s. overleg nader worgrondoppervlakte en de gemiddel hoogte
den bekeken en bestudeerd.
van de bebouwing. Het Instituut voor
Onderzoek van Overheidsuitgaven heeft
VIDEO-AANBIEDING
Inmiddels is van de zijde van de komuitgemaakt dat de bebouwingsintensiteit
eenmalig
mandant van de brandweer scherpe
een bepalende faktor is bij de gemeenteSharp video 8300
kritiek geleverd op de brandbeveiliging
lijke uitgaven. Het zal duidelijk zijn dat
met afstandbediening van
van de kamerverhuurbedrijven in Zandechte villadorpen als Bloemendaal door
f 2398,-voor f 1798,voort. Volgens de brandweerchef zijn
deze nieuwe opzet.üe jaarlijkse geldbuithuis bezorgd en afgesteld.
er in de gemeente tientallen woningen
del aanzienlijk zullen zien slinken.
RADIO PEETERS
die in de zomermaanden worden ver-
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burgemeester wil hulpverlening
beter gaan organiseren

BEELD H GELUID
Voor Zandvoort blijven de gevolgen
vermoedelijk beperkt. Het afnemende

Haltestraat 56

huurd als pension maar niet voldoen
aan de eisen van brandbeveiliging. Reden: de betreffende pensionhouders la-

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

esnduoortse Noerartf
sen had hij van diverse kanten verno
men dat er al tien jaar kamers worden
verhuurd.

machielsen gaat overleg plegen over
nazorg slachtoffers van kalamiteiten
ten hun bedi ijf niet zoals is verplicht
registreren, waardoor het voor de
brandweer onmogelijk wordt de brandbeveiliging te kontroleren. De kommandant was er naar zijn zeggen niet van
op de hoogte dat het afgebrande pand
aan de Haarlemmerstraat als pension
werd geëksp;oiteerd. Pas na het blus-

-Het mankeert dus niet alleen aan een
goed opgezette hulpverlening aan
slachtoffers van branden, e.d. het
schort ook aan parate en officiële kennis
van het aantal in Zandvoort aanwezige
pensions en de plaatsen waar die zich
bevinden. Anders valt het niet te verklaren dat een in Zandvoort geboren en getogen brandweerautoriteit niet van het
bestaan weet van één van de oudste en
ook ver buiten de gemeente bekende
na-oorlogse pensions. Niet gelegen in
een achteraf straatje, maar aan de
voornaamste toegangsweg van Zandvoort.
Er zijn op het komende overleg méér
zaken te bespreken en door te lichten
dan de hulpverlening en nazorg bij
rampzalige gebeurtenissen in Zandvoort.

autoscooter in botsing met raad van state
kerkdiensten

Het haastige aprilbesluit van het kollege van b en w om de autoscooterbaan,
zonder enig overleg met omwonenden
en zakenlieden in de buurt van het
Burg. van Fenemaplein, te verplaatsen
van de hoek Stationsstraat/Zeestraat
naar het parkeerterrein aan de noordzijde van de Passage is bij de Raad van
State niet in goede aarde gevallen.

HERVORMDE KERK
zondag 22 augustus a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru gemeenschappelijk dienst geref./
herv. dienst.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 22 augustus a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru gemeenschappelijke dienst herv./
geref. dienst in geref. kerk

Volgens Mr. van der Hoeven, voorzitter
van de Raad hadden b en w geen vergunning mogen afgeven voor de verhuizing omdat het bestemmingsplan voor
het betreffende gebied de botsautoaktiviteiten niet toelaat als vaste attraktie.
De overijlde beslissing van de zandvoortse bestuurders had op 29 april van dit
jaar een hoorzitting tot gevolg waar de
protesten van flateigenaars en middenstanders over tafel vlogen. De standing
en waarde van de woningen werd door
de aanwezigheid van het volksvermaak
naar beneden gehaald en het tumult
dat de mini-koereurs veroorzaakten was
samen met het wegvallen van parkeermogelijkheden slecht voor de broodwinning van de neringdoenden. Eerste
burger Machielsen merkte bij die gelegenheid op dat bij een belangen-afweging niet altijd iedereen tevreden gesteld
kan worden. Het was noodzakelijk dat
het terrein op de hoek van de Zeestraat
op korte termijn vrijgemaakt werd om
tot woningbouw over te kunnen gaan.
De ingediende bezwaren werden door
het kollege ongegrond verklaard. De
voorspelling van de burgervader klopte
als een bus.want inderdaad bleek niet
iedereen tevreden. Pensionhouder Sandbergen die slechts door een straatweg
gescheiden wordt van de roerige attraktie, besloot bij een hogere instantie
aan te kloppen. Zijn gezinspension lijdt
aanmerkelijke schade, zo betoogde hij.

PROTESTANTENBOND
zondag 11 augustus a.s.:
10.30 uur: Jos Kooreman n.h. Amsterdam.

De afdeling rechtspraak van de Raad
van State kon zijn protesten wel billijken maar liet bovenal gelden dat volgens het huidige bestemmingsplan voor
de MiddenrZeereep op de bewuste plek
alleen verkeersplannen uitgeroerd mogen worden. Vóór de verhuizing van
het voor de omwonendende blijkbaar
stuitende vermaak, had derhalve het be-

stemmmgsplan gewijzigd dienen te worden of een ontheffing verleend.
Zoals algemeen verwacht werd, valt de
uitspraak van Mr. van der Hoeven op een
tijdstip dat het zomerseizoen nagenoeg
voorbij is. Het is nog maar zeer de vraag
of de snelle misser van het gemeentebestuur even snel rechtgezet wordt.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

oude raad nog eenmaal aan de slag

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).

Een week vóór de installatie van de
nieuwe raad buigen de oude getrouwen zich nog eenmaal over zandvoorts
wel en wee. De agendapunten voor de
.bijeenkomst van 31 augustus rijgen
zich al aaneen. Een aantal voorstellen
van het aftredende kollege worden
hieronder belicht.

ZUSTERDIENST
zaterdag 21 en zondag 22 augustus a.s.:
Zuster T. Maas, Tempelierstraat 48 zw.,
haarlem tel. 023 - 325458.

sport - spel
B EN W VOELEN NI ETS VOOR
TERUGGAVE CENAV-PACHT
Gelijk met het nieuwe schooljaar '82'83 start de sportvereniging OSS het
gymnastiek - en athletiekprogramma
voor genoemde periode. Plaats, dagen,
tijden en indeling van de gym; jazz-en
athletieklessen zijn door de programmakommissie als volgt geregeld:

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 21 augustus a.s.:
1Q.OO uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 22 augustus a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.

Op 31 augustus komt in de raad het verzoek van Cenav-direkteur Vermeulen
aan de orde om de helft van de pachtsom, die de gemeente direkt na de
Grand Prix 1982 geïnd heeft, terug te
storten in de ka's van het circuitbedrijf.
Vermeulen heeft naar zijn zeggen de
f.300.000 dringend nodig om de vereniging van formule 1 konstrukteurs, de
Zaal Buchel (v.d. Moolenstraat):
Foca, te kunnen betalen. Het kollege
maandag 9 -10 uur z.g. blijf fit dames,
had al eerder laten weten dat het daar
v. Pagehaal (Flemingstraat)
niets voor voelde. Volgens Vermeulen
maandag 18.00 - 19.00 uur meisjes 6
loopt door die gestrenge houding zijn
- 10 jaar; 19.00 - 20.00 uur meisjes 11
goede relatie met de Foca gevaar. Het
- 16 jaar; 20.00 - 21.00 uur dames,
dagelijks bestuur van de gemeente laat
dinsdag 16.30-17.30 uur peuters,
de raad weten dat de pachtsom keurig
woensdag: 20.00- 21.00 uur jazz gym
volgens het kontrakt en de sinds 1973
gev., 21.00 - 22.00 uur jazz gym.vanaf
16 jaar.
met de Cenav overeengekomen werkdonderdag 16.30 - 17.30 uur kleuters,
wijze is voldaan. Gehele of gedeeltelijzaal Oranje Nassauschool (Lijsterstraat)
ke terugbetaling komt neer op een aanmaandag 18.30 - 19.30 uur jongens 6 passing van het kontrakt en daar hebben
10 jaar;; 19.30 - 20.30 uur jongens 11-16 B en W ernstige bezwaren tegen. Maar
jaar; 20.30 - 21.30 uur heren,
de raad heeft natuurlijk het laatste
donderdag 18.30 19.30 uur meisjes 10- woord over de gelden uit de gemeente6 jaar; 19.30 - 20.30 uur 11-16 jaar;
kas.
20.30- 21.30 uur dames.
TOERISTENBELASTING
Prinsessehal (Busweg)
woensdag 18.00 - 20.00 uur selektiegroep DOLFIRAMA
meisjes; vrijdag 17.00- 19.00 uur selektie- De toeristenbelasting van het Dolfirama
groep meisjes.
staat ook op de agenda van de plaatselijke bestuurders. De direktie van de
De zomerkursus athletiek op het sportBouwes Eksploitatiemaatschappij heeft
veldenkompleks 'Duintjesveld' wordt
de raad verzocht de belastingverordeop maandag 30 augustus beëindigd met
ning in te trekken. De badgastenheffing
is in de plaats gekomen van de vroegere
het afleggen door de deelnemers(sters)
van de vaardigheidsproeven. Bij volvermakelïjkheidsbelasting en is voor het
doende belangstelling van de zijde van
Dolfirama van betrekkelijk jonge datum
de kursisten zal de training in een van
nl.begin 1982. In voorgaande jaren werde gymzalen worden voortgezet.
den de buitelende viseters vrijgesteld
van de heffing. De motieven van de raad
In voorbereiding zijn de oprichting van
daarvoor waren het opvoedend karakter
een afdeling softbal en ontspanningsvan de dolfijnenkapriolen en de nietgymnastiek voor ouderen. Voor softwinstgevende eksploitatie. Bij het aanbal kunnen geïnteresseerden tel. nr. 181 halen van de gemeentelijke broekriem
09 bellen en voor de ontspanningsgymmoest echter ook het Dolfirama eraan
nastiek kan men terecht bij Van Gageloven.Het bezoek van 100.000 nietlenstraat 88. Doorgang van beide prozandvoorters aan de attraktie gaat het
jekten zal eveneens afhangen van het
Bouweskonsern f.50.000 kosten en dat
aantal aanmeldingen.
<
kan bruintjo niet trekken. Het teruglo-

pen van het bezoekersaantal, de werkgelegenheid bij sluiting van het bassin
en de slechte financiële positie van het
bedrijf, zijn de motieven voor het verzoek aan de volksvertegenwoordigers.
B en w zeggen in hun voorstel aan de
raad wel begrip te hebben voor de moeilijke situatie waarin het Dolfirama zich
bevindt, maar de geplande inkomsten
niet te kunnen missen zonder andere
belastingen te moeten verhogen. Alle
kosten die de toeristenfunktie van de
badplaats met zich meebrengt verhalen
op het relatief kleine aantal inwoners
acht het kollege onbillijk. Het verzoek
van de Bouwesdirektie is gedaan vóór
het uiteindelijke bankroet van het bedrijf. De konsekwenties daarvan voor
de gemeente zijn vooralsnog onduidelijk.
Misschien dat a.s. raadsvergadering er
enig licht op werpt.
PARKEERVAKKEN AAN DE
KEESOMSTRAAT
Begin dit jaar is het voorstel gedaan om
het aantal parkeerplaatsen bij de eerste
Keesomflat met 17 stuks uit te breiden.
De raadskommissies vonden het maar
een dure grap en waren er niet erg voor •
te porren. Vvd-freule Hugenholz was
zelfs hoogstpersoonlijk een kijkje gaan
nemen in de nieuwbouwwijk en achtte
de gelegenheid tot stalling van de voer-

tuigen op het eerste gezicht ruim voldoende. Op verzoek van b en w heeft
de betreffende flatkommissie in maart
en april tellingen gehouden. Het tekort
aan parkeermogelijkheden bedraagt,
zo blijkt, hooguit 6 plaatsen. Op basis
van die gegevens heeft de koordinatiekommissie verkeer voorgesteld de aanwas van de autovakken te beperken tot
9 stuks, dat moet ruim voldoende zijn.
In kombinatie met de aanleg van fietsenstandaards en de daarvoor benodigde verbreding van het trottoir bij de ingang van de flat, gaat het de gemeente,
als de raad akkoord gaat, f. 13.000
kosten.

APOTEEK
Zandvoortse Apoteek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

belangrijke adressen

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
DE REKENING VAN DE
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
RAADHUISBOUW
(023) 242212Automobielbedrijf
De raadsleden krijgen deze keer de eindFlinterman, Zandvoortselaan
rekening gepresenteerd van de uitbrei365, Bentveld.
ding (fase 1) en renovatie van het ge12323 Rinko autotechniek, werkplaats
meentehuis. Eindelijk eens een meevalen magazijn
ler, al moet er dan toch nog wat geld bij.
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
De totale kosten blijken ruim 5 miljoen
en gebruikte Renaults
te bedragen en dat is slechts f. 150.000
méér dan tevoren geraamd was. Voor
dit soort projekten een schijntje want
om oud-burgemeester Nawijn met het
doorgaans vinden veel forsere overschrij- tingelend afscheidskado te verblijden.
dingen plaats. Knap rekenwerk derhalve. De rest moeten da gemeentenaren uiterHet kariljon in het gerenoveerde raadhuis- aard ook opbrengen. Het fonds verfraaitorentje heeft al met al zo'n f,50.000
ingjdorpsbeeld zal er voor aangesproken
gekost. F. 12.000 daarvan is ingezameld
worden.

groeten uit zandvoort
Een uniek kaartje van
de Pakveldstraat. Uiterst links de achterkant van één van de
Mosterdhuiz^.n,daarnaast een aantal huizen in de Zeestraat
waarvan het meest
rechtse (met de zuilengalerij) werd
bewoond door horlogemaker Trompetter
en het daarnaast liggende door dokter
De Stoppelaar. Villa
Minerva van dokter
Tichelaar is ook nu
weer duidelijk herkenbaar door het spitse torentje.

deelname overtreft bezoek aan zwemvierdaagse
Gemeten naar het aantal deelnemers
verloopt de zwemvierdaagse, ciie sinds
maandagavond plaatsvindt in zwembad
De Duinpan, heel voorspoedig. De konditietest te water heeft een zo grote
aantrekkingskracht, dat gisteravond al
de 1000ste zwemmer/zwemster fcegroet kon worden. De aktie Nederland
Oké die zoveel gezondheid in zijn propaganda stopt en het gebeuren ondersteunt, mag cius meer dan tevreden
zijn.
Met de belangstelling voor het evenementenprogramma, dat de natte vierdaagse omlijst is het minder florissant
gesteld. Het slechte weer van de afgelopen dagen is daar zeker mede debet
aan. De aktiviteiten spelen zich immers
af in de open lucht en forse regenbuien
nodigen nu eenmaal niet erg uit tot een
gezelligheidsbezoek.
Dat neemt niet weg dat kinderen en volwassenen veel plezier beleefden aan het
stuntteam van de Brokkenmakers, dat
met veel sukses 'n klownesk programma
afwerkte. De hilariteit over de zotte kapriolen ging hand in hand met de
waardering voor het deskundige stuntwerk dat het team vanaf de springtorens
liet zien.
De bakfietsraces onder de waterspiegel
van het golvenbad, een wereldprimeur,
hadden niet echt te lijden onder het
natte weer. Droog blijven was per definitie onmogelijk. Het was een kurieus
schouwspel om de onderwaterverhuizers
in aktie te zien. Ongehinderd door stoplichten of stoepranden, van oudsher de
grootste vijand van de bakfietsmenner,
bevochten de duo s elkaar als in een vertraagde filmopname.
In de aankomsthal van het zwembad kon
men middels videoopnamen van het
wedstrijdzwemmen, kunstzwemmen of
waterpolo en het vakkundig kommentaar van de trainer van de Zeeschuimers de elementaire bewegingen van
deze sporten machtig worden.
Het programma van afgelopen woensdag waarbij de demonstratie van zwemen polovereniging de Zeeschuimers, werd
in verband met de weersomstandigheden
verschoven naar vrijdag, hedenavond

nieuws

dus. De zandvoortertjes die de waterpolokeeper van het nederlands zevental,
Wouly de Bie, willen bestoken kunnen
dan alsnog hun krachten meten met
de international, die zicfv voor zijn genoegen als schietschijf opstelt.
De slotavond geeft ook de finale te zien
van de open nederlandse kampioenschappen bakfietsonderwaterrijden en
de eindstrijd van de home-trainerraces.
Zonder de medewerking van de Zeeschuimersklup zou de organisatie van
de zwemvierdaagse en het bijbehorende programma onmogelijk zijn. Reden
genoeg om even stil te staan bij de
vereniging die volgend jaar haar 10-jarig bestaan viert. Het komende seizoen
zal om die reden een feestelijk jaar worden met een groot aantal aktiviteiten
op zwemgebied. De 200 leden tellende
klup kent verschillende afdelingen: het
sportief-rekreatief zwemmen, louter
voor het plezier, de wedstrijdzwemsport, langebaan-wedstrijden, het kunstzwemmen en het waterpolo. Heel bijzonder is het dat de nationaal/internationaal
bekende topzwemmers en -zwemsters
van de vereniging helpen bij de trainingen en het lesgeven, ook aan de allerkleinsten. Ria Willemse, de suksesvolle
deelneemster aan het WK en nederlands
rekordhoudster 200 m. schoolslag is
er bij, evenals Marjolein Phaff, jeugdkampioene Petra Hillenius, Ron Phaff,
Mare Hommes en Koen Lucas.

kort & klem
o Afgelopen zondag is de in Zandvoort
gestationeerde reddingbootvan de
KNZHRM S.L. Louwes tweemaal in
aktie gekomen om te assisteren bij de
hulpverlening aan in moeilijkheden,
geraakte vaartuigen. De eerste keer
werd bijstand gevraagd door de schippervan een uit Finland afkomstige
kotter, die ter hoogte van de rotonde
in de problemen was geraakt. Het schip
wist echter op eigen kracht de haven
van Umuiden te bereiken. Later keerde
de S.L. Louwes de steven in de richting
van Noordwijk,waar hulp was gevraagd
bij de redding van drie opvarenden van
een omgeslagen boot. Na een speurtocht in de buurt van het gekapseisde
vaartuig ontving de zandvoortse reddingboot het bericht dat het drietal
veilig aan land was gekomen.
o Bij wijze van proef heeft de Nederlandse Hartstichting voor de bewoners
van de regio Kennemerland -w.o. Zandvoort- een telefoonnummer in gebruik
genomen .waarop alle gewenste inlichtingen worden verschaft over de hulpverlening aan hartpatiënten. Tijdens de
eksperimentele fase is de telefoonlijn
onder nummer 070 - 600555 alleen
geopend van maandag t.e.m. vrijdag
v» 12.00- 17.00 uur. Wanneer de
proef slaagt zal worden overgegaan tot
et.-n permanente lijnverbinding.

evenementen
agenda

De gelegenheid om het kunstzwemmen
te beoefenen is niet iedereen gegeven. In
Noord-holland is dat slechts in Zandvoort
en Zaandam mogelijk. Het ballet te water
op de maat van de muziek blijft een
speciale tak van sport die al op heel
jonge leeftijd beoefend kan worden.
Dat geldt trouwens ook voor het waterpolo. Met ingang van het komend

seizoen kunnen pupillen van 8 tot 10
jaar de techniek van dit waterspel onder de knie krijgen. Bij alle sportieve
aktiviteiten die de vereniging organiseert staat een optimale begeleiding
voorop. Wie door de jaarlijkse zwemvierdaagse de smaak te pakken gekregen heeft, weet dus waar hij of zij terecht kan.

ERASMUS COLLEGE
onderwijs voor volwassenen
in Zandvoort:
telefoon 023-25 65 57
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 uur in het Gemeenschapshuis,! .ouis Davidsstraat 17
Zandvoort

zaterdag 21 augustus:
ballonwedstrijd voor kinderen van 8-80
jaar, kaartjes a f V bij vvv-kantoor, aanvang optocht in het centrum 19.30 uur
m.m.v. Harmonie SOLI uit Driehuis.
Zaterdag 21 augustus: Solexraces op
het stratencircuit in het centrum, aanvang 20.00 uur. Show van deelnemende
solexen op het Raadhuisplein v.a.13.00
uur.
zaterdag 4 september
Nationale bondsstranddag voor reddingspost Zuid "Brokmeier" voor alle kust
brigades met zwemnummer, roeiwedstrijden en demonstratie-reddingen.
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.
zaterdag 4 en zondag 5 september:
6e Internationale Brandingfiup windsurfen, inf. Klijn Surfschool, tel. 02507 17600/18600.
zaterdag 4 en zondag 5 september:
Ekspositie schilderijen van David Boble
in het Cult.Centrum.

na nspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

n
r^

amsterdam/nieuwendijk 37 /tel. 020-240434
zandvoort / kerkstraat 1 1 / tel. 02507 - 1 35 «O

ZANDVOÖRT

CEIVE

makelaar/ 0.9.

TE KOOP appartement, bestaande uit:
gang met toilet, woonkamer, 2 slaapkamers,
keuken en plat.

de winter zon - wintersneeuw
vakantie-reisgidsen zijn uit
haalt u ze gratis af bij:

KOOPSOM f 65.000,- v.o.n.
( ' K N S K A I A K K L A AR <>,<>•. ie Zundvoorl
vraagt voo!' haai' assurantk % al'(k % lin.i>' een

PART-TIME MEDESTERKER(STER)
(min. ca. 15 uur p.w.)
die In-last /al \vordm nu-t lu-L beheer en
iiitlnvidin.^ vandeassuranüc'portc't'euilk'
Onze yedaditen ,i>-uun uit naar een /c-lfslandi.i>'e ener.u'ieke kandidaat(tc-), aan
wie wij dt' volgende eisen stellen:
• middelbare schoolopleiding
• in het bezit van type diploma
• yoede uitdntkkin.i>'svaardi.<rheid in
woord en geschrift
•bekendheid met de assurantiën
(B-diploma ol' süidei'end hiervoor strekt
tot aanbeveling)
• .i>-oed commercieel inzicht.
l' gelieve uw schriftelijke sollicitatie te
richten aan:
C'ense Makelaars o.«'.
•Ihr. I'.N. Quurles v. Uiïordlaan 2
2042 PK Zand voort

peuterklas klimop
gaat na 12 jaar
verhuizen
ons nieuwe adres: Beatrixschool
J.P. Thijsseweg 24
m.i.v. 23 augustus a.s.
Aanmelden: Tel. 1 55 17 - 1 43 65 - 1 27 02
of aan de school.

Inlichtingen

CEfl/E

makelaar/ o.g

Telefoon 02507-12614

REISBUREAU
KERKMAN

Z.H.C.
Z.H.C.
Ga hockeyen bij de Zandv. 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
Secr.: Troelstrastraat 8
tel. 14511-15308-13224

Grott? Krocht 20
Zandvoört
Telefoon 02507 12560/13203

Installatie bureau

OPOEMEIWIIM B.Y.

Voelt u voor softbal in de zomer?
- geef naam, adres dan op bij ons secretariaat
- bij voldoende belangstelling zijn er
mogelijkheden
Z.H.C.
Z.H.C.

o centrale verwarming
o airconditioning
loodgietersbedrijf

ZWEMLESSEN
Voor beginners en gevorderde
Moeder-baby, ANB, KNZB-diploma
opleiding voor de jeugd en volwassenen.
konditie en zwemgym.
Overdag en 's avonds.
Maak kennis en neem een preofles.
VRIJ ZWEMMEN
Sportacademie NAUWELAERTS de AGE
sinds 1945
Overveen - Bloemendaalseweg 152
Tel. 023 - 265521/253256

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 - 1 84 84*

DANS U FIT

't KINDERWINKELTJE

Jazz-ballet en modern
jazz-dance met afro-brzilianvarianten
Aanvang 1 september
Jeugd vanaf 5 jaar na schooltijd.
Volwassenen overdag en 's avonds.
NIEUW
jongensklas - neem proefles
Sportacademie NAUWELAERTS de AGE
sinds 1945
Overveen - Bloemendaalseweg 152
Tel. 023 - 265521 / 311505 / 253256

gezellig kleertjes
kiezen bij
't Kinderwinkeltje
daarna een kopje koffie
bij de 'Roze Palm'
Buureweg 1-3

,
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WORDT 13 UW GELUKSGETAL
IN RODE KRUIS BINGO?
WIE WEET, WANT U KUNT
13 SPEELWEKEN MEEDOEN!

*
ir

*

•k

*

Voor 13 achtereenvolgende speelweken meespelen betaalt u slechts
f20,- (inclusief portokosten)

U KUNT ÓÓK 1SPEELWEEK MEESPELEN!

-x-

*

ir

Voorde eerstvolgende speelweek meespelen betaalt u f 2, — (inclusief portokosten)

+

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraet 27-29 Tal. 12596 b.g.g. 13759

*
*

f 1 .000.000,- AAN PRIJZEN !
IEDERE DEELNEMER HEEFT 5 KANSEN
PER SPEELWEEK:

*

voor:

*

&

~*

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

*

*
,
*

Off. Luxaflaxdealer
Wij maken gaarna vrijblijvend offerte.

*
.
w
+

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

+.'
ir

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem ».v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoört

DRAAI NU:

020-214444

TEUE-LUtSTOtSPEL
Taddy Sdnttan M Robect Paul
pmartonn m zkigm dag on nicht
mor u an IM Roda KniW

*
^.
.£.

^

*

-

1978

*
*
*

6 GEMAKKELIJKE MANIEREN
OM MEE TE SPELEN:

*

POSTGIRO 9180: RODE KRUIS BINGO, Den Haag:
1. overschrijving uit uw giroboekje.
2. storting via het postkantoor.
3. betaalkaart zenden naar uw girokantoor.
BANKGIRO 9180: RODE KRUIS BINGO, Den Haag:
4. overschrijving van gewone- of bankrekening.
(géén SPAARrekening en géén kasstorting.)
BRIEF, BRIEFKAART OF TELEFOON:
5. inzenden van onderstaande coupon.
6. telefonisch via Infocentrum 070-889272.
Stuur onderstaande coupon naar:
RODE KRUIS BINGO, Postbus 30427, 2500 GK 's-Gravenhage.

*
*
*
*
*
-X-

*

f+f\t IDOKI (°Peenbrielkaartplakketvf0.50postzegelólm
-^"*^^ "*"
\-r\J\Jir \Jn geopende envelop stoppen, f 0.60 postzegel)
Ja, Ik wil meespelen met RODE KRUIS BINGO!
*
Stuur mij alle informatie en eenspeciale betalingskaart gratis toe.
.
Naam- meu.- /heer
Pnstrnrle-

1948

30 jaar tandtechnieker
kuiutgebitrepantie, etc.
A RJTMAN
Telefoon 14365

*

1. op de SUPER-GELDPRIJS van f100.000.-.
2. op een GELDPRIJS van f25,- tot f 25.000,-.
3. opeen EXTRA-PRIJS in natura.
4. op een PREMIEPRIJS in natura.
5. opeen GELDPRIJS uit de JACKPOT.

*

Autorijschool
PHIL WAANING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

*

Woonplaats:

*^-

Postgiro of
Rankrpk nr

(opgave voor toezending van b an9
* * * * * * * * * - f c - f c . * . * . * . » .

i

*

l *

* tweewielerbedrijf
haltestraat 18 - Zandvoört
Telefoon 02507 - 1 44 99

v.d.Werff

mijn bakker
sinds 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel.

12129

82e jaargang no. 62

dinsdag 24 augustus 1982

eanduoürtee hoeran
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 1517 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

solextijdperk herleefde zaterdag
weer in volle glorie

kort & kléiW
• Lief en zacht zijn voor elkaar lijkt in
Zandvoort -althans dit seizoen- een
verspilde kreet. Ook vorige week vierde
de agressiviteit weer hoogtij in de gemeente. Dinsdagavond werd een vrouw
-die met haar echtgenoot in de Stationsstraat liep te wandelen onverwacht
door een voorbijganger in het gezicht
geslagen. Dat gebeurde om ongeveer
half twaalf in de avond en de aanvaller
verdween onmiddellijk in het duister.
De vrouw moest zich met een verwonding boven het rechteroog onder
doktersbehandeling stellen.

Wie de solex wil beschrijven, kent wel
enige aarzelingen. Is het nu de hardloper onder de fietsen of de wandelaar
onder de brommers? Als enige echte
onvervalste 'fiets met hulpmotor' is
het natuurlijk een typies overgangsprodukt van twee tijdperken. Tussen paard
en wagen en straalmotor. Tussen trekschuiten turbo. Het begrijpelijke principe van de solex, de simpele bediening,
de nog net menselijke snelheid, het past
allemaal uitstekend in het sobere hollandse gezegde: eenvoud is het kenmerk
van het ware.

c Woensdagnacht deed een 46-jarige
man aangifte van mishandeling en beroving door twee jongens op de Dr. C.A.
Gerkestraat. Na tegen de grond te zijn
geslagen hadden de knapen zijn portemonnee met f 500.- gerold. De recherche trok er direkt op uit maar de veelbelovende talenten op het pad der kriminaliteit waren inmiddels gevlogen.

De wat tweeslachtige positie van de solex in het huidige voertuigenpark bepaalde ook de stemming onder de drommen mensen die afgelopen zaterdagavond de zandvoortse solexrace bijwoonden. Het entoesiasme voor het spektakel bleek een mengsel van vrolijkheid
om dat malle pruttelmotortje, heimwee
naar een tijd dat alles nog simpel leek
en cirkusachtige spanning.
Het moet gezegd worden, ook de deelnemers aan de race, een vijftigtal geharde bestrijders van hoge snelheden, lieten niets na om bij de massaal
toegestroomde burgerij herinneringen
wakker te roepen. Duwen bij glooiingen in het wegdek, meetrappen bij tegenwind, het hoort bij de solex als dagjesmensen bij Zandvoort.Wie er in gelooft
neemt de ongemakken op de koop toe.
Bekend was ook de onwelriekende geur
van verbrand rubber, als een op hol geslagen aandrijfrol zich weer eens een
weg vrat door een fietsband in ruste.
Klokslag 8.00 uur vertrokken de berijders van de franse uitvinding vanaf het
Gasthuisplein voor de race over het
stratencircuit. Het oerdegelijke motortje dreef de merkwaardigste wielkonstrukties aan, omgebouwde autopeds die het

een van de knotsgekke solexvehikels op weg naar de finish
stadium tussen lopen en motorracen
aardig markeerden, driewielers en vierwielers in alle soorten en kleuren, een
vijfmanstandem en een rijdende prijsbeker, alles als het maar niet normaal
was. De enige toegelaten uitzondering
was de meetuffende politieagent, die
op deze wijze het nuttige en het ludieke
verenigde.
Bij de meet voor sociëteit Duysterghast
vlogen de rondeprijzen van de plaatselijke en regionale middenstand, aangekondigd door de vaardige mikrofonist,
bij dozijnen tegelijk uit de etalages.
Van frikadel to sweat-shirt leek het
motto van de sponsors. Het was niet
duidelijk of de solexrijders zich er ekstra voor haastten of het maar aan het
toeval overlieten wie elk rondje de gelukkige was.

ORGANISATIE WAS TOT IN
DE PUNTJES GEREGELD

De Motor- en Autosportvereniging
Zandvoort, die in 1978 ter gelegenheid
van het 150-jarig badplaatsbestaan zo
inventief was geweest de solexrace aan
de zandvoortse attrakties toe te voegen,
had ook ditmaal de touwtjes van de organisatie stevig in handen. Het parkoers
over Gasthuisplein, Raadhuisplein, Haltestraat en Kruisstraat was degelijk beveiligd met dranghekken en strobalen.
De manoevreerruimte voor de racers
mocht dan op vele plekken niet erg
groot zijn, de licht wendbare vehikels
wisten de meeste mededingende obstakels met zwier te omzeilen.

foto Jacob Koning

evenementen agenda
zaterdag 4 september
Nationale bondsstranddag voor reddingspost Zuid "Brokmeier" voor alle kust
brigades met zwemnummer, roeiwedstrijden en demonstratie-reddingen.
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.

zaterdag 4 en zondag 5 september:
6e Internationale Brandingoup windsurfen, inf. Klijn Surfschool.'tel. 02507 17600/18600.
zaterdag 4 en zondag 5 september:
Ekspositie schilderijen van David Boble
in het Cult.Centrum.

• Donderdag greep een doortastende
automobilist een drietal jongens op de
Zandvoortselaan in de kraag na in zijn
auto te zijn beschoten met een luchtbuks. Hij leverde het jeugdige trio af
bij het politieburo aan de Hogeweg
om aan de tand te worden gevoeld.
Maar dat leverde niets op. Volgens het
politierapport kon niet worden vastgesteld of het drietal verantwoordelijk
was voor het schieten op de bestuurder van de auto. Maar geschoten was er
wel degelijk. Op de wagen werden sporen aangetroffen van de bukskogeltjes.
• Vrijdagavond- en nacht vielen groepen jongeren in de Haltestraat en op
het Raadhuisplein vakantiegangers aan.
Daarbij werden in totaal vier duitse
toeristen gewond. Een van hen moest
met vrij ernstig letsel aan zijn linkerslaap voor een mediese ingreep worden
overgebracht naar het Marinehospitaal
in Overveen. Ook hier zorgde de nachtelijke duisternis dat de vechtersbazen ano
niem bleven.

ZANDVOORT MOET JAARLIJKS F. 58.000 INLEVEREN

verlaging uitkering gemeentefonds
wordt uitgesmeerd over 10 jaar
Zandvoort is een van de vele kleinere
gemeenten die het gelag moeten bètaIe n voor de financiële problemen van
de grote steden. Als de plannen om de
geldstroom van het rijk naar de lagere
overheden te wijzigen tenminste doorgang vinden. Jongstleden vrijdag schetste de Koerant de achtergronden hiervan.

De gevolgen van de voorgenomen nieuwe financiële verhoudingswet 1984 en
een andere berekening van de zgn. algemene uitkering uit het gemeentefonds
zijn inmiddels bekend geworden. De
badplaats is door het ministerie van binnenlandse zaken opgenomen in de reeks
van 412 gemeenten waarvoor een proef
Na precies 45 minuten en 45 sekonden
berekening werd gemaakt. Die viel niet
liep de rondewekker af. B. Lommers
uit Elshout knorde op dat moment over ten gunste van de kustgemeente uit,
de finish en werd derhalve rondewinnaar, maar dat had ook niemand verwacht.
maar dat was eigenlijk van ondergeschikt De totale schade bedraagt de lieve som
van f 580.000.-. Dat is niet gering, al
belang. Het publiek, dat het voordeel
moet gezegd worden dat het vergeleken
van de twijfel had gegeven aan de fraaie
met veel andere plaatsen, nog aardig
maar dreigende hollandse wolkenlucht,
meevalt.
had met volle teugen genoten.

Hoewel het verlies van elke penning uit
de zandvoortse kas tegenwoordig met
lede ogen wordt aangezien, lijkt het
niet nodig van een rampsituatie te spreken. De pijn wordt door de 'zachte'
heelmeesters uit Den Haag over 10 jaar
uitgesmeerd. Met ingang van 1984 zouden de financiële goochelaars van de
ambtelijke dienst en het dorpsbestuur
jaarlijks een ekstra f 58.000.- uit de
hoed moeten toveren.
Het ziet er naar uit dat er in het zandvoortse huishoudboekje nog wel ruimten zit voor de tegenvaller. Voor 1983
verwacht men in ieder geval nog een
besteedbaar saldo van 5 a 6 ton. Ook
op wat langere termijn zou de begroting volgens de huidige drager van de
dorpsbeurs Aukema genoeg mogelijkheden bieden als de gemeente iets efficiënter te werk gaat dan in het verleden.
In het nieuwe berekeningssysteem bepaalt de bebouwingsmaatstaf voor 70%
de algemene uitkering die op dit mo-

ment nog 11 1/2 miljoen binnen brengt
Het bedrag per woning levert in de gewijzigde opzet het meeste op: f. 151,per woning voor de eerste 3000 woningen, f 215,- p.w. voor de overige
3266. Dat was voorheen f 35,- p.w. De
inkomsten per inwoner dalen van f 70.naar f 25.-. De verfijningsregeling ongewoon bevolkingsverloop, een vergoeding voor het dalend inwonertal van
f 138.000.-, komt te vervallen. In to
taal vangt de badplaats 5 °/o minder
uit het gemeentefonds, een half procent
per jaar tot in 1994 het volle pond is
ingeleverd.
Een katastrofe hoeft het, zoals gezegd,
niet te betekenen, maar het is wel verstandig in het achterhoofd te houden
dat de eventuele invoering van de nieuwe wet geheel los staat van de bezuinigingsmaatregelen die het rijk naar aller
verwachting nog over de gemeenten
zal uitstorten. De toekomstige wethouder van financiën moet dus nog even
wachten met opgelucht adem halen.

nieuws

INDIANEN IN STRIPVERHALEN!

kort & klein
a Zondagmiddag meldde een wandelaar bij de politie dat hij op het Badhuisplein was beroofd van zijn polstasje. Korte tijd later herkende hij een
van de daders, die aan het strand gemoedelijk langs de waterlijn liep te
kuieren. Het slachtoffer van de beroving waarschuwde de recherche die
de man, een 34-jarige inwoner van
de hoofdstad, aanhield en voor ondervraging overbracht naar het buro aan
de Hogeweg. Of de Amsterdammer
ook heeft bekend, wordt door
het politierapport niet vermeld.
• Een meer opbeurend bericht. Met
de afloop van het gedenkwaardige zomerseizoen '82 valt ook een daling
van het aantal diefstallen van o.a.
fietsen en brommers waar te nemen.
Waakzaamheid blijft echter geboden.
Op slot dus de vehikels.
• A.s. donderdag begint het nieuwe
schaakseizoen van de Zandvoortse
Schaakklup. De gebruikelijke introduktieavond vindt plaats op 26 augustus. Een ieder die zich wil bekwamen in het koninklijke spel of zomaar
een partij wil spelen kan dan terecht
in het Gemeenschapshuis vanaf 20.00
uur. De algemene ledenvergadering is
op 2 september. Daarbij zullen ook de
prijzen van het afgelopen schaakjaar
uitgereikt worden. Kampioen bij de
senioren werd Olaf Cliteur, bij de
jeugd tot 15 jaar haalde Eric Grimberg
de top. Belangstellenden zijn van harte
welkom.
• Woensdag 8 september gaan de
zandvoorters van 18 jaar en ouder
weer ter stembus, nu voor het landsparlement. Wie nog geen oproepkaart
heeft ontvangen, kan zich wenden tot
de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Schoolstraat 6. Daar is ook het gratis formulier verkrijgbaar, dat nodig is
als men een ander stemburo verkiest
dan aangegeven op de oproepkaart.
Uiterlijk op 25 augustus dienen kaart
en formulier bij de afdeling ingeleverd
te worden. Mondeling kan men er voor
de zgn. kiezerslegitimatiekaart terecht
tot en met 3 september. De vrije keuze van stemburo kan o.a een oplossing
zijn voor gehandikapte burgers. De Hannie Schaftschooi en het Huis in het
Kostverloren zijn als stemburo aangepast aan de rolstoel. Voor degenen die
hun stem door een ander willen laten
uitbrengen, bestaat de mogelijkheid
tot het stemmen bij volmacht. Kiezers
die in hetzelfde stemdistrikt wonen
als de gemachtigde, kunnen er mee
volstaan hun oproepkaart ingevuld en
ondertekend over te dragen. Wie iemand wil machtigen die niet in hetzelfde stemdistrikt woont dient bij
Burgerzaken een formulier op te vragen dat tot en met 25 augustus ingeleverd kan worden. Méér dan 2 volmachtstemmen mogen niet door een en dezelfde kiesgerechtigde uitgebracht
worden.

waterstanden
aug. H.W.
L. W.
H. W. L.W.
18
03.11
11.12
15.47
23.46"
04.02
12.04
19
16.30
00.29
20 04.48
12.50
17.16
01.17
21
05.34
13.35
18.06
02.06
22 06.20
14.20
18.52 02.51
07.04
15.04
23
19.28
03,28
24
07.40
15.38
19.58
03.59
25
08.13
16.11
20.32 04.32
26
08.56
16.56
21.18
05.17
27
17.54
09.53
22.26
06.25
28
19.08
11.08
23.45
07.45
- . - 07.45
29
12.26
20.26
30
01.04
09.03
13.42
21.43
31
02.10
10.09
14.40
22.40
Springtij 2 i aug. Doodtij 28 aug.
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1 mini 1100 - clubman kl. rood
bankstel
salon tafel
1 salon kast
6 brabantia rechaud
Telefoon 1 21 21

{/&-\\:
lu

Miriam Visser en Payl Steyffert vertellen u er meer over op
donderdagavond 26 augustus a.s.
om 20.15 uur in de bibliotheek.
Op vrijdagavond 3 september a.s.
wordt de Indianenfilm 'A man called
horse" vertoond.
Aanvang 21.00 uur.
Toegang gratis.

UITSLAG
TREKKING VAN 19 AUGUSTUS 1982

r

43 62 46 641 34 39 73 10 05 79
98 84 99 52 48 58 19

( 45

16 92

21 88 02 35 13 17 53 09 50 25
66 83, 69 89 71 23 15 20 32 30

49 26 68 28 47 72 51 56 87 95

ZWEMLESSEN
Voor beginners en gevorderde
Moeder-baby, ANB, KNZB-diploma
opleiding voorde jeugd en volwassenen.
konditie en zwemgym.
Overdag en 's avonds.
Maak kennis en neem een proefles.
VRIJ ZWEMMEN
Sportacademie NAUWELAERTS de AGE

sinds 1945

Overveen - Bloemendaalseweg 152
Tel. 023 - 265521 / 253256

^

^

03 67 55 90 12 91 01 41 40 57
24 60 76 77 59

*!*,

*J041847963
PRIJS IN NATURA: DEELNEMERS No.
* *

Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen bovenstaande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden;
wij sturen alle winnaars
schriftelijk bericht.

DANS U FIT
Jazz-ballet en modern
Jazz-dance met afro-brazilianvarianten
Aanvang 1 september
Jeugd vanaf 5 jaar na schooltijd.
Volwassenen overdag en 's avonds.
NIEUW
jongensklas - neem proefles
Sportacademie NAUWELAERTS de AGE
sinds 1945
Overveen - Bloemendaalseweg 152
Tel. 023 - 265521 / 311505 / 253256

gemeente
zandvoori

Zandvoort zoekt

KANDIDATEN
EMANCIPATIEKOMMISSIE
De gemeenteraad van Zandvoort gaat binnen afzienbare tijd een
emancipatiekommissie instellen.

Waarom moet er een emancipatiekommissie komen?
De gemeenteraad heeft op 29 juni j.l. de nota emancipatiebeleid
van de gemeente Zandvoort vastgesteld.
In deze nota, waarin de nadruk wordt gelegd op vrouwenemancipatie, zijn verschillende aanbevelingen en voornemens genoemd,
maar, zoals bij alle voornemens, komt het uiteindelijk cp de
uitvoering daarvan aan.
Wil er sprake zijn van een goed emancipatiebeleid, dan moet er naast toetsing van de realisatie van deze voornemens - ook plaats
zijn voor beleidswijzigingen en -aanvullingen. Belangrijk daarbij is,
dat de gemeente op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op het
gebied van de emancipatie in Zandvoort. Daartoe is het noodzakelijk,
dat regelmatig van gedachten wordt gewisseld met personen, die
bekend zijn met deze ontwikkelingen en zich erbij betrokken voelen.
De gemeente Zandvoort wil daarom een speciale emancipatiekommissie in het leven roepen, die een adviserende en kontrolerende
taak zal hebben. Van de leden van deze kommissie mag uiteraard de
nodige eigen inbreng worden verwacht.

DE VOETBALVELDEN VAN ZVM
Als het dorpsparlement geen bezwaar
maakt, kunnen de bal vaardige meeuwen
voorlopig weer even voort op de velden
bij het station en aan de van Lennepweg.
Het heeft nogal wat voeten in de aarde
gehad, want het oude kontrakt over de
huur en verhuur van de sportvelden was
al in 1977 opgezegd, maar de ambtenaren en de voetbalvereniging zijn het nu
dan toch eens geworden o-er een nieuwe overeenkomst. Problemen waren er
vooral omdat ZVM het zakelijk recht
op de opstallen, de bouwwerken die
merendeels door zelfwerkzaamheid tot stand zijn gekomen, veilig wilde
stellen. Er is nu een oplossing gevonden
waarbij afgezien wordt van een afzonderlijk opstalrecht naasteen huurrecht In
de nieuwe konstruktie worden ze aan elkaar gekoppeld. Voor de vereniging heeft
dat het voordeel dat zij geen retributie
en onroerend goedbelasting hoeft te betalen omdat het gebruiksrecht al voortvloeit uit de huur. Voor de gemeente is
het ook gunstig, zo zegt het kollege in
het voorstel aan de raad, omdat bij beeindiging van de huur tevens het recht van
opstal vervalt. De gemeente moet in dat
geval natuurlijk wel met geld over de
brug komen want zij neemt dan het eigendom over. Rekening houdend met de
onzekere planologiese toekomst van het
gebied stellen b en w voor de sportvelden minstens tot 1987 te verhuren. Die
termijn levert planologies geen bezwaren
op als er woningbouw op die plaats gerealiseerd dient te worden. Mocht dat
ooit het geval zijn, dan kan de gemeenterer niet onderuit vervangende velden
ter beschikking te stellen.

Wie komen er nu in de kommissie?
In ieder geval één wethouder, één raadslid en 4 tot 8 burgers,
benoemd op persoonlijke titel.
Ondersteuning van het sekretariaatswerk zal door een ambtenaar
van de gemeente worden verleend.

Er zijn dus kandidaten nodig. Wie komen daarvoor in
aanmerking?

omroepers
1948
1978
SOjur ttndtechnieker
kunstgebitrepvatie, etc.
A.RITMAN
Tekfoon 14365

Ingezetenen van Zandvoort, die belangstelling hebben voor- en
zicht hebben op het emancipatiegebeuren, worden uitgenodigd te
reageren op deze oproep.
In Zandvoort zijn vrouwen op bestuurlijk gebied nog steeds ondervertegenwoordigd. Het 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 voorkeur gegeven worden.

Belangstelling? Reageer!!
Burgemeester en wethouders verwachten uw schriftelijke reaktie
binnen veertien dagen. Heeft u meer informatie nodig, bel even.
Telefoon 14841, af d. onderwijs c.a., toestel 139.
Burgemeester en Wethouders
Raadhuisplein 16
2040 AA Zandvoort

V

vrijdag 27 augustus 1982

82e jaargang po. 63

eanduoorrse haeranr
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

taai verzet van omwonenden
tegen herinrichting gasthuisplein

burgerlijke stand
17 augustus - 23 augustus 1982
gehuwd : Johannes Paulus Maria
Akerboom en Theodora Johanna de
Jong; Dirk Luikel en Esmeralda Remijn.

Een aantal neringdoenden en omwonenden van het Gasthuisplein verzet zich
nog steeds met hand en tand tegen de
herindeling van dit gebied. Begin deze
week kwamen hun bezwaren opnieuw
aan de orde bij een hoorzitting op het
Provinciehuis.

geboren: Saskia Maria, dochtervan
A.F.J.J. Bluijs en M.G. Kramer ; Wietse
David zoon van A.C. van Ledegang en
A.W. Hoftiezer.
overleden: Margaretha Betsy Stammeshaus, oud 59 jaar ; Anna Maria
Langeveld, oud 75 jaar; Algonda Heiligers, oud 61 jaar.

Plannen om het Gasthuisplein in een
nieuw jasje te steken zijn al heel oud,
dateren uit de tweede helft van de jaren
zestig. Het stadium van besluitvorming
wisten ze echter nooit te bereiken. Tot
in september 1981 de knoop definitief
werd doorgehakt. B en w van Zandvoort
kwamen toen met een voorstel waarin
naar hun mening recht gedaan werd aan
de ideeën over een voetgangersgebied
ter plekke zonder het autoverkeer volledig uit te sluiten.
Aan de zuidzijde projekteerden de dorps
ambtenaren een rijbaan voor het gemo
toriseerde en fietsverkeer in beide richtingen, op gelijk nivo met het wandeldomein aan de noordzijde van het plein.
Inritdrempels en aanwijzingsborden zouden de verkeersdeelnemers erop attent
moeten maken dat het plein verheven
was tot een rustpunt voor de ridder te
voet. De bewoners en bedrijfvoerenden
aan de promenadekant vonden het plan
de moeite wel waard.
Een zevental bewoners/gebruikers dienden echter prompt bezwaarschriften in
bij het gemeentebestuur. Op het Provinciehuis werden dezelfde bezwaren
nog eens omstandig uiteengezet. Er is,
zo zeggen ze, geen enkele rekening gehouden met het vrachtverkeer t.b.v.
de aan de zuidzijde gelegen bedrijven.
Ruimte om de gemotoriseerde steven
te wenden is niet aanwezig en achteruitrijden is zeker met opleggers te gevaarlijk. Bovendien is de inrit aan de
kant van de Kleine Krocht voor het
transport te eng, ternauwernood 5.50
meter. Het steeds in de badplaats opduikende parkeerprobleem is ook in
deze klachten niet vergeten. De vermindering van het aantal parkeerplaatsen zou schadelijk zijn voor de middenstanders in de nabij omgeving.

waterstanden
•ug.

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

24
07.40
15.38
19.58
03.59"
25
08.13
16.11
20.32 04.32
26
08.56
16.56 21.18 05.17
27
09.53
17.54 22.26 06.25
28
11.08 19.08
23.45 07.45
.29
07.45
12.26
20.26
30 01.04
09.03
13.42 21.43
02.10 10.09
31
14.40
22.40
Springtij 21 aug. Doodtij 28 aug.

B+O video recorder
2000 systeem
keergelegenheid kwam (zij het beperkt)
voor winkelende autobezitters.
Voor de organisatie van evenementen
zag hij juist minder problemen dan
voorheen.
De vertegenwoordiger van de HorecaZandvoort, F. Paap, was na afloop van
de zitting niet pessimisties: .'de argumenten staan goed op een rijtje. De
provincieambtenaren zullen eerst wel
een kijkje komen nemen op het plein,
dan kunnen ze onze problemen in ogenschouw nemen. Overigens kan ik
me nauwelijks voorstellen dat de nieuwe raad en het a.s. kollege waarin een
paar notoire tegenstanders zitten van
het plan, ons nu in de steek zullen laten',

^ voor 2798.SHARP

beheerder bouwes hotels wil
falliet van hordo

videorecorder VHS
1799.RADIO PEETERS
BEELD + GELUID

Haltestraat 56

Het debacle van het Bouwes hotelkonsern lijkt op een rij vallende dominostenen met als laatste tuimelende domino
de figuur waarmee het anderhalfjaar
geleden allemaal begon: de uit het niets
omhoog geschoten en ook nadien raadselachtig gebleven canadeze zakenman
Michael John Hordo. In feite het enige
wat men van hem weet na achttien
maanden sensatie en tumult rond zijn
persoon en zijn spektakulaire plannen.

Nadat in de afgelopen maanden achtereenvolgens Hordo's Marlboro Hotels
International b.v. en het door deze firDe indieners van de bezwaren kwamen
ma gekochte Bouwes hotelimperium
goed gedokumenteerd voor de dag.
failliet waren verklaard, heeft de beZelfs de hoogte van de onderste tak
heerder van het bankroete bedrijf, mr.
van de eenzame kastanje op het plein
was minutieus opgemeten om de arguJ. van der Haven, begin deze week het
zondag 29 augustus :
menten te ondersteunen. Ook het toefaillissement van Hordo's privé-bezit
Klupzeilwedstrijden door warersportnemend aantal evenementen en aktiviaangevraagd. De beheerder wil door
ver. 'Zandvoort', zuid-strand,
teiten op het doorgaans in blik verpakmiddel van een gerechtelijke uitspraak
'standwerkerskonkoers op de Grote
te terrein werd in de beschouwingen
de persoon van Hordo aanspiakelijk
Krocht, van 13.00 tot 18.00 uur.
betrokken. Dat kon, als de plannen
stellen voor het door hem gevoerde
doorgingen, gevoeglijk vergeten worbeleid dat het konsern tenslotte
den, omdat daarmee bij de inrichting
naar de financiële afgrond heeft gevoerd
de J R van Zandvoort straks ook bankroet?
zaterdag 4 september
van het gebied onvoldoende rekening
en de werkgelegenheid van meer dan
Nationale bondsstranddag voor reddingswas gehouden.
honderd mensen op het spel gezet.
ken bij Bouwes.
bekend is, per advertentie opgeroepen
post Zuid "Brokmeier" voor alle kust
voor
de rechter te verschijnen. De Canabrigades met zwemnummer, roeiwedPW-direkteur Wertheim, die samen met
Mr. van der Haven zou met name de ma- De president van de haarlemse arrondis- dees heeft daarop gereageerd met de
strijden
en
demonstratie-reddingen.
enkele andere ambtelijke dienaren het
nier waarop met de door een dochteron- sementsrechtbank zal de zaak a.s. dinsmededeling zich door een advokaat op
Fly Away Nationale kampioenschap
gemeentelijk standpunt verdedigde, tilderneming van de NMB verstrekte hypo- dag behandelen. De beheerder heeft.
de zitting te laten vertegenwoordigen.
vliegeren.
Parkeerterrein
Zuid,
aanvang
de niet zo zwaar aan de opgeworpen
theek van f 12 miljoen is omgesprongen, Hordo, van wie de woon- en verblijfproblemen. Vrachtwagens konden zijns voorronde 11.00 uur, finale 14.00 uur.
aan de kaak willen stellen. Zo kon totplaats in binnen- of buitenland niet
zaterdag 4, 11, 18 en 25 september
inziens het plein en de bedrijven best
nogtoe niet worden achterhaald en vastFly Away vliegervierdaagse, parkeerterbereiken al moesten ze daarvoor zo nu
gestel d waar een fors doel van de hyrein zuid.
en dan een omweg maken. Hij zag een
potheekgelden zijn gebleven. Bij de
aantal voordelen aan het plan. Op de
faillissementsaanvrage zal door de bezaterdag 4 en zondag 5 september:
eerste plaats de aansluiting bij de woon6e Internationale Brandingfiup windsur- heerder van Bouwes Eksploitatiemaat
erfstraten en het verkeerscirkulatieplan
schappij ook de nederlandse vennoot
fen, inf. Klijn Surfschool,'tel. 02507 van de vernieuwde noordbuurt, waarvan
Hordo's Marloboro Hotels Inter17600/18600.
door het woon- en leefklimaat er duchnatibnal, de rotterdamse advokaat Jorzaterdag 4 en zondag 5 september:
tig op vooruitging. Verder zouden de
na, worden betrokken. Mr. van der HaEkspositie schilderijerï van David Boble
langparkeerders van het Gasthuisplein
ven acht hem eveneens verantwoordein het Cult.Centrum.
lijk voor de desastreuze gang van zaverwijderd worden, waardoor er par-

evenementen
agenda

Geefzebicht
GifoSSOSSLeusdm
Astma

welzijnskommissie vecht voor nieuw stekkie
Leden van de planvoorbereidingskommissie specifiek welzijn zijn vorige week
in spoedzitting bijeengekomen om
nieuwbouwvan een wijkcentrum in
Zandvoort-noord te redden van een
gevreesd raadsveto. De kommissie met
de lange naam is het beu voor ei e publieke opinie, met name voor de verenigingsbesturen, te boek te staan als
kontroleur en bezuiniger, als haar konstruktieve voorstellen die toevallig wel
geld kosten getorpedeerd worden.
De achtergrond van de irritatie is begrijpelijk. Nieuwbouwvan 't Stekkie
heeft jarenlang op de agenda van
kommissies, ambtenaren en raadsleden
gestaan. Op de raadsvergadering van
25 mei jongstleden had de binnenkort
scheidende wethouder van financiën
Aukema, de part-time dorpsbestuurders voorgerekend dat de jaarlijks terugkerende ekstra eksploitatielasten
van een nieuw wijkgebouw, de badplaats f 100.000.- zou gaan kosten.
Een bedrag dat zijns inziens, gezien
de alleszins redelijke financiële positie
van de gemeente, opgebracht kon worden. Niet de bouwkosten van het projekt, maar juist de eksploitatiekosten
bleken destijds het grote struikelblok.
Verder dan het geven van het groene
licht voor het maken van een bouwplan (kosten f 53.000.-) kwam men
toen niet. Ook op dit moment nog
zijn de frakties ernstig veraeeld.
De voorzitter van de welzijnskommissie Hans Hogendoorn, doorgaans de
rust in eigen persoon, is hoogst verontrust. 'Er zijn verwachtingen gewekt, de
partijen hebben zich ondanks reserves
over de lasten, steeds positief opgesteld
ten aanzien van nieuwbouw, dit plan
kan toch niet zo maar om zeep geholpen worden? ' De kommissie, warm
voorstander van de noordelijke wijkvoorziening, is niet van plan zich zonder'slag of stoot over te geven. Zeker
niet nu ze tot de konklusie is gekomen dat het ambtelijk cijferwerk over
de eksploitatielasten een schromelijk
overdreven resultaat heeft opgeleverd.
Zelfs na de bijgestelde opzet, die in
het huidige raadsvoorstel vermeld
staat en f 10.000,- minder bedraagt
dan eerder geraamd namelijk f 89.000.op jaarbasis.

nieuws
kort & klem
o Als eerbetoon aan de onlangs overleden poppenmaker Ad Hertroys wil
het Cultureel Centrum in de maand
september nog eens een hele verzameling van zijn poppen bijeenbrengen en
eksposeren.
Een ieder, die in het bezit is van poppen van Ad Hertroys en zin heeft aan
deze ekspositie mee te doen, kan zich
melden bij het centrum. Telefonies dager
lijks, behalve maandag en dinsdag, tussen 13.30 en 16 uur op nummer 16924.

eanduoortee Noerar*
nieuwbouw van wijkcentrum móet van de grond komen.,

de gelden voor onderhoud en administratie enzovoort.
De aanwezige kommissieleden, die voor
nadere informatie een bestuurslid van
't Stekkie hadden uitgenodigd, konden
zich in grote lijnen vinden in de nieuwe opzet. Het totale begrotingstekort
werd geschat op f 114.000.-. Het verlies op de huidige uitbating is f 63.000.Het ekstra tekort zou dus geen ton,
geen f89.000.-, maar hooguit slechts
f. 50.000.- zijn.

reinwardsfraatflat definitief van de baan
De Kroon, maar in feite de minister
van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, heeft de bouw van 37 appartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens aan de Lorentzstraat/Reinwardstraat
in Zandvoort-nieuw noord nu definitief
geblokkeerd.

Al eerder (in jan.1980) hadden Gedeputeerde Staten hun goedkeuring onthouHogendoorn: 'dit bedrag mag geen be
den aan het gemeentelijk bestemmingslemmering meer zijn voor de raad. Dat
zou ongehoord zijn, dan kan de kommis- plan van 1978 waarin deze woningen
waren opgenomen.
sie het bijltje er net zo goed bij neer
gooien.'
Door de gemeenteraad, de woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht en
een aantal partikulieren werd tot in
hoogste instantie beroep aangetekend
tegen het besluit van G.S. Zij hebben
een poging gewaagd de minister van de
noodzaak en mogelijkheid tot woningCLAT NEDERLAND
bouw te overtuigen door te wijzen op de
In Latijns-Amerika worden leden|
schrikbarende
woningnood, de geringe
en leiders van de demokratische
beschikbare bouwruimte in Zandvoort.
vakbeweging vervolgd.
De circuitherrie was, zeiden ze, slechts
STEUN HEN
een plaag voor een beperkte tijd per
Het financiële brein van de kommissie,
EN HUN FAMILIE'S !
jaar en weinig inwoners zouden zich er
Fred Ploegman, overlegde ter vergadeaan storen. De EMM was zelfs bereid
ring een begroting die aanzienlijk afGIRO 1918108
op eigen kosten en zonder doorberekeweek van de gemeentelijke raming. GronSolidariteitsfonds
ning in de huren geluidwerende voordig spitwerk bracht verschillen aan het
Clat - Nederland
zieningen
aan te brengen. De woninglicht die tesamen tienduizenden harde
Informatie,
bouwvereniging benadrukte ook nog
guldens scheelden. Naar beneden, wel
ook voor lidmaatschap,
eens dat zij in de nieuwbouwwijk onte verstaan. Geen onderdeel was daarNieuwe Gracht 47, Utrecht,
danks de aanwezigheid van het circuit,
bij vergeten, de bezoekersaantallen
Telefoon 030-319675
al 1200 woningen tot stand had gevan 't Stekkie, de baromzet, konsumpbracht zonder problemen met gemeente;
tie-prijzen, energiekosten, de benodigG.S. of het rijk.

Maar -'Wij, Beatrix, bij de gratie gods
enzovoort' heeft anders beschikt. Het
terrein komt niet voor woningbouw in
aanmerking. Het koninklijk besluit maakt
ten overvloede melding van het voornaamste bezwaar: de ernstige geluidshinder door de racerij. Weliswaar gieren de motoren niet het hele jaar door
in de oorschelp maar er kan nu eenmaal niet aan worden voorbijgegaan,
zo.spreekt de minister via de vorstelijke
mond, dat er de laatste jaren steeds
strengere eisen worden gesteld aan het
woon- en leefmiljeu.

groeten uit zandvoort
"Het Stationsplein ziet er uit als een slecht onderhouden gebit" schreef de Koerant een paar
weken geleden, daarmee doelend op de voor
een groot deel bouwvallige huizenden de grote
gaten. Nu heeft dit plein, en de hierbij afgedrukt ansichtkaart laat dit duidelijk zien, nooit
uitgemunt door schoonheid. Desondanks zullen
tal van lezers met nostalgiese gevoelens een blik
werpen op "monopole", dat door de befaamde
Lanfrediconcerten een belangrijk aandeel had
in het Zandvoorts uitgaansleven in het begin van
deze eeuw. Hetzelfde kan gezegd worden van het
Palais d'Eté, het vroegere circusgebouw, dat links
op de foto grotendeels schuilgaat achter het witte pand thans showroom en woonhuis van de
familie Jongsma. Aardig om te vertellen: op de
eerste etage waren de kleedkamers van de artisten gelegen, de grote deur beneden gaf toegang
tot de stallen.
Werd "Monopole" in het begin van dit jaar gesloopt, het Palais D'eté was een korter leven beschoren. In Augustus 1921 maakte een felle brand
een eind aan het in 1904 verrezen circusgebouw.

De overheid moet dus wel maatregelen
treffen om de burgers te beschermen,
desnoods tegen henzelf, want men wil
er niet zonder meer vanuitgaan dat de
mensen bet lawaai voor lief nemen, zoals een appellant had betoogd. Evenmin is het het staatshoofd duidelijk geworden of het circuit op korte termijn
zal verdwijnen of dat geluidsdempers
voldoende soelaas zullen bieden. Ook
het genereuze aanbod van de EMM om
haar kapitaal aan te wenden voor geluidswering kan de koninklijke vrouwe
niet vermurwen. Er zou namelijk geen
zekerheid over het resultaat bestaan.
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belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zariivoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults

gang van zaken bij sociale dienst blijft ongrijpbaar
juist de grootste problemen. De komIneke Wind, het raadslid dat aan de
missie is nu 2 jaar bezig. Het lijkt me
wieg stond van de kommissie, is dan
een goed idee een enquêteformulier
ook slecht te spreken over het werknaar alle klienten te sturen met de
stuk. 'Twee.jaar geleden is er toegevraag wat hun ervaringen zijn met de
zegd dat er een nota zou komen over
dienst en de kommissie. Er zijn ook ande wenselijke opbouw van het persodere gemeenten waar dat heel verfrisneelsbestand van de afdeling sociale
send gewerkt heeft. Het is een test case:
zaken, over de her- en bijscholing van
durven vragen, wat vindt je van mijn
de ambtenaren, over het takenpakket.
funktionesen'.
In één woord: het beleid zou ter sprake
komen. Daar is-niets mee gedaan. Het lijkt
wel of men zijn vingers niet wil branden. Gezien de tevredenheid van de ambteAch ja, wordt er nu gezegd, dat waren
naren moet dat ons inziens geen prodestijds ook zulke emotionele toestanblemen opleveren. Wij menen, zo luidt
den'.
immers de konklusie van de nota, te
kunnen stellen dat de kommissie voor
'Er is geopperd dat de gewenste ontwik- de verlening van bijstand te Zandvoort
keling van de sociale dienst niet door de op een uitstekende wijze funktioneert.
raad en het kollege bepaald moet worOok op de afdeling sociale zaken wordt
de bredere beoordeling van de aanbeHet is dus alleszins nuttig na te gaan of den, dat de bijstandskommissie dat er
velingen en rapporten als nuttigen plede komm'issie dat effekt ook werkelijk
maar bij moet doen. Ik vind het best
ziërig ervaren.
gehad heeft. Om die reden is er om een hoor, maar dan wil ik daar ook een uit'evaluatie-rapport' gevraagd, een onder- spraak van de raad over. Anders zie.ik
Waarvan akte. De raadsleden en de burer niets van terecht komen!'
zoek naar het reilen en zeilen van de
gerij zullen het hier voorlopig mee moekommissie en van de sociale dienst. Dat
rapport zal op 31 .augustus in de raad
'Of de situatie bij de dienst verbeterd is? ten doen. Wie weet zullen we ooit nog
behandeld worden.
Ik weet het niet. In ieder geval hebben .. eens aan de weet komen wie er het
meest tevreden is: de sociale dienst
wij geen zicht op de kontakten tussen
of de klienten die er in steeds groter geHet kan geen kwaad voor de vergeetambtenaren en klienten. En daar lagen
tale op de stoep staan.
achtigen de voorgeschiedenis even in
herinnering te roepen. Een schets in
vogelvlucht dan. In juni 1978 verscheen
een nota van de plaatselijke socialisten
onder de titel 'het funktioneren van de
gemeentelijke sociale dienst'. In de brochure werd op basis van een aantal
HERVORMDE KERK
klachten van g.s.d.-bezoekers, geen
zondag 29 augustus a.s.:
spaander heel gelaten van het aldaar
gevoerde beleid. Er zou sprake zijn van 10.00 uur : ds. c. mataheru
een grievende en ondeskundige behanGEREFORMEERDE KERK
deling van de klienten.
zondag 29 augustus a.s.:
10.00 uur : ds p. de ruig - haarlem
van 3QQ&? voor 2798.Een rel was geboren. Ambtenaren kregen een spreekverbod opgelegd en de
PROTESTANTENBOND
socialisten de beschuldiging naar het
zondag 29 augustus a.s.:
hoofd dat het hoogst onfatsoenlijk
10.30 uur : mevr. ds. C.E. Offerhaus d.g.
was ambtenaren aan te vallen die zich
haarlem
niet konden verdedigen. De inhoud
van het geschrift werd in het begin
ROOMS KATHOLIEKE KERK
niet serieus genomen: kwerulanten gaf
het nu eenmaal overal. Tot die konklu- zaterdag 20 augustus 1982:
vanjy-98^ voor 1799.sie kwamen ook de onafhankelijke on19.00 uur : eucharistieviering met orgel
derzoekers, twee eks-wethouders van
en samenzang
RADIO PEETERS
buiten de gemeente die ingeschakeld
zondag 29 augustus 1982:
BEELD + GELUID
werden omdat er geen deksel voor de
08.45 uur : stille eucharistieviering
Haltestraat 56
doofpot was. De kwestie sleepte zich
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
voort van maand tot maand zonder enig
Ceacilia koor
merkbaar resultaat, behalve dan de
woordenbrij van komissies en ambtelijke adviezen.

E3n van de verdiensten die het dorpsbestuur, dat binnenkort na vier jaar
politieke arbeid afscheid neemt, tot de
zijne mag rekenen, is de instelling van
een kommissie die in plaats van het kollege beslissingen neemt over de uitvoering van de algemene bijstandswet. Een
verdienste tegen wil en dank weliswaar,
want de animo voordeze bijstandskommissie was zelden erg groot. Slechts
schoorvoetend en tegenstribbelend
hebben de bestuurderen toegegeven dat
het funktioneren van de afdeling sociale
zaken in Zandvoort jarenlang te wensen
overliet. Dat de rechten en belangen
van de klienten beter gewaarborgd dienden te wordenrDat was het doel van
genoemde kommissie.

Liberty mode, heeft deze week
een speciale aanbieding!

alle
zomerpantalons
nu voor f 27.50
Liberty Mode
Louis Davidsstraat 15 (t.o. V.V.V.)
telefoon 1 69 20

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Kerkstraat 2a
tal. 14597, Zandvoort

kerkdiensten
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medische dienst

In augustus 1979 verscheen een tweede rapport van de nazaten van Troelstra.
DOKTOREN
Drammerig als ze zijn als ze menen
Inlichtingen over de zondagdienst
gelijk te hebben, grepen ze nu de
worden verstrekt via het telefoonraadskommissie voor maatschappelijk
welzijn aan, die, zo meldden ze, de zaak nummer van uw huisarts.
traineerde. De pvda-fraktieleden Wind
en van der Moolen deden voorstellen
ZUSTERDIENST
over de instelling van een bijstandskom- zaterdag 28 en zondag 29 augustus a.s.:
Zuster R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28
missie, een verbeterde procedure bij de
opvang van klienten e'n het streven
Heemstede, tel. 023 - 286637
naar uitbreiding van de taak van de
gsd die niet alleen een uitkeringsfabriek APOTHEEK
diende te zijn. De verantwoordelijk wét- Zeestraat apotheek, A.van Kempen
houder voelde er weinig voor, maar
Zeestraat 71, tel.13073
na enig trekken en wringen werd in
oktober 1979 een werkbezoek afgelegd
aan de gemeente Leiderdorp waar al
jaren een .mede door burgers bemande
kommissie werkzaam was.

& 31*.
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.fl.g. 13759

voer:

LUXAFLEX JaloozMn,
HORREN «n
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdaalar
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

ERASMUS COLLEGE

russisch in de avonduren
Het Erasmus College start met ingang van september
een cursus Russische taal en letterkunde opleidend
tot een certificaat op havo- of vwo-niveau
aanmelden: maandag-, dinsdag- of donderdagavond
19.00 uur - Sportweg 9 - Haarlem
De lessen Russische worden gegeven op
maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur.

Pas in mei 1980 werd de handdoek definitief in de ring gegooid. De pvda-voorstellen werden in aanzienlijke mate gehonoreerd. De bijstandskommissie, bestaande uit 2 raadsleden, 2 burgers en
de betrokken wethouder, startte op 1
september 1980.
Gezien de voorafgegane heisa, mocht
verwacht worden dat het onderzoek
naar het funktioneren van kommissie
en sociale dienst in de periode sept.
1980 tot jan. 1982 een nota zou opleveren die enig denkwerk verried. Maar
daarin worden de belangstellenden ernstig teleurgesteld. Over de gang van zaken op dit moment bij de dienst wordt
nauwelijks gerept.

Een stoet van gevels, lijkt ons een passende omschrijving van bovenstaande door Emmy Vrijberghe de Koning vervaardigd pentekening van de Prinsenhofstraat. De tekening is het jongste produkt van een serie straatbeelden van de oude
dorpskern en vanaf heden verkrijgbaar bij het enige verkoopadres in Zandvoort : galerie K9c aan het Gasthuisplein.
De nieuwe tekening, die gebruikt kan worden als post-en felicitatiekaart,kost f.l,50 per stuk inklusief bijbehorende enveloppe. Bij afname van 10 prenten is de prijs f 12,50. De galerie is behalve zondag, maandag en dinsdag dagelijks voor
het publiek geopend van 13.30 -16.00 uur.

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

omroepers

VEERMAN'S
handelsonderneming

Initallatfie bureau

OROENEIIEIN
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

HUISH. HULP gevraagd
bij dame alleen.
Tel. 12756
HULP gevraagd om
( 1 middag i. d. week )
mijn flatje schoon te houden. Tel. 02507-16946
Autorijschool
PHIL WAANING
rijksgediplorneerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

1948

kamerlingh onnesstraat 38/zand voort/
telefoon 02507 -1 8484*

-

30 jaar tandtechnieker
kunstiebitreparatie, etc.
A.RÏTMAN
Tekfoon 14365

keukens van vele merken:
Cuisine; Martin (Frans) - Goldreil' - Kuhlman - Wollman P(">nni,_ïhuiis, enz. cnx. Ook losse deurfronten en Lader.
Goedkope blokopstellingen (eiken en kunststof)
Inbouwapparatuur (alle bekende merken)
Sanitair en badkamermeubels en mengkranen
Wand- en vloertegels en natuursteen.
Open haarden - accessoires - allesbranders raam-, badkamer-, toilet-ventilatoren
Alle montagewerkzaamheden, ook alle reparaties
aan uw bestaande keuken en badkamer eet. eet.
eiken klassieke binnendeuren + kozijnen (apart mooi)
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U bent van harte welkom in onze showroom aan de Marconiestraat 5 te Volendam.
Wij werken met hoge kortingen tot plm 30% en alle adviezen en prijsopgaven zijn
geheel vnjbliivend
Onze 15 jaar ervaring op dit gebied staat garant voor een goed advies, een scherpe
prijs en een vakkundig stuk werk
Ons bouw- en aannemingsbedrijf „VEBAM" voor alle bouwkundige werkzaamheden,
zoals nieuw- en verbouw enb alle diverse klusjes.
Wij zijn maandag t/m zaterdag geopend van 9 00 - 18 00 uur
Ook s avonds na afspraak, of bij u thuis.

*
*
*
*

WORDT 13 UW GELUKSGETAL
IN RODE KRUIS BINGO ?
WIE WEET, WANT U KUNT
13 SPEELWEKEN MEEDOEN!
U KUNT ÓÓK 1 SPEELWEEK MEESPELEN!

showroom + kantoor:
marconistraat 5 - volendam
tel. 02993-65266
bgg 02993-62380
p.s.
NEEM WAT MATEN MEE...

Voor de eerstvolgende speelweek meespelen betaalt u f 2,— (inclusief portokosten)

f 1.000.000,- AAN PRIJZEN l
IEDERE DEELNEMER HEEFT 5 KANSEN
PER SPEELWEEK:
*
*

*
*
,
"

REISBUREAU
KERKMAN
Giotv K r o c h t . 2 0

Ziiiulvoort

Telefoon 02507

1 2 5 . 6 0 1 3?03

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

Haltestraat 65. tel. 12060

*
•*'
*
*
*
*
*

/Het kinderwinkeltje^
(heeft voor de komende
winter leuke minirokjes
maillots en beenwarmer
Onze koffie in de
Roze Palmboom is nog
steeds uitstekend.
Els en Lquise
kinderwinkeltje
buureweg
kerkstraat)
V (zijstraat
(zijsi

*
*

*
*
*

op de SUPEFJ-GELDPRIJS van f 100.000.—.
op een GELDPRIJS van f 25.- tot f 25.000.—.
opeen EXTRA-PRIJS in natura.
op een PREMIEPRIJS in natura.
op een GELDPRIJS uit de JACKPOT.

*

*

ons wisselkantoor is elke
dag open.
ook duitse muntmarken
worden tegen een goede
koers aangenomen.

1.
2.
3.
4.
5.

Tel. 12129

*

Voor 13 achtereenvolgende speelweken meespelen betaalt u slechts
f 20.— (inclusief portokosten)

Beleefd aanbeveeld en tot ziens:

J. BLUYS

*

mijn bakker
findi 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

*

*

6 GEMAKKELIJKE MANIEREN
OM MEE TE SPELEN:

*

POSTGIRO 9180: RODE KRUIS BINGO, Den Haag:
1. overschrijving uit u w giroboekje.
2. storting via het postkantoor.
3. betaalkaart zenden naar uw girokantoor.
BANKGIRO 9180: RODE KRUIS BINGO, Den Haag:
4. overschrijving van gewone- of bankrekening,
(géén SPAARrekening en géén kasstorting.)
BRIEF, BRIEFKAART OF TELEFOON:
5. inzenden van onderstaande coupon.
6. telefonisch via Inlocentrum 070-889272.
Stuur onderstaande coupon naar:
RODE KRUIS BINGO, Postbus 30427.2500 GK 's-Graverihage

*
*
*
*
*
*
*

f*OI l D /'Mll (opeenbriefkaartplakken:10.50postzegelôfm
v-» \J \J T*\Jn geopende envelop stoppen: 1 0.60 postzegel).

*

Ja, Ik wil meespelen mal RODE KRUIS BINGO!
*
Stuur mij alle informatie en een speciale betalingskaart gratis toe.
Naam: mevr./heer
___
*
Adres: _--_______
_
Postcode: - Woonplaats:___= ___
Postgiro of
*
Bankrek.nr.
(opgave voor toezending van belang)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jee. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260633
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

DRAAI NU:

020-214444

82e jaargang no. 64

dinsdag 31 augustus 1982

eancluüorrse Noeranr
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branden en brandjes verontrusten
bevolking van zandvoort
nieuws
kort& klein

In de nacht van vrijdag op zaterdag
moest de brandweer voor de zoveelste
maal deze maand in aktie komen om
het gretige vuur een halt toe te roepen.
In de vroege ochtenduren ontdekte
een passant dat het pas gerenoveerde
huis op de hoek van de Swaluëstraat
en Achterom, een van de weinig bouwsels die het proses van meedogenloze
-kaalslag en nieuwbouw in de oude
Noordbuurt heeft overleefd, in brand
stond.

• Vorige week maandag sloeg een
goudkleurige boksbeugel toe. De kleuren worden er tegenwoordig al bij vermeld om nog onderscheid mogelijk te
maken tussen de vele slag- en steekwapens die dit seizoen worden aangetroffen. Het slachtoffer was een duitse
toerist die door de mishandeling een
gebroken arm opliep die operatief gezet
moest worden. Het onderzoek van de
politie leverde in eerste instantie weinig op, maar toen na enige tijd de dade rs door een getuige werden gesignaleerd, volgde de arrestatie prompt. Een
23-jarige zandvoorter bleek de eigenaarvan het kleurige maar ook bloedige
vuistwapen. Een 21-jarige plaatsgenootwas medeplichtig. Het uiterlijk van de
boosdoeners paste wonderwel bij de
omschrijving die eerdere slachtoffers
van mishandeling en beroving hadden
opgegeven. Daar zijn de agressieve heren dus nog wel even zoet mee.

Gevreesd werd dat de bewoner die het
pand pas had betrokken en ingericht,
nog in het huis aanwezig was, maar dat
bleek bij nader onderzoek gelukkig niet
het geval. De lokale vuurbestrijders wisten de woning nog net voor een totaal
uitbranden te behoeden. De oorzaak
van de brand is nog niet met overtuigend bewijs vast te stellen, maar het
lijkt nagenoeg zeker dat er van brandstichting, wellicht na inbraak, sprake
is.
De brandweerwagens zijn inmiddels een
vertrouwde verschijning in nachtelijk
Zandvoort. De afgelopen weken zijn er
her en der branden en brandjes uitgebroken. Het meest dramaties geval betrof de vuurzee die pension Vossen in
de Haarlemmerstraat in de as legde.
Een duitse badgaste kwam daarbij om
in de vlammen.
Er zijn bij de politie echter ook een
groot aantal kleinere brandjes en pogingen tot brandstichting gemeld. Op
de Koninginneweg werd een tegen de
oude Mariaschool geparkeerde transitauto met oud papier gereduceerd tot
een geblakerd wrak. Bij restaurant
Zomerlust ging een vuilkontainer in
vlammen op. Portieken lijken een uitverkoren doelwit. Het 'wonder van
zandvoort' aan de Swaluëstraat kwam
er met de schrik en een beroet portaal
vanaf, evenals een perceel aan de Da
Costastraat waar bij de voordeur in
brand gestoken kranten werden gevonden. De nieuwbouw aan de Rozenobelstraat moest het ook ontgelden. In de
Nieuwstraat werden de vlammen in het
voorportaal op tijd door de bewoners
betrapt. Aan de A.J. van der Moolenstraat werd vuur in een voortuin ontdekt.

Een schrikbarende opsomming. Boze
druk in de weer alle aanwijzingen tot
opzet is in een aantal, maar niet in alle
in de kleinste details aan elkaar te pasgevallen aantoonbaar. In ieder geval is
sen.
het niet verwonderlijk dat de zandvoort- De nachtelijke surveillance is uitgebreid.
se burgers steeds ongeruster worden. Bij Het kan vast geen kwaad als de zandde politie wordt in toenemende mate
voorters die na middernacht nog niet
rekening gehouden met de aktiviteiten
op een oor liggen ook zelf goed uit hun
van een pyromaan. De recherche is
doppen kijken.

gemeente wil gesprek met
woonwagenbewoners
Het kollege van b en w kan het niet
over zijn hart verkrijgen üe dubieuze
en grove uitspraken, die raads- en
kommissieleden in april van dit jaar
over de lippen kwamen toen zij de
financiële situatie van het woonwagencentrum bespraken, eenvoudig
en zonder omwegen te korrigeren.

1

In het voorstel aan de raad voor de
bijeenkomst van hedenavond proberen
b en w wel opnieuw de feiten rond de
wanbetalingsperikelen van de centrumbewoners op een rijtje te zetten. Het gemeentebestuur erkent dat de diskussie
die destijds gestart werd naar aanleiding
Van het financiële tekort van het Woonwagenschap Kennemerland, zich op
basis van de regionale gegevens eigenlijk niet had moeten toespitsen op het
zandvoortse woonwagenkamp. Daar
waren toen immers geen cijfers van
bekend. De notabelen willen ook nog
wel toegeven dat, in tegenstelling tot
hetgeen in april gesuggereerd werd, het
stageld voor de woonwagens op een
enkele uitzondering na keurig betaald
wordt.
Men voelt zich na deze konstatering
echter niet geroepen ekskuus aan te
bieden aan de gekwetste Keesompleiners, die onder meer van 'erfelijk belast a-sociaal wangedrag' beschuldigd
werden. Woorden die zelfs als de feiten
juist bevonden waren, op een hoogst
onsmakelijke variant van fatsoensrakkerij duiden, die duistere herinneringen oproept.

Het dagelijks bestuur van de gemeente
acht zich gepardonneerd omdat men
nieuwe feiten achterhaald heeft. Er is,
schrijven burgemeester en wethouders,
een ontoelaatbare achterstand gekonstateerd bij de betaling van de gas- en
waterrekeningen van het centrum aan
de rand van nieuw noord. Pogingen van
de gemeentebedrijven om daarin verandering ten goede te brengen hebben ondanks toezeggingen van bewoners tot
op heden niet tot enig positief resultaat geleid. Wij willen, zo meldt het
kollege, graag meewerken aan hetvolledig opnemen van betrokkenen in onze
plaatselijke samenleving, maar wij hebben daar enige moeite mee als men zich
niet aan zijn verplichtingen houdt.
Tot afsluiting van het gas en water willen de bestuurders nog niet overgaan.
Een aardige geste, die des te meer op
zijn plaats lijkt nu de gigantlese schuldenlastvan achterstallige gas-water- en
elektriciteitsnota's van de plaatselijke
hotelreus met grote omzichtigheid aangepakt wordt.
Het is een goed idee van het kollege
om de wassende stroom van wederzijdse rankuneuze gevoelens in te dammen
door middel van een open gesprek. In
het raadsstuk stelt men weliswaar
slechts voor de schulden als thema te
gebruiken voor een diskussie met de
centrumbewoners in bijvoorbeeld het
Gemeenschapshuis, maar het is niet
goed voorstelbaar dat andere problemen en klachten daarbij niet aan de

• Donderdag kwamen parkeérmeterkrakers in aktie. Drie jeugdige zaandammers kregen de kans niet de munten op te bergen, want ze werden al
snel gesignaleerd en ingerekend. Een
dubbelkops parkeermeter, die met
voetstuk en al uit de grond was getrokken, werd nog intakt teruggevonden in de duinen ten oosten van het
BP-parkeerterrein.
• Dat niet alleen de jeugd in staat is
amok te maken, bleek jongstleden zaterdagnacht Een duitse dame, die
slechts één jaar van de pensioengerechtigde leeftijd af was, schopte na
overmatig drankgebruik in de Haltestraat een winkelruit van een slagerij
in gruzels. Een dure karateschop. Na
betaling van de schade van f. 1500.mocht ze het buro van de wetsdienaren weer verlaten.
• De zaterdagregeling van het postkantoor aan de Louis Davidsstraat is
met ingang van 4 september a.s. weer
afgelopen. De normale openingstijden
zijn van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 19.00 uur.

evenementen
agenda
zaterdag 4 september
Nationale bondsstranddag voor reddingspost Zuid "Brokmeier" voor alle kust
brigades met zwemnummer, roeiwedstrijden en demonstratie-reddingen.
Fly Away Nationale kampioenschap
\'iegeren, Parkeerterrein Zuid, aanvang
voorronde 11.00 uur, finale 14.00 uur.
zaterdag 4, 11, 18 en 25 september
Fly Away vliegervierdaagse, parkeerterrein zuid.
^aterdag 4 en zondag 5 september:
6e Internationale Brandingiup windsurfen. inf. Klijn Surfschool.'tel. 02507 17600/18600.
zaterdag 4 en zondag 5 september:
Ekspositie schilderijerf van David Boble
in het Cult.Centrum.
donderdag 9 t/m zondag 12 september:
7e autovierdaagse, toertochten vanuit
Zandvoort georganiseerd in het kader
van de toeristiése rekreatieve autorekreatie van de knac.
zaterdag 11 september:
avondrit, autosportvereniging 'Sandevoerde.
zondag 12 september:
talentenjacht op het strand bij strandpaviljoen 7 Johnny, inform. tel. 020245852 of 02507-17170.

waterstanden
sept. H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
1 02 55
10.55
15.21
23.21
2 03. 26
11.27
15.54
23.55
3 04, 01
12.03
16.28
00.28
4 04.,46
12.47
17.07
01.08
5 05, 23
13.23
17.45
01.45
6 05. 53
13.51
18.20
02.20
7 06. 29
14.29
18.48
02.49
8 07. 05
15.05
19.15
03,15
9 07. 38
15.40
19.50
03.48
10 08. 23
16.24
20.43 04.43
11 09. 27
17.27
21.59
05.58
12
10. 51
18.50
23.35
07.35
13
-. 07.35
12.22
20.21
14 01. 06
09.06
13.48
21.48
15 02. 15
10.14
14.53
22.54
Springtij 5 sept. Doodtij 13 september

wordt donateur

van
GREENPEACE

orde zouden komen.
Ook de woordvoerder van het Keesomplein, Kobus de Jong, is van harte bereid tot een dergelijke openhartige gedachtenwisseling.
'Maar het kan niet alleen over de gasen waternota's gaan. Dan zitten we
daar als zondebok, terwijl de oorzaken
van de moeilijkheden niet aan bod komen. Wij hebben ook onze grieven.
Het lijkt me verstandig als ook het
Woonwagenschap en de maatschappelijk werkster daarvan in het gesprek
betrokken worden. Overigens hoor
ik hier nu (2 dagen voor de raadsvergadering) voor het eerst van. Ik wist
niet eens dat het op de agenda stond.'

maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
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van:
nieuwe donateur.

hedenavond laatste optreden
van wethouders trio

Voor de laatste maal blikken hedenavond drie wethouders besluitvaardig
vanaf de kollegetafel de zaal in van het
gemeentehuis.
Jan Termes, Kors van der Mije en l de
Aukema verlaten, zoals het goede kapiteins betaamt, als laatsten het bij de verkiezingen gezonken schip van de oude
koalitie. Van der Mije had al eerder besloten om afscheid te nemen en zijn
krachten te wijden aan het provinciaal
bestuur. Voor Aukema en Termes begint echter een periode vanuit de oppositiebanken. De doorgewinterde pvda-

bestuurder kan binnenkort bewijzen
dat hij zijn grootste teleurstelling na 12
jaar onafgebroken wethouderschap te
boven is. En ook de d'66-er, die de
smaak van het besturen net goed te pakken kreeg, zal de bittere pil inmiddels
wel verzwolgen hebben. Nog vele malen zullen ze elkaar als begrijpende insiders toe knikken om vervolgens de
nieuwe dorpsbestuurders vermanend
toe te spreken.
Veerkracht is voor politici een eerste
vereiste, dank wordt slechts hoogst
zelden aan hen besteed.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

scheidende ptt-direkteur
laatste der mohikanen?
Vrijdagochtend werd te zijnen huize officieel afscheid genomen van de heer
H. Arnoldus, direkteur van het postkantoor Zandvoort, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftija op 1 augustus j.l. het PTT-bedrijf
had verlaten.

Op de Filippijnen strijd het
NDF/NPA om het volk te
bevrijden van de
Marcosdiktatuur.
Het NDF/NPA kreeg in 1980
van de X min Y Beweging
een subsidie van

/ 100.000
Sluit aan bij de X min Y
Beweging, Amaliastraat 7,
Den Haag, teJefoon 070645433, giro 609060 of
Postbus 14, Turnhout (B),
telefoon 014-411750.

Helaas kunnen we onze lezers van dit
gebeuren geen verslag geven, daar de
koerant slechts was uitgenodigd voor
de 's middags te houden receptie. Dat
de scheidende heer Arnoldus door de
direkteur van het Postdistrict Haarlem,
Mr. J.J. van der Goes, een legpenning
kreeg overhandigd en dat hij verder
bloemstukken, een oorkonde en een
dékoepeerzaag in ontvangst mocht nemen hebben we dus alleen van horen
zeggen. Met eigen ogen hebben we echter kunnen konstateren dat tal van medewerkers, kollegaas, oud kollegaas en
verdere ambtelijke en zakelijke relaties
's middags een dankbaar gebruik maakten van de gelegenheid om de heer en
mevrouw Arnoldus, die vergezeld waren van kinderen en kleinkinderen, in
de kantine van het postkantoor de
hand te drukken. Dat de PTT-ers hun
direkteur node zien vertrekken bleek
uit de woorden van de sekretaris van

direkteur in ontvangst mocht nemen
bevond zich ook zijn favoriete 'molenbroodje', maar dan wel met een lengte
van 1 meter 80, binnengebracht door
twee in bakkerstenue gestoken PTT-ers.
Hoewel het nog niet honderd procent
zeker is.zit het er wel in dat Zandvoort
een postkantoor 'nieuwe stijl' krijgt.
Dat zou betekenen dat er geen nieuwe
direkteur wordt benoemd maar een beheerder. Bovendien zou dan de administratie in Haarlem worden ondergebracht.
Zo werd vrijdagmiddag afscheid genomen van waarschijnlijk de laatste der
Mohikanen, 'een hele beste', zoals men
ons verzekerde.

14. Evaluatie rapport kommissie voor
de verlening van bijstand.
15. Vervanging materiaal ZRB
16. Gemeente- en bedrijfsrekening n '80
en begrotingswijziging ter afsluiting van
de dienst 1980.
17. Garantie geldlening 34 woningen
EMM aan de Nieuwstraat (Hulsmanhof)
18. Gemeente-garantie voor warmteIn de laatste bijeenkomst van de raad in isolerende voorzieningen EMM-woninoude samenstelling vanavond in het raad- gen.
huis - t»e in juni j.l. gekozen nieuwe
19. Maken doucheruimte in pand Prinvolksvertegenwoordiging wordt op dins- sesseweg 17.
20. Vragenlijst nieuwbouw en vernieuwdag '6 september geïnstalleerd - komen
bouw 1983/1985.
navolgende onderwerpen aan de orde:
21; Aanvullende subsidie 1981 commis1. Notulen van de vergadering van 29
sie Rekreade.
juni 1982.
22. Afkoop aandeel ontwikkelingskos2. Ingekomen stukken:
ten SOAG in verband met opheffing
Brief d.d. 12 augustus 1982 van de heer SOAG
A.Sandbergen inzake ten uitvoerlegging • 23. Vervanging telefooncentrale politieuitspraak Raad van State betr. de scooburo.
terbaan aan de Jacob van Heemskerck24. Afrekening uitbreiding raadhuis en
straat.
verlening aanvullend krediet.
Brief dd. 8 juli 1982 van de heer R.
25. Ekstra subsidie 1982 Centrum voor
Keuhing inzake de gevaarlijke verkeersvrijwillige hulpverlening.
situatie bij de aansluiting van de Prin26. Garantie geldlening 27 woningen
senhofstraat op de Burg. EngelbertMr. Troelstrastraat 62.
straat.
27. Benoemingen:
3. Begrotingswijzigingen:
Benoeming bestuursleden Stichtingen
Twintigste wijziging van de gemeenteHuis in de Duinen Huis in he^ Kostbegroting 1982.
verloren en S.H.V.B.Z.
4. Onderwijsaangelegenheden:
Aanschaffen leesinstruktie-materiaal
tb.v. Mariaschool.
5. Transakties onroerend goed:
delegatie bevoegdheden gemeentegrond
m.b.t. de verhuur etc. van grond voor
tuin en erf.
Huur en verhuur deel parkeerterrein aan
het De Favaugeplein.
Huur en verhuur, alsmede opstalrecht,
velden en akkommodatie Zandvoortmeeuwen.
Verkoop perceel grond Nieuwstraat 10.
6. Bestemmingsplannen:
a. voorbereidingsbesluit B rede rodestraat
31.
b. voorbereidingsbesluit Louis Davdisstraat 15
c. voorbereidingsbesluit Koningstraat 30.
d. Intrekking beroepsschrift tegen onthouding goedkeuring plan 12 maanden
zomer.
7. Verzoek intrekking toeristenbelasting Dolfirama.
8. Aanvrage restitutie pacht' Cenav
9. Nieuwbouw wijkcentrum 't Stekkie.
10. Maatschappelijke aspekten eksploitatie woonwagencentrum.
11. Vaststelling gebied als bedoeld in
art. 3 van de Wet Agrarisch Grondverkeer.
12 Intrekking verordening kontaktkommissie kurturele belangen.
13. Parkeervoorzieningen flat Keesomstraat.

agenda
gemeenteraad

eanduoortse hoeranf*

omroepers
Aangeboden: vrije kamer met
of zonder pension in Zandvoort.
Hotel Casa, Bakkerstraat 2
Gemeub. zolderétage met
open keuken voor 1 persoon.
Alles inbegrepen f.800,- p.m.
Tel. 12088

UITSLAG
TREKKING VAN 26 AUGUSTUS 1982
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mevr. Kraan-Meeth

« Op zaterdag 4 september zal van
10.00 tot 22.00 uur een overdekte
kunstmarkt gehouden worden op de
Brink van Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165. Er valt een grote verscheidenheid aan kunstzinnig technieken
te bewonderen. Iedereen is welkom

de personeelsvereniging, de heer De
Harder, die behalve een set schildersbenodigdheden een ingelijst dokument
aanbood met de namen van alle direkteuren sedert 1885. Het waren er totaal
negentien en het bleek dat de heer Arnoldus het met zestien jaren het langst
had uitgehouden Achteraf geen bijzondere prestatie want, zoals hij in zijn
dankwoord memoreerde, 'we wilden
Zandvoort niet uit'. Maar ook de prettige sfeer en de goede samenwerking
hebben er volgens de heer Arnoldus toe
bijgedragen dat hij met veel plezier zijn
taak in de badplaats heeft vervuld.
Onder de vele kadoos die de scheidende

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

4
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Wanneer u ALLE getallen in uw getallenreeks kunt terugvinden tussen bovenstaande getallen, dan heeft u „BINGO".
U hoeft zich niet bij ons te melden;
wij sturen alle winnaars
schriftelijk bericht.

vrijdag 3 september 1982
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kollegepartners bij afscheid
verdeeld over 't stekkie

:

foto Jacob Koning

Het heeft allemaal niet mogen baten.
Jarenlang praten over een nieuw wijkcentrum, hoopvolle toezeggingen in kollege- en partijprogramma's, driftig rekenwerk van ambtenaren en kommissies, het
werd dinsdagavond met één hamerklap
teniet gedaan, toen burgemeester Machielsen de uitslag van de stemming in
de gemeenteraad had vernomen.

• Van 4 t.e.m. 26 september a.s. vindt
op de zolder van het kultureel centrum
de jaarlijkse fotopresentatie van de leden
van de Fotokring Zandvoort plaats onder
het inmiddels welbekende motto 'Kijken
en Zien'. Op deze 26e ekspositie sinds
het ontstaan van de kring zullen, naast
de jongste produkten van de leden, tevens
een serie dia's te bezichtigen zijn. De presentatie zal hedenavond om kwart over
acht worden ingeleid door de kultureel
ambtenaar van de gemeente, de hr. A.H
Hedden.

Zes vvd-ers, drie cda-ers en de aanstaande wethouder financiën Flieringa torpedeerden het voorstel om over te gaan
tot de bouw van het buurthuis in nieuwnoord. Warme, om niet te zeggen soms
verhitte pleidooien van de voorstanders
konden niet verhinderen dat het plan
het vriesvak inging om, naar aller verwachting, voorgoed ingevroren te worden.
'Het hart zegt ja, maar het verstand zegt
nee', meldde Richard van As namens de
meerderheid van het cda. De gevraagde
duidelijkheid over de eksploitatielasten
lag op het christendemokraties bordje,
in het pas verstrekte financieel overzicht
'82-'83 was de dekking aangegeven, maar
de mannenbroeders durfden de sprong
niet te wagen. Daarvoor was, zei van As,
dé toekomst te onzeker. De inkomsten
uit casino, dolfirama,circuit en nutsbedrijven zouden wel eens lelijk tegen kunnen vallen. Andere wensen zoals de bouw
van een politieburo en een verkeersplan
voor nieuw-noord mochten niet in de
verdrukking komen. En alsof dat nog
niet genoeg was, kwam de cda-er ook
nog voor de dag met het trauma van de
kustgemeente: het zwembad. Er zou geen
garantie zijn dat de kosten van 't Stekkie
niet evenzeer de pan uit zouden rijzen
als bij het luxueuze waterprojekt aan de
Vondellaan.

• Morgen en overmorgen nemen de folklorevereniging 'de Wurf' er» de Bomschuitenmodelklup deel aan de in de haarlemse vleeshallen te houden historiese jaarmarkt. Een soort uitmarkt voor verenigingen uit Haarlem en omgeving die zich
toeleggen op het konserveren van oude
gebruiken, ambachten en kostuums.
Zaterdag vinden de manifestaties van
deze instellingen plaats tussen 10.00 en
17.00 uur en zondag tussen 13.00 en
17.00 uur.

burgerlijke stand
24 augustus - 30 augustus

nog eenmaal een vertrouwd beeld uit de afgelopen raadsperiode: een schorsing voor intern beraad
verstand kon maar tot één konklusie
komen: géén Stekkie.

Flieringa was het er roerend mee eens
dat het kollegevoorstel te optimisties
was. De wenselijkheid van een wijkcenOok Jongsma droeg, ondersteund door
trum was hem bekend, maar de absoluzijn fraktiegenoten van de vvd, het hart
te noodzaak ervan vermocht hij niet in
op de goede plaats. Sinds jaar en dag
waren de liberalen vóór een wijkcentrum te zien. Het verlies op de uitbating zou
maar, hart of geen hart, de financiële as- jaarlijks met sprongen omhoog gaan, dat
was zeker. Een wijkcentrum moest impekten wogen te zwaar. De vvd-fraktievoorzitter was allerminst overtuigd door mers niet minimaal, maar volop funktide positieve cijfers van wethouder Auke- oneren, en dat kost geld. Vandaar. Maar
ma. Van een objektieve voorstelling van niet getreurd, 'in de toekomst wil ik er
nog wel eens over nadenken' sprak de
zaken was zijns inziens geen sprake. Er
toekomstige beursbeheerder.
moest rekening gehouden worden met
tussentijdse tegenvallers. De recessie, de Als alleen het tellen1 van de koppen van
ekonomiese teruggang, zette onverminbelang was geweest, had het agendapunt
derd door. En er was wis en waarachtig
hiermee gevoeglijk afgesloten kunnen
nog wel meer te doen in de gemeente
worden. Maar niet iedereen wenste zich
dan het bouwen van buurthuizen. Zo
zo snel gewonnen te geven. Integendeel,
diende het achterstallig onderhoud van
alsof het een training in oppositievoeren
de gemeentewoningen aangepakt te wor- betrof, zo grepen de voorstanders naar
den en (zonder schaamte inspelend op
de mikrofoon.
de aktualiteit) de brandpreventie bevorderd. Helaas, het zegevierend liberale
Vreugdenhil opende de aanval door, met
een schuin oog naar 'naar buurman van
inspraak nu, goede en slechte wethouders te vergelijken. Waar de eersten nieuw
beleid probeerden te realiseren en rekening hielden met de verlangens van de
bevolking, zaten laatstgenoemden alleen
WETSWINKEL
maar op het geld, betoogde de d'66-ster.
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Dit was de allerlaatste keer dat men ver1e en 3e woensdag van de maand van
trouwen kon tonen in de zoveel geroem17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
de wethouder van financiën.

adviesdiensten

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

'k-ö rt-:.& klein

Een zachtaardige aanpak mocht van
Toonen, f raktievoorzitter van de socialisten, niet verwacht worden. Twee maal,
zei hij, is de wethouder uitgedaagd om
duidelijk te maken dat 't Stekkie een
haalbare kaart is. Nu dat gebeurd is,
komt het verwijt van teveel optimisme.
Met cda en inspraak nu zijn in het kollegeprogramma afspraken gemaakt, die
bij deze gelegenheid in de prullenmand
gestopt worden. De pvda-er slingerde
de termen 'lafheid', 'onbetrouwbaarheid'
en'kiezersbedrog' de raadszaal in. Aukema voegde daar het woord 'angsthazen'
aan toe/De gelden voor nieuwbouw zijn
door en voor de mensen in nieuw-noord
opgebracht, maar u zit hier met de hand
op de knip allerlei rampen te bedenken

die Zandvoort eventueel ooit nog eens
kunnen treffen. Dat is doemdenken.
In mijn periode was regeren vooruitzien,
in uw tijd zal het 'vooruitschuiven'zijnf
Aldus de wethouder.

ondertrouwd : Paul marcel Marie Philip
Beckers en Huiberdina Nees; Robert van
der Lee en Anna Maria Petronella van
Toor; Nico Bernard Rietkerk en Ursula
Louise Gubbels.

Ingwersen(cda) en Termes(inspr,nu) een gehuwd : Frank Otto Merlin Hofstra en
stemverklaring pro aflegden, maakte aan Truus Marjanne Draijer.
alle illusies een einde.

eanduoortee taerar*

ook bij standwerkers is
vakmanschap meesterschap
Standwerkerskonkoersen en braderieën
zijn langzamerhand vaste onderdelen
van het zomerpakket aan zandvoortse
evenementen. De belangstelling voor
deze toch zeer zakelijke aktiviteiten is
elke keer dermate groot dat de organisatoren niet aarzelen om in herhaling te
treden.

Columbus' was, bleek eenvoudig weg
niet te bestaan. De handigheid van de
gebruiksvoorwerpen ligt daarbij zonder uitzondering in het objekt zelf besloten, zodat ook mensen met twee
linkerhanden met een gerust hart tot
aanschaf kunnen overgaan.

Het standwerkersvak behooit ongetwijfeld tot de zeer oude ambachten en
heeft daardoor een speciale allure gekregen. Het publiek dat zich rond deze
werkers van stand schaart wordt ge1
boeid door de techniek en het vakmanschap waarmee dit ambacht beoefend
wordt. De vrijblijvende belangstelling
was in ieder geval jongstleden zondag
aanmerkelijk groter dan de kooplust.
De openhartige wijze waarop de toeDe planning van het konkoers tegen
schouwers om de tuin geleid worden
het einde van het dure vakantieseizoen
bij de presentatie en verkoop van de
Aukema: dit is doemdenken
was zichtbaar van invloed op de doormagiese artikelen, is een trekpleister
bij uitstek. Duidelijker dan het reklame- gaans gretiger marktbezoekers.
bord van één van de kooplieden kon
Een ingelaste schorsing om de tegenstre- het eigenlijk niet. De tekst luidde: hier Het zou ons niet verbazen als het sukvers alsnog over de streep te trekken,
ses van de standwerkers in termen van
wordt u op een nette manier besodebood geen soelaas. Evenmin als het voor- mieterd'. De mensheid wil immers begezelligheid en rekreatie, voor een deel
stel van Toonen om als klausule een mak- drogen worden, maar dat wel graag
te danken is1 aan opluchting bij de omsimum eksploitatietekort van f. 100.000,standers. Want de zware en beladen
van tevoren weten.
vast te stellen. Méér zou 't Stekkie nimhollandse gezegdes doen op deze plek
mer krijgen. Een inventieve suggestie die
De
aanprijzing
van
de
wonderspullen
geen opgeld meer. Zwijgen is nu eens
alle angst voor eon toekomstige buurtgeen goud, praatjes vullen hier de gaathuisstrop had kunnen wegnemen, als de wees er op dat de ontdekker van Amerika een hele kippenren gehad moet
jes
wil aanwezig was geweest. Die was er
niet. De hoofdelijke stemming, waarbij
hebben. Een artikel dat niet 'het ei van
Afgelopen zondagmiddag lieten inwoners en dagjesmensen zich weer in grote getale verleiden tot een bezoek aan
de praatjesmakers van de ambulante
handel, een beroepsgroep die een maand
geleden zijn listen en lagen ook al op
het geëerde publiek had botgevierd.

oroeten uit zaïidvoort

familieberichten

II familieberichten
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Heden overleed na een moedig gedragen lijden tot onze diepe
droefheid mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, onze beste zuster, schoonzuster
en tante
LODEWIJKA DE MUINCK-LADENIUS
We willen niet beweren
dat de huidige strandpachters het gemakkelijker hebben dan hun
voorgangers, maar het
iedere ochtend opzetten van de tent is er in
elk geval niet meer bij.
Gezien de^opgeruimde
gezichten op deze kaart
Werd echter aan dit karWei, figuurlijk gesproken,
niet al te zwaar getild.
Achter Engel Bol en
Zijn vrouw zien we drie
van hun kinderen: Alie,
Lies en Jas (Elias).

op de leeftijd van 75 jaar.
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,
__
._„„
t
Zandvoort 2 september 1982
v. Lennepweg 77 Zw.
Correspondentie-adres
Vondellaan 35

E. de Muinck
Coby
Pieten M iep
Marja en Jan
Kleinkinderen, achterkleinkind
en verdere familie.

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van
het Uitvaartcentrum "Onderling Hulpbetoon", Poststraat7 te
Zandvoort van 16.30 uur tot 17.00 uuren van 19.30 uur tot
20.00 uur. Zaterdag alleen middagbezoek.
De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 6 september
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van van Lennepweg 77 zw. omstreeks 13.30 uur

gezapigheid was taboe
in afgelopen raadsperiode
Na kortere of langere tijd moeten ook
dorpspolitici afscheid nemen. Soms
noodgedwongen ornaat de kiezers hen
geen plaatsje meer gunnen, soms uit
vrije wil. Jongstleden dinsdag vertrokken zes raadsleden uit het mini-parlement.
De eerste burger van Zandvoort, de heer
Machielsen, nam de gelegenheid te baat
om zijn dankbetuigingen aan de zes te
koppelen aan een terugblik over de afgelopen vier bestuursjaren.

De scheidende dorpsvertegenwoordigers
reageerden ieder op geheel eigen wijze
op de lovende woorden. De nestor van
het gezelschap van der Moolen, mevrouw
Hugenholtz en van der Mije maakten van
de gelegenheid gebruik om hun laatste

Behalve een afscheidswoord aan het
adres van de vertrekkende leden van der
Moolen, Hugenholtz, van de Mije, ter
Veer, Hildering en Vreugdenhil memoreerde hij tevens het tussentijds aftreden
van (wijlen) de Pater, Joustra, Gielen en
van Erp. De wisseling van de wacht betekende, zei de burgemeester, bestuurlijk gezien niet het einde van de rit,maar
slechts een halte waar nieuwe bemanningsleden aanmonsterden. Hij sprak de
hoop uit dat de politieke ommekeer na
de laatste raadsverkiezingen de duurzaamheid van het gevoerde beleid niet zou
schaden.

Het verzoek van de Bouwesdirektie om
het Dolfirama vrij te stellen van toeristenbelasting is door de gemeenteraad
niet gehonoreerd. Als enigefraktie hield
de vvdJaij monde van mevrouw Hugenholtz een pleidooi ten gunste van l astenvermindering voor het bedrijf van de
zwemmende zoogdieren. De verschuldigde f.50.000,- zou volgens de liberalen door de saldi-reserve van de gemeente opgevangen moeten worden. De overige raadsleden voelden weinig voor dat
p|an_ £r bestond veel begrip voor de
moeilijke situatie waarin het dolfijnenbad zich bevindt, maar 't kon geen reden
zijn om voor het bedrijf een uitzondering
te maken in belastingland. Mogelijkerwijs zal echter in de toekomst een subsidie verstrekt kunnen worden, werd in
cda-kring geopperd.

In dat beleid stond de woningnood centraal. Het gemeentebestuur dat in 1978
aantrad heeft niet stilgezeten. Opgeleverd werden de woningen aan de A.J.
van der Moolenstraat, Tournesol, ZandvootselaanS, hoek Brederodestraat, Sonnewende en het kompleks in de noordbuurt. Bijna 100 wooneenheden in totaal. Op stapel staan 74 woningen aan
de Zeestraat, de Swaluestraat en het
Hulsmanshofje. Driekwart van al die
huizen is bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens. In een me_-r of
minder vergevorderd stadium verkeren
de plannen voor bouw op het Stationsplein, Hogeweg, Groot Kijkduin, de
Schelp en verder op de bouwterreinen
van Klimopschool, Sterre der Zee en
Julianaschool.
Een indrukwekkende lijst die het verdient opgetekend te worden. Kort ging
de burgervader nog in op de gerealiseerde
huisvesting van aktiviteiten, renovatieprojakten, gemeentelijke wetgeving e.d.
Gezapigheid, aldus Machielsen, heeft in
deze raadsperiode geen kans gekregen,
grote inspanningen zijn verricht, veel
goede resultaten geboekt.
Dat alles was mede de verdienste van de
raadsleden die het bestuurlijk centrum
van de badplaats verlieten. Met een uitgebreid en persoonlijk dankwoord richtte de drager van de ambtsketen zich tot
hen allen afzonderlijk. Alleen ter Veer
had meegedeeld er geen prijs op te stellen dat zijn verdiensten breed werden
uitgemeten. Als bescheiden aandenken
werd de gehuldigden een glazen presspapier overhandigd. Daarin stonden de
kontoeren van het vaderland gegraveerd
en was Zandvoort als klein stipje aangeduid. 'Om u er aan te herinneren, zo besloot Machielsen, dat de wereld niet bij
Zandvoort eindigt'.

wijze raadgevingen te spuien. Bestuurders, ambtenaren en vele belangstellenden vertoefden daarna nog geruime tijd
in ongedwongen sfeer in de kantine van
het raadhuis.

HERVORMDE KERK
zondag 5 september a.s.
10.00 uur: Ds. C.Mataheru.
crèche aanwezig .
GEREFORMEERDE KERK
zondag 5 sept. a.s.
10.00 uur: Ds. P.van Hall, Pernis
PROTESTANTENBOND
zondag 5 sept. a.s.
10 30 uur. Dr. S'L-'Verheus, A'dam.

RAADSLEDEN LIEPEN OVER VAN BEGRIP
men. In tegenstelling tot Vreugdenhil
(d'66) die een onplezierige toon in het
kollegevoorstel had aangetroffen, vond
Flieringa het allemaal veel te vriendelijk
gesteld. 'Wat moeten we nog praten.
sprak de dokterpolitikus, het wordt
tijd om iets te gaan doen.' Maar wethouder van der Mije wilde niet met de botte
bijl te werk gaan, een 'breed overleg' met
de bewoners Was gewenst. De raad kon
zich daarin vinden.

medische dienst

kerkdiensten

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 4 september
19.00 uur. eucharistieviering met
orgel en samenzang
zondag 5 sept.
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering

eanduoortee Noerar*

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
zaterdag 4 en zondag 5 sept. a.s.
J.Genuit.
Tel: 023-327700
APOTHEEK
Zandvoortse Apoteek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

waterstanden
sept.
4
5
6
7
8

g

10
11
12

H.W.
04.46
05.23
05.53
06.29
07.05
07.38
08.23
09.27
10.51

L.W.
1Z47
13.23
13.51
14.29
15.05
15.40
16.24
17.27
18.50

L.W.
H.W.
17.07 "01.08
01.45
17.45
02.20
18.20
02.49
18.48
03,15
19.15
19.50
03A8
20.43
04.43
21.59
05.58
07.35
23.35

vliegeren, roeien, surfen in zandvoort

Begrip was op de raadsavond meermalen
aanwezig. Het betekende doorgaans dat
iets niet haalbaar was. Het dringend veT;~
zoek van de Cenav om de helft van de
reeds betaalde pachtsom aan de gemeente terug te mogen ontvangen om andere
schuldeisers te kunnen voldoen, vond
een begrijpend oor bij de liberale fraktie.
De plotselinge organisatie van de GrandPrix '82 had het racebedrijf, dat toch al
financieel wankelt, nog eens ekstra in de
problemen gebracht. Niettemin achtte
woordvoerder Jongsma de huidige beheerssituatie van het circuit te onduideliik om tot restitutie van het geld over
te kunnen gaan. Het afwijzende kollegevoorstel werd aldus unaniem aanvaard.
Volgens mevrouwde Jong (vvd) heeft
het aftredende kollege op behendige
wijze de behandeling van de maatschappelijke problematiek rond het woonwagencentrum aan het Keesomplein vooruitgeschoven naar het volgende kollege.
De liberale was teleurgesteld dat in het
advies van b en w alleen de materiele
kant van de zaak d.w.z. de achterstallige gas- en waterrekeningen van de
woonwagenbewoners aan de orde kwa-

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelljker over dingen die Je
dwars zitten.

Strand en zee voor de reddingspost
'Piet Oud' aan het noorderstrand is de
plaats waar morgen de 60-jarige Zandvoortse Reddingsbrigade de Bondsstranddag'82 van de KNBRD organiseert. Het
programma, dat om 13.30 uur begint,
Om met het laatste te beginnen. Morgen, bestaat uit vier onderdelen: 75 meter
estafette heren en dames, reddingaktie
zaterdag 4 september, organiseert Ry
met behulp van haspels, roeiwedstrijden
Away op het BP-parkeerterrein aan de
Brederodestraat een drieluik van vlieger- over 300 meter en behendigheidswedwedstrijden. Tegen 10.00 uur klinkt het strijden met bondsvletten voorzien van
startschot voor de zandvoortse vliegerbuitenboordmotor. Aan de afwerking
vierdaagse, een uur later gaan de vliegers van het programma gaat een officiële
voor deelname aan de selektiewedstrijontvangst van de deelnemende ploegen
den voor de nationale kampioenschapin 'Piet Oud' vooraf, welke om 10.00
pen de lucht in en om 14.00 uur wordt
uur begint.
beslist welke vlieger zijn of haar vluchtleider in het bezit stelt van het landsbre- Een bezoek aan de Bondsstranddag kan
worden gekombineerd met het gadeslaan
vet. Medaljes en een vlucht met een
van de wedstrijden om de internationale
NLM-cityhopper zijn de prijzen.

Hoewel het zomerseizoen '82 aan de
laatste rondjes op de wijzerplaat toe is,
valt er dit weekeind in Zandvoort ter
zee, ter land en in de lucht nog het nodige te beleven voor gasten en inwoners.

Brandingcup windsurfen, die dit jaar
voor de zesde keer wordt gehouden door
de surfschool van de fam.Klijn. De strijd
om de cup duurt twee volle dagen. Zaterdag vinden de voorronden plaats en
zondag wordt de finale gehouden.
t
Voor mensen die van vliegeren, roeien,
plankzeilen en beeldende .kunst houden
- of alleen van kunst - is er een ekspositie van de pikturale produkten van David Boble in het kultuceel centrum aan
het Gasthuisplein.
(De volgende data voor de vlieger vierdaagse zijn 11, 18 en 25 september. Maar
dan is het seizoen '82 toch echt ter ziele)

evenementen
agenda

dinsdag 1e bijeenkomst nieuwe raad

zaterdag 4 september
Nationale bondsstranddag voor reddingspost Zuid "Brokmeier" voor alle kust
brigades met zwemnummer, roeiwedstrijden en demonstratie-reddingen.
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.
^.aterdag 4 en zondag 5 september:
6e Internationale Brandingöup windsurfen. inf. Klijn Surf school,'tel. 02507 17600/18600.
zaterdag 4 en zondag 5 september:
Ekspositie schilderijeri van David Boble
in het Cult.Centrum.

tot ntanw kollege : Attema (vwfl, Jongtma (wd) m Fllerlnga (inspraak nu)
A.s dinsdag vindt in het gemeentehuis de beëdiging van de op 2 juni j.l. gekozen nieuwe gemeenteraad voor de bestuursperiode '82 - '86, de samenstelling van een nieuw kollege van b en w en de benoeming van leden in de diverse raadskommissies en organisaties, waarin de gemeenteraad vertegenwoordigd is, plaats. Tot deze organisaties behoren O.a. Sporthal
Zandvoort, Strandschap Zandvoort, Sportraad, VVV-Zandvoort, Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en Jeugdtandverzorging Groot- Kennemerland.
Alvorens tot aanwijzing van een nieuw dagelijks bestuur over te gaan presenteren de in het nieuwe kollege samenwerkende
frakties van vvd en inspraak nu hun ontwerp-kollegeprogramma voor de komende zittingsduur. Aan de inhoud van dit stuk,
dat inmiddels aan de pers werd toegezonden, zal in de eerstvolgende editie van de koerant de nodige aandacht worden
besteed. \
't Eerste optreden van de nieuwe gemeenteraad, dat uitsluitend een formeel karakter draagt en alleen voorstellen in de
personele èieer behelst, begint om 20.00 uur. De publieke tribune gaat een kwartier voor de aanvang van de vergadering open.

nieuws
kort & klein
• In de maand juli waren in'Zandvoort
322 mensen zonder werk van wie 210
mannen en 112 vrouwen. In hun woonplaats is er voor hen vrijwel geen emplooi te vinden. Er zijn in Zandvoort
slechts 16 vakatures te vervullen.
• Afgelopen woensdag is de bij verordening vastgestelde 'Welstandskommissie
Zandvoort' officieel in funktie getreden.
De bijeenkomsten van deze kommissie
zullen doorgaans op de 3e woensdag
van de maand plaats vinden en voor ie- ~~
dereen toegankelijk zijn. Tijdstip 15,30 u
en plaats het gebouw van de dienst publieke werken aan het Raadhuisplein.
• De stichting voor geestelijke volksgezondheid Haarlem e.o. organiseert dit
najaar opnieuw kursussen over opvoeding voor ouders van kinderen van 4
tot 12 jaar (in het basisonderwijs).
Tijdens de kursus die bestaat uit 9"bijeenkomsten, wordt per keer een korte
inleiding gehouden over manieren van
opvoeden, omgaan met problemen en
gevoelens van kinderen en over de handelwijze bij konflikten tussen ouders en
kinderen..
Per kursus doen maksimaal 14 personen

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemaenteiekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
_
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

mee. Inlichtingen over startdatum, kosten enz. bij de stichting voor geestelijke
volksgezondheid. Wilhelminapark 6 te
Haarlem. Tel.023 - 319325 tijdens kantooruren, vragen naar Bernadette Duineveld.
De stichting organiseert ook kursussen
voor scheidende of gescheiden ouders
over de opvang van hun kinderen in de
periode van de scheiding. Informatie
hierover kunt u krijgen bij het medies
opvoedkundig buro, mevr.Samson, Koninginneweg 65 te Haarlem, tel. 023 319165 tijdens kantooruren.

donderdag 9 t/m zondag 12 september:
7e autovierdaagse, toertochten vanuit
Zandvoort georganiseerd in het kader
van de toeristièse rekreatieve autorekreatie van de knac.
zaterdag 11 september:
avondrit, autosportvereniging 'Sandevoerde .
zondag 12 september:
talentenjacht op het strand bij strandpaviljoen 7 Johnny, inform. tel. 020245852 of 02507-17170.
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Herfstreizen

mallorca
goed en voordelig
* Uitstekend familiehotel'
* VOLpension
VJ
* Prima keuken
Kamers met badkamer
Nederlandse reisleiding
Rechtstreekse vluchten
VERTREK: elke woensdag en
zondag (v.a. 26/9
nog volop plaats)

r-

*j

*j *

SLECHTS FL, 599,- 8 DAGEN
VERLENGING FL, 150,-P,.WEEK

v. d. Werft

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

VVD
uitslag
verkiezingen
woensdag 8 sept.
Hotel Keur
Zeestraat
CEfl/E

makelaar/0.9.

zoekt voor één hunner cliënten

winkelruimte f e huur
van 40 a 50 m2 in het
CENTRUM VAN ZANDVOOKT
Telefoon 02507-12614

CER/E

makelaar/ o.g.

ZANDVOORT
Boul. Paulus Loot 27

(30
•nitfallaf ie bureau

OPOEME1TEIN B-V,
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -1 84 84*

VRIJSTAANDE
VILLA
aan zee.

PvdA

Als u niet
kunt stemmen,
laat ons dan
voor ü stemmen!
Bel Elly van As
telefoon 186 70
en uw stem
gaat niet
verloren!

Vraagprijs f 485.000,- Bod gevraagd!

OPEN HUIS

op zondag 5 september 1982 van

12.00 tot 14.00 uur.
Verdere inlichtingen:
Telefoon 02507 - 12614

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloeman van bloemanrum J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk t« geven.

J. BLUYS
Haltestrant 65, tel. 12060

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

&

werkt u in een seizoensbedrijf

WONINGINRICHTING sindt 1923
Haltestraet 27-29 Tal. 12B96 b.g.fl. 13759

voor:

en was u nog niet met vakantie dit jaar??"? dan is dit wat voor ü

unieke vaar/vlieg-vakantie
naar de costa del sol
en de algarve
l vertrek
l van
l van
| van

13 september van Amsterdam naar Faro (Portugal)
13 september tot 20 sept. verblijf in de Algarve in aparthotel
Torralto op basis van logies of half pension.
20 tot 25 september een 5-daagse cruis per M/S Vacationer
van Portimao via Sevilla en Tanger naar Malaga (vol-pension)
25 september-2 oktober verblijf aan de Costa del Sol in Hotel
Resitur/Barracuda of app. Tamarindos.

j Prijzen: Verblijf in Appartementen op basis van logie's
Cruise vol-pension
Verblijf m Hotels op basis van half-pension
en Cruise vol-pesion
JWij maakten deze reis voor u mee en kunnen hem daarom zeer bij u
(aanbevelen.
JDeze reis kan ook van 2 - 1 6 oktober 1 week Hotel en 1 week Cruise
(prijzen op aanvraag) bij:

PvdA
Als u moeilijk
ter been bent
brengen wij u
even naar uw
sternburo!
Bel Elly van As
telefoon 1 86 70
OMLIJSTINGEN
platen - borduurwerk - schilderijen

REISBUREAU
KERKMAN

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

ZANDVOORT-ZEESTRAAT 30
TEL, 02507-19544
DE EERSTE FOLDERS ZIJN ER
NU NOG VOLOP KEUZE UIT:
* prima skigebieden
* gezellige familiehotels^
* uitstekende skischolen
* per bus, auto of trein

VANAF 8 JANUARI OOK, EIGEN O|
TELETOURSREIZEN!

voor uw

bii

Reisburo Kerkman

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

SLECHTS FL, 299,- 8 DAGEN

FXTRA SERVICE: PENDELBUS '

via opstaproute naar Tirol
VERTREK; elke vrijdag
v. a. 17/12 - retourprijs

creatief

SLECHTS FL, 99,- PP

wintersport;]

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT
Trt. 02607 - 17387

Grote Krocht 20
Zitndvoott
Telefoon 02507 12560,13203

omroepers
Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 14131

Oudere heer heeft enige tijd
geleden per abuis bij wassalon Louis Davidsstraat het
verkeerde oranje mandje
met wasgoed meegenomen
Eigenaresse is ernstig gedupeerd.
Graag terug te bezorgen bij
de wassalon. Tel. 14255.

deze maand in uw
bibliotheek:

Aangeboden: vrije kamer
met of zonder pension in
2andvoort
Hotel CASA, Bakkerstraat 2
GEVR.voor 10 a 15 uur per
Week een hulp (m/v) voor
het schoonhouden van kantoor, etc in H'lm-centrum
en Zandvoort. Inl:
02507-12614

- Tot 9 september a.s. kunt u nog informatie krijgen over de
Tweede Kamerverkiezingen bij de speciale verkiezingen-stand;
- exposities:
6 t/m 30 september- kollektie schelpen, koralen, amphora's
etc. van Helen Halderman-looman (vitrine's)
vanaf 20 september- tekeningen van Mance Post in de
expositiezaal, (speciaal voor kinderen)
- film-inn:
vrijdag 3 september- A man called horse
vrijdag 17 september- Les enfants du Paradis
Beide voorstellingen beginnen om 21.00 uur en de toegang
is gratis.
- Vredesweek: 20 t/m 27 september
- informatiestand over de funktie en inhoud van deze week;
- I.K.V.-stand,
- dinsdagavond 21 september: dhr M. H. von Meyenfeldt om
- 20.00 uur in de bibliotheek.
- vrijdagavond 24 september: film "Coming Home".
- tentoonstelling over het werk van Pax Christi.
- elke woensdagmiddag voorlezen voor kinderen van 4 tot 9 jaar.
- Fonotheek (afdeling waar u grammofoonplaten kunt lenen),
totl december zijn drie verschillende kollekties extra aanwezig:
Blazers, Chansons en Operette.

••^••••••••••••••••••1^^
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honing

"c'estbo/il
Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

Kunstschilderes met acad.
opl. geeft schilder- tekenles, tel. 13090
Woningruil: wegens om
standigheden eengezinswoning, 5 kmrs, tuin, aangeb.
garage, huur 406,45 GEVR.
kleinere woning plm. 3 kms
omg. centrum/zuid, tel.
13538
Autorijschool
PH l L WAAN ING
rijksgediplomeerd
Aangesloten bij de V.Z.R.
Brugstraat 20 - tel. 12071

1948
- 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitrepantie, etc.
A.RJTMAN
Telefoon 14365

Het kinderwinkeltje \
Iheeft voor de komende'
winter leuke minirokjes,
maillots en beenwarmers
Onze koffie in de
Roze Palmboom is nog
steeds uitstekend.
Els en Louise
kinderwinkeltje
.
buuroweg
.
V (zijstraat kerkstraat) J

steun,
ons werk

AMNESTY
INTERNATIONAL
giro
454000

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99
^^•^^ ^^^^-~^^

BEL
PUZZELUJN
DE

020-21.44.44

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

HA

GEEF ar *°
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fantasieloos programma van wd en inspr. nu

nieuw kollege van b en w gaaf
komende vier jaar op de winkel passen
De politiek wordt simpel. De nieuwe
machthebbers in Zandvoort, de partij
voor vrijheid en demokratie en haar kolbga's van inspraak nu vormen hedenavond een kollege van b en w op
basis van een programma dat een ongekompliceerde kijk op het leven verraadt.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

In amper 200 regels vertrouwen de koalitiegenoten ons hun eenvoudige en zonnige zienswijze toe op het voorheen toch
als ingewikkeld beschouwde beleid van
de gemeente. De komenoe jaren moeten
voor de burgers van de badplaats wel
•an verademing worden. Veel konkrete
plannen heeft de politieke kombinatie
immers niet op papier gekregen, er kan
derhalve ook maar weinig misgaan.
De liberale vrienden hebben daar een
aardige formule voor gevonden. Zij zulten.zo schrijven ze, het bestuur telkens
aanpassen aan de eisen van de realiteit.
Hun montere, zij het blijkbaar wat vage,
blik op de werkelijkheid wordt slechts
i onderbroken door zorgrimpels.
Dat is wel het geval als het de financiën
en de woningbouw betreft. De zandvoortse schatkist zal er de eerste jaren
neet op vooruit gaan, maar burgers en
zakenlui hoeven volgens het programma
geen ekstra belastingen te vrezen. Omdat het geld toch ergens vandaan moet
homan, zal het gemeentelijk takenpakScet krities worden doorgelicht. Welke
pijnlijke plekken de burger daarvan zal
overhouden blijft vooralsnog verborgen
in d* nevelen van de toekomst. Bezuitéffngtn staan voor de deur, zo maken
wij er uit op, maar of dat met de botte
bijl gaat gebeuren of met een fijnzinni91 chirurgiese ingreep van de nieuwe
«•rthouder financiën, moet de zandvoortse gemeenschap nog even afwachten.
Ean uiterste krachtinspanning zullen de
bondgenoten leveren om de woonnood
die veel geestelijk en lichamelijk leed
veroorzaakt, te bestrijden. Dat streven
«wordt helaas beperkt, staat er te lezen,
door de ministeriële aanwijzing van de
bebouwingsgrens (onder meer de zuidelijke rand) en door de wet op de geluidshinder m.a.w. hetcircuitlawaai. Men
gaat niettemin uit van een 'maksimale
situatie, te weten bouw in Zandvoort
noord en zuid onder handhaving van de
racebaan'.

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

'rustig aan dan breekt 't lijntje niet...'
taat aan woningen opleveren. Maar wie
zijn wij om een zo optimistiese visie te
vergallen met sombere bijgedachten.
Behalve de handhaving van het circuit
tot minstens 1988 kunnen de pas gekozen vertegenwoordigers van de meerderheid de burgerij maar weinig garanties
geven. Wiereen vastomlijnde plannen
heeft, kan zich moeilijk een buil vallen,
lijkt de achterliggende gedachte bij de
samenstellers van het beleid '82-'86.
De hoofdstukken: personeel, openbare
orde, miljeu, volksgezondheid, welzijn,
kuituur, onderwijs, sport, natuurbehoud
en emancipatie halen ieder soms weL 10
regels tekst en uitleg. Er is even met het

idee gespeeld te volstaan met een knoop
in de nu nog schone zakdoek, maar dat
is natuurlijk iets moeilijker uitte delen
aan pers, publiek en kollega's.
Wie uit het bovenstaande een zwartgallig oordeel wil aflezen, kan daar beter
nog even mee wachten. Van het ferme:
'geen woorden, maar daden', waarmee
de triomferende partijen de pluche zetels bestijgen, is immers het eerste deel
al ingewilligd. Het is niet uitgesloten
dat het laatste deel in aantocht is.

waterstanden
sept. H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
4
04.46
12.47
17.07
01.08
5 05.23
17.45
01.45
13.23
13.51
18.20
02.20
6 05.53
06.29
02.49
7
14.29
18.48
07.05
8
15.05
19.15
03,15
9
07.38
15.40
19.50 03.48
10 08.23
16.24
20.43
04.43
09.27
11
17.27
21.59
05.58
10.51
12
23.35 07.35
18.50
- .13
07.35
12.22 20.21
14
01.06
09.06
13.48
21.48
02.15
15
10.14
22.54
14.53
Springtij.5 sept. Doodtij 13 september

donderdag 9 t/m zondag 12 september:
7e autovierdaagse, toertochten vanuit
Zandvoort georganiseerd in het kader
van de toeristiese rekreatieve autorekreatie van de knac.
zaterdag 11 september:
avondrit, autosportvereniging 'Sandevoerde .
zondag 12 september:
talentenjacht op het strand bij strendpaviljoen 7 Johnny, inform. tel. 020245852 of 02507-17170.

nieuws
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'korf& k lei i,
a Aanstaande donderdag buigen de schakers zich weer over de 64 velden. De
Zandvoortse Schaakklup stelt iedereen
in de gelegenheid mee te spelen. Voor
de jeugd is de aanvang om 19.00 uur.
De ouderen vanaf 18 jaar beginnen om
20.00 uur. Olaf Cliteur en Klaas de Vries
begeleiden de jongeren. Plaats: het Gemeenschapshuis, Loius Davidsstraat 17.
• Woensdagmorgen zijn twea nieuwe
agenten aan het politiekorps toegevoegd.
De 24-jarige H.van Woerd uit Purmerend
voorheen werkzaam bij de gemeentepolitie te Amsterdam en de 23-jarige l l.
Talsma uit Katwijk, die van de marechaussee afkomstig is, werden geihstalleerd door de korpschef H.Menkhorst
en vervolgens beëdigd door de burgemeester.

eanduoortee hoeranh

kaf wijkers vooraan op bondsst randdag '82
De Zandvoortse Reddingsbrigade staat
geregeld in het zoeklicht van de publiciteit. Haar taak om drenkelingen uit de
zwemvliezen van magere Hein te houden
is dit jaar nu eens wat minder aan de orde dan ce vele aktiviteiten die de brigadiers in het kader van hun 60-jarig jubileum ontplooien.

Zaterdag beperkten de redders, die het
hele jaar paraat staan voor de echte
noodgevallen, zich tot het oppikken van
Een niet geheel logiese konklusie, lijkt
pseudo-drenkelingen. Op de Bondsons. Naar we vrezen zullen de vele zweet- stranddag 1982, gehouden op het noorddruppels geplengd voor de maksimale
strand, werden de vaardigheden die daarinspanning slechts een minimaal resulvoor vereist zijn in wedstrijdsfeer getest.
De programonderdelen : de 75 meter
zwemestafette, de roeiwedstrijden met
de bondsvletten, de behendigheidskompetitie, waren eigenlijk allemaal-gericht
op het serieuze werk in moeilijker om14444 Politie (alleen noodgevallen)
standigheden.
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
De toeschouwers aan de branding kón14841 GemeenteMkretarie
den zich persoonlijk overtuigen van de
17947 Informatieburo vvv
kwaliteiten van de diverse brigades. Wel18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
iswaar is het voor een leek niet zo een(023) 242212Automobielbedrijf
voudig uit te maken of de 'australiese
Flinterman, Zandvoortselaan
vervoersgreep' met de nodige precisie
365, Bentveld.
wordt uitgevoerd, maar de aanwezigheid
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
van eksperts op dat gebied stelt al gauw
en magazijn
gerust.
13380 Rinko verkoopcentrum, riieuwe
Van de 10 aangetreden brigades waren
•n gebruikte Renaults
de Katwijkers het best op dreef. De 2
12191 ZandvoortM Koerant b.v.
ploegen van dat vissersdorp behaalden
Achterweg 1.
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belangrijke adressen

een Ie en een 3e plaats in het eindklassement. Aleen de redders van Monster
wisten zich daar tussen te wringen.
Zandvoort kwam niet verder dan een
7e plaats in de rangschikking. Geen reden voor wanhoop overigens. De toekomstige reddingsbrigade staat alweer

klaar, want de jeugd van de badplaats
veroverde de koppositie in het jongerenklassement.
De strandbezoekers hoefden zich dit
weekeinde allerminst te vervelen. Behalve de vlets van de reddingsbrigades gleden zaterdag ook talloze surfplanken

over de golven in een verwoed gevecht
om de Brandingscup. Zondag werd op
het noorderstrand de finale van dit oogstrelende spektakel afgewerkt. In onze
volgende editie komen we daar zeker
nog op terug.

JUBILERENDE ADJUDANT FLIP DE HOOP:

van gemeenteveldwachter
l-round politieman
ting van Flipper, de dolfijn van de kinVorige week vrijdag werd tijdens een
dertelevisie, die overal raad op wist. Na
officiële bijeenkomst in de kantine van
het politieburo adjudant de Hoop gehul- herinneringen te hebben opgehaald aan '
digd in verband met zijn 40-jarig ambts- hun gezamenlijke surveillance-diensten
jubileum. Zesendertig jaar daarvan heeft bracht spreker T.O.Z ter sprake waarvan
adjudant de Hoop tot zijn verwondering
hij in Zandvoort doorgebracht en het is
begrijpelijk dat aan deze periode ekstra
voorzitter is. Een man met zijn opgewekaandacht werd besteed.
te aard hoort toch veel meer bij de opeDe eerste die dat deed was korpschef
Menkhorst, die in het dossier een paar
vermeldenswaardige brieven was tegengekomen. Zoals de sollicitatie van de jeugdige de Hoop, die verzocht als hulpagent
te mogen worden aangesteld. Verder een
schrijven dat de uit Zandvoort af komstige politieman Bangma aan kommissaris Vreman zond, waarin hij de sollicitant aanbeval als een 'goede gemeenteveldwachter'. Burgemeester van Alphen
werd er schriftelijk van in kennis gesteld
dat de sollicitant er 'gezond en flink'
uitzag. Allemaal dingen waar je om kunt
lachen, ook om de schrobbering die a-

rette thuis, aldus adjudant van der Eist,
die desondanks een plaat van Bach aanbood.

Het gezamenlijk kado van de kollega's
was een elektriese schaaf. De heer Machielsen had verzocht hem niet als eerste op de lijst van sprekers te plaatsen
omdat hij meer het woord wilde voeren
als goede vriend dan als burgemeester.
Hij wees op het veranderde werk bij de
politie en was van mening dat je van
goede huize moet zijn om deze ontwikkelingen bij te kunnen houden. Spreker
was verheugd dat de heer de Hoop zoveel voor de politie maar ook voor de
zandvoortse gemeenschap heeft kunnen
doen. Voor de steun die mevrouw de
mevr. Kraan-Meeth
Hoop daarbij had gegeven mocht zij van
de heer Machielsen een fraaie plant in
ontvangst nemen. Ook oud-burgemeesgent de Hoop eens kreeg wegens roestter Nawijn sprak in die geest:' U was
afzetting op z'n pistool, maar het lachen
een sieraad voor de politie en u beiden
vergaat je wanneer je hoort dat in een
kunt aangemerkt worden als 'een gezin
dagrapport werd vermeld dat een jongen
dat een sieraad is voor de zandvoortse
's morgens op de Brederodestraat een
gemeenschap'. Als bestuurslid van de
voorbijganger een kwartje ontfutselde
Alg. Chr.Politiebond herinnerde de heer
en voor deze 'beroving' werd ingesloten
Huberts aan de jaren dat zij beiden, sain cel 3 waar zijn ouders hem 's avonds
mochten komen halen. Na het memore- men met de heer Pols, het bestuur vormden van de afdeling. Weliswaar illegaal,
ren van deze gebeurtenissen die voor de
want omdat alles prima liep wilden ze er
jeugdige korpschef wel in een grijs verleden moeten liggen, herinnerde de heer geen verandering in brengen en schreven
daarom geen ledenvergaderingen uit.
Menkhorst aan de steun die hij bij zijn
komst naar Zandvoort van adjudant de
Kommandant Schaap van het korps reHoop had ondervonden, die hij schetservepolitie bracht dank voor de vele
ste als iemand die emotioneel sterk bij
lessen die de heer de Hoop aan de reserzijn werk is betrokken. Naast de gebruivisten had gegeven en uitte zijn waardekelijke gratifikatie overhandigde spreker
ring voor de wijze waarop hij hen altijd
aan de jubilerende politieman een kado
hun eigen identiteit liet houden. 'Aan
waaraan ook de reservepolitie had bijge- het kado, een verfafbrander, hebben wij
dragen.
graag bijgedragen omdat u daardoor nog
Adjudant Van der Eist die het woord
voerde namens de staf en de algemene
dienst lichtte een tipje op van de sluier
die over de voornaam Flip van zijn jubileren^e kollega lag:'gewoon een afkor-

Ook de heer Hilbers memoreerde de ak-.
tiviteiten van de heer de Hoop als voorzitter van T.O.Z. en bood hem een zeer
origineel kado aan, namelijk een brok
oud hout. Oorspronkelijk afkomstig uit
de smederij van de heer Jacobs aan de
Swaluëstraat, waar het zo'n tachtig, negentig jaar dienst had gedaan om de
vloer te schragen, kreeg de bomschuitenbouwklup er de beschikking over om het
te gebruiken voor de bouw van een bomschuit. De heer Bluys, bestuurslid van
deze klup, was echter direkt bereid het
af te staan voor het doel dat de heer Hilbers voor ogen stond: een voorzittershamer voor T.O.Z. Volledigheidshalve
besluiten we ons verslag met te vermelden dat de chef van de administratie
de heer ten Haave, ceremoniemeester
was, dat de jubilerende adjudant alle
sprekers persoonlijk beantwoordde en
dat er veel waarderende woorden waren
voor mevrouw de Hoop, onder andere
van haar eigen man die het maar knap
vond dat 'Bep het zolang heeft uitgehouden meteen moeilijke vogel als ik ben'.

familieberschten
DANKBETUIGING
Graag willen wij alle familieleden, vrienden, bekenden en onbekenden dank zeggen voor alle mogelijke
hulp en steun die wij van hen hebben gekregen.
Fantastisch!
Riet en Ab Vossen
Tiny en Dick van Dam
en kinderen

Het bestuur van de
KRUISVERENIGING ZANDVOORT
maakt bekend dat met ingang van 13 september a.s.
het spreekuur van cle wijkverpleegkundige in het
Gezondheidscentrum wordt gewijzigd van
14.00 -15.00 uur in 13.30 -14.30 uur.

omroepers
Te koop: loods, oppervlakte 225 m2. Tel. 16840.
NIEUW KUNSTGEBIT.
Aan huis gemaakt. Telefoon:
020 -120405. Afspraken
tussen 8.00 en 21.00 uur.

CLAT NEDERLAND
In Latijns-Amerika worden leden|
en leiders van de demokratische
vakbeweging vervolgd.

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

STEUN HEN
EN HUN FAMILIE'S !

|

GIRO 1918108
Solidariteitsfonds
Clat - Nederland
Informatie,
ook voor lidmaatschap,
Nieuwe Gracht 47, Utrecht,
Telefoon 030-319675

omroepertjes •
BELLEN 12135

meer tijd voor de lessen kunt vrijmaken'.
Als laatste spreker voerde vw-direkteur
Hilbers het woord en bracht dank aan
de politie voor de ondersteuning, hulp
en begeleiding bij alle vw-evenementen.

Denkt u op
8 september ook
aan de VREDE??
Wij wel!

Dick van As
Jack van Eijk
Han de Jong
ChielKoel
Huib Koel
Torn Maas
Frank Schiltmeyer
Bep Vermeulen
Addi Westerweele
Ineke Wind

Geef
ze
lucht
Giro 55 O 55 Leusden ^^
Astma FondsW

als u nu nog
niet weet wat u
morgen moet
gaan stemmen,
kijk dan naar
de kleur van
uw potlood...
(uit de rode haan zaterdag 4 september)

vrijdag 10 september 1982
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abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

korzelig begin van nieuwe raadsperiode

foto Jaccb Koning

de nieuwe raad: linkertafel v.l.n.r. (pvda): I.M.Aukema, G.Toonen, I.Wind-v.d. Storm, (d'66): J.Termes. (cda): P.lngwersen.; tafel midden v.l.n.r. R.van As. (gem.bel.): J.Koning.
(inspr.nu): A.J.Gielen. (wd): A.Joustra-Brokmeier; rechtertafel v.l.n.r. J.Methorst, mej.R.de Jong, H.Landman, H.van Asperen, F van Caspel.
De beëdiging en installatie van de nieuwe gemeenteraad jongstleden dinsdag
was nauwelijks achter de rug of het gekrakeel barstte al los over het voorgestelde kollege-programma '82 - '86.

gen, het vvd/inspraak nu kortschrift.

Het was de oppositie (een benaming
die de burgemeester onjuist achtte) opgeval fen dat de vvd heel wat water in de
liberale frisdrank had gedaan. Behalve
Pvda, cda en d'66 trokken daarbij wel
de erkenning van de woningbouwblokstevig van leer tegen de vage en fantakade door het racelawaai, bleek de badsieloze plannen van de vvd/inspraak nu- plaats nu ook niet langer een toeristenkoalitie, maar hun politieke verontwaar- gemeente, maar een woongemeente '
diging bleef zelf ook gespeend van inmet toeristiese funktie. Iets wat de
spiratie of een aanpak met enige humor. vroegere kollegepartijen altijd al beVan dik hout zaagt men planken, was de toogd hadden.
teneur van de raadsavond en dat belooft
op het eerste gezicht maar weinig goeds Het was allemaal koren op de molen
voor de komende jaren.
van inspraakleider Flieringa. Een beter
bewijs van de invloed van de lokale parVan As (cda), Toonen (pvda) en Termes tij op het programma was immers niet
(d'66) schimpten om beurten op de lidenkbaar. Vvd-fraktievoorzitter Jongsberale fraktie, die altijd zo hardnekkig
ma deed geen serieuze poging de aantijhad volgehouden dat woningbouw en
gingen van kiezersmisleiding en plotsecircuit uitstekend hand in hand konden
gaan, maar nu voor het eerst schriftelijk toegaf dat de wet op de geluidshinder een groot struikelblok was bij het
oplossen van de woningnood. Een ommezwaai die voor Toonen aanleiding
was voor de tweede maal na het zomersept. H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
reces (de week ervoor betrof het 't
16
03.07
Stekkie) van kiezersbedrog te spreken.
11.06
15.38
23.38
17
Richard van As zag ook weinig reden
03.53
11.S3
16.16
00.15
18
04.35
een programma te ondersteunen dat
12.35
16.55
00.55
19
0514
niet eens een financiële onderbouwing
13.16
17.37
01.38
20
05.56
vertoonde. 'Een mooi-weer-program1357
18.16
02.17
21
06.32
ma' zo betitelde de christendemokraat,
14.33
18.51
02.51
22
07.09
15.09
die zijn vaak wollige taal op tijd had
19.22
03.22
07.45
15.44
ingeruild voor meer direkte bewoordin23
19.54 03.54
24
08.27
16.28
20.36 04.36
25
09.16
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11.56
-.-08.,37
00.37
29
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13.02
21.01
30
01.34
09.35
13.54
21.54
Springtij 19 sept. Doodt!j 27 september

waterstanden

linge beleidswijzigingen te ontkrachten.
Met de macht van het zetelgetal achter
zich kon hij volstaan met de opmerking
dat voor de partijen die buiten het kollege stonden en hun steun daaraan onthielden de druiven blijkbaar zuur waren. Jaap Koning van gemeentebelangen
mengde zich niet in het verbale geweld,
hij kon zich prima vinden in het beleidsvoorstel.

De verkiezing van de wethouders Attema, Jongsma en Flieringa - een geheel
fries kollege, aldus Machielsen - was een
formaliteit. Noch de tegenkandidatuur
van Peter Ingwersen (cda) noch de stemverklaringen van de oppositie waarin de
bezwaren tegen de a.s. wethouders nog
eens breed werden uitgemeten, kon
daar iets aan veranderen.

rekord aantal stemmen
voor wd in zandvoort
De verkiezingsuitslag in Zandvoort
volgt in alle opzichten de landelijke
trends. Dat wil zeggen, vergeleken met
de 2e kamerverkiezingen van '81, een
grote winst voor de vvd (van 37.4 °/o
naar 45.1 °/o), een stevige vooruitgang
van de pvda (23.6 % naar 25.8 °/o)
en een lichte maar gestadige teruggang
van het cda (18.7 % naar 17.1 °/o).
De demokraten '66 zijn bijna van het
politieke machtstoneel verdwenen. Zij
kelderden van 12.3 °/o naar 4.0 °/o.
De kleine linkse partijen gingen gezamenlijk een half procent achteruit,ook
al steeg de psp een fraktie in de kiezersgunst. Evenals in '81 deden de kleine
rechtse splintertjes in Zandvoort nauwelijks mee. Van de nieuwe partijen
haalde de racistiese centrumpartij
toch nog een vol procent in de kustgemeente. Zo'n honderd ingezetenen,
met name uit oud-noord en nieuwnoord, gaven hun steun aan deze ingewandsstoornis van de demokratie.
Als opmerkelijk feit mag wel genoemd
worden dat de plaatselijke liberalen

het grootste aantal stemmen uit hun
hele zandvoortse historie binnenhaalden, zelfs 300 stemmen meer dan bij
de SOplus-triomf van de Statenverkiezingen in maart '81 het geval was. De
socialisten herstelden zich boven verwachting van de klappen die zij dit
jaar tweemaal te verduren kregen. Ten
opzichte van de onlangs gehouden
(overigens onvergelijkbare) raadsverkiezingen bleven ze niet eens ver af van
een verdubbelde aanhang. De rol van
plaatselijke faktoren telt bij de pvda
blijkbaar ekstra zwaar.
Ook de christendemokraten zijn de geleden rampspoed van de afgelopen tijd
weer enigszins te boven gekomen. Maar
het ziet er toch naar uit dat de voortschrijdende ontkerstening van de zandvoortse gemeenschap hen parten zal
blijven spelen. Voor cda en pvda is ongetwijfeld het opkomstpercentage van
belang geweest. Dat bedroeg 79.2 °/o,
minder dan in 1981 maar toch een respektabel getal. Men is er zo te zien in
geslaagd de thuisblijvers in maart en
juni j.l. weer naar het rode potlood te
lokken.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

DE ALLERNIEUWSTE VIDEO'S
van de FIRATO
nu reeds te koop bij
RADIO PEETERS
BEELD en GELUID
Haltestraat 56

Komende week publiceert de koerant de gedetailleerde cijfers van deze
2e kamerverkiezingen met een vergelijkend overzicht van vorige stembusduels
in de badplaats.

kSaus simmer haalde surfcup binnen

burgerlijke stand
31 augustus - 6 september

Het 'surfin, surfin', popsong van de
Beach Boys aan het eind van de jaren
zestig, is al weer een heel oud liedje.
Wat toen als een rage over de stranden
van Californië spoelde, is op de golven
van jeugdig entoesiasme overgestoken
naar het oude Europa. In Zandvoort
ontfermde de familie Klijn zich over de
surfers,de rijders van de golven.

ondertrouwd : H.J.Loskamp en A.van
Duijvenbode.
overleden : C.van Dooren geb.Donker,
67 jr.;S.H.J. de Vries, 77 jr.; J.C.F.van
Mastwijk geb.Verweij, 60 jr.; Th.J M.
Woltman Elpers, 68 jr.; J.J.C, baron
Taets van Amerongen, 77 jr.; C.CI.
Leeuwerke geb.Keij, 85 jr.

Vorig weekeind organiseerde de gelijknamige surfschool voor de zesde maal de
strijd om de Brandingscup. Onder het
motto 'vrijheid, blijheid' bevochten meer
dan 60 surfers, wedstrijdzeilers tegelijk
met pleziermakers, zonder moeizame
voorschriften van plank- of zeilgrootte
e.d., de korte golfslag van het noordersopje.
Klaus Simmer uit Duitsland, gewoonlijk
glijdend over de eenzame maar torenhoge
oceaangolven bij Hawaf', ging de grillige
branding van de badplaats het best te lijf.
Paul Janssen volgde op enige afstand.
Een nek aan nek race speelde zich af tussen Tim Klijn en Johan Driehuyzen. Het
duel werd na enig stuivertje wisselen door
Johan beslist. Anno Molenaar en Wouter
Egas naderden kort daarna gelijktijdig de
laatste lage boei aan het noorderstrand.
Hoewel de surfsport toch allesbehalve
brute kracht vereist, maar veeleer techniek en gevoel, waren er maar weinig
surfsters van de partij. Martine van
Soolingen bedwong de branding met de
grootste vaardigheid, gevolgd door Ans
Keesman. Bij de junioren die zich in het
soms zeer professionele geweld goed
staande hielden, ging Eric Gevaert met
de eer strijken.
De ongedwongen sfeer, de spannende
krachtmeting met de water- en wind
elementen en, omdat het oog van de
leek ook wat wil, de majestueuze start
van de zestig kleurige zeilen, doen ons
alweer uitzien naar de volgende surfregatta.

nieuws
•

kor t & klein
• De heren I.M.Aukema en K.C. van
der Mije Pzn., die op 7 september j.l.
hun wethouderschap beëindigden, zullen op vrijdag 17 september a.s. tussen
16.00 en 17.00 uur een afscheidsreceptie houden in het gemeentehuis .
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Ex-wethouder J.Termes zal er wegens
een eerder geplande vakantie niet bij
aanwezig zijn.

kerkdiensten

VERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

zondag 12 september a.s.
10.45 uur: Interkerkelijke dienst
Woord en Tafel in de R.K. kerk.

Telefoon 02507 - 1 44 99

GEREFORMEERDE KERK
zom'ag 12 september a s.
9.30 uur: Ds.B. de Boer, IJmuiden.
PROTESTANTENBOND

afzwaaiende pw-man krippendorf
gaat nu voor zichzelf tuinieren
Woensdag 1 sept. werd in het Gemeenschapshuis afscheid genomen van de
heer Krippendorf, medewerker bij de
afdeling reiniging van de dienst van publieke werken, die in verband met zijn
gezondheid vroegtijdig moest afhaken.
Dat was dan ook de reden dat direkteur
Wertheim sprak van een 'afscheid met
weemoed'.
Van beide kanten had men het dienstverband graag wat langer laten duren
dan de zestien jaar die de heer Krippendorf bij PW had gewerkt, maar de heer
Wertheim zag toch een pluspunt: als je
zó jong opstapt kun je je aktiviteiten
te eigen nutte gebruiken, en spreker
liet er geen twijfel over bestaan dat dit
bij de scheidende ambtenaar zijn volkstuin zou zijn. Uit de periode vóór hij
bij de dienst kwam bleek trouwens dat
Willem Krippendorf altijd al aktïef was
geweest. Na als isoleerder bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland te hebben
gewerkt dook hij in de verzekeringen om

heer Joukes het woord, die namens de
'jongens van de buitendienst' attributen
aanbood om de volkstuin van de scheidende Krippendorf vrij van onkruid te
maken alvorens de eveneens aangeboden
bieten, wortelen, tomaten en boerenkool
oe grond in konden. Een paar knielappen
kompleteerden dit originele kado.

Aanstaande zondag treden de spelers
van Zandvoortmeeuwen aan voor hun
eerste duel in de 1e klasse KNVB. Om
2 uur 's middags treffen zij op het Ookmeerterrein in Amsterdam roetinier
DCG, een klup die zich al jarenlang
handhaaft in deze hoge voetbal regionen.

mevr. Kraan-Meeth

zondag 12 september a.s.
10.45 uur: Oekumenische dienst
in de R.K. kerk. Geen dienst in de
Brugstraat.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Dat de zaal van het Gemeenschapshuis
tot de laatste plaats bezet was en dat zö- zaterdag 11 september a.s.
veel gepensioneerde kollega's gekomen
19.00 uur: eucharistieviering met
waren om hem en zijn gezin de hand te
orgel en samenzang,
drukken vormde een duidelijk bewijs
zondag 12 september a.s.
dat men 'Krippie' node ziet gaan.
10.45 uur: Oekumenische dienst.
In verband met deze dienst vervalt
de eucharistieviering van 8.45 uur.

zvm start a.s. zondag
met kompetitie en shirtreklame

daarna bij de dienst van pw te sollïciteren als tuinman. Hij verrichtte er echter
ook tal van andere werkzaamheden en
zijn positieve houding bezorgde hem in
1977 een belangrijke promotie. Dat zijn
• De Zandvoortse Reddings Brigade
benoeming naar Terneuzen ('wat zoekt
start donderdagavond 16 september in
een amsterdammer in vredesnaam daar?
zwembad de Duinpan aan de Vondelvroeg
de heer Wertheim zich af) niet doorlaan de opleiding zwemmend redden.
ging voelde men bij de dienst dan ook als
Iedereen die zes jaar of ouder is en in
een opluchting. Tot slot wekte de direkhet bezit van twee zwemdiploma's kan
teur de scheidende ambtenaar op de
terecht bij de gediplomeerde instrukteurs van de ZRB. De kosten per zwem- band met pw vast te houden, waarna hij
avond zijn f.2,50 p.p.. De jaarlijkse kon- hem een koevert met inhoud overhantributie is voor het Ie gezinslid f.15,-en
digde. Bovendien zegde hij de foto-reporvoor elk volgend lid f.7.50. Verdere intage van dit afscheid toe en ontving meformatie is te verkrijgen bij Aug.van der vrouw Krippendorf een fraaie plant.
Mije (tel.15186),Tom de Roode (tel.
16358) en Rob Vos (tel.14869).
De heer Paap van de kwartjespot wilde
• De stichting EVA organiseert dit na- • er kennelijk niet aan dat Willem Krippenjaar weer kursussen voor vrouwen.
dorf de pw gelederen ging verlaten en
De VOS-kursus ( vrouwen oriënteren
hield het daarom maar op een ' adminizich in de samenleving) brengt vrouwen stratieve verschuiving'. Namens de persamen die willen praten over hun eigen
soneelsvereniging deelde de heer Coensituatie in de maatschappij. De kursus
raad mede dat dankzij een statutenwijduurt 12 keer en kost f.30,- p.p. Geziging gepensioneerden lid kunnen blijpland op donderdagmorgen. Informatie:
ven en dus ook de uitstapjes kunnen meeIngrid Veerkamp tel.14744
Geen geringe opgave derhalve voor de
maken. In de toespraak van abva/kaboIn de VLAM-kursus (vrouwen leren elbalgoochelaars van de Vondellaan en
bestuurder
Bisenberger
kwam
de
oud
kaar aktief meedoen) worden naar aantevens
een vuurdoop voor de nieuwe
pw-man even om de hoek kijken toen
leiding van praatbrieven onderwerpen
trainer Frans Kramer. Een geruststelals gezondheidszorg, opvoeding, huwehij zijn bezorgdheid uitsprak over de ver- ling is het in ieder geval dat er dit sei[ijk en andere samenlevingsvormen uitmindering van het aantal werknemers
zoen niemand uit de basisopstelling vergediept. Kosten f.15,-.Duur: 6 keer.
bij de dienst van honderd naar tachtig .
trokken is, terwijl er wel versterking is
Informatie: Ria BergwerfF tel.16700.
Het zat er dus in dat voor Krippendorf
komen opdagen. Cor Plaizier en Jos van
In de PVV-kursus (politieke vormingsgeen nieuwe kracht terugkomt terwijl
der Mey kwamen over van Ripperda en
kursus voor vrouwen) wordt geproBert van Staveren verliet Z'75. Ook
de werkzaamheden dezelfde blijven.
beerd verband te leggen tussen politiek
Alex Hezemans, jeugdtrainer van TZB
Met nadruk verzocht hij de aanwezige
en eigen leven. Kosten f.30,-, duur:
wethouder Termes om in diens resteren- voegde zich bij de meeuwen.
10 keer. Start dinsdagmorgen 21 sept.
de ambtsperiode van acht dagen er op
om 9.00 uur. Informatie Ria BergEen geheel nieuwe ervaring voor zowel
werff tel.16700.
toe te zien dat de dienst van publieke
spelers als toeschouwers is de introdukwerken naar behoren kan blijven funktie van shirtreklame. De grasmat is al
tioneren.
lange tijd omringd door reklameborden,
Alle sprekers lieten hun woorden vergemaar nu bestuur en leden van de stichzeld gaan van kado's, bestaande uit bon- ting amateurvoetbal het sein op groen
bons, geestrijk vocht, planten en boeken- hebben gezet voor de belettering van
bonnen. Als laatste spreker voerde de

eanduoortee Noerartf

HERVORMDE KERK

het voetbalwerktenue, wordt ook het
veld zelf een lust voor het oog van sponsors en reklameburo's. In het geval van
Zandvoortmeeuwen zullen de spelers
als Nutsspaarbankiers over de grassprietjes draven.
Of de meeuwen zich daardoor behalve
financieel ook moreel gesteund voelen,
moeten we nog even afwachten. Als ze
de eerste weken van hein entree in de
1e klasse zonder al te veel kleerscheuren
door weten te komen, ligt ons inziens
een stevige klassementspositie in het verschiet De eerste voet-en balbewegingen
van het prille seizoen kenmerken zich
echter doorgaans door enige nervositeit. De wedstrijd tegen DCG zal een
test-case zijn voor de zandvoortse koelbloedigheid.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
ZUSTERDIENST
Zaterdag 11 en zondag 12 september
A.van Limbeek, de Ruyterstraat 112
Tel. 17561.
APOTHEEK
Zeestraat apotheek. A.van Kempen
Zeestraat 71. tel. 13073

belangrijke adressen
FLY AWAY GETROFFEN
DOOR VLIEGERMALAISE l
Fly Away wil dit seizoen maar niet
van de grond komen. De in de afgelopen twee maanden geplande vliegerwedstrijden moesten vanwege te veel of te
weinig wind worden afgelast en hadden
- wat voor organisator Edo van Tetterode een nog grotere tegenslag was - te
kampen met een afbrokkelende aktieve
en passieve belangstelling. Om in vliegertermen te spreken: de animo voor
dit milieuvriendelijke behendigheidsspel bij deelnemers en toeschouwers
beweegt zich duidelijk in een neerwaartse spiraal.
Dit was ook afgelopen zaterdag het geval bij de door F|y Away georganiseerde eindstrijd voor de landelijke vliegerkampioenschappen en de start voor de
europese vliegsrvierdaagse. De opkomst
voor laatstgenoemde kategorie was
zelfs minimaal te noemen. Slechts drie
piloten kwamen opdagen. Met de publieke belangstelling was het al niet
veel beter gesteld. De opkomst voor de
strijd om de nationale titel was iets
gunstiger. Negen luchtvaarders meldden
zich. Van hen deed Jan Hemelrijk uit
llpendam zijn naam alle eer aan. Hij bestormde met zijn vlieger het luchtruim
in rekordtempo en liet zijn rivalen ver
beneden zich in het uitspansel. Naaste
konkurrent Berbitoe uit Bilthoven

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Inforrnatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 ZandvoortM Koerant b.v.
Achterweg 1.

werd tweede en Swieringa uit het naburige Haarlem eindigde op de derde
plaats.
Fly Away en zijn geestelijke vader Van
Tetterode geven het overigens nog niet
op. Morgen en op de volgende twee zaterdagen wordt de europese vliegervierdaagse op het BP-terrein aan de
Brederodestraat voortgezet. Voorwaarde is wel dat de drie deelnemers het
niet laten afweten.

HERMAN HARMS SCHOENEN
Grote Krocht 20
Vereniging Federatieve
Vrouwenraad Zandvoort
programma sept./dec. 1982
1.

VHOM-cursus (Vrouwen Heroriënteren zich Op de Maatschappij).

Het aantal lessen wordt samengesteld in overleg met de cursisten. Bij
deelname van 15 cursisten f 30.- per persoon.

l

De vrouwen die wij willen bereiken zijn: Vrouwen die vervolgonderwijs
hebben genoten of zij, die op andere wijze gelijkwaardige kennis hebben
verworven en daardoor niet in aanmerking komen voor een heroriëntering
op de maatschappij via een VOS-cursus. Vrouwen, die gedurende een
korte of langere tijd niet aktief hebben deelgenomen aan het maatschappelijk gebeuren, worden door het heroriënteren op de maatschappij
in staat gesteld zich van hun eigen situatie bewust te worden en daar
dan conclusies uit te trekken.
2.

VOS-cursus (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving).

Het aantal lessen wordt vastgesteld in overleg met de cursisten. Bij
deelname van 15 cursisten f 30.-per persoon.
De cursus is bedoeld voor alle vrouwen, getrouwd en ongestrouwd, oud
en jong!
Voor deze cursus hebt u geen opleiding nodig. Het is juist de bedoeling,
dat vrouwen meedoen die vroeger weining kans hebben gehad om
vervolgonderwijs te volgen of af te maken.
3.

REANIMATIE-cursus

deze cursus wordt gegeven in het GEZONDHEIDSCENTRUM,
Beatrixplantsoen l, Zandvoort.
Maximaal 15 deelnemers per cursus van 4 X 2y2 uur plus examen, op
dinsdagmiddag of dinsdagavond, aanvang 14.00 resp. 19.30 uur.
Kosten f 35.- per persoon.
Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met en uitgaande van de
"Vereniging Vrienden van de Hartstichting"-afdeling Zandvoort.
Bij de reanimatiecursus gaat het vooral om het leren van de toepassing
van mond-op-mond beademing en hartmassage, indien bij iemand een
hartstilstand optreedt. Indien zo'n hartstilstand langer dan een vijftal
minuten duurt, zijn de hersenen onherstelbaar beschadigd, zodat direkte
hulp van levensbelang is. Het gaat er dan om dat elke seconde telt en
het héél belangrijk is dat er mensen zijn die op kritieke momenten
weten hoe te moeten handelen.
Het feit, dat in Nederland per jaar 40.000 personen door een hartinfarct
worden getroffen, bewijst wel hoe belangrijk deze cursus is.
4. NAAIEN
12 lessen voor f 72.Op maandagavond en dinsdagavond o.l.v. mw. Deesker. Op dinsdagochtend, woensdagochtend en woensdagavond, donderdagmiddag en
donderdagavond o.l.v. mw. Ovaa.
Aanvang resp.: 27, 28, 29 en 30 september 1982.
5.

MENSENDIECK/GYMNASTIEK

8 lessen voor f 48.Door beter spiergebruik klachten voorkomen.
Op dinsdagmiddag o.l.v. mw. Broekhuijsen, aanvang 5 oktober 1982.
CURSUSSEN kunnen alleen doorgang vinden bij minimum deelname
van tien personen.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tolweg 10, behalve de reanimatiecursus die in het Gezondheidscentrum wordt gegeven..Deze cursus heeft
tevens andere lestijden.**
LESTIJDEN:

gemeente
zandvoort
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 23 augustus 1982 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet
naar aanleiding van de aanvraag van
M. Keur te Zandvoort voor een dergelijke
vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een winkel met bakkerij
.gelegen aan het Raadhuisplein no. 2 te
Zandvoort, kadastraal bekend gemeente
Zandvoort, sectie C, nr. 2844;
2. door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, op 23 augustus vergunning
is verleend ingevolge de Hinderwet naar
aanleiding van de aanvraag van vennootschap onder firma Baracca te Zandvoort voor een dergelijke vergunning voor
het oprichten en in werking hebben van
een café/petit restaurant gelegen aan het
Raadhuisplein no. 3 te Zandvoort,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort,
sectie C, nr. 2845.
De beschikkingen en alle terzake zijnde
stukken liggen van 9 september 1982 tot
9 oktober 1982 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30
tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelingetoelichting 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
9 oktober 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 milieuhygiène bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a 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 voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Zandvoort, 9 september 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

's morgens van 9.00 -11.30 uur
's middags van 13.30 -16.00 uur
's avonds van 19.30 - 22.00 uur
** Reanimatie van 14.00 - 16.30 uur
van 19.00 - 21.30 uur

AANMELDEN: Op 13 en 14 september 1982, des middags tussen 14.00
en 15.30 uur op het kantoor TOLWEG 10, tel.: 12683.
Op woensdag 15 september kan men zich nog
telefonisch opgeven via telefoonnummer 140 2(i.
U wordt verzocht het lesgeld bij aanmelding contant te behalen.

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
September 1982
Voor leden komen beschikbaar:

1. de flatwoning
CELSrUSSTRAAT 134
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
badkamer, berging, blokverwarming.
Huurprijs: f 435,30 per maand.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woning een woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. tweepersoonshuishoudens

2. de garage
KEESOMSTRAAT C
Huurprijs f48,15 per maand.
Inschrijving op gagare Keesomstraat C is vrij
voor alle leden.
3. de garage
VAN LENNEPWEG 40a
Huurprijs: f 62,25 per maand.
Voor de garage Van Lennepweg 40a hebben de
huurders van de woningen met huisnummers
32 t/m 42 voorrang bij toewijzing.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst
dient de nieuwe huurder/ster van de garage de
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel I, II en Illm alsmede het rijbewijs te tonen.
De toewijzing van deze woning en garages
geschiedt in volgorde van het lidmaatschapsnummer van de vereniging. Belangstellende
leden dienen uiterlijk op dinsdag 14 september
vóór 7 uur des avonds, schriftelijk te reageren.
Bij de inschrijving dient u het lidmaatschapnummer en geboortedatum te vermelden.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van de kantoor op het adres Tomsonstraat 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 16 september 1982
om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.
RUILRUBRIEK september 1982

1. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur: f 567,15 per maand
Gevraagd:
eengezinswoning
2. Aangeboden: eengezinswoning 3 kamers
HOBBEMASTRAAT 11
woning is gemoderniseerd,
heeft grote schuur.
Huur: f 112,90 per maand.
Gevraagd:
grotere eengezinswoning.
3. Aangeboden: eengezinswoning 4 kamers
KONINGSTRAAT
Huur: l' 220,30 per maand.
gevraagd:
grotere eengezinswoning
omgeving oud noord.

- «BallWu* &
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tal. 12596 b.g.g. 13769

voor*

LUXAFLEX Jalo«zMn,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.
Kerkstraat 2a
tel. 14597. Zandvoort

EJTUT1

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

4. Aangeboden: 4 kamer beneden flatwoning
met tuin
FLEMINGSTRAAT
Huurprijs: f 5(ib',56 per maand
Gevraagd:
mime eengezinswoning.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de niilivgeling. Belang-stellende
huurders van EMM- of Genvcntewoningen
dienen vóór eind september l'. 182 schriftelijk te
reageren onder vermelding van de tuin te bieden
woning en lidmaatschapnummer en geboortedatum.

Wij presenteren u onze najaarsmode 1982 tijdens een unieke..

CU1INAIRE cTVIODESHÖW
24 septcmbcr,19.30 in Hotel Keur.

MENU
Cocktail Maison

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

Oxtail Claire
Suprise du Mer
Jarret de Veau a la Jardenière
(kalfsvlees gesmoord in verse groente en kruiden)
Légumes & Pommes Diverses
Coupe Fantasie

play-in

Café
Kaarten a fl.35,= -incl. diner
en 'n glas Caves du Coeur Rouge-

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020- 240434
zandvoort / kerkstraat 11 / tel. 02507 -1 35«O

bij:

Grote Krocht 19*
Zandvoort

Zeestraat W,
Zandvoort

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

gemeente
zandvoort

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Installatie bureau

OPOENEITIIN B-V.
o centrale verwarming
o airconditioning
loodgietersbedrijf

De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van 31
augustus 1982 op grond van artikel 21 van
voormelde wet heeft verklaard, dat voor de
volgende percelen een bestemmingsplan
wordt voorbereid:
1. Brederodestraat 31
2. Koningstraat 30
3. Louis Davidsstraat 15.
Bedoeld besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het gebied
is aangegeven, ter gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage en wel op de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Zandvoort, 3 september 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

V

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507-1 8484*

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
40% tot 60%

Drukwerk voor iedereen!
omroepers
Te koop: Eiken bankstel
met losse kussens. In goede
staat. Prijs n.o.t.k.
Tel. 14772.
Te koop: Nieuwe AUPING
spiraal 130 bij 200. Met
matras en zijplanken.
Tel.12507 - 14761 na 17.00 u.
Te koop: loods, oppervlakte 225m2.Tel.l68401__
NIEUW KUNSTGEBIT.
Aan huis gemaakt. Telefoon:
020 - 120405. Afspraken
tussen 8.00 en 21.00 uur.

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTIMAN
Telefoon 14365

't KINDERWINKELTJE
heeft volop
leuke nieuwe kleertjes
BUUREWEG 1 - 3
zijstr. Kerkstraat

D R U K K E R IJ

Van Petegem
Kerkpad 6 — Tel. 12793 —

BEGRAFENISSEN

b.v.
Zandvoort

dierenbescherming
Wist U dat, wij op Dierendag, zaterdag 2 okt. a.s.
• weer met onze artikelenstand en een
gezellige rommelkraam op het Raadhuisplein staan en wij voor deze
rommelkraam Uw overtollige spulletjes
graag komen afhalen. U kunt ons bellen
op tel.nr. 1 4561.
Wist U dat, wij dringend collectanten nodig hebben
en wij er op vertrouwen, dat er nog vele
dierenvrienden zijn,die zich vooreen
uurtje collecteren willen vrijmaken in de
week van 27 sept. tot 2 okt.
Aanmelden: 1 7418 en 1 5461.
Wist U dat, U kunt helpen het probleem van teveel
katten op te lossen, door tijdig Uw dier
te laten steriliseren of castreren, óf door
nestjes van katten en honden, mits
binnen 24 uur na de geboorte,
KOSTELOOS te laten inslapen bij
dierenarts C.Dekker-Lukkassen en het
dierenhuis aan de Keesomstraat alhier.
Wist U dat, wij een jeugddierenbescherming
hebben, waarvoor wij een leider(ster)
zoeken, d ie gewend is met de jeugd om
te gaan.
Wist U dat, wij mensen kunnen gebruiken als hulp
in onze werkgroep.
VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER DIEREN

CREMATIES

KORTING

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

op al onze topmodellen
t zolang de voorraad strekt l

H. H. KROON

in lingerie - foundation - badmode.

(VoorhMn Jac. Koper. Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533

BODY FASHION

international

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(02507)14985

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Met toestemming van de Kamer van Kooohandd.

Vakantie voorbij.
Een lange winter voor de boeg.
Denk dan eens aan Vereniging Vrouwen van Nu.
Onder het motto "Gezamelijk iets doen is
gezelliger" kunt u een keuze maken uit de
wekelijkse aktiviteiten:
• Bridge • Klaverjassen • Wandelen • Fietsen
• Badminton • Engelse- en Franse les • E.H.B.O.
• Boerenschilderen • Bowlen • Kegelen • Dansen
Maandelijks houden we een kontaktmorgen waar u
van harte welkom benten organiseren we
excursies - filmmiddagen - lezingen - modeshows
en museumbezoeken.
Kom eens vrijblijvend kijken en beslis dan of u voor
f 17.50 tot jan. 1983 lid wilt worden van Vrouwen
van Nu.
Telefonische informatie bij Willy Brand
AafkeVerpals
Coby Landman

1 8530
13765
12651

SPOED OPROEP
De Stichting VW ZANDVOORT
roept met spoed kandidaten op voor de
f unktie van

administrateur/trice
Diploma boekhouden vereist (geen volledige
dagtaak).
Schriftelijke reacties per omgaande te zenden

aan:
Directeur VVV - Zandvoort, Postbus 212,
2040 AE Zandvoort.

82e jaargang no. 68

dinsdag 14 september 1982

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdennout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 Apezandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kantraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f &.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

nieuw b&w verdeelde portefeuilles

foto Jacob Koning

Het nieuwe kollege van burgemeester
en wethouders heeft de portefeuilles,
de direkte verantwoordelijkheid voor
de diverse beleidsonderdelen, verdeeld.
De uitkomst daarvan was allang een publiek geheim, maar is nu dan officieel
geworden.
Burgemeester H.Machielsen beheert de
portefeuille van algemene zaken en ruimtelijke ordening, waaronder woningbouw
en verkeerszaken, en die van ekonomiese zaken, waar ook toerisme en strandeksploitatie onder valt.
Wethouder J.Attema (vvd) kreeg publieke werken toebedeeld, tezamen met
grond en woningbedrijf, bouw- en woningtoezicht, gas-en waterbedrijf en
miljeu.
Financien (o.a. belastingen), onderwijs
en vorming, personeelszaken en kultuurbeleid gingen naar P.FIieringa (inspr.nu).
Het grootste aantal portefeuilles komt
onder de hoede van wethouder E.Jongsma (vvd): maatschappelijk welzijn en
volksgezondheid, emancipatiezaken,
huisvesting, sociale zaken, jeugd- en jon- portefeuillehouders v.l.n.r.: E.Jongsma.J.Attema, H.Machielsen en naast de gemeentesekretarisrP.FIieringa
gerenwerk en sport.
Het heroptreden van makelaar Jelle Attema op pw is al geruime tijd zeer omstreden. Met name de nieuwe vvd-bondgenoot, de lokale groepering inspraak nu
had zich voor de raadsverkiezingen erg
afwijzend opgesteld tegen de mogelijke
belangenvermenging die het gevolg kan
zijn van het samengaan van openbaar
ambt en beroepsuitoefening in het dagelijks leven. Om die reden wees de huisarts Flieringa een eventuele wethouderspost op Volksgezondheid gedecideerd
van de hand. Zijn fraktiegenoot Mr. A.
N.J.Gielen verklaarde op 25 mei j.l. onomwonden in de koerant dat makelaar
Attema geen wethouder van publieke
werken mocht worden.
Geen kwestie van kinnesinne of een politieke list, maar simpelweg een eis van
politieke moraal, waarbij in het belang
van de demokratie en het vertrouwen
van de burgers in hun bestuurders elke
schijn van ongeoorloofde belangenvermenging vermeden dient te worden. Zo
begrepen wij dat tenminste destijds.
Om kommentaar gevraagd zegt de kandidaat-notaris van inspraak nu: 'ik heb
mijn mening hierover nooit onder stoelen of banken gestoken, maar de uitslag
van de verkiezingen laat weinig keus.
Attema was de kandidaat van de vvd,
niet van mijn partij. De kiezers hebben
nu gesproken. Het programma van inspraak nu is volledig overgenomen, onze
lijsttrekker heeft zitting in het kollege.
Op die plek zal hij ook in de gaten kunnen houden of er geen misslagen plaatsvinden, geen misbruik van posities wordt
gemaakt.'
Het ziet er naar uit dat het vraagstuk van
de politieke ethiek daarmee op de achtergrond is geraakt ten gunste van de
veelgenoemde politieke 'haalbaarheid'.

sept.
16
17
18
19
20
21
22
23
24

H.W.
03.07
03.53
04.35
0514
05.56
06.32
07.09
07.45
08.27

L.W.
11.06
11.53
12.35
13.16
1357
14.33
15.09
15.44
16.28

H.W.
15.38
16.16
16.55
17.37
18.16
18.51
19.22
19.54
20.36

L.W.
23.38
00.15
00.55
01.38
02.17
02.51
03.22
03.54
04.36

Wat ook achter de koelissen lijkt te raken is de bestuurlijke openheid van het
nieuwe kollege. Met als gunstige uitzondering nu juist J.Attema, hebben de ove
rige kollegegenoten het spreekuur voor
zandvoortse ingezetenen afgeschaft Een
onderhoud met de burgemeester of met

de wethouders Flieringa en Jongsma
dient, zo luidt het persbericht, tevoren
onder opgave van het onderwerp van gesprek mondeling of schriftelijk te worden
aangevraagd.
Op gezette tijden even aankloppen en
binnenlopen bij de plaatselijke bestuur-

ders is er dus niet meer bij. Ongetwijfeld een hele tijdsbesparing voor de
drukdoende notabelen. De afstand tussen burgers en bestuurders zal er echter
wel niet minder door worden.

mini-oorlog om bezit van dolf irama
Terwijl Mr.drs. van dec Haven, beheerder van het bankroet verklaarde Bouwes
hotelkonsern in een juridies gevecht gewikkel d is met de verdwenen en onvindbare hotel baas Hordo, speelt zich in
Zandvoort een mini-oorlog af om het
bezit van het Dolfirama, onderdeel van
de failliete hotelboedel. Kompleet met
scheldkanonnades, barrikaden en bevel
tot overgave.

Na dit incident verklaarde mr.van der
Haven niet langer zaken te willen doen
met Slootmaker en gaf de hotelmanager
opdracht de trainer en enkele van diens
naaste medewerkers op staande voet te
ontslaan wegens huisvredebreuk en dreigen met lichamelijk geweld. De trainer
ontkent zich aan een dergelijke handelwijze schuldig te hebben gemaakÜÜWs

• In de nacht van zaterdag op zondag
werden op de Burg. Engelbertstr. Twee
mannen betrapt bij een poging een auto
open te breken. Bij'de komst van de politie verstopten de 23-jarige haarlemmer
en de 21-jarige zandvoorter zich in een
portiek. De mannen ontkenden iets te
maken te hebben met de inbraak in de
peperdure BMW. Zij zijn voor nader
verhoor en onderzoek ingesloten.
-*

• Morgenavond, 15 september komt de
Welstandskommissie Zandvoort bijeen.
Voor het eerst in het openbaar vergaderen de kommissieleden in het gebouw
van de dienst van publieke werken op
het Raadhuisplein nr.4. Tijd: 15.00 uur.
Op de agenda staat: de nieuwbouw politreburo, uitbreiding woning Boulevard
Paulus Loot 69, uitbreiding en oprichting terras Boulevard Barnaart 18, een
aan te brengen reklame-objekt Dr.J.
Mezgersstraat 48, de behandeling van
de kleurenopgave nieuwbouw Hogeweg
62, verbouw Zeestraat 57, oprichten van
dakkapellen Fahrenheitstraat 68 en wat
verder nog ter tafel komt.

KOLLEKTE NIERSTICHTING
IN AANTOCHT

Dolfijnentrainer Slootmaker wil de eksploitatie van het Dolfirama als zelfstandige onderneming los van het hotelkompleks voortzetten en is bereid het bassin
te kopen. De onderhandelingen met de
beheerder over de aankoop - genoemd
wordt een bedrag van f. 1.000.000,«
werden vorige week doorkruist door het
bericht dat er één of meerdere kopers
voor de levende have van het Dolfirama
in de markt waren.
Dit was volgens Slootmaker tegen du afspraak dat hij de enige gegadigde was en
de trainer liet weten het Dolfirama bezette zullen houden totdat de koop geregeld was. Van der Haven en de bedrijfsleidervan de Bouweshotels pikten dit
niet en laatstgenoemde sommeerde
Slootmaker het Dolfirama tot nader order te sluiten. Deze weigerde aan het bevel gehoor te geven an verschanste zich
na een hevige woordenwisseling achter
de toegangsdeuren van het dolfijnentheater. De bedrijfsleider zag daarop van
verdere akties het projekt te sluiten af
en trok zich terug.

• Vrijdagmiddag vond een aanrijding
plaats op de kruising van de Burg. van
Alphenstraat en de Dr.Smitsstraat. Twee
personenauto's reden op elkaar in, twee .
geparkeerde auto's deelden ongevraagd
in de ernstige botsing. Een van de automobilisten, een 68-ja^rige zandvoortse,
werd met vermoedelijk een schedelbasisfraktuur en gebroken bekken en ledematen overgebracht naar het Elisabeth
Gasthuis in Haarlem. Zij werd daar in .
coma opgenomen. De oorzaak van de
aanrijding op de stopkruising wordt nog
onderzocht.

vrede dit weekeind weer getekend....
nog steeds bereid het Dolfirama te kopen en in eigen beheer te runnen. Naar
zijn zeggen zou de overdracht nog deze
week kunnen worden geregeld. Financieel is de zaak nagenoeg rond, volgens
hem.

wachten dat zij elkaar op dit punt tenslotte schreiend in de armen zullen val- •
len. Zoals ware dierenvrienden betaamt.

Het is echter de vraag of de koop in de
komende dagen zal worden gesloten.
Menselijkerwijs gesproken maken de
hoog opgelopen emoties en verhitte gemoederen op dit moment een zakelijk
gesprek tussen trainer en beheerder nauwelijks mogelijk. Zij beschuldigen elkaar
over en weer van oneerlijk gedrag en messentrekkerij. En dan te bedenken dat
het allemaal begonnen is om het welzijn
der dolfijnen. Daarover zijn alle partijen
bet roerend eens. Je mag dan ook ver-

Hoe staat het met de rest van het failliete en door onderlinge en persoonlijke,
twisten geplaagde hotelbedrijf? Volgens
insiders toont een in den Haag zetelende onderneming op het gebied van aankoop en eksploitatie van onroerend goed
in de horekasektor serieuze belangstelling voor de overname van de hotels.
De firma zou na een grondige reorganisatie en sanering nog wel overlevingskansen zien voor het kompleks

(dat schijnt inmiddels te zijn gebeurd. red.zvt.krt.)

Van 20 tot en met 26 september houdt
de Nier Stichting Nederland haar nationale kollekte. In het gehele land, dus ook
in Zandvoort, zal er in deze week een
offer(tje) gevraagd worden voor een doel
waarvoor geen subsidie van het Rijk
wordt verkregen. De Nier Stichting is geheel afhankelijk van de giften van partikulieren om haar omvangrijke werk te
kunnen bekostigen. Dat werk bestaat
uit: uitbreiding niertransplantatie, dialyse, bevordering wetenschappelijk onderzoek, sociaal-maatschappelijke begeleiding van de chroniese nierpatient en
voorlichting van het publiek.
Dat geld dringend nodig is spreekt vanzelf en daarom vermelden we (voor het
geval dat u de bus mist) het gironummer
388.000. Maar ook kollektanten zijn uiterst belangrijk en daarom hoopt het
plaatselijk komitee, bestaande uit de dames L.Habets-Bol, Burg. van Alphenstr.
23a, tel. 17302, C.van den Houten-Niehof, Dr.G.A.Gerkestr.135,tel.12072,
H.P.Scholten-Nieland, Cath.van Renessestr.5, tel.15434 en Gradeke VersluisLeurs. Duindoornlaan 1, Bentveld, tel.
023- 240719 op medewerking.
Het motto 'Geeft! Om een ander. Doen!
waaronder de Nier Stichting haar kollekte houdt, laat aan duidelijkheid niets te
wensen over. Leven en welzijn van 1600
nierpatienten staat op het spel.

volle winst voor zvm in debuut
1 e klasse
Als een goed begin het halve werk is,
heeft Zandvoortmeeuwen een stevige
positie halverwege de ranglijst binnen
voetbereik. Het naar de Ie klasse KNVB
gepromoveerde voetbalteam is afgelopen
zondag in Amsterdam onvervaard van
start gegaan met een nipte, maar verdiende overwinning op DCG.

familieberichten

Met grote droefheid geven wij U kennis dat hedenmiddag 11 september, in alle rust en vrede van ons
is heengegaan, onze geliefde oudste zuster, schoonzuster, tante en oud-tante

Het spel golfde na die treffer heen en
weer, met kansen voor de amsterdammers maar ook voor Steef Water en Duncan Pratt. Pas 5 minuten voor het eindsignaal konden de zandvoorters wat opgelüchter adem halen. Een schot op
maat van Steef Water werd door de aktieve Jos van der Meij via een mokumse
voet in het doel gewerkt.

gaf ZVM een paar maal de gelegenheid
met snelle counters het tegenoverliggend
doel te bestoken, maar de DCG-goalie
hielden goed stand. Het slotoffensief van
de hoofdstedelingen had nog bijna sukses. In de laatste sekonden van het duel
moest Bert Leyenhorst de bal van de
doellijn halen om de gelijkmaker te beletten. Het fluitje van de arbiter maakIn de openingsfase van de wedstrijd werd
te daarna gelukkig aan alle onzekerheid
de nieuwkomers een eerste test afgenoEen alles-of-niets aanval van de DCG-ers een eind.
men. Het initiatief lag in die periode geheel bij de gastheren van de aloude hoofdstedelijke klup, maar toen een beloning
in punten te lang uitbleef en de aanvalsstorm even luwde, roken de meeuwen
ook zelf de kans om in de richting van
het vijandelijke doel op te trekken.
De strijd kreeg daardoor een sterk wisselend karakter, waarbij de beide verdedigingen handenvol werk hadden. ZVMdoelman Ed Steffers had niet over geluk
te klagen toen de bal na een voorzet gekeerd werd door de lat. De nieuwe aanwinst van ZVM Jos van der Meij, die
voorheen zijn talenten in dienst stelde
van o.a. SDW en Ripperda, speelde zich
een aantal keren goed vrij, maar zijn voorzetten kregen niet de juiste afwerking.
Vlak voor de rust werden zijn inspanningen toch beloond. Duncan Prattzette het gouden hoofd onder de gave voorzet van van der Meij en liet de DCG-keeper kansloos. 0 - 1 .

PIETERTJE CORNELIA HOLLENBERG
sedert 31 maart 1959 weduwe van Wobbe Bruinsma
op de leeftijd van 82 jaar.
H.J. Hollenberg
J. Hollenberg
en verdere familie
Zandvoort 1982
Corr. adres: Brederodestraat 33
2042 BB Zandvoort
Onze zuster is bij ons Brederodestraat 33 opgebaard,
alwaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaats hebben woensdag 15 september a.s. om 12.30 uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

kollege vindt sfeerverlichting
in dorpscentrum te duur

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

omroepers
Te koop: loods, oppervlakte 225 m2. Tel. 16840.
Te koop gevraagd:
nette tweedehands damesfiets. Tel.tussen 9.00 en 17.00
uur: 020 - 5942492 (Zuidemai

In de tweede helft was de aftrap vanaf
de middenstip nauwelijks achter de rug
of DCG-er Paul Aarsman profiteerde van
een aarzeling in de meeuwendefensie, die
Vanavond buigt de raadskommissie voor diepe frons in de beurs en schudden het
ten onrechte buitenspel vermoedde.
algemene zaken zich weer eens over het wijze hoofd. De kommissie midden- en
Ed Steffers had het nakijken. 1-1.
plan de winkelstraten in de dorpskern
kleinbedrijf sprak zich uit voor een nain een permanente staat van sfeerverlich- der onderzoek van de subsidieregeling.
ting te brengen.

Het idee is al jaren oud. In 1975 kwam
het ook al naar voren en werd in het algemeen positief ontvangen. Maar toen
de dienst van publieke werken het plan
had uitgewerkt en de kosten berekend,
bleek de gemeenteraad, ondanks een mogelijke rijkssubsidie van 50 procent, toch
niet genegen haar fiat te geven. Het voorstel kon in het archief worden bijgezet.
De middenstand blies medio '81 het stof
van de belegen papieren. De heer Moerenburg bracht de verlichtende suggestie opnieuw ter sprake in de kommissie middenen kleinbedrijf. Alvorens kostbare manuren bij de dienst pw te besteden aan
een gedetailleerde uitwerking, leek het
de direkteur van de dienst, de heer Wertheim, een goed idee eerst eens te peilen
hoe de raadsleden tegen de kosten aan
keken. De afdeling financiën en de kommissie algemene zaken keken met een

het projekt van enkele jaren terug. De
financiële positie van de gemeente is er
sindsdien niet bepaald op vooruit gegaan.
Er zijn geen middelen voor de aanleg van
de sfeerverlichting, laat staan voor de
Het kollege van b en w van de badplaats andere gevraagde voorzieningen. De eksmeldt in het konsept-raadsvoorstel dat
ploitatielasten, waaronder het onderhoud
vanavond aan de orde komt, dat er een
tengevolge van vernielingen en het stroomgesprek heeft plaatsgevonden tussen ge- gebruik, worden alleen-al geraamd op enmeente, middenstand en de rijkskonsu- kele tienduizenden guldens per jaar.
lent voor handel, ambacht en diensten.
Het dorpsbestuur is van mening dat er
Een subsidie voor de sfeerverlichting
bleek mogelijk via de regeling moderni- nu een ondubbelzinnig antwoord gegesering winkelkonsentraties, een regeling ven moet worden op het verzoek van de
overigens die vermoedelijk volgend jaar middenstand. Niet langer aan het lijntje
houden is het devies. Als de winkeliers
zal ophouden te bestaan. De konsulent
bereid zijn de sfeerverlichting uit eigen
pleitte voor aanvullende voorzieningen
zak te betalen, is de gemeente wel genemet name voor de Haltestraat. Het zou
daarbij gaan om verkeerswerende maat- gen - als schrale troost - zoveel mogelijk
medewerking te verlenen.
regelen, verbetering van de trottoirs,
bloembakken e.d. Een rij lampjes boven
de straat leek de rijksambtenaar blijkbaar een wat magere vorm van modernisering.
VANAF A.S. ZATERDAG 18 SEPT.
GEOPEND TOT 17.00 UUR
B en w zien op dit moment, zo laten ze
weten, geen enkele reden om terug te
komen op de negatieve beslissing t.a.v.

zo stemde zandvoort vorige week
een nieuwe tweede kamer
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nieuwbouw sonnewende 1 november gereed
De bouw van 27 2-kamerwoningen voor
een- en twee persoonshuishoudens aan
de TroelstrastraaTnadert zijn voltooiing. Het debacle van het voormalige
Sonnewende, dat de geschiedenis in zal
gaan als de 'Sonnezwendel', is zo tenslotte nog uitgelopen op een klein meevallertje voor de zandvoortse woningzoekenden. Een geluk bij een ongeluk
is misschien een nog betere om sch r ijving.

burgerlijke stand
7 september - 13 september
ondertrouwd: RobertTheodorus Antonius Maria Schneemann en Monica Frances Bordihn. Cornelis Johannes Roodt
en Elisabeth Janna Visser.
gehuwd: Paul Marcel Marie Philip
Beckers en Huiberdina Nees.

De eer van dit (relatieve) sukses komt
zonder enige twijfel toe aan de krakers,
die verenigd in de werkgroep huisvesting Zandvoort, in juni 1980 het vroegere zeemotel bezetten en met groot
uithoudingsvermogen het wanbeleid van
de gedoogde langdurige leegstand van
Sonnewende aan de kaak stelden.
Hoewel de aktie van de krakers in eerste instantie door de rechter werd afgekeurd en zij het pand moesten verlaten,
bleken zij het achteraf volledig bij het
rechte eind te hebben. De voorgewende
plannen voor sloop en nieuwbouw door
de eigenaar, de Bond zonder naam, die
een duistere bondgenoot vond in de
vrijwel failliete financieringsmaatschappij Finlea, konden geen doorgang vinden. Dat wil zeggen, de afbraak van Sonnewende ging wel door, maar de opbouw van een nieuw bondshotel niet.
Een schandalige zaak.
Het idee van de werkgroep huisvesting
om op de plek aan de Troelstrastraat
woningwetwoningen ten behoeve van
alleenstaanden en kleine huishoudens
neer te zetten, kon pas werkelijkheid
worden toen de woningbouwvereniging
EMM, na bemiddeling door de gemeente, die na de kraakaktie pas goed doordrongen leek van de ernst van de situatie, de grond aankocht en plannen voor
sociale woningbouw ontwikkelde.
Het leidt nauwelijks twijfel dat de aktiviteiten van de krakers het politieke en
ambtelijke proses van het (op papier al
aanwezige) woningbouwbeleid aanmerkelijk versneld hebben. Dat toegeven betekent echter instemmen met de gedachte dat 'buitenparlementaire' akties in
bepaalde (nood)situaties gerechtvaardigd kunnen zijn. Omdat bestuurders
een dergelijk waarderend woord niet over de lippen kunnen krijgen, doet de
koerant dat bij deze maar.

geboren;Joni, dochtervan Dick Jan
Bais en Maureen Rose.Gerritse.
overleden; Lodewijka de Muinck geb.
Ladenius, oud 75 jaar. Dirk Frederik
Mostert, oud 67 jaar.

o A.s.zondag speelt Zandvoortmeeuwen
zijn eerste thuiswedstrijd in deze voetbalkompetitie. De 1e klassers treden om
14.30 aan op het hoofdveld (Vondellaan)
tegen N.F.C, uit Amstelveen.
Vanzelfsprekend loopt heel Zandvoort
uit om te zien of de promovendi al sterallures beginnen te krijgen.
De laatste hand wordt gelegd aan de 27 tweekamerwoningen aan de Troelstrastraat, beter bekend als Sonnewende.
Rond 1 november vinden een aantal woningzoekenden dan weer een eigen plek in Zandvoort. De huurprijs zal vermoedel ij k rond de f.350,- liggen, maar moet nog definitief worden vastgesteld.

rechter wil hordo niet failliet verklaren
De president van de haarlemse arrondissementsrechtbank heeft het verzoek van
de beheerder van Bouwes Eksploitatiemaatschappij om de Canadese zakenman/
hoteleigenaar M. Hordo failliet te verklaren, niet ingewilligd. Uit het sch riftelijk vonnis van de president blijkt niet
waarop deze zijn weigering baseert.

Hotelbeheerder mr. J. van der Haven
had om het bankroet van Hordo gevraagd omdat het Bouweskonsern nog
een bedrag van rond f. 7.000.000,- van
hem te vorderen heeft. Ondanks de uitspraak van de rechtbank wil mr. van
der Haven de juridiese strijd tegen de
Canadees voortzetten. Hoewel het uiterst twijfelachtig is of het privé-vermogen van Hordo toereikend is om Bouwes en de andere schuldeisers (gesproken wordt van 180 toeleveringsbedrijven,etc.) schadeloos te stellen, acht de
beheerder het van groot belang dat de
WETSWINKEL
gang van zaken gedurende de periode
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
dat de Canadees de skepter over de ho1e en 3e woensdag van de maand van
tels zwaaide tot de bodem wordt uitge17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
zocht. De gedupeerden hebben er recht
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening op te weten wat er precies gebeurd is en
wie voor de fatale ontwikkeling verantGeeft advies, hulp en informatie, van
woordelijk en aansprakelijk is. Gerechmaandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
telijk aan de schandpaal moet genageld,
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandals het ware.
voort. Telefoon 17373

Inmiddels is iets meer bekend geworden
over de manier waarop Hordo de aandelen van Bouwes Eksploitatiemaatschappij in zijn bezit kreeg. Hij leende voor
één dag van een partikulier een bedrag
van f. 4.000.000,- om de aandelen te kopen. Een bedrag dat door de MBO (Middenstands Financieringsmaatschappij
voor Bedrijfsobjekten) als eis was gesteld voor de verstrekking van een hypothekaire geldlening van f. 12.000.000,-.
Toen de f. 4.000.000,- door Hordo was
gestort betaalde hij met de van de bank
ontvangen hypotheek het geleende geld
terug, plus de door de gefortuneerde

geldschieter gevraagde rente van
f. 250.000,-. Een naar het schijnt vol komen geoorloofde transaktie in geldkringen.
Hoe het verder ging hebben bankinstelling, Bouwes Eksploitatiemaatschappij
en een groot aantal leveranciers in en
buiten Zandvoort de afgelopen maanden
tot hun schrik en verdriet ervaren. Het
(hypotheek) geld is foetsie en zij hebben waarschijnlijk het nakijken. Kortom: de vele goedgelovigen, die in Hordo
een onuitputtelijke geldbron zagen, lijken fiks bij de neus genomen.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

04.35
0514
05.56
06.32
07.09
07.45
08.27
09.16
10.21
10.39

12.35
13.16
1357
14.33
15.09
15.44
16.28
17.17
18.21
18.37

16.55
17.37
18.16
18.51
19.22
19.54
20.36
21.38
22.55
23.22

00.55
01.38
02.17
02.51
03.22
03.54
04.36
05.39
0657
07.23

Men zegt wel eens dat
wij duurder zijn dan
Haarlem. Flauwekul!
Volledige stereotoren
incl. boxen 2x 35 watt
vermogen:
Duur?

Dan een videorecorder
incl. afstandsbediening
V.H.S.-systeem:

f 1798.-

Duur?
Dit wordt natuurlijk bij
u thuis afgeleverd,
ingesteld en uitgelegd.
Gratis!
En bij welke zaak kunt
u 7 dagen per week
mopperen (of het wat
helpt weten we niet).
Maar als u het zeker
wilt weten moet u het
snel eensuitproberen.
B.v. als u iets te
repareren heeft.

waterstanden
sept.

eanduoortee Noerartf

f1198.-

adviesdiensten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

o Fly Away geeft het niet op. Het aantal vliegeraars dat deel zal nemen aan de
Vliegervierdaagse is al gegroeid tot 7.
Zandvoorters zijn er echter niet bij. Badplaatsgenoten die het hoog in hun bol
hebben kunnen op 18 september a.s.
-de eerste van 4 opeenvolgende zaterdagen - tussen 10 en 17 uur alsnog een
opgelaten gevoel krijgen.

Mr.van der Haven wil de voor de debacle van het Bouweskonsern verantwoordelijue man juridies en publiekelijk aan de kaak stellen.

RADIO PEETERS
BEELD en GELUID
Haltestraat 56

kijken en zien tot 26 september
in kunstcentrum
hier

staat
uw
brief

De Fotokring Zandvoort presenteert
zich ook dit jaar met een interessante
ekspositie in het Cultureel Centrum
waaraan door een zevental leden medewerking wordt verleend.
Om dicht bij huis te beginnen: van de
inzending van Louis van der Mije bewonderden we zijn 'Garnalenvisser' het
meest. Bij Gerard van Zwieten de Blom,
geen plaatsgenoot maar als organist van
de hervormde kerk in Zandvoort geen
onbekende, leidde de samensmelting
van zijn twee hobbies tot een sublieme
foto. Bij het bespelen van een orgel er-

We zagen dit keer niet veel kleurenfoto's maar die er waren (Ben de Vries)
waren uit de kunst. Over 'kunst' gesproken, velen beschouwen fotografie niet
als zodanig en dat is waarschijnlijk de
reden dat er in Zandvoort zo weinig foto-eksposities gehouden worden, aldus
mr. A.H. Hedden, ambtenaar kulturele
zaken, die op 3 september de tentoonstelling opende. Sekretaris Dick ter
Haar prijst zich dan ook gelukkig dat
de Fotokring Zandvoort de laatste jaren
voor haar presentatie terecht kan bij
het Cultureel Centrum, hetgeen de klup
wat meer kultureel cachet geeft.

In uw artikel d.d. 14 september j.l.,
'Nieuw B en W verdeelde portefeuilles',
stelt u, dat er t.a.v. de spreekuren van
de wethouders, nog al wat ten ongunste
is veranderd.
Helaas moet ik u er op wijzen, dat u
niet goed bent geihformeerd, want het
spreekuur van ondergetekende is precies gelijk aan dat van oud-wethouder
v.d. Mije.

Tot 26 september is de tentoonstelling
iedere middag te bezichtigen van half
twee tot vier uur met uitzondering van
maandag en dinsdag. De dia-voorstellmgen die tijdens het weekend om drie uur
plaatsvinden maken een bezoek aan de
ekspositie ekstra aantrekkelijk.

• De Gouwe-natuurvoeding heeft speciale kookkursussen georganiseerd waar
nog voor ingeschreven kan worden.
Maandag 20 september om 19.30 uur is
de aanvang van een makrobiotiese (vegetariese) kookles voor beginners. De? kursus omvat 8 avonden. Kosten f.80,-.
Dinsdag 29 september begint om 19.30
uur een aanbevolen gezinskookles. Onder leiding van een gerenommeerde lerares leert u hoe u voor een gezin met
opgroeiende en al wat oudere kinderen
verantwoord en smakelijk kan leren koken. De kursus omvat 5 lessen en de kosten bedargen f.50,-.
Inschrijving: tel.02507 - 16948 of aan
de Haltestraat 28 waar ook de lessen gegeven worden.

l

Het spreekuur is voor iedereen, zonder
beperking, maar alléén ter wille van de
onnodige wachttijden van de bezoekers,
dient afgesproken te worden via buro
huisvesting.
Bij dringend noodzakelijke kwesties,
die absoluut niet kunnen wachten tot
het spreekuur, kan ondergetekende altijd rechtstreeks bereikt worden en wel
elke avond vanaf 18.00 uur (tel.:
l 33 60).
Met vriendelijke groeten tekent,
Hoogachtend,
E.H.C. Jongsma
(wethouder)

dinsdag begint zandvoortse
begrotingsronde '83

Over de algemene financiële situatie in
de gemeente heeft dit blad de lezer(es)
al uitgebreid geihformeerd, toen (eks)
wethouder Aukema in de zomermaanden een financieel overzicht het licht
deed zien. Het tekort op de primitieve
begroting bij ongewijzigd beleid is in
1983 bijna 700.000 minder dan in het
voorgaande jaar. Het tekort van 110.000
wordt in de gemeentelijke voorstellen
gedekt door o.a. het terugbrengen van
de onderhoudsbegroting en een versobering van de dienst pw, een aanpassing
van de watertarieven, een trendmatige
aanpassing van de belastingen e.d. -in
feite een inflatiekorrektie- en een vermindering van de huis- en grofvuilservice.
Niet alleen wordt op die manier het tekort weggewerkt, er komt dan zelfs een
besteedbaar bedrag te voorschijn voor
nieuw beleid van 544.200. Aan reserves
is op dit moment rond de anderhalf
miljoen florijnen aanwezig en men is
van plan nog wat ekstra in deze oude
sok voor kwade dagen te stoppen.
Het zal met name interessant zijn te vernemen of na de politieke omwenteling
van 2 juni j.l. de begroting, die nog opgesteld is door het oude kollege, overhoop gehaald zal worden of dat voorlopig alles nog bij het oude blijft.
In de nota van aanbieding, het beschrijvende gedeelte bij de cijfers, vragen een
paar zaken speciaal de aandacht. In de
eerste plaats natuurlijk de sombere situatie als het gaat om de huisvesting van

GEREFORMEERDE KERK
zondag 19 september
10.00 uur: Drs. J.Verschoof, Dirkshorn
PROTESTANTENBOND
zondag 19 september
Geen dienst in de Brugstraat
zaterdag 18 september
19.00 uur: eucharistiev. m. samenzang
zondag 19 september
8.45 uur: stille viering
10.45 uur: eucharistieviering mmv
St. Caeciliakoor

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
ZUSTERDIENST
Zaterdag 18 en zondag 19 september
Zr.T.van Dijk, Lorentzstraat 435,
te). 12382.
APOTHEEK
Zandvoortse Apoteek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

belangrijke adressen

de watermolen van Dick ter Haar

Aanstaande dinsdag buigt de eerste
raadskommissie zich over de begroting
1983. Om 20.00 uur zullen de pas geihstalleerde raadsleden van de kommissie
az/ro zich het hoofd kunnen breken over onderwerpen als politie, brandweer,
algemene zaken, ruimtelijke ordening,
verkeer, woningbouw, toerisme, strandeksploitatie en markt.

HERVORMDE KERK
zondag 19 september
10.00 uur : Ds H.van Niel,Rijnsburg
Crèche aanwezig.

ROOMS KATHOLIEKE KERK

Geachte redaktie,

mevr. Kraan-Meeth
gens in den lande dwaalde zijn blik namelijk door het kerkraam naar buiten
en zag hij 'Basaltkeien'. Zijn vakantiereizen naar Portugal en Joegoslavië leverden eveneens een paar fraaie foto's
op. Ook Dick ter Haar deed aardige ontdekkingen tijdens vakantietochtjes en
daarvan getuigt o.a. een huifkar met een
combi er aan vastgekoppeld. In Haaksbergen trof hem de hierbij afgebeelde
watermolen. Gas Helwes verraste met
'Kraakpand' en 'Meisje met paard'. Dat
onze voorkeur uitging naar 'Monschau'
kwam eigenlijk omdat we een paar jaar
geleden in dat aardige plaatsje waren en
nu op de foto de plek herkenden. Els
Hendrikse, indertijd het enige vrouwelijke lid en meermalen bekroond voor
haar excellente foto's, heeft ongetwijfeld net als wij even met haar ogen geknipperd voor ze de sluiter liet klikken
voor 'Amsterdam'. Frits van der Loo,
drie jaar geleden door de jury als eerste
prijs winnaar aangewezen, was ook nu
weer present met uiterst knap werk.

kerkdiensten

de zandvoortse woningzoekenden. Woningbouw bij het circuit is immers'onmogelijk (Reinwardtstraat, van Galenstraat, Karel Doormanstraat, van Lennepweg)terwijl op de pogingen van Gedeputeerde Staten om het duingebied
ten zuiden van de Frans Zwaanstraat
weer vrij te krijgen voor bouw al bij
voorbaat protesten uit de bevolking en
van milieuorganisaties zijn ontvangen.
Dat belooft dus niet veel meer dan ellenlange procedures. Het aantal woningzoekenden steeg ondertussen van 234 per 1
januari 1978 tot 985 per" 1 januari 1982.
Per maand komen er voor hen slechts 2
a 3 woningen beschikbaar.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Het is altijd prettig als er prompt gereFlinterman, Zandvoortselaan
ageerd wordt op stekelige opmerkingen
365, Bentveld,
onzerzijds, vooral als het onderwerp de
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
moeite meer dan waard is. We zijn dan
en magazijn
ook blij te merken dat de openheid van
het zandvoortse bestuur wethouder Jong- 13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
sma na aan het hart ligt. Dat belooft nog
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
veel goeds voor de komende jaren.
Achterweg 1.
In zoverre de krant niet goed geinforr
meerd zou zijn over de spreekuurregeling, moet dat (tot onze spijt) toch geheel geweten worden aan het persbericht van de gemeente. De nadere uitRAADSLEDEN BENOEMD
leg van de wethouder is dus heel welkom. IN KOMMISSIES
En diens toevoeging dat hij ook buiten
het spreekuur rechtstreeks te benaderen Op 7 september j.l. is er niet alleen een
nieuw wethouderstrio gekozen, ook weris verzoent ons bijna met zijn schrijven.
den de leden benoemd voor de diverse
Goed geïnformeerd zijn we overigens
kommissies van advies en bijstand, de
wel over de mate van openheid. Tot
voor kort hielden namelijk alle wethou- zgn.raadskommissies.
ders een 'open' spreekuur zonder ekstra Algemene zaken en ruimtelijke ordening:
drempel van afspraken vooraf. Dat stamt
Mevr.Mr.H.W.de Jong
zelfs nog uit een periode ver vóór de
F. E. van Caspel
roerige jaren waarin de afstand tussen
Mr.A.NJ.
Gielen
burgers en bestuurders onder vuur kwam
R.A.van As
te liggen.
J.Termes
J.J. Koning
Eks-wethouder van der Mije is pas zeer
onlangs overgegaan tot de afspraakrege- GJ.W.Toonen

De nota houdt ook nog een dringend
pleidooi voor de onroerend goed belasting op basis van de ekonomiese waarde.
De duizend bezwaarschriften van het afgelopen jaar hebben de samenstellers
niet kunnen vermurwen. Niet alleen
werkt het huidige systeem beter dan
welk ander dan ook, het garandeert ook
een grotere openheid, zo luidt het, tegenover de burger mits het op een verantwoorde manier geschiedt, ledere
ling. Voor huisvestingszaken valt dat ook
burger, zo gaat het onvsrdroten verder,
nog het meest te billijken gezien de ernmoet in staat worden geacht om te bestige
woonproblemen van talloze zandoordelen of een waardevaststelling naar
voorters.
Die kunnen niet allemaal tegeeen bepaalde peildatum klopt met de
lijk op de stoep van de wethouder staan,
dan geldende verkoopcijfers.
al zou dat een aardige demonstratie geven. Vooralsnog is het ons echter een
De vvd heeft zich altijd mordicus tegen
raadsel waarom de nieuwe wethouder
het hier geprezen systeem verzet, te
financieen zich genoopt ziet dit voorzijner tijd mag daar nog wel enig vuurwerk van deze zijde over verwacht wor- beeld te volgen. En ook van burgemeesters zijn we dat in Zandvoort helemaal
den.
niet gewend.
Onnodige stadse fratsen in een dorpsgemeenschap, lijkt ons.

Publieke werken:
J.van Asperen
H.Landman
Mr.P.Ingwersen
Mr.A.N.J.Gielen
JJ.Koning
Mev r. L. M .Wi nd-v. d.Storm
Financiën:
Mevr.A.H.Joustra-Brokmeier
M.J.Methorst
Mr.P.Ingwersen
J.Termes
J.J.Koning
I.M.Aukema
Maatschappelijk welzijn en volksgezondh
Mevr.Mr.H.W.de Jong
M.J.Methorst
R.A.van As
J.Termes
GJ.W.Toonen

inpakken en wegwezen

Een van onze kliënten, een middengroot, zeer succesvolle
onderneming met vestigingen in Amsterdam en Zandvoort,
zoekt op korte termijn versterking van een

administratieve kracht
Onze kliënt verlangt van deze kandidate, naast inventiviteit en een
gezonde dosis werklust, boekhoudkundige en administratieve
ervaring en bij voorkeur een behoorlijke kennis van de engelse taal...
De werktijden, 16 a 20 uur per week kunnen in overleg
bepaald worden...
Op een klein, gezellig kantoor, middenin het dorp Zandvoort,
zal voornamelijk zelfstandig gewerkt moeten worden...
Uw schriftelijke sollicitaties met uitvoerige achtergrondinformaties
• sturen naar:

retdamestudio de zwager
Postbus 47 / 2040 AA Zandvoort

CEflTE

makelaar/ o.g.

omroepers
Te koop: loods, oppervlakte225m2. Tel. 16840.

Zandvoort-Zuid
Het strandseizoen loopt ten einde. Een lange hete zomer heeft dit jaar drommen mensen uit
binnen- en buitenland verleidt tot een bezoekje aan de kust. De zandvoortse strandpachters
hebben deze keer nu eens niet te klagen. Sommigen breken de tent al op om daarna van een
welverdiende vakantie te genieten. Nog even en het strand is weer voor de meeuwen en voor
de liefhebbers van rust.

LEEUWERIKKENSTRAAT 8
Royaal woonhuis, gr. tuin, 7 kamers,
Vr.Pr. f 245.000.-. Bod gevraagd.
OPEN HUIS: op zaterdag 18 sept. 1982
van 12.00 uur tot 14.00 uur. Verder inl.:
Cense Makelaars o.g.
tel. 02507-12614

architekten open en bloot
in welstandskommissie
De aktiviteiten van de welstandskommissie worden door het publiek doorgaans wat schamper bekeken. De architekten die onder leiding van de wethouder van publieke werken bouwontwerpen en wat dies meer zij beoordelen op
vormgeving en inpassing in de bestaande bebouwing, hebben immers nauwelijks houvast aan vaste kriteria. Hun
oordeel is voor een belangrijk deel gebaseerd op smaak of wansmaak. En daar
valt altijd over te twisten.

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

dat niet alleen geldt voor pers en publiek maar ook voor bestuurders.

Van Petegem b.v.

De interesse was j.l. woensdag overigens
miniem. Merkwaardig, want de indieners van plannen kunnen hier de gelegenheid te baat nemen om hun voorstellen nader toe te lichten. Informeel
is het spreekrecht van de publieke tribune tenslotte al enige tijd erkend. De
aanvangstijd - 3.00 uur 's middags - is
voor een grotere publieke belangstelling
echter niet erg gelukkig gekozen.

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

woningruil: aangeboden:
Lenedenflat met tuin in
noord, gevraagd: kleinere
woning plm.3 kamers in
zuid of centrum .
Tel. 15347.
dierenvrienden die zich voor
een uurtje kollekteren willen
vrijmaken in de week van
27 sept- 2 okt. kunnen bellen; 17418 of 14561.

A.RTTMAN
Telefoon 14365

v. d. Werf!

mijn bakker
«indi 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Wie ooit de rubriek van Gerrit Komrij
in het vrij-nederland-katern onder ogen
kreeg, waarin genadeloos de vloer werd
aangeveegd met het huidige architektendom, kan zijn binnenpretjes van destijds nu toetsen aan de werkelijkheid.
Vakkennis en vakjargon zijn natuurlijk
allerminst een garantie voor ideeè'nrijkdom en goede smaak, maar zo somber
als deze skribent het stelde, kan het
toch ook niet zijn.

De openbaarheid van de kommissie was
bij deze gelegenheid voor wethouder
Attema toch nog een moeilijk moment.
Als enige had hij zich in de raad verzet
tegen de komst van het publiek. Nu
vroeg hij, omdat in de vergadering geregeld privepersonen ter sprake komen,
aan uw verslaggever enige terughoudendheid te betrachten. Daar valt wel
begrip voor op te brengen, het behoort
in feite tot de natuurlijke verantwoordelijkheid van de pers. Maar het mag
wel gezegd worden, dat het leren omgMn met openbaarheid een proses is

weggelopen: cyperse
kater 2 jr.oud. Pim is behandeld en herkenbaar aan
klein sikje aan zijn kin.
Tel.14711. Liefst bellen na
18.00 uur.

1948
1978
30jur tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.

Het is daarom een goede gedachte geweest om de vergaderingen van deze
kommissie open te stellen voor publiek
en pers. Ter plekke kan men een indruk
krijgen van de zorgvuldigheid waarmee
ontwerpen bezien worden, de overwegingen die daarbij een rol spelen en van
de diskussie tussen twistende bouwmeesters.

Afgelopen woensdagmiddag werd in ieder geval heel openhartig en kreatief gebrainstormd over de schetsen voor het
nieuwe politieburo. De geïnteresseerde
leek die de terminologie van de vakbroeders (massakompositie, plasticiteit enz.)
voor lief neemt, wordt gaandeweg ingevoerd in een alleszins boeiende wereld.

Te koop aangeboden
in Zandvoort: werkplaats
met kantoor; plm. 200 m2
bedrijf soppen/lakte, plm.
350 m2 eigen grond.
Prijs n.o.tk. Tel. 17784.

Rnstaliarfie

sport - spel
De badmintonvereniging B.C.Lotus
heeft a.s. zondag 19 september een
heel programma voor de boeg. Om
13.30 uur starten in de Pellikaanhal de
volgende wedstrijden:
Lotus 1 - SIO 2
Lotus 2 - Nw. Vennep 1
Lotus 3 - HVO 2
Lotus 4 - Zijderveld 12
Lotus 5 - Haarlem 6
Lotus A1 - Ijmond A3
Om 10.00 uur 's ochtends zijn de lagere teams op de vloer te vinden:
Lotus 6 - Keizer Otto 3
Lotus 7 - CTO'70 3
Lotus 8 - A'dam 7
Lotus 9 - Velsen 9
Lotus 10 - Nw.Vennep 4
Lotus C1 - Haarlem C1
Lotus B1 -Zijderveld B1

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 -1 84 84*

HERMAN HARMS SCHOENEN
Grote Krocht 20
TEKEN

EN

KUNST

gemeente
zandvoort

S C H I L D E R S MATERIAAL
CREATIEF"

HINDERWET

*J*

BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT

tel. 17367

urfu* &
WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13759

voer:

LUXAFLEX J«lo«zMn,
HORREN »n
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte.

O.S.S. organiseert ingaande
21 september a.s. van 20.30 - 21.30 uur
in de Prinsessehal bij het busstation onder bevoegde leiding ontspanningsgymnastiek gebaseerd op joga.
Opgave v.Galenstr. 88, tel. 17599 of a.d. zaal.

Openbare Bibliotheek
Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 14131

vredesweek
20 t/m 27 september 1982

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat op 10 augustus 1982 bij
hen is ingekomen een aanvraag van
R.J. Claasen, Hogeweg 7 te Zandvoort, voor
een vergunning ingevolge de Hinderwet voor
het oprichten en in werking hebben van een
Indonesisch restaurant annex bar en hotel
gelegen aan de Hogeweg 7 te Zandvoort.
Zij Hijn 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 16 september tot
16 oktober 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.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00
tot 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 één week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisselingover de aanvraag 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
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
in de gelegenheid zal worden gesteld bezwaren
tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.

Pil&DftO

J

De fabelachtige ontwikkelingen op elektro-technisch gebied
hebben vooral de speelautomaten-branche een geheel nieuwe
dimensie gegeven...
Flipperkasten zijn machtige brokken elektronika geworden en de
revolutie in video en t.v.-spelen is nog maar juist bezig...
Duidelijk dat ook de daarbij behorende onderhouds- en reparatietechnieken omvangrijk én fascinerend zijn geworden...
Ter versterking van het team onderhoudsmonteurs willen wij in
kontakt komen met twee jonge, aankomende

speelautomatenmonteurs
Ambitieuze, jonge mensen meteen voltooide m.t.s.-elektronikaof gelijkwaardige opleiding, die dit zeer specialistische vak, met
grote toekomstmogelijkheden willen leren, krijgen in ons bedrijf
' een opleiding...
Na die opleiding zullen zij het team vakkundige monteurs die voor
onderhoud en reparatie zorg dragen gaan versterken in één van
onze drie vestigingen in Amsterdam of Zandvoort...
Met de hand geschreven sollicitaties met uitvoerige informaties
omtrent opleiding, speciale belangstelling en andere zaken die in
dit verband van belang kunnen zijn, sturen aan de direktie van

Kerkstraat 11 / 2042 JC Zandvoort

Zandvoort, 16 september 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

r

cestbon\

VANAF 15 SEPTEMBER

OP ZATERDAG OM 17.00 UUR
GESLOTEN

Kerkstraat 2a
.tal. 14597, Zandvoort

In de Openbare Bibliotheek kunt u het
volgende verwachten:
- informatiestand over de funktie en inhoud
van deze week;
- informatiestand van het I.K.V.;
- dinsdagavond 21 september:
Dhr. M.H.VON WEYENFELDT, (generaal
buiten dienst; beraadslid Gereformeerde
Kerk voor het l KV) komt in de bibliotheek
praten over het thema:
"Kernontwapening; utopie of realiteit?"
Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.
- Vrijdagavond 24 september:
Filmvoorstelling: "Coming Home"
(in de hoofdrol o.a. Jane Fonda)
Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis.

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg-,
en onderhoudswerk
zeestraat 40/2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

REISBUREAU
KERKMAN

Interkerkelijk Vredesberaad
Zandvoort
Boerlagestraat 11
2041 VE Zandvoort

Gulle K l u c h t A)
Tt.'lnlimn 02C>0/

UITSLAG
TREKKING VAN 2 SEPTEMBER 1982
p-

OMDAT HET RODE KRUIS
VAN ONS ALLEMAAL
AFHANKELIJK IS!
GEEF!
GIRO 6868

Door het inzetten van extra
vluchten zijn er gedurende
de herfstvakantie weer
vele nieuwe mogelijkheden.
Informeert u nader bij:
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Ha»l wwrntt en kleur in uw huis
bloeman van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tal. 12080

r

't KINDERWINKELTJE
heeft volop

leuke nieuwe kleertjes
BUUREWEG 1 - 3
zijstr. Kerkstraat

V.

J
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dinsdag 21 september 1982

eanduoorrse

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
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welzijnskommissie verbitterd
over uitstel nieuwbouw 't stekkie
Het gebeurt niet alle dagen dat de
kommissie specifiek welzijn een volle
publieke tribune trekt. Integendeel,
dat is een hoogst zeldzaam verschijnsel. Het onderwerp dat donderdagavond zoveel aandacht trok was dan
ook een heet hangijzer in de plaatselijke politiek van de afgelopen tijd:
wijkcentrum 't Stekkie in Zandvoortnieuw noord.
De afwijzing van de nieuwbouwplannen voor 't Stekkie onlangs door de
gemeenteraad is hard aangekomen bij
grote delen van de wijkbevolking. Maar
ook de welzijnskommissie voelt zich
danig in het hemd gezet. Zij heeft met
veel verantwoordelijkheidsbesef ten
aanzien van de plaatselijke financiën,
onprettige want zuinige beslissingen
genomen over de subsidies aan de
zandvoortse verenigingen. In feite de
minlijn ingevoerd en de eigen bijdrage
van de verenigingsleden doen verhogen.
De raad heeft de adviezen daaromtrent
beleefd dankend overgenomen, samen
met het uitgestippeld beleid voor de
komende jaren. Een beleid waarin
nieuwbouw van 't Stekkie centraal
stond. Nu die plannen op het laatste
moment getorpedeerd zijn, blijft de
kommissie achter met een oogst aan
impopulaire maatregelen waar weinig
tegenover staat. Een hard gelag.
De teleurstelling en verbittering hing
als een donderwolk in de vergaderkamer. De niet-raadsleden van de kommissie, die van voorzitter Hogendoorn
als eersten de gelegenheid kregen hun
hart te luchten, lieten het zich geen
tweemaal zeggen. De neiging om het
welzijnsbijltje er bij neer te gooien
omdat de raadsmeerderheid de hoeksteen van het beleid als een baksteen
had laten vallen, werd meermalen verwoord. Wat doen we hier eigenlijk nog,
was de retoriese vraag. 'Nachtuil' jongeren, werkelozen, de kursisten van EVA,
allen was een nieuw onderkomen in
noord voorgespiegeld. In goed vertrouwen omdat de raad het beleidsprogramma immers had bekrachtigd. De kommissie voelde er weinig voor de bevolking weer onder ogen te komen, terwijl de argumenten voor de afwijzing
van een nieuw Stekkie niet eens duidelijk waren geworden.
Ook de aanwezige cda en pvda raadsleden in de adviesgroep, die binnenkort
vervangen worden door een liberale afvaardiging, hadden geen goed woord
over voor de gang van zaken. Ingwersen (cda) was geschrokken van de manier waarop de raad niet het oordeel
van kommissies als deze omsprong.
Maar hij zag er geen heil in nu 'de tas
in de wilgen te hangen'. Volgens Ineke
Wind (pvda) was er in de raad geen bereidheid serieus met welzijnsbeleid
bezig te zijn. Er worden wel veel woorden aan besteed, zo zei ze, maar zodra
de beurs getrokken moet worden blijken het praatjes voor de vaak.

Noch de kommissieleden, noch de mensen op de tribune werden op slag bekeerd door de handige beweging waarmee de liberale goocheldoos plotseling
openging, maar er'bleef voorzitter Hogendoorn weinig anders over Jongsma
het voordeel van de twijfel te gunnen.
Diens-belofte werd in ieder geval nauwgezet geboekstaafd voor het nageslacht.

Jongsma: belofte maakt schuld....
ring, de bouwkosten. 'Ik beloof u echter, zei de wethouder, dat u binnen het
jaar uitsluitsel krijgt over het al dan
niet doorgaan van de plannen voor 't
Stekkie. Als dat negatief uitpakt, moet
er een (goedkoper) alternatief op tafel
komen. Want ook wij willen dat er een
nieuw wijkcentrum komt.'

Of de bittere pil alleen met klatergoud
verpakt is of ommanteld met 18-karaats
moet in de nabije toekomst blijken. Boze tongen beweerden na afloop dat het
slechts een politiek handigheidje zou
betreffen om onder liberaal bewind de
eer voor nieuwbouw van 't Stekkie op
te kunnen eisen. Erg waarschijnlijk is
dat niet, mai.r als het waar is berust de
maneuvre op een ernstige taksatiefout.
Zo snel zal de wijkbevolking het niet
vergeven dat hun gerechtvaardigde verwachtingen de grond in geboord zijn.
Waarschijnlijker is het echter dat de
niéuwe-bestuurlijke koalitie simpelweg
niet meer dan 2 a 300.000 over heeft
voor deze belangrijke wijkvoorziening.

Vrijwillige HuPpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN

waterstanden
L.W.
15.09
15.44
16.28
17.17
18.21
18.37

H.W.

L.W.

19.22
19.54
20.36
21.38
22.55
23.22

03.22
03.54
04.36
05.39
0657
07.23

politie pakt pyromanen
Het ziet er naar uit dat de bewoners van
het dorpscentrum weer opgelucht adem
kunnen halen zonder in de rookwolken
te stikken. De zandvoortse politie heeft
goed speurwerk verricht. Zaterdag kónden drie plaatsgenoten gearresteerd worden die een groot aantal brandstichtingen op hun geweten bleken te hebben.
Het betreft vooral de reeks kleinere
brandjes die de gemeente in de toch al
hete nazomer teisterden. Ruim 30 branden werden in de periode van eind juli
tot half september geregistreerd. In de
meeste gevallen werd huisvuil aangestoken in tuinen en bij woningen of winkels.
Een maand lang patrouilleerde de nachtdienst van onze enige officiële veiligheidsdienst met een dubbele bezetting
door de straten van het dorp. Ook de
reservepolitie hielp daarbij een handje.
Het is niet gelukt de gevreesde.pyromaan op heterdaad te betrappen, maar
wel werd zoveel informatie verzameld
dat de sterke arm besloot een 23-jarige
zandvoorter in de kraag te vatten. Dat
bleek een schot in de roos. De recher-

che kwam bij het verhoor al snel op
het spoor van nog twee vuurmaniakken,
een 18- en een 24-jarige badplaatsgenoot.
Bekentenissen volgden al gauw en 21
brandjes kunnen nu als opgelost beschouwd worden. De 23-jarige wandelende aansteker speelde het liefst met
de vlammen, 20 branden staan er op
zijn kerfstok. De 18-jarige jongeling
had een aandeel in 7 daarvan, terwijl
de oudste brandstichter niet in het
vurige ambacht tot ontplooiing kon
komen, hij bekende zijn aandeel in één
brandje en werd later naar huis gestuurd. De beide andere verdachten
zijn maandagochtend voor zijne gestrengheid, de officier van justitie te
Haarlem geleid. Voor de afwisseling
zal henzelf nu eens het vuur na aan de
schenen gelegd worden.
Over de grote en ernstige branden, zoals bij het in de as gelegd pension Vossen, is nog niets naders bekend. Maar
de suksesvolle misdaadbestrijders van
de kustgemeente gaan onverdroten
verder met de naspeuringen.

nieuw zandvoorts mannenkoor enthoesiast aan de slag
Het is een bekend feit dat zangverenigingen te kampen hebben met een nijpend tekort aan mannen. Dat begint
al bij de kinderkoren waar twee, misschien drie jongens zich aarzelend scharen onder de talrijke meisjes, en eindigt bij de bejaardenkoren met de heren der schepping ver in de minderheid.
Dico van Putten, pianist, dirigent, komponist om maar een paar funkties van
deze muzikale duizendpoot te noemen,
besloot daar iets aan te doen en plaatste
een advertentie om te komen tot de
oprichting van een mannenkoor. Onbewust haakte hij daarmee in op een initiatief dat de heer Kuyper verleden jaar
mevr. Kraan-Meeth

had genomen tot datzelfde doel. Begrijpelijk dus dat deze spontaan reageerde,
maar hij niet alleen. Er bleken in Zandvoort tal van zanglustigen te zijn die hun
stem wel eens ergens anders dan in de
badkamer wilden laten horen. Om een
lang verhaal kort te maken, de animo
was zo groot dat er thans weer een
Zandvoorts Mannenkoor bestaat. Het
voorlopige bestuur is samengesteld uit
de heer M.B.V. Jansen, voorzitter, R.
Schiltmeyer,
sekretaris en J.W. van
Het mocht een prestatie heten dat
nieuwbakken wethouder Jongsma in de Putten, penningmeester. Dirigent is
Dico van Putten. Vijfenveertig leden
grimmige sfeer nog kans zag de bittere
pil te vergulden. Hij kon zich de intense hebben zich tot dusverre gemeld en
teleurstelling heel goed voorstellen, maar vijfenzeventig procent daarvan bestaat
er was nu eenmaal geen andere keus, be- uit jongeren. Zijn de senioren dus in de
minderheid, hun medewerking wordt
toogde hij, de financiële situatie was te
onzeker. Het ging, zo bleek onverwachts ekstra op prijs gebteld vanwege hun
stem en ervaring. Bij de vijftien leden
uit zijn wooiden, niet alleen om de ekswaarmee het koor nog aangevuld moet
ploitatielasten maar ook om de investe-

Zandvoort bezat ver voor de tweede wereldoorlog al een entoesiast mannenkoor dat vele saksessen boekte.
Op bovenstaande foto presenteert het zich met vaandel na een gewonnen konkoers.
worden (om het gezellig te houden en
toch een goede bezetting te hebben
voor een konsert wil Dico van Putten het
aantal leden op zestig houden) zijn eerste tenoren meer dan welkom. Er wordt
dinsdagavond gerepeteerd in het Gemeenschapshuis en gedurende de repetities die tot nu toe gehouden zijn waren de leden laaiend enthousiast, aldus
de dirigent. Maar ook hijzelf is hélemaal in de ban van de mogelijkheden
van zijn koor waarvoor hij het Zandvoortse Volkslied bewerkte, terwijl
hij na beoordeling van het stemmen-

materiaal tot de konklusie kwam dat
met het in studie nemen van 'Der Lindenbaum' en 'Die Forelle' van Schubert
zeker niet te hoog gegrepen wordt. Deze liederen zullen dan ook ongetwijfeld
bij het eerste konsert van het Zandvoorts Mannenkoor op het programma staan. Dico van Putten ziet als doel
van het onlangs opgerichte koor 'het
geven van konserten en bij voldoende
belangstelling medewerking verlenen
aan andere verenigingen en mocht de
tijd rijp zijn meedoen aan b.v. een
konkoers'. Gezien het enthousiasme

waarmee het Zandvoorts Mannenkoor
van start is gegaan zou de tijd wel eens
eerder rijp kunnen zijn dan men op dit
moment voor mogelijk houdt!

BEL
voor een
omroepertje
12135

familieberichten

volle bak bij afscheid wethouders

Mede namens mijn vrouw dank ik de velen,
die blijk gegeven hebben van hun belangstelling tijdens de receptie ter gelegenheid
van mijn afscheid als wethouder.
De hartelijkheid en sympathie die wij
mochten ondervinden heeft ons zeer goed
gedaan.
LM. Aukema
A. Aukema - Otten

• De inbraak in het veilinggebouw
aan het dorpsplein is opgelost Twee
zandvoorters van 19 en 21 jaar bekenden in de nacht van 1 op 2 september
de brandkast in het gebouw te hebben
gekraakt. De buit bedroeg f 7.000.-.
Spaarzaam is het huidige gilde der langvingerigen niet. Het geld werd nog de• Vanavond is er in de Openbare Bizelfde nacht verteerd in de hoofdstad.
bliotheekeen informatieavond, georganiseerd door het Interkerkelijk Vredes- Bij het verhoor kwamen ook nog een
beraad. In het kader van de Vredesweek groot aantal andere kwalijke zaken aan
het licht: inbraken in benzinestations,
1982 komt de generaal buiten-dienst
een sportkantine, een horekabedrijf en
M.H. von Meyenfeldt spreken over het
diefstallen van sigaretten, flessen sterke
onderwerp; 'kernontwapening, utopie
of realiteit? '. De avond begint om 20.00 drank, een portefeuille, een rugzak en
goederen uit een auto.
uur en iedereen is van harte welkom.

nieuws
kort & klein

foto Jacob Koning
v.l.n.r. het echtpaar Aukema en Van der Mije waarvan de heren vrijdagmiddag in een Lomvolle raadszaal officieel afscheiü namen als portefeuillehouder van financiën en onderwijs (Aukema) en volkshuisvesting en sociale zaken (Van oer Mije)
Vrijdagmiddag kregen belangstellenden
de gelegenheid (de Aukema en Kors van
der Mije te bedanken voor hun werkzaamheden en langdurige inzet als wéthouders van deze gemeente.
De raadszaal liep al kort na 4.00 uur vol
met mensen die hen de hand wilden
drukken. De zandvoortse eks-bestuurders stonden er in het gezelschap van
hun dames eigenlijk wat onwennig bij.
De huldiging bij een afscheid is immers
maar gedeeltelijk een feestelijke gebeurtenis. Maar het zal hen zeker deugd gedaan hebben dat zoveel burgers, politici
en ambtenaren acte de pre'sence gaven.
Niet alleen uit Zandvoort kwamen de
bezoekers, maar van heinde en verre.

sport - spel
Onderstaand vermelden wij u de uitstagen van de badmintonkompetitie van
B.C. Lotus, die afgelopen zondag in de
Pellikaanhal plaats vond :
Lotus 1 - Sio 2
4-4
Lotus 2 - Nw. Vennep 1 6 - 2
Lotus 3 - UVO 2
2-6
Lotus 4 - v. Zijderveld 12 3 - 5
Lotus 5 - Haarlem 6
4-4
Lotus a1- Umond a3
2-6
Lotus 6 - Keizer Otto 3
0-8
Lotus 7 - CPO 703
8-0
Lotus 8 - Amsterdam 7
7-1
Lotus 9 - Velsen 9
1-7
LotuslO- Nw. Vennep 4
2-6
Lotus c1- Haarlem C1
5-3

mogelijk is, maar ook in het openbaar
Ook de koerant wil op deze plaats nogmaals zijn waardering uitspreken aan het tot zijn recht kan komen, zijn botsinadres van beide voormalige wethouders. gen vaak onvermijdelijk. De persoonlijDe kontakten tussen een kritiese pers en ke integriteit van de kombattanten
dorpsbestuurders dragen altijd een wat
staat daar evenwel buiten. Kors van der
dualisties karakter, gekenmerkt door
Mije en l de Aukema hebben er altijd
een gezond wantrouwen, dat bepaalde
blijk van gegeven dat standpunt ook te
grenzen echter niet hoort te overschrijhuldigen.
den.
Voor wie prijs stelt op een gemeenschap
waarin verschil van mening niet alleen

zandvoortmeeuwen op het
nippertje zonder puntverlies
Debutant ZVM heeft ook in de tweede
wedstrijd, thuis tegen het amstelveense
N FC, de volle winst binnengehaald, zij
het met de kleinst mogelijke cijfers (1-0)
Het heeft er lang naar uitgezien dat het
duel zondag doelpuntloos zou eindigen.
Geen van beide partijen kon erg imponeren. Bij de aanvallen ontbrak de precisie,
doel rijpe kansen bleven onbenut en
het veelvuldige balverlies op het middenveld kan ZVM zich aanstaande zondag, als het team op bezoek gaat bij
koploper Stormvogels in Umuiden
vast niet permitteren. Een eerste hardhandige afstraffing zou dan wel eens
het gevolg kunnen zijn.

Na een pass van Rob Buchel leek Peter
Schipper de skore te gaan openen, maar
ook hij liet de gelegenheid ongebruikt
NFC probeerde het ondertussen de
verdediging van de thuisklup een paar
maal lastig te maken. De overtuiging
was er echter uit. Een kwartier voor
het einde viel de beslissing toen Kees
Bruin een voorzet van Steef Water verzilverde en de bal onhoudbaar achter
doelman Geel joeg, 1-0 en daar bleef
het bij.

NFC draagt na drie achtereenvolgende
nederlagen de rode lantaarn in de eerste
klasse KNVB. Zonder puntenverlies zijn
alleen nog Zandvoortmeeuwen en Aalsmeer, dat pas één keer de grasmat beEen saaie wedstrijd was het echter niet
trad. Stormvogels dat een wedstrijd
Het stramien van de eerste wedstrijd
tegen DCG volgend, kreeg de tegenstan- meer speelde dan ZVM voert de ranglijst aan maar verloor een punt tegen
der in de eerste helft een aanzienlijk
DCG dat vorige week ten onder ging
overwicht op het veld. Ook ditmaal
bleven kwalijke gevolgen voor de meeu- bij de meeuwen. Hopelijk staan de
zandvoorters na het magere resultaat
wen uit omdat de afwerking van de
van deze week weer met beide voetbalamstelveners te wensen overliet. Hans
Rohde zag na een goede aktie zijn schot benen op de grond. De Stormvogels
rakelings langs het zandvoortse doel gaan, staan er immers om bekend graag als
scherprechter op te treden.
een vrije trap na een al te bruut onderbroken aanval ging hard over. De aan
Stand aan de kop:
vallers van ZVM stelden er maar weinig
Stormvogels
3 —5
tegenover. Twee hoekschoppen leverZandvoortm.
2 —4
den niets op. Een droomkans kreeg de
DRC
2-3
in de spits opererende Kees Bruin vlak
JOS
2-3
voor de rust na goed voorbereidend
Aalsmeer
1—2
werk van Jos van der Meij, maar hij
AFC'34
2-2
miste de kontrole om het leer in het
DWS
2-2
NFC-doel te schuiven.
In de tweede helft oefenden de zandvoorters meer druk uit. De amstelveense keeper Geel die in blakende vorm
stak, kreeg alle kans zijn kwaliteiten te
tonen bij een kopbal van Bruin en scho •
ten van Steef Water en Duncan Pratt.

• De opstand van het speelgoed is nabij. De ontwrichting van de samenleving
begint,zoals iedereen allang vermoedt,
nooit op de wijze die sociologen of
politici voorspellen. Afgelopen zaterdag besloot een radiografies bestuurbaar speel goedautootje het gezag van
de kinderhand te tarten en de Van
Leeuwenhoekstraat over te steken. Een
passerende automobiliste meende een
klein monstertje over de weg te zien
schieten en gaf van schrik een dot gas.
Het eigenwijze autootje liet daarbij het
mechanies leven. De moeder van het
moderne speelgoedeigenaartje zag er
kwade opzet in en ging de dame te lijf.
Er vielen rake klappen en naar goed gebruik werden ook de gemanicuurde
nagels ingezet. Kleren sneuvelden en
erger kon slechts vermeden worden
door de sussende stem van oom agent.
De schade werd toen in onderling overleg geregeld.
• Zondagmiddag moest de politie in
aktie komen na een aangifte van seksueel geweld. Een 16-jarig meisje meldde
dat haar vriendin in het duinterrein
achter de Keesomstraat werd overmeesterd en ontkleed door een zestal jongens. De agenten waren snel ter plekke
en vonden het meisje ontdaan maar ongedeerd terug. De klup van zes had het
hazepad al gekozen toen het vriendinnetje gillend was weggerend. Een van
de helden, een 16-jarige zandvoorter,
kon later worden aangt-houden, zodat
ook de overige 5 binnenkort vermoedelijk wel een politiebezoek kunnen verwachten.

• De stichting EVA organiseert dit najaar weer kursussen voor vrouwen.
De VOS-kursus {vrouwen oriënteren
zich in de samenleving) brengt vrouwen
samen die willen praten over hun eigen
situatie in de maatschappij. De kursus
duurt 12 keer en kost f.30,- p.p. Gepland op donderdagmorgen. Informatie:
Ingrid Veerkamp tel. 14744
In de VLAM-kursus (vrouwen leren elkaar aktief meedoen) worden naar aanleiding van praatbrieven onderwerpen
als gezondheidszorg, opvoeding, huwelijk en andere samenlevingsvormen uitgediept. Kosten f.15,-.Duur: 6 keer.
Informatie: Ria Bergwerf F tel'. 16700.
In de PVV-kursus (politieke vormingskursus voor vrouwen) wordt geprobeerd verband te leggen tussen politiek
en eigen leven. Kosten f.30,-, duur:
10 keer.
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• De oekumeniese werkgroep Exodus,
die vanuit een kerkelijke visie maatschappelijke, politieke en kulturele ontwikkelingen onder de loep neemt, opent a.s.
woensdag 22 septemeber het seizoen
'82 - '83 met een gesprek over diskriminatie. Een aktueel onderwerp gelet op
de uitslag van de begin deze maand gehoudenJ<amerverkiezingen, waarbij een
politieke partij, die het duidelijk gemunt
heeft op uitsluiting van minderheden in
onze samenleving, er is slaagde een zetel
te winnen in de volksvertegenwoordiging.
In de gedachtewisseling zal de huidige
wetgeving op het gebied van de bestrijding van allerlei vormen van diskriminatie centraal staan. Aan de diskussie gaat
een korte bezinningsdienst vooraf. De
bijeenkomst van Exodus is voor iedereen toegankelijk. Plaats: het NPB-gebouw aan Brugstraat 15. Tijd:20.00u.
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bejaarden nog dit jaar in nieuwe woningen
in voortuin huis in de duinen
Ijs en weder dienende worden de zesendertig bejaardenwoningen op het
terrein van het Huis in de Duinen op
4 november aanstaande opgeleverd.
Werklieden leggen de laatste hand aan
de inrichting en afwerking van de appartementen. Binnen een maand na
voltooiing, ruim voor de decemberfeestdagen, zal de nieuwbouw onderdak bieden aan een groot aantal zorgvuldig geselekteerde bejaarden.
76 kandidaten zijn door een kommissie, gevormd door de gemeente Zandvoort, bestuur van het Huis, de direkties van het Huis in de Duinen en het
Kostverloren en de mediese adviseur,
naar eer en geweten beoordeeld op urgentie. De ernst van de mediese of sociale situatie waarin de 65 plussers verkeerden speelde daarbij een voorname rol
Aanvankelijk lag het in de bedoeling
de woningen eerst te gebruiken voor
huisvesting van de tehuisbewoners zelf
die bij de geplande renovatie een tijdelijk onderkomen moesten hebben. Op
aandrang van de gemeente die zo spoedig mogelijk de doorstroming van haar
eigen bejaarden wenste, is dat plan verlaten. Als volgende week de goedkeuring van'de renovatieplannen afkomt,
zal snel gestart worden met de bouw
van montagewoningen langs de Herman Heijermansweg om de verzorgingsbehoevende bejaarden gedurende de
vernieuwbouw onder te brengen.

e l n verband met het vertrek van
jeugdbibliothekaresse Christel Mulder,
is met ingang van 1 oktober a.s. Marian
Schellekens in deze funktie bij de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg
benoemd. De uitSt. Michielsgestel afkomstige nieuwe leidster van de jeugdafdeling heeft een jaar geleden haar
opleiding voor deze taak met goed gevolg afgesloten.
• Volgens een opgave van het in Haarlem gevestigde gewestelijk arbeidsburo
waren vorige maand 347 zandvoortse
ingezetenen zonder baan: 223 mannen
en 124 vrouwen. Zandvoort biedt voor
hen nauwelijks enig perspektief op
werk. Er worden niet meer dan 13 banen aangeboden. Een druppel die al is
verdampt voor hij de gloeiende plaat
bereikt.

nieuwbouw bejaardenwoningen gezien vanaf de Herman Heyermansweg

recht doet aan de huidige eisen aan
komfort, veiligheid en woonsfeer. Elke
woning heeft een ruime woonkamer
De 36 woningen die nu bijna gereed zijn,
(7.60 x 3.80), een slaapkamer (4.80 x
zijn bedoeld voor oudere mensen die
2.80), een balkon, een open keuken
zelfstandig kunnen en willen funktioen een riante badkamer. Tussen woonneren. Wel kunnen zij bij akute probleen slaapvertrek bevindt zich een vouwmen een beroep doen op eerste hulp
wand die naar believen geopend kan
van het personeel van het Huis en moworden. Natuurlijk zijn dewoningen
gen zij gebruik maken van het aanwedrempelloos en is er een zusteroproep.
zige dienstenpakket, de kapper, de
De badkamer is aangepast met speciale
winkel e.d. Een vorm van mantelzorg
wandbekleding
tegen 'onverhoopte valals het ware die de onafhankelijkheid
partijen.
van de oudere burger(es) zoveel mogelijk intakt laat.
Het enige probleem is de hoge huurprijs. De kale huur bedraagt f 567,Direkteur Brabander, een warm voorper maand en daar komen de kosten
stander van bovenstaande filosofie, is
voor
verwarming, water, elektriciteit
erg te spreken over de gerealiseerde
en servicekosten nog bij. Weliswaar
nieuwbouw. En terecht, met betrekkevalt het kompleks binnen de huursublijk eenvoudige middelen is er een
sidiegrenzen maar menige bejaarde die
kompleks woningen verschenen dat
aan een lage huur van een oud huis
gewend is geraakt, schrikt terug voor
deze hoge lasten. Ook al hebben enkele kandidaten hierdoor afgehaakt het
De vorige advertentie had
is toch geen probleem geweest gegadigsucces.
den voor de woningen te vinden.
Er is wat afgemopperd deze

week in mijn winkeltje. Maar
dat betrof andere „zaken".
Edoch, wij hebben alles
kunnen verhelpen tot grote
tevredenheid van de cliënt en
wat belangrijker is van onszelf.
Dus als u nog wat te mopperen
heeft doe dan gelijk uw
inkopen maar bij ons dan
heeft u tenminste daarna
NIETS
meer te mopperen.
Deze week hebben we een
aanbieding
grammofoonplaten
alle wereldberoemde artiesten
verkrijgbaar vanaf f 6,95
RADIO PEETERS
BEELD + GELUID
haltestraat 56
zandvoort

Op 5 november vindt er in het Huis
in de Duinen een kennismakingsdag
plaats waarvoor de nieuwe bewoners
zijn uitgenodigd. Want het is van groot
belang, aldus Brabander, om zo gauw
mogelijk een relatie met elkaar op te
bouwen. Om scheve ogen te vermijden,
zullen de woningen op die dag door
middel van loting worden verdeeld.

AMNESTT
DtTERIATIOIAL
giro
454000

foto Jacob Koning

zal mens-erger-je-niet
zandvoorts kasino redden?
Het blijft sukkelen met de vaderlandse
casino's. De buitenlandse toeristen blijven weg en de rij inheemse goklustigen
wordt steeds korter.
De draaitafels waarop het springerige
balletje zich onverschillig voor de uitkomst op een cijfer laat vallen, worden
minder vaak dan voorheen in beweging
gezet. Het een-en-twintigen, in kasinotermen Black Jack genaamd, verhuisde weer in aanzienlijke mate, zo nemen
wij aan, naar de huiskamer of, wie weet,
naar de illegale speelholen. Homo ludens, de spelende mens, is ook een
zuinig mens geworden. Het duurt niet
lang meer of alleen de professionele
gokkers blijven over.
Wellicht is dit wat al te droef gesteld.
Feit is dat het jaarverslag 1981 van de
Raad voor de casinospelen een mistroostig beeld geeft. Het zandvoortse
casino aan het Badhuisplein dat in
1980 al 18% minder bezoekers trok
moest het vorig jaar nog eens met
8,7% minder speelliefhebbers stellen.
Zo gaat het elk jaar verder bergafwaarts.
Als de Raad voor de officiële gokpaleizen gelijk heeft en inderdaad de ekonomiese recessie de voornaamste oorzaak
is van het teruglopende bezoek, komt
daar voorlopig nog geen eind aan. Voor
een zomerse toeristengemeente als
Zandvoort is het ook al niet erg hoopgevend dat het aantal buitenlanders dat
het Kasino in mantelpak of kolbert
met stropdas betrad, met ruim een
kwart verminderde.
De beide andere legale casino's in nederland vergaat het overigens niet veel beter.

Wat Valkenburg betreft mag zelfs wel
van een regelrecht fiasko gesproken worden. Gelegen aan het drielandenpunt beloofde het een trekpleister van formaat
te worden, maar de speellustigen voelen
blijkbaar toch meer voor de naburige naties. Evenals in vorige jaren werd het
stroompje bezoekers aanzienlijk schraler, dit keer nam het af met 16%.
Het kasino in Scheveningen, de trots van
het vaderland en tot nu toe speelrots
in de branding, ging ook al achteruit in
bezoekerstal. Voor het eerst (met 3,8%)
maar vast niet voor het laatst.

• Door middel van een open dag wil
Oefening Staalt Spieren,morgen, zaterdag 25 september, de bewoners van
Zandvoort kennis laten maken met
een staalkaart van indoorsporten. Vanaf 14,00 - 17.00 uur worden in de Van
Pagéehal in nieuw noord voor het sportminnend publiek demonstraties gegeven
van o.a. peuter/kleutergymnastiek, jazzballet, athletiek en keurturnen. Toeschouwers die in vervoering raken door
het gebodene kunnen hun spierkonditie
beproeven aan de in de hal opgestelde
gymtoestellen. Vanzelfsprekend onder deskundig toezicht

De kasinoraad hoopt het tij te keren
iJoor de invoering van nieuwe spelen.
American roulette en Baccarat om te
beginnen. Maar wie weet komt 'mens
erger je niet' en'knobbelen' ook nog
aan de beurt.

hebben jonge agenten
flatneurose?

In plaats van kaarten.
Onverwacht is vredig van ons heengegaan mijn man, onze vader, grootvader, mijn broer, onze zwager en oom,
LAMBERTUS JOHANNES RINKEL,

De spreuk op het wapenschild van de
badplaatspolitie, in vertaling: 'hij waakt
zodat u kunt rusten' wordt heden ten
dage in het ekstreme doorgevoerd. De
handhavers van orde en rust waken, zo
bleek op de kommissievergadering algemene zaken afgelopen dinsdag,tot ze
er bij neer vallen. Zij doen letterlijk
geen oo4 meer dicht.

op de leeftijdj/an 77 jaar.
Uit aller naam:
L.M. Rinkel-Spijer
2042 NP Zandvoort, 23 september 1982.
Wilhelminaweg 16
De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 28 september a.s. om 10.30
uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort Geen gelegenheid tot bezoek.

Een bedroevende situatie volgens korpschef Menkhorst, die het gevolg zou zijn
van de huisvesting in de zandvoortse
flats. De nachtwakers zijn dagslapers,
maar het rumoer van het dagelijks leven in de stapelwoningen geeft maar
weinig kans op een ongestoord verblijf
in dromenland.
In de nota van aanbieding die de kommissie bij de eerste ronde van de begrotingsbehandeling de revue liet passeren, werd er melding van gemaakt dat
bezuinigingen op de posten van opleiding en aanstelling van agenten en
van verplaatsingskosten niet mogelijk
was, omdat het verloop binnen het
korps zo groot was. Dit jaar is het verloop al meer dan 10%, het dubbele
van het landelijk gemiddelde. Als voornaamste reden geldt de 'slechte' huisvesting in flats en de problemen voor
nieuwe leden van het korps om woonruimte te vinden. Als de agenten een
leuk huisje elders in het land kunnen
krijgen, zijn ze snel vertrokken uit de
gemeente. Daar hoeven ze nauwelijks
een onrustig dagje over te slapen.
De kommissieleden van pvda, cda en
gemeentebelangen vonden de uitspraak
over de beroerde huisvesting maar van
dubieuze aard. Pvda-er Toonen wees
er op dat driekwart van de zandvoorters op dezelfde wijze is gehuisvest en
vond het kreeren van een uitzonderingspositie voor de gemeentelijke veiligheidsdienst niet in de haak. En ook christendemokraat van As voelde er weinig voor
de schaarse hoeveelheid eengezinswoningen in de badplaats bij voorrang toe
te wijzen aan de dienaren van Hermandad. Volgens Jaap Koning van gemeentebelangen was het een luukse-probleem:
op de boulevard wonen is nu eenmaal
niet iedereen gegeven.

nieuws
kort & klem

• Door Dick Bruna in simpele lijnen
en kleurvakken ontworpen boekomslagen, illustraties van kinderboeken
en affiesjes zijn vanaf 8 oktober te.m.
5 december te bezichtigen in het kultureel centrum aan het Gasthuisplein.
De ekspositie zal op vrijdag 8 oktober
worden ingeleid door een direktielid
van drukkerij van Rossum te Utrecht.
In deze drukkerij wordt veel van het
werk van Bruna vermenigvuldigd voor
de liefhebbers van zijn elementaire
grafiek.

familiebe.richten

familieberichten

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer van
de begraafplaats.
Vertrek vanaf de rouwkamar, Poststraat 7, Zandvoort om 10.15 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

De geheimzinnige ziekte van na-oorlogs nederland de flatneurose ,heeft nu
dus ook de sterke arm bereikt. Waar
moet dat heen.
Hopelijk kunnen de ordehandhavers
binnenkort zo nu en dan wat uitrusten bij de nieuw aan te schaffen kleurentelevisie van f.2.900,-. Inspraak nu-

raadslid Gielen mocht dan wel van mening zijn dat deze aanschaf overbodig
was -misschien omdat de vermoeide en
omwalde ogen van de korpsleden de
kleurige beelden niet meer zouden
kunnen verdragen, burgemeester Machielsen was desnoods bereid de kiekkast uit eigen zak te betalen. Dat zit
wel goed.

Algemene Kennisgeving
Met diepe droefheid moeten wij kennisgeven dat, na een noodlottig ongeval, op maandag 20 september 1982 uit ons midden is weggenomen mijn
innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma
JOHANNA VAN GELLEKOM geb. van Meetelen
o'p de leeftijd van 68 jaar.
Zandvoort:
Amsterdam:

vredesgeneraal bezocht
zandvoort
Generaal buiten dienst von Meyenfeldt
is er de man niet naar om krijgshaftige
taal uit te slaan. Integendeel, een vreedzaam gesprek is hem het liefst. Aan polarisatie heeft hij een broertje dood,
niet alleen tussen oost en west, of tussen de Nato-partners, maar ook in de
eigen gelederen van het l KV, het interkerkelijk vredesbera^d, dat dinsdageen diskussieavond otganiseerde
in het kader van de vredesweek '82.
Zoals IKV-inleider de Jong opmerkte:
vrede wil iedereen maar de wegen scheiden zich als de wijze waarop dat werkelijkheid moet worden aan de orde
komt. In zijn voordracht 'Kernontwapening utopie of realiteit' hield van
Meyenfeldt een pleidooi voor eenzijdige stappen met het doel tweezijdige
ontwapening op gang te brengen. De
militaire ekspert beperkte zich in zijn
verhaal niet tot de angstaanjagende
wapendreiging die de roep om ontwapening tegenwoordig steeds luider
doet klinken Onze veiligheid wordt
evenzeer bedreigd door de kloof tussen
arm en rijk. In het jaar 2000, meldde
de generaal, zullen een miljard mensen
in de 3e wereld zonder hoop in deze
wereld staan. Wat dat voor gevolgen
heeft laat zich slechts raden. Een andere
bedreiging is de steeds rampzaliger situatie van het miljeu.

Volgens de uit chu-kringen stammende
soldalenleider dient allereerst echter
de wapenspiraal doorbroken te worden.
De konfrontatiepolitiek van de grootmachten maakt immers ook de oplossing van de overige problemen zo goed
als onmogelijk. 'We zitten op een kruitvat dat elk moment kan ontploffen' aldus de generaal. De technologiese 'vooruitgang' maakt de wapensystemen wereldomvattend, steeds trefzekerder en
14 september - 20 september 1982. sneller. De dreiging van onmiddellijke
uitschakeling kan de wereldnaties bij
ondertrouwd: Johann Frederik van
het minste of geringste tot wanhoopsGroen en Georgina Elizabeth Chase.
akties brengen.
geboren: Leigh dochter van J.A. Allison en K.A. Taylor; Monique Margreet
Veel vertrouwen in onderhandelingen
dochter van H.J. van der Werff en Eliover wapenbeperking heeft de grijzenzabeth Geertruida M. Bosman; Ronald
de militair niet. Het wantrouwen tusDennis Patrick, zoon van R.B. de Lang
sen amerikanen en russen is daarvoor
en A.C. Kok.
te groot, de belangen te verschillend.
overleden: Anna Godfro, geb. Bark
Er moet dus méér gebeuren. Eenzijdige
oud 85 jaar ; Pleter Koreman, oud 66
stappen in de richting van kernontwajaar ; Pietertje Cornelia Bruinsma geb.
pening derhalve, temeer omdat dat geHollenberg, oud 82 jaar ; Hendrina Wilhelmina Kampes, oud 97 jaar.
zien het huidige arsenaal aan wapens
onze 'veiligheid' niet zal aantasten.

Maar ook dat zal futiel zijn, betoogde
de spreker, en niet meer dan symptoombestrijding als we niet tegelijkertijd de
nodige veranderingen aanbrengen in onze samenleving. Een nieuwe politiek gericht op verzoening in plaats van konfrontatie, grotere steun aan de 3e wereld en een internationale rechtsorde
onder auspiciën van de VN.
Een utopie blijft dit alles alleen als de
wereldburgers met de armen over elkaar
blijven zitten. Bij het bevorderen van
vrede en gerechtigheid, zo zei von Meyenfeldt, is voor iedereen een taak wéggelegd. In de politiek,in de krijgsmacht
zelf, het bedrijfsleven of vakbeweging,
op scholen, thuis en in de wijze waarop wij met eikaar omgaan.
De vredesbeweging kon zich jongstleden dinsdagavond geen beter pleitbezorger wensen dan deze realistiese maar
toch bevlogen vredesgeneraal.

den lip:

Amsterdam:
2042 AE Zandvoort, 22 september 1982.
Boulevard Paulus Loot 73

F.B. van Gellekom
C. Rottschafer-van Gellekom
J. Rottschafer
Carry en Nanda
F.B. van Gellekom jr.
H. van Gellekom-van den Berge
Mike, Barry, Frank en Annemarie
M. van Gellekom

Ingevolge haar wens heeft de begrafenis in stilte plaatsgevonden.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
ZUSTERDIENST
zaterdag 25 en zondag 26 september a s.
Zuster T. de Roode, Noorderstraat 30
tel. 16358.
APOTHEEK
Zeestraat apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71. tel. 13073

GELUKWENSEN
voor de jarige IBJE
en nog vele jaren.
KUSJES
Lotje
Peppie
Vince
Edje jr.

waterstanden
sept. H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
24 08.27
16.28
20.36 04.36
25
09.16
17.17
21.38
05.39
26
10.21
18.21
22.55
0657
27
10.39
18.37
23.22 07.23
28
11.56
19.55
-.-08.37
29 00.37 08.37
13.02
21.01
30 01.34 09.35
13.54
21.54
Springtij 19 sept. Doodtij 27 september

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 26 september a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru
GEREFORMEERDE KERK
zondag 26 september a.s.:
10.00 uur : Drs. F. Ledegang
PROTESTANTENBOND
zondag 26 september a.s.:
10.30 uur : ds. c. P. Hoekema
woensdag 29 september:
14.00 uur : vrouwenmiddag
20.00 uur : kaderbespreking
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 25 september a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 26 september a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met zang

eanduoortse Noerartf
vrede komt niet zomaar uit de lucht vallen.,

groeten uit zandvoort
Alleen de zeer sterken
onder de Zandvoorters
zullen zich de Haltestraat herinneren zoals
die op deze ansichtkaart
is afgebeeld. Toch zijn er
een paar aanknopingspunten waardoor ook de jon
geren zich kunnen oriënteren, zoals de brood- en
banketbakkerij Schipper
(thans Seysener) en de SaIon de Coiffure van de
heer Weideman waar nu
sinds jaar en dag kapper
Schaap mes en scheerkwast hanteert. De dorpspomp waaraan op deze
kaart naarstig wordt gezwengeld verloor, evenals de andere gemeentelijke pompen, zijn funktie na de komst van de
waterleiding. Als reklamezuil hebben sommige nog tal van jaren het
dorpsbeeld 'gesierd'.
KOLLEKTANTEN G E V R A A G D VOOR DIERENDAGKOLLEKTE
Zoals ieder jaar houdt de Vereniging
voor het Welzijn der Dieren ook dit
keer in verband met Dierendag een huis
aan huis kollekte. Het belangrijke werk
dat deze plaatselijke vereniging verricht
voor het dier in nood is zo langzamerhand voldoende bekend en ondervindt
allerwege sympathie. Men is dan ook
graag bereid hiervoor een offer(tje) te
brengen. Helaas zijn er, zoals gewoonlijk, weer veel te weinig kollektanten
om deze goede gaven in ontvangst te
nemen en daarom doet het bestuur een
dringend beroep op dierenvrienden
om zich in de week van 27 september tot
2 oktober een paar uurtjes vrij te maken
om te kollekteren. Op de nummers 14561
en 17418 wordt uw telefoniese aan melding graag genoteerd.

ROLS KI-K AM PIOENSCHAPPEN
SUKSES VOOR Z A N D V O O R T E R S
Afgelopen weekeind vonden de open
nederlandse rolski-kampioenschappen
plaats. Het deelnemersveld mocht aanzienlijk heten, meer dan 100 rolskiërs
waagden zich op de piste die gewoonlijk door brullende motoren in beslag
genomen wordt. 21 Buitenlanders, waaronder amerikanen, duitsers, belgen en
een fin hadden zich naar de badplaats
gespoed om deze sport in opkomst in
wedstrijdsfeer te beoefenen.
De estafette werd in de mistige zaterdagavond afgelegd. Hetusa-team bleek
onbetwistbaar het sterkste, bij de dames
rolde het team 'international' met o.a.
plaatsgenote Ingrid Gordijn als eerste
over de streep. Zondagmorgen in alle
vroegte startte de rolskiënde dames en
heren voor het nederlands kampioenschap. Zandvoortse en regionale deelnemers leverden uitstekende jjrestaties.
Erik Schalkwijk finiste als derde. Wim
Verzijlbergen won goud als beste veteraad. Rob Heres eindigde in de B-klasse als 11e en Ingrid Gordijn, al eerder
suksesvol op de estafette, veroverde een
4e plaats en een zilveren plak in de debutantenklasse.
De grote rolski-prijs van Zandvoort
speelde zich in de middag af onder de
ogen van het duizendkoppige publiek.
De enige fin in het gezelschap, Johnnie
Hardström, werd Grand Prix winnaar
'82. Zijn rondetijd van 9 min. 30 over
4,2 km. geeft een gemiddelde snelheid
van ruim 26 km. per uur op de kleine
wieltjes. Al met al een geslaagd evenement, georganiseerd door de entoesiaste
Peter Versteege, de rolski-langlaufvereniging en de nederlandse skivereniging.

Op de laatste dag van de kollekteweek
zal er op het Raadhuisplein zowel een
stand met propaganda-artikelen als een
rommelkraam worden opgesteld Vooral die laatste belooft weer een sukses te
worden. Tweedehands spullen zijn nog
steeds erg gewild en zo'n vlooienmarkt
brengt niet alleen een vrolijke stemming
op het Raadhuisplein maar ook veel geld
in het laadje. Mochten er lezers zijn die
voor de rommelkraam nog iets kunnen
missen (en dat 'iets' kan een vergiet
zijn, een tuinstoel, boeken, een pet, letterlijk alles) dan wordt het na een telefoontje op nummer 14561 graag bij u
weggehaald.

Rumoer is terreur.
Laten we zacht z$n voor elkaar.

belangrijke adressen
Meer ut/o r maf n uw-r «fe/uidriindir vn umi u daaraan kun! dot n kunt uoantragtn hif de Vc/i r/andst Stichting Gvluuihutdir po*lfiu> 381 2600 \J Dfllt

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Heeft u ook van het

rolskiën

op het circuit genoten?
Kom dan bij ons

rollen!
Roleto-dealer: Peter Versteege
Haltestraat 18 - tel. 1 4499

omroepers
Te huur gevraagd.voor de
wintermaanden: garage
voor sportwagen omgeving
Kostverlorenstraat. tel.
14813.
Gevraagd ZATERDAGHULP van 9.00 - 17.00 uur.
Garage Kooijman, ,olvodealer, Brederodestraat 610, tel. 13242.
Te huur per 15 oktober a.s.
voor permanente bewoning
aan zuid-boulevard, voor rustige dame of heer.
Een grote gemeub. kamer
met vrije keuken, bad en
toilet, 2 balkons. Metuitzicht op zee en duinen.
Te koop aangeboden
Prijs f 700.- p.m. inkl. verin Zandvoort: werkplaats
warming en elektra.
met
kantoor; plm. 200 m2
Brieven onder'nr. 710 bubedrijfsoppervlakte, plm.
ro van dit blad.
350 m2 eigen grond.
Prijs n.o.t.k. Tel. 17784.
de NIEUWE herfst en wintercollectie van Herman
1948
1978
30jur tandtechnieker
Harms schoenen wordt
kunstgebitrepuitie, etc.
vanavond geshowd in Hotel
A.RTTMAN
Keur.
Tekfoon 14365

steun
ons werk
L'fi

INTERNATIONAL
L
Ö110
454000

Rolski - langlaufvereniging
Zandvoort - Thorbeckestraat 26
telefoon 1 37 83
Haal warmte en kleur in uw huis
bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

OPOENEiïEIM
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodqieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 -1 84 84*

HERMAN HARMS SCHOENEN
Grote Krocht 20
wegens overkompleet
fe koop
6 st. kantoorfauteuils
a f 15,5 st. idem, met skay
a f 25,1 st. tafel 0 70 cm met tussenblada f 20,
1 st. tafel 0 116 cm met formicablad

a f 40,1 st. kantoortafel 150 x 80 erna f 40,1 st. bureaustoel, draaibaar a f 15,1 st. 2-persoonsbed 130x90 cm

c'estbon

nieuwe oogst abrikozen
per 500 gram f 9,95

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

HERFST!
Jacks, warm en sportief
van f 79,- tot f 239,-

OPEN HUIS
Op zaterdag 25 september 1982
14.00 tot 16.00 uur.
KOSTVERLORENSTRAAT 51
Half vrijstaand woonhuis met 4 slaapkamers,
garage en tuin
Vraagprijs f 198.000,- k.k.
boe gevraagd.
Voor verdere inl. mak. o.g.
H.W. COSTER b.v.

telefoon 15531

af 20,-

1 st. 1-persoonsbed 90x185 erna f 15,1 st. stapelbed 80x190 cm a f 25,Adviesbureau voor Bouwkosten
CALCU b.v.
tel. 02507-1 51 44, b.g.g. 1 2383
hr. P. Hoogvorst

DOE HET NU!

KERKSTR.20

• TEL: 13136

EJTUTI

voor f 82,50 per maand onbeperkt
tennissen via een winterpasje.
(27 september t.e.m. 1 april;
via het afhangsysteem).
Bel voor informatie:
'DE DUINPAN1
Vondellaan 57 - tel. 12170

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:
t. de flatwoning
flemingstraat 92
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamer,
berging, blokverwarming.
Huurprijs f 562,65 per maand.

10 keiharde guldens inruilwaarde voor uw
OUDE PANTALON
bij aankoop van een nieuwe bij

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg-,
en onderhoudswerk

2. de flatwoning
keesomstraat 471
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokvrwarming.douche
Huurprijs f 571,95 per maand.

PHILIPSEN MANNENMODE
Haltestraat 40-42
Telefoon 1 6218

Burgemeester en Wethouder van Zandvoort
verlenen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. tweepersoonshuishoudens

OOK
ZONDAGS
GEOPEND

zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

restauron

3. de garage
keesomstraat T
Inschrijving op deze garage is vrij voor alle
leden.
De toewijzing van deze woningen en garage
geschiedt in volgorde van het lidmaatschapnummer van de vereniging.
Belangstellende leden dienen uiterlijk op
dinsdag 28 september vóór 7 uur des avonds,
se h rif te l ij k te reageren. Bij de inschrijving
dient u het lidmaatschapnummer en geboortedatum te vermelden. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van ons kantoor
op het adres Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College^an
burgemeester en wethouder van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 30 september
1982 om 2uur in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

&

v. d.mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 Tel. 12596 b.g.g. 13769

voer:

LUXAFLEX JatoczMn,
HORREN en
ROLGORDUNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offert*.

A.M. FOLKERS

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.

Drukwerk voor iedereen!

Van Petegem

ÏERSTEE6E
bv

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

HALTiSTRAAT 49

ZANDVOÖKT

verzekeringskantoor
Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

D R U K K E R IJ

Duhienvoorden

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap
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gemeentebestuur zet verenigingen
volgend jaar op de minlijn
• De mooie lange zomer heeft de koopkracht voor het najaar blijkbaar stevig
aangetast. De winkel waar van de zandvoortse middenstanders heeft te lijden
onder al te grijpgrage vingers. Dinsdagmorgen werd een 66-jarige zandvoorter
opgepakt die in een winkel aan de Grote Krocht boodschappen ter waarde van
f.38,- deed zonder af te rekenen. Ook
een hoogbejaarde duitse gast schatte de
gastvrijheid van de badplaats wat al te
hooft. Een winkel aan het Raadhuisplein werd daarvan de dupe voor f.7,75
aan winkelwaarde. Vrijdag was de Oranjestraat aan de beurt. Een plaatsgenoot
vond het de moeite niet waard voor zijn
winkel plezier a f.11,43 de beurs te openen. Zondag tenslotte vergreep een 20jarige engelse zich aan een leren broek
uit een bedrijf aan de Kerkstraat.
Na de zomer-pyromanen lijkt het nu
tijd te zijn voor de herfst-kleptomanen.

Het was onontkoombaar, ledereen kon
op zijn vingers aftellen dat in 1983 de
bezuinigingen ook de instellingen en verenigingen in Zandvoort zouden treffen
die subsidie verwachten van de plaatselij ke overheid. Het raadsvoorstel 'subsidieverzoeken 1983' laat er geen misverstanden over bestaan.
Van de burgerij wordt tegelijkertijd een
grotere bijdrage gevraagd voor het gebruiken van en deelname aan lokale aktiviteiten. De nul- of minlijn geldt zeker niet voor kontributie e.d. Het profijtbeginsel wordt met andere woorclen voortvarend door gevoerd. De vorige wethouder van financiën Aukema
en de huidige, Flieringa, hebben zich
daar onomwonden voorstander van
verklaard. Begrijpelijk als we de financiële positie van de overheid bezien,
maar daarom niet minder dramaties
voor een aantal gemeentenaren.
Anders dan op rijksnivo is het in gemeentes immers niet goed mogelijk
rekening te houden met de financiële
draagkracht van mensen. Met name de
grotere gezinnen met een smalle beurs
krijgen het zwaar te verduren. Niet
voor niets is het woord 'bijstandskinderen' in een aantal gemeenten al aardig ingeburgerd.
Het raadsvoorstel loopt t.a.v. het sociaal-kultureel werk zoveel mogelijk
evenwijdig met het advies van de welzijnskommissie. Basis daarvan is het
gegeven dat de uitgaven in 1983 niet
mogen uitgaan boven die van 1982.
De welzijnskommissie spreekt dan ook
heel eerlijk overeen minlijn, hetzelfde geld is tenslotte in '83 minder waard.
Het kollege van b en w zweert echter
bij de term 'nullijn', waar het hetzelf- de bedoelt.
De kontributies gaan, trendmatig zoals
dat heet, met 5°/o omhoog. Dat is een
voorwaarde voor subsidiëring. Het lidmaatschap van de openbare bibliotheek
gaat f 18,- kosten, een forse stijging
opgelegd door het ministerie van CRM.
B en w stellen voor de zogenaamde
waarderingssubsidies in 1984 af te
schaffen. Dat zijn bijdragen aan instellingen die geen speciale plaatselijke
binding hebben, zoals het Leger des
Heils, de Nierstichting, de Hartstichting enzovoort. Ook de sportklups hoeven niet te rekenen op klementie. Het
gewest Kennemerland heeft de gemeenten gevraagd de sportsubsidies
aan te passen: een bedrag pervereniging van f 457,77,een bedrag per
jeugdlid:f 9,56 en een bijdrage in de
sportkeuring van f 5,06. In Zandvoort
is dat resp. f 407,-, f 8,50 en f 4,50.
Dat is al zo sinds 1980 en sindsdien niet
meer verhoogd. Ook in 1983 zal daar
geen sprake van zijn als het kollege
zijn zin krijgt. Het dagelijks bestuur
vindt dat de gemeente zich op sportgebied toch al niet onbetuigd laat Genoemd worden de totstandkoming van
sportakkomodaties en het onderhoud
daarvan.
Of er in het sociaal kulturele beleid nog
ruimte is voor nieuwe aktiviteiten is
zeer de vraag. In het voorgestelde programma van de welzijnskommissie staat
daarvoor een post van f 8.000.-. Dat is
in de gemeentebegroting niet meer terug te vinden. B en w verklaren dat ver-

•De botsing tussen 2 personenauto's
op de kruising van de Burg.van Alphenstraat en de Dr.Smitstraat, waarover wij
vorige week berichtten, heeft toch nog
geresulteerd in een dodelijk ongeval.
Vorige week maandag overleed in het
hospitaal de 68-jarige vrouw, die na de
aanrijding in coma werd opgenomen.

eigen bijdrage voor het lenen van boeken gaat in 1983 flink omhoog

schil door de uiteenlopende tijdsplanning van programma en begroting. Een
duistere formulering en een groot
vraagteken, vindt ook Hans Hogendoorn, voorzitter van de welzijnskommissie Komt het bedrag voor nieuwe
aktiviteiten nu alsnog in de begroting
of niet? De welzijnskommissie zal
daar zeker nog opheldering over vra
gen.
Elders in het raadsvoorstel lijkt het gemeentebestuur overigens helder genoeg. Ruimte voor nieuw beleid is
niet aanwezig, mogelijkheden om het
subsidiebeleid uit te breiden door het
honoreren van nieuwe verzoeken zijn
er niet, aldus b en w.
Rooskleurig ziet het er al met al niet
uit voor de verenigingen en voor de aktieve zandvoorters die nog met plannen rondlopen. De gemeente heeft in
maart zelfs aan de verenigingen gevraagd wat de gevolgen zouden zijn als
ze haar bijdragen zou verminderen met
5 of 15°/o. Een schot voor de- boeg dat
op eigen houtje afgevuurd werd. Tot

waterstanden
29
30

00.37
08.37
01.34 09.35

13.02 21.01
13.54 21.54

L.W.
okt. H.W.
H.W.
L.W.
1 02.13
14.33
22.33
10.13
23.08
2 02.46
10.45
15.07
15.41
11.24
23.43
3 03.25
00.14
4 04.00
12.00
16.14
16.49
5 04.30 12.31
00.47
12.59
01.25
6 04.59
17.26
7 05.40 13.39
17.59
01.59
18.35
8 06.23
14.23
02.36
19.25
03.25
9 07.11 15.13
20.45
04.45
10 08.13
16.16
09.34
22.27
06.27
17.35
11
- .12
11.08 19.08
08.01
08.01
12.30
13 00.01
20.31
14 01.07
13.32
21.33
09.08
15 01 49 09.49
14.17
22.17
Springtij 5 okt . Doodtij 1 2 oktober

grote verbolgenheid van de weizijnskommissie die weer eens gepasseerd
werd. De vraag ligt voor de hand of de

foto: arent dudok van heel

kommissie eigenlijk wel serieus genomen wordt door de lokale beleidvoerders.

• Een 59-jarige bewoner van GrootBentveld kreeg vrijdagavond de schrik
van zijn leven toen 8 mannen het pand
o.igevraagd binnendrongen. De deur en
een aantal ruiten werden daarbij vernield en de bewoner kreeg een tik met
een houten hamer op het gelukkig weerbarstige hoofd.

woningbouw op klimopterrein
tegen zere been van omwonenden
De bewoners van de Dr. de Visserstraat
en omgeving zijn bijzonder gesteld op
hun rust en, wat belangrijker is, op de
taksatiewaarde van hun huizen. Sociale
woningbouw in de nabijheid van hun
woonpanden vinden zij daarom hoogst
onbehoorlijk.
Als het aan de gemeente Zandvoort ligt
verschijnt op de plaats van de voormalige Klimopschool zo pauw mogelijk
een laagbouwkompleks van 26 woningwetwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De nood is tenslotte
hoog en de taksatiewaarde van de woonellende onder zandvoorters telt voor
het gemeentebestuur zwaar. Om die reden ook kon een eerder plan van publieke werken voor de bouw van slechts
5 eensgezinswoningen in de premiekuop
B-en koopsektor geen genade vinden
in de ogen van raad en kollege.

De veronderstelde waardevermindering
van hun huizen zagen ze met lede ogen
aan, de rust in de buurt zou nu niet
meer verstoord worden door kinderrumoer, maar door jonge huisbewoners
die geen boodschap plegen te hebben
aan schooltijden. Bovendien zat de toename van het autoverkeer en de afname van de parkeerruimte hen niet lekker. Kommer en kwel derhalve, want
de fiets verplicht voorschrijven aan de
huurders van woningwetwoningen is
ook de gemeente Zandvoort niet gegeven.
De heer Sandbergen van de dienst volkshuisvesting kon praten als de legenda-

tiese Brugman en keer op keer wijzen
op de ontstellende woningnood en hst
gebrek aan beschikbare bouwruimte,
het mocht niet baten. Een aantal van
de klagende burgers heeft al door laten
schemeren de gemeente aansprakelijk
te stellen voor de waardevermindering
van eigen huis en (open) haard. Erg bezargd hoeft het gemeentebestuur zich
daarover vermoedelijk niette maken. Er
is, zoals burgemeester Machielsen al
eerder in een kommissievergadering
meedeelde, jurisprudentie over aangelegenheden als deze, waarbij de klagers op dit punt in het ongelijk gesteld
werden.

Nog voordat de plannen goed en wel
rond waren, klommen een aantal ingezetenen, die aan het eigen ongestoorde
woongenot de voorkeur gaven, in de
pen om te protesteren. Op de hoorzitting vorige week maandag in het Provinciehuis aan de Dreef te Haarlem deden ze het nog eens dunnetjes over.

eanduoortse Noerartf
gemeente trapt tegen 't zere been

hardwerkend zvm-team moest buigen
voor koploper stormvogels

gemeente
zandvoort
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 4 oktober 1982
gedurende 14 dagen ter gemeentesekretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, de volgende bouwplannen ter visie
liggen:
1. Uitbreiding woning Brederodestraat 31;
2. Idem Louis Davidsstraat 15;
3. Idem Koningstraat 30;
4. Idem Cort v.d. Lindenstraat 44.

De magere 1 - O overwinning vorige week
op N FC, méér nog het daarbij vertoonde
spel van de meeuwen, leek al een aankondiging van moeilijker tijden dan
ZVM afgelopen tijd gewend was.
Dat de Stormvogels uit Umuiden jongstleden zondag het vonnis over de zandvoorters voltrokken hebben, lag echter
niet aan een slechte vorm van de badplaatsbewoners, of aan gebrek aan inzet.
De koploper van de eerste klasse won
met 2-0 maar ZVM liet zich allerminst
willoos naar de slachtbank leiden.
Gehandikapt door de afwezigheid van
Duncan Pratt (blessure) en Ed Vastenhouw (schorsing) wist ZVM, dat Engel
Koper en Robbert Koning als vervangers inzette, het de favoriet voor de
titel toch knap lastig te maken. Het
aanvalslustige Umuider team verscheen
direkt in het begin al enkele malen
voor het doel van Ed Steffers, maar
de stevige bries in de rug van de Stormvogels maakte de precisie van hun schoten erg wisselvallig. Die gingen vaak
hoog over. De zandvoortse doelman,
die de gehele wedstrijd een glansrol
vervulde, wist wel raad met de overige
ballen.

Tijdens de termijn van de ter inzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen indienen.
De burgemeester van Zandvoort,
H. Machielsen.

agenda

Lindenstraat 44.
b. voorbereidingsbesluit ParadijsWeg 14.
c. voorbereidingsbesluit burg. Nawijnlaan 22.
7. Bijdrage in de kosten van maatschappelijke voorziening voor drugsverslaafden
voor de eerste werkbijeenkomst van
8. Permanente sfeerverlichting.
de nieuwe gemeenteraad hedenavond
9. Arbeidsvoorwaarden overheidspersoin het dorpskantoor. De vergadering
neel per 1 juli 1982.
begint om 20.00 uur.
10. Wijziging verordening op de heffing
en invordering rioolafvoerrechten
en op de afvalstoffenheffing/reini1. Notulen van de vergadering van 31
gingsrechten.
augustus en 7 september 1982.
11. Benoemingen enz.:
2. Ingekomen stukken:
a. benoeming leden en plv. leden
brief dd. 27 augustus 1982 van het
woonru imtekommissie
Hoogheemraadschap van Rijnland
b. benoeming lid en plv. lid adviesinzake de benoeming van een hoofdkommissie vleeskeuringsdienst.
ingeland en hoofdingeland-plaatsverc. aanwijzing leden algemeen bevanger voor de waterkwaliteit.
stuur Regionale Brandweer Kenne3. Begrotingswijzigingen, enz.
merland.
36e wijziging gemeentebegroting
d. Benoeming leden bestuur Belan1982.
gengemeenschap Drinkwatervoor4. Onderwijsaangelegenheden:
ziening Zuid-Kennemerland en het
a. eerste inrichting tweede lokaal
algemeen bestuur WaterproduktiebeNicolaasschool voor kleuterondrijf Zuid Kennemerland.
derwijs.
b. tarieven sportzaalakkommodaties. 12. Rondvraag.
5. Transakties onroerend goed.
6. Bestemmingsplannen e.d..
a. voorbereidingsbesluit Cort v.d.
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ouderwets aandoende vlijt werd niet beloond...

Stormvogels moeten de meeuwen, lijkt
Onverdroten trokken de zandvoorters
ons, in staat geacht worden de klup
in de tweede helft op naar het Umuider deelgebied. Steef Water schoot een- uit de bollenstreek onder de duim te
Een aantal hoekschoppen en een vrije
maal rakelings langs en op een verrassen- houden.
trap vanaf de rand van het strafschopde voorzet van van der Mey moest keegebied leverden de Umuidenaren niets
per van Kampen alles in het werk steltastbaars op. Ook ZVM schuwde de
len om Kees Bruin de baas te blijven.
Hieronder volgt de stand van zaken
aanval niet als het maar even de kans
De meeuwendefensie hield de tegenin het klassement van de eerste klasse
kreeg zich aan de druk te ontworstestanders naar behoren in bedwang. Een
KNVB bij de zondagamateurs:
len. Zo verscheen Jos van der Mey
kwartier voor het einde had een aan
voor doelman van Kampen maar zijn
Zandvoort toegewezen strafschop de
Stormvogels
4-7
schot werd kundige gepareerd. Een
ommekeer in de wedstrijd kunnen beJOS
3-5
zandvoortse hoekschop bracht eventekenen. Aanvoerder Richard Kerkman
Zandvoortm.
3-4
min resultaat.
kon de bal echter niet in de touwen
AFC'34
3-4
Vlak voor de rust tekenden de Stormkrijgen. Zoals zo vaak na een dergelijk
Lugdunutn
3-4
vogels het eerste doelpunt aan, toen
triest gebeuren viel het beslissende
DRC
3-3
Steffers het leer niet voldoende onder
doelpunt juist aan de andere kant. Een
DWS
3-3
kontrole kon krijgen. Van Leeuwen
voorzet uit een ijmuider stormloop
Aalsmeer
2-2
was er als de kippen bij en skoorde 1 - 0. werd door Robbert Koning per abuis
SEW
3-2
in eigen doel gedeponeerd. Daarmee
N FC
4-2
was het pleit beslist.
Spartaan
2-1
DCG
3- 1
A.s. zondag speelt ZVM weer thuis,
SDW
2-0
Aalsmeer is dan de geduchte rivaal.
Gezien het uitstekende spel tegen de
GEVONDEN VOORWERPEN
Afgelopen maand werden navolgende
door het publiek gevonden voorwerpen
alsmede huisdieren bij de politie gedeponeerd. Zij kunnen vanaf heden door
de eigenaars aan het buro hogeweg tel. 13043-worden afgehaald.

diner en modekollektie
streling van de maag en 't oog

blauw linnen tas met inhoud, brillen,
honden, stormlantaarn, portefeuille,
portemonnees, windjacks, valhelm,
kat, tennistas, honderiem, zonnebril,
geldcassette, tasje inh. o.a. personalausweis, ijzerzaag, kinderjacks, fotonegatieven met opnamen van jazz-musici,
beauty-case, salvacolina tabletten en
rood tasje met inhoud.
Kijkdagen gevonden fietsen iedere 2e
en 4e woensdag van de maand tussen
14.00 en 15.00 uur.

Tijdens de kulinaire modeshow vorige
week vrijdag in hotel Keur viel er veel
te genieten. Op beide terreinen wel te
verstaan want tussen de gangen van
het voortreffelijke diner, waarvoor chefkok Jan Gottmer aan het slot van de
avond een welverdiend applaus in ontvangst mocht nemen, toonde een vijftal mannequins de uitgebreide winterkollektie die Lida Bromet momenteel
in huis heeft
Het afscheid van de onvolprezen afgelopen zomer wordt de dames wel gemakkelijk gemaakt doordat de kleren
waarmee ze hun wintergarderobe kunnen aanvullen verrukkelijk zijn. In beeldige jumpers, gedragen op pantalons
van uitstekende snit, zullen de moderne
vrouwen zich deze winter niet alleen gekleed maar ook behaaglijk voelen. En
dat zowel overdag als 's avonds want de
fluwelen stretch pantalons, waarvan we
een eksemplaar in een mooie tint bordeaux (f 169,-) voor u noteerden, zijn
uiterst geschikt voor feestjes, zeker
mevr. Kraan-Meeth
wanneer ze gekompleteerd worden met
pumps in dezelfde kleur en een fraaie
bloes. Maar ook de bandplooipantalon
en de pantalon in een beige wollen f lanel, waarop resp. een trui van Pringle
of Scotland en een chique Lady Arrow
bloes (f 115,-) gedragen werd, zijn het

vermelden waard. Nog even terugkomend op het schoeisel, dit werd geleverd door Herman Harms die behalve
de avondschoenen, waaronder een flat-teus lakschoentje met enkel bandje, een
uitgelezen kollektie Helioform schoenen en laarsen in voorraad heeft. Van
de onderdanen van de mannequins
gaan we even naar hun kapsels die door
kappel Michael van de Passage zo deskundig waren behandeld dat ze ondanks
alle verkleedpartijen onberispelijk bleven zitten: Weer terug bij de show
noemen we graag een alleraardigst japonnetje in een fraaie ruit, een suedezet pakje bestaande uit rok en spencer,
en een korrekt broekpak van Tony S
in een visgraat tweed. Dit keer, en
dat misten we bij de vorige show van
Lida Bromet, was er ook aandacht geschonken aan de volslanke vrouw. De
mannequin die maat 44 toonde zag er
voortreffelijk uit in een gebreid ensemble van f 369,-. Ook de bloes van Spot-light, vervaardigd van een wollen crêpe
stond haar uitstekend. Annemarie, Coby,
Ingrid, Ivonne en Nancy, geen beroepsmannequins maar desondanks heel verdienstelijk, werden na afloop door mevrouw Bromet, die zelf de show presenteerde, in de bloemetjes gezet. Nog
niet eerder zagen we een modeshow
waar de heren der schepping zo ruim
vertegenwoordigd waren als vrijdagavond.
Best leuk die belangstelling, al zijn we
er van overtuigd dat negen en negentig
procent van hun interesse uitging naar
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het uit zes gangen bestaande diner.
Mevrouw Duivenvoorde van hotel Keur,
die dit kulinaire festijn mogelijk had gemaakt, liep in haar toespraak even vooruit op het vijfenzeventig-jarig bestaan
van het hotel in 1983, in verband waarmee het hele jaar door speciale arrangementen zullen worden aangeboden. Een
belangrijk aandeel in het sukses van deze
avond had jazz-pianist Hans Keune door
de voortreffelijke wijze waarop hij de
achtergrondmuziek verzorgde. Op 8
oktober zal hij in The New Orleans
zaal van hotel Keur opnieuw te beluisteren zijn wanneer daar een konsert
wordt gegeven door The Beale Street
Jazzband, bestaande uit musici van o.a.
The Dutch Swing College Band. Het geheel wordt georganiseerd door Hans
Bank en Alf red Abbenes.

omroepers
Echtpaar vraagt woonruimte
in Zandvoort, liefst begane
grond. Tel.020 - 187608

1948
1978
30jur tindtechnieker
Icunftfebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

82e jaargang no. 73

vrijdag 1 oktober 1982

eanduoorbe haeranr
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

rijdt grand prix volgend jaar
middenstand in de wielen?

kort & iliiri

De plaatselijke winkeliers, sinds mensenheugenis het schild ende betrouwen van
het zandvoortse circuitbedrijf, zijn al Ierminst te spreken over het idee van de
racebaanleiding om de Grote Prijs van
Zandvoort volgend jaar tijdens de Pinksterdagen te laten verrijden.

• Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zandvoort, geeft in de komende
wintermaanden opnieuw een ehbo-kursus. De lessen beginnen op donderdag
7 oktober a.s. en zullen worden gegeven
in Hotel Keur, Zeestraat 49. Aanvang
20.00 uur.
Opgave voor deelname en eventuele
verdere informatie op de eerste kursusavond.

De wederzijdse zakelijke trouw van beide partijen, die al jarenlang in ieder geval met de moncj beleden wordt, dreigt
grondig verstoord te worden nu het konkurrentiebeginsel openlijk aan het licht
treedt.

burgerlijke stand

Elk jaar zit Zandvoort in het pinksterweekeinde vol bezoekers,stampvol zelfs.
En tweemaal stampvol gaat nu eenmaal
niet, is de logiese gedachtengang van de
middenstanders. De samenkomst van
dagjesmensen en raceliefhebbers kan
alleen maar leiden tot chaotiese taferelen
en langdurig stilstaande files. Het ekstraatje dat de lokale ondernemers uit
een apart Grand Prix weekeinde plegen
te ontvangen, gaat hun neus voorbij.
De strandpachters hadden hun ergenis
over de raceplannen al eerder op schrift
gesteld, nu ligt er bij de Cenav tevens
een brief van de verontruste vvv. De
Handelsvereniging Hanze heeft van zijn
irritatie blijk gegeven en de plaatselijke
horekabond heeft de affaire ijlings op de
agenda gezet voor een ledenvergadering in
de komende week.

21 september - 27 september 1982
ondertrouwd: Jeroen Florentius
Theodorus Zwaanenburg en Amy Johanna Vivien Pickering.
gehuwd: Ronals Allebes en Alida
Johanna Pronk; Ronals Hans Paap en
Andrea Sagurna; Robertus Krippendorf
en Jannie Elisabeth Brouwer: Rudolf
Dirk Luttik en Frederika Hendrika van
Duijn.
geboren: Jorrit zoon van R.C.J. Willigers en E. van Bommel; Richard Jordy zoon van P.J. Veenman en M. van
der Berg.
overleden: Francisca Hendrika Alida van Rooij, oud 84 jaar; Gerhard
Hendricus van Senden, oud 80 j*m~,
Lambertus Johannes Rinkel, Mrt Tl
jaar.

Formule 1 tijdens pinksterweekend konkurrentie voor zandvoortse neringdoenden?

stekkie bestuur gaat procederen
tegen gemeente zandvoort

De direkteur van de autorenbaan, Jim
Vermeulen, doet lakoniek over de aanzwellende stroom protesten. Hij kan zich
de zakenf rustratie van de middenstanders wel voorstellen, maar verder dan de
Het besluit van de gemeenteraad om de
eigen circuitbeurs reikt zijn inlevingsplannen voor nieuwbouw van een wijkvermogen niet. Het formule 1 spektakel
centrum in Zandvoort nieuw noord in
moet komend jaar eindelijk eens wat
de ijskast te zetten, wordt door het bewinst opleveren. De pinksterdagen moestuur van het buurthuis in woord en
ten er voor zorgen dat aanzienlijk meer
daad aangevochten.
mensen dan voorheen het gebrul van de
motoren opzoeken. Zoals de eigen kassa
Het is van plan een beroep te doen op
rinkelt.rinkelt hij immers nergens.
de wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen (AROB) om de
Intussen is het zeer de vraag of Vermeugemeente te dwingen de beslissing te
len zelf bij deze aangelegenheid wel iets
herzien. In een brief aan het kollege van
in de melk te brokkelen heeft. De interb en w verwoorden bestuurders en menationale racekalender wordt nu eendewerkers van het aktiviteitenhuis Ijun
maal niet door de eeuwig optimistiese
teleurstelling en zetten ze uiteen waarbedrijfsleider ingevuld. De baas van de
om ze het resultaat van de raadsbesprebolid„-konstrukteurs Ecclestone daarkingen niet aksepteren.
entegen trekt aan heel wat touwtjes en
laat de poppetjes dansen. Ook de zandDe raad heeft, schrijven de vrijwilligers,
voortse.
hetsociaal-kultureel meerjarenplan '82
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PEETERS ZANDVOORT
DAN WEET U WEL
WAT IK BEDOEL

houder tijdens de welzijnskommissieOnder het motto: 't Stekkie moet blijvergadering over een eventueel tijdeven' is men gestart met een handtekeningenaktie en een enquête onder de
lijk gebruik van een vrijkomend schoolnoorderlingen. Affiesjes zullen worden
gebouw in oud-noord maakt het veropgehangen en er gaan spandoeken ver- trouwen in het beleid er ongetwijfeld
schijnen aan het huidige bouwvallige
niet groter op. De kommissie gaf Jongswijkhuis.
ma het voordeel van de twijfel. De wijkbewoners zal het zeker niet van hun
Jongstleden dinsdag wilde het kollege
aktieplannen afbrengen.
tijdens de raadsbijeenkomst nog niets
meedelen over de beantwoording van
de boze brief. In de rondvraag werd
verantwoordelijk wethouder Jongsma
aan de tand gevoeld door eks-bewindman Aukema. Eerder had Jongsma de
welzijnskommissie verteld dat er een
definitieve beslissing over 't Stekkie op
handen was. 'l k beloof u dat u binnen
het jaar uitsluitsel krijgt over het al
dan niet doorgaan van de nieuwbouw
-'85 goedgekeurd, waarin aan nieuwplannen, zei de vvd-er letterlijk. En als
bouw van het wijkgebouw hoge priorihet niet haalbaar blijkt, komt er een alteit werd gegeven. Ook het beleidsplan
ternatief op tafel. De socialist Aukema
voor 1983 is daar heel duidelijk in. Zij
testte de waarde van die uitspraak met
vinden het onverteerbaar dat een bouw- de vraag of dit een kollegestandpunt
plan dat besteksklaar is en waarvoor
was. Dat was (nog) niet het geval. Het
ook geld aanwezig is voor jaren tussen
betrof een persoonlijk standpunt van
de ïjsklontjes gezet wordt.
de nieuwe bestuurder. Het genoemde
ülternatief heette nu een 'aanvaardbare oplossing'. Een prive-toezegging
Tegelijkertijd zijn er akties op touw
derhalve die nog van alles kan betekegezet om de bevolking te mobiliseren.
nen, al staat één ding vast: het moet in
Een stencil dat huis aan huis In de
ieder geval haalbaar zijn voor de zandwijk verspreid is geeft informatie over
voortse schatkistbewaarders. Een haast
de mogelijkheden en aktiviteiten van
binnensmondse opmerking van de wét't Stekkie. Om daarmee door te kun
nen gaan is een nieuw gebouw dringend noodzakelijk, zeggen de buurthuiswerkers. Het is financieel haalbaar
want aan de gronduitgifte bij de bouw
van nieuw noord heeft de gemeente
een slordig anderhalf miljoen overgehouden. Maar in plaats van dat te be\
merfs fashion
steden aan de wijk pot de gemeente
grote houtstraat 124 / Haarlem
het geld op en laat het op de bank
telefoon 023-317763
staan.

een nieuwe,
spraiÜteleiicle
najaars- en
is binnen...

V.I.R

MORGEN START M l KROVOETBAL
IN GEMEENSCHAPSHUIS
Op zaterdag 2 oktober a.s. wordt in
Zandvoort het microvoetbalseizoen
1982-1983 geopend met een wedstrijdbijeenkomst voor deelnemers aan de
nationale kompetities. In twee verschillende wedstrijdklassen zullen de sterkste spelers van Nederland elkaar voor
het eerst in het nieuwe seizoen bestrijden, met als inzet het kampioenschap van Nederland.
In de FF-scale-kategorie betekent dit
onder meer het aantreden van Nederlands kampioen Rob van der Hoorn
uit Boskoop, die zijn titel al direkt moet
verdedigen tegen plaatsgenoot Ron Oskam, die vorig jaar op de gedeeld tweede plaats eindigde. Voor beide spelers
betreft het bovendien een eerste test
in de voorbereiding voor de Europacupwedstrijden in Zwitserland, waaraan
zij op 16 en 17 oktober a.s. zullen deelnemen. Eveneens in aktie komt de
Haagse roetinier -eks Nederlands kampioen en eks Europacuphouder - Bert
Mulder, die altijd garant staat voor een
spektakulaire wedstrijd.
In de 00-scale kategorie wordt een volkomen open strijd verwacht aangezien
de kampioen van het vorig jaar, Ronald
van den Bergjjit Schipluiden, niet meer
tot de deelnemers behoort. Als een der
kanshebbers wordt thans aangemerkt
Koen den Os uit Amsterdam.
De wedstrijden, die worden georganiseerd door de Subbuteo Micro Voetbalbond Nederland (SMVN) worden gehouden in het gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat 17 in Zaddvoort.
De aanvang is om 12.00 uur en de toegang tot de zaal is gratis.

iepziekte nog steeds
boomvijand no. 1 in zand voort

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 3 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. C. Mataheru.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 3 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. Jac P. Donsdorp
PROTESTANTENBOND
zondag 3 oktober a.s.:
10.30 uur : heer G. Vlutters r.k. Uithoorn.

De iepziekte blijft het bomen- en struin verlorenstraat (2], Teunisbloemfaan
(5), Westerduinweg (10), Zandvoortsekenbestand in Zandvoort teisteren. Om
de omvang van de epidemiese kwaal
• laan (5) bomen en verder diverse
zo veel mogelijk te beperken heeft het • struiken langs de Blinkertweg.
gemeentebestuur, na konsultatie van de
De hardhandige bestrijdingsoperatie
boomdeskundigen van de dienst van
treft niet alleen het openbaar groen in
publieke werken, besloten opnieuw
de gemeente, ook tal van bomen op
een aantal door de ziekte aangetaste
partikulier terrein moeten er aan gelobomen te laten rooien.
ven Ook hier blijken ZandvoortseDe enige methode om het virus te belaan en Kostverlorenstraat besmettiflgsstrijden, want een afdoend geneesmidhaarden, maar ook bomen in tuinen en
del de ziekte uit te bannen is totnogop erven aan Haarlemmerstraat, Wiltoe niet gevonden. De bijl aan de worhelrninaweg, Emmaweg en Zuidlaan
tel dus, in afwachting van de ontdekzijn aangetast en dienen derhalve te
king van de iepmedicijn.
verdwijnen. Dit om verdere verspreiding te voorkomen. Het kappen van
In Zandvoort en de buurtschap Bentbomen en struiken.alleen is overigens
veld gaat het om circa tweeëntwintig
niet voldoende om besmetting van
ongeneeslijk zieke eksemplaren die boandere eksemplaren tegen te gaan.
vendien een gevaar van besmetting
Stam en takken van het gevelde eksemvormen voor nog gezonde soortgenoplaar moeten vervolgens worden verten. Gerooid zijn of worden langs Kostbrand om de kans van overbrenging

Eanduoortse
l Nüeranr

tot het minimum te reducererj.
De besmetting door iepziekte wordt
veroorzaakt door de zogeheten iepenspintkevers, die hun broedplaatsen direkt onder de schors van een aangetaste iep hebben. Na de broedperiode
brengen jonge kevers de ziekte - een
soort schimmel- over naar ge2oncfe
bomen. Uitroeien van de kevers is
niet mogelijk, deelt de dieftst mee, maar
wel kunnen de broedhaarden van de
kevers worden opgespoord en opgeruimd.
Partikulieren van wie op hun terrein
staande iepen wegens de iepziekte moeten worden geveld, wordt daarom dringend aangeraden de bomen direkt na
het rooien te Verbranden. Ook na het
opslaan van de afgezaagde stammen
blijft het gevaar voor overbrenging van
de ziekte bestaan, waarschuwt de dienst
van publieke werken. Die is overigens
gaarne bereid nadere informaties over
voorkoming en bestrijding van de iepziekte te verstrekken aan ingezetenen die
in hun tuin één of meerdere eksemplaren van deze boomsoort hebben staan.
Dat kan telefonies geschieden door het
nummer 14841 (receptie gemeentehuis)
te draaien en te vragen naar toestel 153.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 2 oktober a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 3 oktober a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering metSt.
Caeciliakoor.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1. telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelljker over dingen die je
dwars zitten.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHE~EK
Zandvoortse Apoteek; H.B.A.
Mulder, tel. 13185
ZUSTERDIENST
zaterdag 2 en zondag 3 oktober a.s.
zuster J. Genuit, tel. 023-327700.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortse laan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuw*
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

raadskommissïe welzijn
dook in begroting '83
In tegenstelling tot de pijlsnelle vergadering van het dorpsbestuur afgelopen
dinsdag, waar nauwelijks iets over te
vermelden valt, bracht de bijeenkomst
van de raadskommissïe voor het maatschappelijk welzijn woensdagavond een
aantal interessante gemeentezaken op
het openbare podium.
De begrotingsvergadering werd zakelijk
en zonder veel omhaal van woorden geleid door wethouder Jongsma die zich
in korte tijd voortreffelijk bleek te
hebben ingewerkt in de reeks beleidsonderdelen.

en 5 eengezinshuizen per jaar vrijkomen, betekent het, zei de ambtenaar,
dat er wachttijden van jaren ontstaan,
zelfs voor de meest schrijnende gevallen. Richard van As die geïnformeerd
wilde worden over het doorstromingseffekt van de nieuwbouw bij het Huis
in de Duinen, moeit in zijn hoopvolle
verwachtingen teleurgesteld worden.
De hoge huren hebben blijkbaar velen
afgeschrikt, want slechts vier verhuizende bejaarden laten een woning achter die de gemeente kan toewijzen aan
anderen. De meeste anderen komen
uit de partikuliere sektor.

De dorpsbegroting voor 1983 is, zoals
cda-er Van As het uitdrukte.als bruidschat bij het nieuwe kollegehuwelijk
meegegeven door het vorige dagelijks
bestuur. Ineke Wind (pvda) en Van As
wilden daarom graag haring of kuit over
eventuele wijzigingen. Die zijn voor dit
jaar niet te verwachten, zei Jongsma,
hoogstens betreft het wijzigingen in de
kantlijn, want de kontinuiteit van het
gevoerde beleid kan niet abrupt onderbroken worden.

Als het aan de woensdag aanwezige
raadsleden ligt, kan de welzijnskommissie gerust zijn. De f 8.000.- voor nieuwe aktiviteiten, die wel in hetsoc. kult.
plan stond maar niet in de begroting
was terug te vinden, wordt wel degelijk
geboekt. Wethouder Jongsma probeerde nog een slag om de arm te houden,
Het was niet alleen het verschil in tijdsplanning tussen beide beleidsstukken,
zei hij, waardoor de post vervallen was.
Het hoofdstuk volkshuisvesting gaf Jaap De financiële situatie noopte tot voorzichtigheid, al had hij er persoonlijk
Methorst, aie gedurig namens de vvdalle vertrouwen in dat het geld gefourfraktie sprak, de gelegenheid om naar
neerd zou worden. De kommissie wenseen huisvestingsplan te vragen. Een
te echter het zekere voor het onzekere.
dergelijk totaalplan zal na afronding
Het bedrag diende daarom opgetekend
van de struktuurstudie en na de invoering van het urgentie-puntensysteem ze- te worden.
ker opgesteld worden,aldus de wethouder. Heemskerk, chef van de bewuste
afdeling, produceerde nog wat cijfermateriaal over de woningnood. Op dit
moment zijn er 1016 geregistreerde
woningzoekenden, waarvan 230 gezinnen met 1 of meer kinderen. 97 van het
totaal, bijna 10%, is zeer urgent. Omdat er gemiddeld maar 2 flats per maand

eanduoorhse NoeranJ*

Bij de behandeling van de subsidieverzoeken werd zichtbaar waar de wijzigingen 'in de kantlijn' te verwachten
zijn. De VVV en de sportverenigingen
kwamen er volgens vvd-er Methorst te
bekaaid vanaf en de liberalen zullen het
daar niet bij laten zitten. Bijna terloops
kwam ter sprake dat de bouw van een
nieuwe sporthal op losse schroeven
staat. Jongsma meldde dat men zich nu
al zorgen begint te maken over de bezettingsgraad van de bestaande akkommodaties. Onder druk van de steeds hogere
kosten loopt het gebruik van de sportzalen terug.

Niet onvermeld mag blijven dat het
Interparochieel Maatschappelijk Werk
voorlopig in het gelijk gesteld is, zo
bleek uit de woorden van Rita de Jong
(vvd), m.b.t. de weigering om naam en
toenaam van de klienten aan de gemeente door te spelen. Dat kan niet als voorwaarde voor subsidiëring gesteld worden volgens de kommissie voor beroepen bezwaarschriften. De bescherming
van de privacy heeft m.a.w. vooralsnog
voorrang boven de gemeentelijk kontrole over de subsidiecenten. Mevr. de
Jong bepleitte ervoor deze voorwaarde
voor een aandeel uit de dorpsbeurs niet
meer in dezelfde vorm aan te voeren en
het gesprek tussen IMW en sociale dienst
te hervatten, nu dit heikele punt van tafel is.
De drukbezochte vergadering had al met
al een aantal nieuwtjes in petto die een
gang naar de wethouderskamer van het
gemeentehuis aanmerkelijk boeiender
maakte dan een bezoek aan de raadsvergadering.

kasino feest in de lucht
Wat vliegt de tijd.
Het is al weer zes jaar geleden dat het
eerste legale kasino in ons land de deuren voor het goklustige publiek opende.
Zandvoort had de primeur en dat moet
worden gevierd vindt de direktie van
het speelhuis aan de boulevard. Binnen
met kulinaire specialiteiten en kulturele
aktiviteiten uit Italië en buiten met een
demonstratie parachute-springen door
een vijftal leden van een paraklup uit
Texel. Zij zullen morgen tussen
13.00 en 13.45 uur boven het strand-

gedeelte voor het kasino worden gelost op een vlieghoogte van circa 1600
meter. Voor dat de parachutes worden
geopend maken de vijf eerst nog een
vrije val die ongeveer vijftien sekonden
duurt en waarbij de icarussen snelheden
van om en nabij de 200 km per uur bereiken. Er is een duidelijke overeenkomst met het kasino in te bespeuren:
je moet er bijtijds mee ophouden anders is het risiko van het maken van
een lelijke smak levensgroot aanwezig.

hier
staat
uw
brief
Sociale woningbouw en waardevermindering.
De noodzaak van woningbouw is fel
verdedigd. De inwoners van de Dr. de
Visserstraat verdedigen hartstochtelijk
de waarde hunner huizen, hetgeen als
hun voornaamste argument werd ge
bruikt. Er is dus slechts verdedigd. Dat
voornaamste argument van de inwoners is opzichzelf al 'n droevige redenering. Hiertegen behoeft men niet
eens iets belangrijks af te wegen. Hoe
veel mensen ter wereld hebben een eigen huis met tuin? Hoeveel verlangen
hiernaar? Wat doen de gelukkige huisbezitters? Zij wonen in angst en niet
eens voor de kans gedwongen te worden hun woning te verlaten doch voor
de kans dat ze zelf hun woning niet
kunnen opgeven wegens waardevermindering. Ik spreek niet speciaal tegen de onderhavige bewoners. Wij zijn
allen zo. Wij blijken alle speculanten
te zijn. En spreken over het verstoren
onzer rust. Alsof wij die hebben.
wil reijer

sport-spel
o De badmintonspelers en speelsters van
de B.C. Lotus hebben afgelopen zondag weer menige shuttle geslagen. Met
wisselend sukses. De uitslagen van deze
kompetitieronde:
Excelsior
Lotus 1 8 - 0
Velsen 2
Lotus 2 3 - 5
Nab Spirit 3 - Lotus 3 3 - 5
Lotus 4 5 - 3
UVO6
Meent Meppers - Lotus 6 7 - 1
Slotermeer 12 - Lotus 7 2 - 6
Lotus 9 6 - 2
TYBB 1
Haarlem 8
Lotus 1 0 8 - 0
DuinwijckCI - Lotus Cd 8 - O
A.S. zondag spelen de zandvoorters op
eigen terrein in de Pellikaanhal. Om
10.00 uur betreden de volgende teams
de zaal :
Lotus 6
DS 4
Lotus 7
Weesp 9
Lotus 8
Nab Spirit 4
Insulinde 4
Lotus 9
Insulinde 3
Lotus 10
Lotus B1
Velsen B 1
Velsen C1
Lotus C1
's middags om 13.30 uur starten de
hogere teams:
Eridos 1
Lotus 1
Haarlem 4
Lotus 2
Insulinde 3
Lotus 3
Diemen 1
Lotus 4
Martinus A'veen 4
Lotus 5
Velsen A3
Lotus A1

Kodak Selekt Prints.
Geen gewone vakantiefoto's,
Met Kodak
Selekt Prints beleeft u
uw vakantie opnieuw.
Dat zijn foto's,
die exact vertellen
hoe het was.
Zo natuurgetrouw
zijn de kleuren.
Ontwikkeld en
afgedrukt door
Kodak zelf, de zekerheid van kwaliteit.
Prettige vakantie
gehad? Bij ons bent u
aan het juiste adres
met uw volgeschoten kleurenrolletje.
Ontwikkeld en afgedrukt door het
kleurenlaboratorium van Kodak zelf.

Foto Bakels

Kerkstraat 31, Zandvoort.

v. é. Werft
mijn bakker
•inds 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Kodak
Setekt Prints

Uw herinneringen
zijn het waard

Kodak
Selekt Prints

Tel. 12129

TINO STUIJ

heeft tot 1983 geen spreekuur,
voor spoedgevallen:
Darel Sukun
159-H-3P.E.C.H.S
Kashmirroad
Karachi 2914
Pakistan

VOOR UW SCHILDERWERK,
WIT EN BEHANGWERK
DE BOET
winkelcentrum nieuw noord
telefoon 15655

groeten uit zandvoort

DE COSTASTRAAT 2
Geheel gerenoveerde woning voorzien van
c.v. Ind. entree, woonkamer met luxe eiken
keuken, toilet, schuur met tuin en achterom.
1e Verd. 3 slaapkamers en douchegelegenheid.
Koopsom f 145.000.- k.k.
PIET LEFFERTSSTRAAT 27
Goed onderhouden woning voorzien van c.v.
Indeling: L-vormige woonkamer aan tuinzijde uitgebouwd, luxe open keuken, open
haard, toilet, schuur en tuin. 1e Verd. 3 slaapkamers, douche, 2e verd. royale slaapkamer via vaste trap te bereiken.
Koopsom f 159.000.- k.k.
KONINGINNEWEG 24
In perfecte staat verkerende woning met
tuin. Indeling: entree, woonkamer, keuken,
toilet, 1e Verdieping 1 slaapkamer, desnoods weer in tweeen te delen, luxe badkamer met ligbad.
Koopsom f 160.000.- k.k.
NASSAUPLEIN 3
Gezellige benedenwbning geheel gerenoveerd. Indeling: woonkamer, 2 slaapkamers,
keuken, douche, toilet, bijkeuken en schuur
gezellige zonnige tuin.
Koopsom slechts f 125.000.- k.k.

Een plank over de handkar waarmee Potte-Keessie (bijnaam van de in
1981 op 95-jarige leeftijd overleden heer Keur)
door de week serviesgoed
aan de man bracht stelde
hem in staat 's Zondags
een andere kant van zijn
bedrijf te laten zien, namelijk de verkoop van
prentbriefkaarten. Op
deze foto is hij daarmee
druk bezig, terzijde gestaan door zijn zuster
Gerritje. Achter haar
twee andere neringdoenden met een standplaats
op de Strand weg: de
eerste Zandvoortse
fruithandelaar M. Kemp
en zijn dochter Trijntje.

Inlichtingen H.W. COSTER b.v.

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg-,
en onderhoudswerk
zeestraat 40/2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

Geheel onverwachts is van mij
heengegaan mijn KEVER
Toekomstige rustplaats de sloop,
geen bezoek - geen bloemen
TINO

Openbare Bibliotheek
Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 14131
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Stap binnen bij ons
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ZANOVOORT 02507-12345

film-inn
- vrijdagavond 1 oktober: Barnes O
- vrijdagavond 15 oktober: La Strada
- vrijdagavond 29 oktober: La Provincale
- aanvang 21 uur en toegang gratis.
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exposities
- tekeningen van Mance Post (tot 4/10 in
expositiezaal)
- objecten van Wim Kruiswijk (vitrine's
tentoonstelling
- informatie over het werk van Pax Christi
(tot 13/10)

7 VERSTEEGE
Zes |aar garantie op de carrosserie tegen iP^»^^^^ doorroesten van binnenuit.
'Volgens ECE-norm met 1.124 cm3 motor. U hebt al een Samba LS (954 cm3) vanaf f 13.695,(incl. BTW, excl. af leveringskosten).

DEZE MAAND IN UW
BIBLIOTHEEK
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kinderboekenweek
- van 13 t/m 23 oktober wordt weer de jaarlijkse kinderboekenweek gevierd.
Voor de kinderen is er een speciaal
programma.
jeugdafdeling
- elke woensdagmiddag voorlezen voor kinderen van 4 tot 9 jaar.
- aanvang 2 uur en toegang is gratis.
fonotheek (grammofoonplaten-afdeling)
In deze maand zijn extra kollekties platen
aanwezig over de onderwerpen:
- filmmuziek, show en musical
- franse chansons
- blaasinstrumenten
- operette
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Handelsdrukwerk

U wilt het graag ?

D R U K K E R IJ

Dan willen wij het proberen
om tijdens de winter open te
blijven!

Van Petegem b.v.
Karkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

DOE HET NU!

Wij hebben een leuke WINTERKOLLEKTIE. o.a.:

•
•
•
•

Wist u dat u voor f 0,50 een grammofoonplaat mag lenen van de bibliotheek!

JASJES/JACKS/BROEKEN van OLLY
JURKJES van BUFFY
Div. SWEATERS en MAILLOTS
HANDGEBREIDE TRUIEN enz.

Misschien niet zoveel keus als u zomers gewend bent, maar zeker wel
de moeite waard om te komen kijken.

Hul wurmtt en kltur in uw huis
met blotnwn van blotm«nhui* J. Bluyi
U vindt er ook leuke dingen om als
geKhenk te geven.

J. BLUYS
HaltesUMtOS. tel. 12060

ALLE KLANTEN GRATIS KOFFIE.

voor f 82,50 per persoon onbeperkt
tennissen via een winterpasje.
(27 september t.e.m. 1 april;
via het afhangsysteem).
Bel voor informatie:
'DE DUINPAN'
VondetJaan 57 - tel. 12170

Openingstijden: woensdag tl m zaterdag van 11.30 tot 18.00 uur,
zondags van 13.00 tot 18.00 uur. Maandagen dinsdag gesloten.

Initallatfie bureau

't KINDERWINKELTJE

B-V.

Buureweg 1-3 - ZANDVOORT - Tel. 02507-1 65 80

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

Wu* &
omroepers

WONINGINRICHTING lindi 1923
Heltettraat 27-29 Tel. 12696 b.g.g. 13769

voor:

LUXAFLEX J«lo«zMn(
HORREN «n
ROLGORDIJNEN.
Off. Luxeflexdeeler
Wij meken gMrni vrijblijvend offerte.

1948

- 1978

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodqieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

30jur Undtcchniekcr
kunstgebitrepmtie, etc.
A.RJTMAN
Telefoon 14365
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

Telefoon 02507 - 1 44 99

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -1 84 84*

82e Jaargang no. 74

dinsdag 5 oktober 1982

eanduoürrse

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

met kunst en vliegwerk kasino uit de put hijsen
De fantastiese internationale attraktie die
de alom vermaarde badplaats op 2 oktober 1976 nog beroemder maakte, bestond uit een kaartspel en een balletje
dat rolde.
Spelletjes die de gezalligheid van de huiskamer ooit ontgroeiden omdat vader en
moeder een geldelijke inzet hoger dan
een kwartje afbreuk vonden doen aan
de vredige sfeer rond de familietafel.
Zelfs bij Monopoly, dat toch alleen
maar namaakbankbiljetten kent, vlogen de kinders elkaar immers al in de
haren. Het eerste gewin is kattegespin
en baart nog weinig zorgen, maar de
echte goklust floreert nu eenmaal beter buitenshuis.
Zo dachten ook de hoogwaardige heren
erover, die al menigmaal jaloers naar de
buitenlandse speelhuizen hadden gekeken. In de sjieke ambiance van een heus
kasino, zo mompelde eens oud-minister
Veldkamp, promotor van het legale gokwezen op neerlands bodem, zou zelfs
knikkeren een attraktie van allure kunnen worden. Het uitverkoren Zandvoort mocht dus niet mopperen in het
najaar van '76. In het Monaco van de
lage landen droomde menigeen al van
de tijden van weleer, toen prinsen en
prinsessen, graven en baronnen de
modaine tenen vanuit de badkoets
in het zilte water staken. De komst
van het kasino betekende de start
van grootse plannen voor de kleine
kustgemeente. Op in de vaart der
volkeren.
Maar het kan verkeren.
Anno 1982 zit goed de klad in het
hazardspel; Of het nu komt door de
ekonomiese recessie of door een nog
altijd ingewortelde calvinistiese afkeer tegen het gokken is door de deskundigen nog niet uitgezocht. Aan
de kasinodirektie ligt hst in ieder geval niet. Die doet zijn best en verzint
keer op keer evenementen om het
speelhuis te promoten en kapitaalkrachtig publiek aan te trekken met
attrakties als het organiseren van
tentoonstellingen van beeldende kunstenaars of schotels met uitheemse gerechten bij kaarslicht omlijst cioor
sfeermuziek.
Het vieren afgelopen zaterdag van het
zesjarig bestaan bracht de leiding van
het gokpaleis aan de boulevard op het
lumineuze idee het jumptower parateam uitTexel uitte nodigen een
sprong boven het strand voor het kasino te maken En aldus geschiedde. Van
duizelingwekkende hoogte doken de
valschermspringers naar beneden om in
het voor de rotonde afgebakende vierkantte belanden. Drie parachutisten
sloegen in het zwerk handen en voeten
ineen en kwamen precies neer op de
aangewezen plek.
Misschien komt het kasino, dat op dit
moment een moeilijk tijd doormaakt,
straks ook nog op zijn pootjes terecht.
De direktie kan dan zeggen: op zaterdag 2 oktober begon boven Zandvoort
de victorie.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

• Vorige week maandag kwamen de
kustwachters in aktie toen een surfer die
vanaf het noorderstrand de zee was opgeyaan, vermist werd. Uit Umuiden vertrok zelfs de Johanna Louisa voor een
speurtocht over het zoute water. Dat
bleek onnodig. De vermiste man, een
38-jarige inwoner van Aerdenhout die
tijdens het plankzeilen door zijn watervoertuig zakte, wist op eigen gelegenheid het strand weer te_bereiken. Hij
had er uren zwemwerk voor nodig om
de vaste wal onder zijn voeten te krijgen.

na zes jaar gokxen zit er de klad in

verzetskruizen uitgereikt
aan medewerkers kleine patriot
Woensdagochtend werd in de raadzaal
door burgemeester Machielsen aan een
vijftal verzetsstrijders het Verzetsher
denkingskruis uitgereikt.
Behalve de familieleden van de onderscheidenen en vrienden uit het voormalig verzet waren eveneens aanwezig de
wethouders Attema en Flieringa, alsmede gemeentesekretaris Mertz en uit
de aanwezigheid van deze laatste drie
bleek welke waarde aan de samenkomst
gehecht werd, aldus de heer Machielsen, die van mening was dat de generatie die nu onze taken overneemt moet
weten dat een oorlog niet zo maar ontstaat. Zoals de dertiger jaren de oorlogsjaren inleidden zijn er ook nu weer tekenen die wijzen op dreigende ontwikkemevr. Kraan-Meeth
lingen voor de mensheid. De vrijmoedigheid waarmee vaak mensen van deze
tijd, vooral jongeren, omgaan met hun
demokratiese rechten roept grote zorg
op. Spreker vroeg zich af of men wel
weet met hoeveel opofferingen de rechten terugverdiend zijn. Het sterkste ver
weer tegen neo-facistiese krachten is de
versterking van de demokratie. Vrijheid
en demokratie zijn geen vanzelfsprekendheden, zij moeten levend gehouden
worden en steeds verder worden ontwikkeld, aldus de burgemeester, die
aan het slot van zijn toespraak de aanwezigen opwekte om met elkaar, door
realisties uitdrukking te geven aan onze
zorg nm bet behoud van onze demokratie, de toekomst van de komende
generaties veilig te stellen.
Zij die het Verzetsherdenkingskruis, de

in 1980 ter gelegenheid van de 35-jarige herdenking van de bevrijding ingestelde onderscheiding,door de burgemeester kregen opgespeld zijn de heren
A. Bos, Hazerswoude, J. van de Bos,
Haarlem, C. de Vries, Doetinchem, en
C. Kuyper en B. Schut, beiden uit
Zandvoort. Laatstgenoemde heeft aan
het verzet deelgenomen door o.m. in de
jaren 1943, 1944 en begin 1945 valse
persoonsbewijzen te drukken en wapeninstrukties te geven aan personen
die ook aktief in het verzet waren. De
overige vier verzorgden de uitgave van
"De Kleine Patriot", een Zandvoorts
illegaal blad dat verscheen in 1943-1945.
Tot de uitgifte werd besloten, zo vertelde ons Arend Bos, toen het luisteren
naar de engelse radio te riskant werd. Dit
gebeurde namelijk in zijn ouderlijk huis,
waar bij zijn vader, Henk Bos van de
fietsenhandel op de Grote Krocht, iedere dag zo'n twintig tot dertig man
kwamen luisteren. Vanzelfsprekend was
het uitgeven van een illegaal blad net
zo riskant maar toch heeft het viertal,
bestaande uit redakteur Arend Bos, de
in Mea Vota aan de Tramstraat ondergedoken politiek tekenaar Jaap van de
Bos, typist en supervisor Cees Kuyper
en drukker Cor de Vries, kans gezien
"De kleine Patriot" tot aan de bevrijding dagelijks te laten verschijnen waarbij vijf en twintig verspreiders(sters)
zorgden dat de krantjes ter bestemde
plaatse kwamen. Hoe groot het risiko
was dat uitgevers van illegale bladen
liepen bleek uit het wegvoeren van
Wim Gertenbach. Dit trieste feit werd
aanleiding tot nog grotere voorzichtigheid en de bezorgers kregen het consigne alle verspreide kranten 's avonds
weer op te halen waarna ze werden

vernietigd. Hoewel de leden van de
groep 'De Kleine Patriot" iedere vijf
jaar een bijeenkomst organiseren,
werd, gezien de enthousiaste gesprekken bij het drankje na afloop van de
uitreiking der onderscheidingen, deze
tussentijdse reunie bijzonder op prijs
gesteld.

eanduoortse hoeren!1

• Dat veel snoepen het gebit ondermijnt weet nog niet iedereen. Zondag
werden twee 16-jarige Haarlemmers
aangehouden door de zandvoortse politie, die menige inbraak in personenauto's op hun geweten bleken te hebben. In het voertuig waa'riin de buit
werd vervoerd troffen de agenten het
nodige bewijsmateriaal aan: 12 rollen
drop, pepermunt en rang en een aantal rollen veterdrop. De jeugd slaat tegenwoordig ongenadig toe. Aan het
licht kwamen trouwens ook pakjes aangebroken sigaretten, een tuinslang die
naar benzine rook, een autokasetterekorder, vijf luidsprekerboksen en enig
gereedschap. Zo onschuldig zijn ze nu
dus ook weer niet.
• In een hotel in de badplaats is zaterdag een 26-jarige duitse gast uit Lingen
dood aangetroffen. Hij bleek te zijn
overleden aan een overdosis heroïne.
• Vrijdagavond 8 oktober vindt er een
jazzavond plaats in hotel-cafe-restaurant Keur aan de Zeestraat. De benedenzaal is ter gelegenheid van het eenmal ig optreden van de Beale Street Jazz
Band omgedoopt in 'New Orleans'. De
band is een 7-mans-formatie van europese klasse, zo laten de organisatoren
Hans Bank en Alfred Abbenes weten,
die garant staat voor puike dixielandmuziek. De artiesten treden op vanaf
22.00 uur. De zaal is al open om 20.30
uur.

schooljeugd start morgen
met kinderpostzegeiaktie '82
Morgen om 12 uur begint de jaarlijkse
nationale kinderpostzegeiaktie. Nadat
de twaalf slagen hebben geklonken
gaan ook in Zandvoort tientallen schoolkinderen huis-aan-huis bestellingen opnemen voor kinderzegels en -kaarten.
De opbrengst daarvan is bestemd voor
het verbeteren en vernieuwen van voorzieningen voor kinderen. Kinderen die
in lichamelijk, geestelijk of sociaal opzicht ekstra hulp nodig hebben. Juist
nu er fors bezuinigd wordt krijgt het
kinderzegelgeld ekstra betekenis. Voor
vernieuwingen en verbeteringen is er
financieel vaak geen ruimte meer. Als
de uitvoering voor de te helpen kinderen toch heel erg gewenst is kan het kinderzegelgeld uitkomst bieden. Er wordt

ook geld besteed aan uiteenlopende zaken als vervoermiddelen en maneges
voor gehandikapten, kinderboerderijen,
onderzoekprojekten, voorlichting, speelo-theken, vakantieprojekten en kinderopvangcentra; In het buitenland wordt
een groot aantal voorzieningen voorgehandikapte kinderen gesteund met bijdragen voor materiaal en akkommodatie. De kinderpostzegeiaktie bracht
vorig jaar ruim vijftien miljoen gulden
op. In het afgelopen boekjaar werd er
ook voor ruim vijftien miljoen gulden
uitgekeerd en toegezegd, zodat het niet
alleen om traditionele redenen weer
tijd is voor een nieuwe kinderpostzegelaktie.

demokratie per post?
Je kan niet zeggen dat het begin vorige
maand benoemde nieuwe kollege van
b en w een vliegende start maakt. Drie
van de vier leden van het dagelijks bastuur van de gemeente hebben het wekelijks spreekuur voor het publiek in
het raadhuis afgeschaft en met de bijeenkomsten van de raadskommissie
wil het ook niet erg vlotten.
Zo ging de voor donderdag j.l. vastgestelde vergadering van de kommissie van
publieke werken niet door wegens verplichtmgen elders van kommissievoorzitter Attema en is de bijeenkomst van
de kommissie van algemen^ zaken en
ruimtelijke ordening van hedenavond
afgelast omdat er volgens oe kommissievoorzitter burgemeester Machielsen 'geen zeer belangrijke onderwerpen
te bespreken zijn'.
Over de stand van zaken m.b.t. de\/oortgang van de ruimtelijke ordening valt niets
te rapporteren dat de moeite waard,is en
voor zaken als de bouwvan een loods
aan de Curiestraat en eenzelfde bouwsel
aan de Van Stolbergweg behoeven de
kommissieleden niet live te komen opdraven meent de eerste burger van
Zandvoort.
Die onderwerpen kunnen door het kollegs net zo goed schriftelijk worden behandeld, waarna de kommissieleden er eveneens langs schriftelijke weg op kunnen
reageren. Op woensdag 6 oktober sluit
de datum van inzending. Bij geen bericht
neemt de heer Machielsen aan dat de
kommissie met de voorstellen akkoord
gaat.

familieberichten

familieberichten

t
Met droefheid geven wij U kennis dat heden plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man, onze geweldige pappa, opi en zwager
JACOBUS THEODOR MATTHIAS ROOSENBOOM
echtgenoot van Maria Catharina Vinken
op de leeftijd van 68 jaar

"Old soldiers never die..."
M.C. Roosenboom-Vinken
Lia en Dolf
Maren
Jesse
K.J. Vinken
2042 VA Zandvoort, 2 oktober 1982.
Schoolstraat 7
De Eucharistievieringen worden gehouden op woensdag 6 oktober a.s. om
19.30 uur de avondmis en op donderdag 7 oktober om 10.00 uur de gazongen uitvaartdienst in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna om
plm. 11.30 uur de krematie zal plaats vinden in het Crematorium te Velsen,
halte Driehuis-Westerveld.
Pappa is opgebaard in de aula van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7.
Gelegenheid tot kondoleren na de avonddienst in de kerk en na de krematie in de ontvangkamer van het Crematorium.
Geen toespraken.

"Veilig in Jezus armen"
kommissielid: opzij, opzij, ik heb verschrikkelijke haast....

zvm verloor

Op 2 oktober, na een kortstondige ziekte, heeft de Heer tot Zich geroepen
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
MARIJTJE ROOKER
weduwe van Govert Cornelis Schoemaker

op de leeftijd van 84 jaar.
De tweede helft gaf een sterk wisselend
beeld te zien. Een aalsmeerse doorbraak
Vogelenzang : E. Beekman-Schoemaker
werd door aanvoerder Kerkman op het
A.F. Beekman
nippertje gestuit ten koste van een hoekEindhoven : M. de Jong-Schoemaker
schop. Aan de andere kant bracht Steef
R. de Jong
Water de bal uit een vrije trap voor de
Florida :
B.N. Heintze-Schoemaker
voeten van Buchel dee doelman Tap nog
E. Heintze
eens op de proef stelde. Die slaagde
Bentveld
:
D.H.
Schoemaker
Zo'n 600 toeschouwers zagen Zandvoort- voor het eksamen. De zandvoorters hadl.E.P. Schoemaker-Pastern
meeuwen afgelopen zondag zijn eerste
den wel enig overwicht maar wisten dat
thuiswedstrijd verliezen. Op eigen veld
niet in punten om te zetten. De mislukte
kleinkinderen
achterkleinkinderen
werden de meeuwen met 1-2 afgetroefd uitworp van Ed Steffers maakte in de
door de spelers van Aalsmeer.
39e minuut aan alle illusies een einde.
Zandvoort, 2 oktober 1982
De 1-2 achterstand bleek ondanks ver"Het Huis in de Duinen"
woede pogingen niet meer in te halen.
Niet omdat de krachtsverhoudingen op
correspondentie-adres:
WETSWINKEL
A.S. zondag speelt ZVM geen kompetide grasmat zo uiteenliepen delfden de
Zandvoortselaan 226
Gemeenschapshuis. Louis Davidsstraat.
zandvoorters
het
onderspit,
maar
door
tie- maar bekervoetbal. Tegen Hoofd2116 ES Bentveld
1e en 3e woensdag van de maand van
een tweetal fouten met rampzalige gedorp thuis.
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
Onze moeder is overgebracht naar de rouwkamer van "Het Huis in de
volgen. Vijf minuten voor rust leidde
Duinen" Herman Heijermansweg 1 te Zandvoort alwaar geen bezoek.
De
stand
in
de
eerste
klasse
luidt
nu:
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening het team uit de badplaats nog met 1-0.
Stormvogels
5
Geeft advies, hulp en informatie, van
Maar een terugspeelbal van Rob Buchel
De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 8 oktober om 11.00 uur
4
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
JOS
op de algemene begraafplaats te Zandvoort.
op keeper Steffers verdween met een
AFC'34
4
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
grote boog in het met zoveel moeite
Vertrek van "Het Huis in de Duinen" omstreeks 10.40 uur.
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC ZandDWS
4
schoongehouden doel. En 6 minuten
voort. Telefoon 17373
Aalsmeer
3
voor het einde van het duel wierp de
4
Zandvoortm.
zandvoortse goalie het leer voor aalsMAATSCHAPPELIJK WERK
4
Lugdunum
meerse voeten, die gretig profiteerden
Noorderstraat 1, telefoon 13450
DRC
3
van het buitenkansje.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
Spartaan
3
L.W.
H.W.
L.W.
okt. H.W.
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
De 1-2 uitslag doet weinig recht aan
SDW
3
5 04.30 12.31 16.49
00.47
het spel dat de kustbewoners vertoon4
SEW
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«n magazijn
de stand nog voor de rust in evenwicht
Tel.
12135
een
subsidie van
Hitelto iMftoopcentrum, nieuw*
•a gebruikt» Jhmcults
Het is te hopen dat deze manier van
'vergaderen' uitzondering blijft en geen
regel gaat worden, Demokratie per post
-ook al worden de stukken openbaar
gemaakt -lijkt ons niet erg bevordelijk
voor de relatie tussen overheid en burgerij. De raadsleden dienen er trouwens
ook niet gelukkig mee te zijn.

thuiswedstrijd

adviesdiensten

waterstanden

belangrijke adressen

eanduoorrse
Isoeran^

b.v.

eanduoortse Noeran*

ons kantoor is geopend van
9.30 - 12.00 uur
en van
14.00 - 17.00 uur

/ 100.000

Sluit aan bij de X min Y
Beweging, Amaliastraat 7,
Den Haag, telefoon 070645433, giro 609060 of
Postbus 14, Turnhout (B),
telefoon 014-411750.

groeten uit zandvoort

kollege wil zandvoorts burgerij
het vel niet over de oren halen
Burgemeester en wethouders van onze
na afloop van het zomerseizoen '82
steeds kouder en leger wordende badplaats vinden dat de verhoging van
de belastingen en tarieven in 1983 binnen de perken moet blijven. De inkomsten voor de dorpsschatkist uit de
beurs van de gemeentenaren horen zoveel mogelijk de inflatie en het prijspeil bij te benen, maar de zandvoortars dient niet het vel over de oren getrokken te worden. Dat is vrij vertaald
de gedachtengang van het kollege.

even matigen. De tarieven per kubieke
meter nat stijgen met 17,5% gemiddeld
van 1,18 naar f 1,40.

Wie het betreffende raadsvoorstel doorgeworsteld heeft, bekruipt echter het
gevoel dat de weg naar de hel weer eens
een dorpsstraat is geplaveid met goede
voornemens. Het zal de zandvoorters
wellicht deugd doen te vernemen dat de
rechten voor precario, begraafplaatsen
en lijkschouwing maar 4°/o duurder
worden. De burgerij mag er zich ook
over verheugen dat de marktgelden
en de toeristenbelasting voor kasino
en dolfirama minimaal zullen stijgen.
En echt blij is de bevolking ongetwijfeld met de voorstellen over de onroerend goed belasting die pas op de
plaats maakt.

De toeristenbelasting nachtverblijf
blijft op 55 cent per overnachting
staan. De verordening die zoveel voeten
in de aarde had, is aangepast. Tot en
met het huidige belastingjaar bevatte
de verordening de mogelijkheid om
voor niet-hotels aanslagen op te leggen
per kamer of per pand. Dat mag niet
zonder meer, zo bleek uit gerechtelijke
uitspraken van de laatste tijd. De werkelijkheid hoort nauwkeuriger benaderd te worden en wel aan de hand
van het aantal slaapplaatsen. Er zal
bovendien rekening gehouden worden
met een zekere onderbezetting. Het
worden vast mooie tijden voor de verkopers van op- en wegklapbedden.

Het neemt allemaal niet weg dat de
belastingbetalers komend jaar samen
toch bijna een half miljoen ekstra
moeten inleveren bij de gemeenteontvanger en zijn kornuiten. Zonder onderscheid des persoons. Bijstandstrekker
en miljonair moeten er aan geloven,
want het draagkrachtbeginsel past nog
steeds niet bij de heffingen op gemeentenivo.
Onder het motto 'de vervuiler betaalt'
gaan, als de raad zijn fiat geeft, de reinigingsrechten fors omhoog Liefst 11%
méér dient er zowel uit de smalle als
dikke beurs gepeuterd te worden. Het
is de bedoeling van de gemeente om op
die manier in de loop van enige jaren
op een dekkingspercentage -de verhouding tussen lasten en baten- van
7Q°/o te komen. De afvalstoffenheffing
klimt van f 108,- naar f 120,- per perceel en de reinigingsrechten van f 99.naar f 111.De ouderwetse vuilnisbak legt het loodie tegen zijn plastic vervanger. Wie het
degelijk omhulsel verkiest betaalt de
prijs daarvoor voor de volle 100%. De
ekstra stijging van de kosten met 10%
dit jaar, krijgt een vervolg in 1983:
Plus 7.7%.
Al wordt het in deze alkohcliese tijden
iorns vergeten, water is een eerste levensbehoefte. De gereinigtie nattigheid
wordt duur in 1983. Misschien zullpp
dorstige kelen er niet onder lijden, maar
dorstig gras moet de drankzucht maar

De dorpsgenoten zijn overigens niet de
enigen die het financiële bouwwerk van
de gemeente volgend jaar overeind moeten houden. Kampeerders op de Zeereep en de Branding dragen ook een
ekstra steentje bij. Daarvoor krijgen ze
dan wel nieuwe warmwater voorzieningen die het gebruik van de versleten
muntjes overbodig maken.

Negen jaar geleden startte de koerant de rubriek
"Groeten uit Zandvoort" en het voortbestaan ervan stelde zij afhankelijk van de voorraad oude
ansichten en het verkrijgen van voldoende informatie. Dat "Groeten uit Zandvoort" nog steeds
bestaat is wel een bewijs dat aan beide voorwaarden kon worden voldaan, maar ook dat de rubriek
wordt gewaardeerd. Die waardering blijkt uit het
aantal losse nummers dat gekocht wordt wanneer
er weer zo'n oude prentbriefkaart in de koerant
staat, uit de reacties van lezers en ook uit de diskussie die voor het raam van ons kantoor aan de
Aciiterweg wordt gevoera wanneer wij eens ae
plank hebben misgeslagen. Zoals een paar weken
geleden toen de'door ons afgedrukte Pakveldstraat
de Pakveldstraat helemaal niet bleek te zijn. We
werden er op attent gemaakt door een paar oudere
Zandvoorters die ons echter niet konden vertellen welke straat het dan wél was. Dat wij er toch
achter zijn gekomen danken wij opnieuw aan de
heer Kaufmann uit de Jan Steenstraat: het is het
Schuitengat! Het witte zonnescherm links op de
kaart beschermt de voorgevel van het huis van
coiffeur Frangois aan de toenmalige Burg. Engelbertstraat tegen al te uitbundige zonnestralen.
Op het braakliggende terrein op ae voorgrond
zouden later de smederij Gansner en de werkplaats van het schildersbedrijf Van den Bos verrijzen.
TBVOSTUIJ
heeft tot 1983 geen spreekuur,
voor spoedgevallen:
Darel Sukun
159 - H - 3 P.E.C.H.S
Kashmirroad
Karachi 2914
Pakistan

omroepers
Zoek voor mijn ouders
huish. hulp voor 2 halve
dagen per week.
Tel. 16990 na 19.00 uur.

1948
1978
30 jaar Undtechnieker
kuastgebitraptrotie, etc.
A.RTTMAN
Tefefooa 14365

WE GAAN DE BONTJAS TE LIJF
De Nederlandse Vereniging voor Bontpromotie heeft de
maand oktober tot „bontmaand" uitgeroepen Er wordt ons
verzocht méér bont te kopen Meer met „tweedehands" jassen
te pronken, die de eerste eigenaars de nek heeft gekost
En dat alles m een maand die de 4e dag als dierendag heeft
Is dat niet al te bont7 Laten we ons gezamenlijk tegen dit
dieren-onrecht verzetten'

HELPT U MEE?
Steun het Anti Bont Comité
Stort f 7,50 (liever meer') op gironummer 66 98 981 n v ABC
Amsterdam, en u ontvangt een indringende poster thuis
Zo zet u anderen weer aan het denken'
Een samenwerkingsverband van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Stichting LekKer Dier Europees Comité ter Bescherming van Pelsdieren
Stichting Kritisch Faunabeheer

Postbus 297 1850 AG Herioo

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace

Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

Een mens kan een week zonder eten, een dag zonder drinken, maar kan geen minuut zonder
lucht... Voor de meeste mensen is ademen de gewoonste zaak van de wereld. Dat geldt niet
voor mensen met astma, bronchitis en longemfyseem. En dat zijn er meer dan men over het
algemeen denkt.
\lCCTrOy33l* Het is juist nu van groot belang, dat de astma-bestrijdmg onverminderd
wordt voortgezet en dat de patiënt zo goed mogelijk wordt geholpen. Wetenschappelijk
onderzoek, voorlichting en direkte hulpverlening moeten doorgaan. En dat kost geld, veel geld.
Voor dit jaar is ruim 8 miljoen nodig. Steun ons werk
Geef spontaan, geef royaal.

Astma Fonds, postgiro 55055, bankgiro 7070.70120.

gemeente
zandvoort
Keer op keer wordt u voorgehouden dat u mondiger bent
geworden.
Hoewel niet precies is aan te geven
sinds wanneer of in welke mate is
het inderdaad een feit dat de burger
van vandaag op allerlei terrein, ook
op dat van de overheid, heel wat
meer in te brengen heeft dan die
van een paar generaties terug.
Dat proces is gepaard gegaan met de
vraag naar meer informatie. Of anders gezegd - waarschijnlijker bent
ook u veel nieuwsgieriger naar de
gang van zaken bij het rijk, de
provincie en de gemeente dan uw
groot- en overgrootouders.
De overheid gaat daar graag op in.
Vandaar dat het gemeentebestuur
van Zandvoort enige tijd geleden
heeft besloten u naast de ambtelijke
mededelingen een maal per
kwartaal in een uitvoerig artikel
over bepaalde actuele zaken in te
lichten. En het achtte de start van
een nieuwe raadsperiode daarvoor
een goed begin.
in het bijgaande artikel aandacht
voor de op 7 september jl.
aangetreden nieuwe gemeenteraad
en voor het eveneens nieuwe college
van burgemeester en wethouders.
Niet iedereen ziet het zo, maar toch is het
waar: het feit dat wij in een democratie
leven, betekent dat wij onszelf regeren.
Om praktische redenen - anders zou het
een janboel worden - laten we dat over
aan de door ons zelf gekozen raad.
Betekent dat dan dat die raad het voor
het zeggen heeft? Inderdaad.
Want de raad, en niet de burgemeester
zoals veel mensen denken, is het hoofd
van de gemeente.
En dat feit verklaart de hele gang van
zaken op het gemeentehuis.

Sinds 1851
Vroeger - maar niemand van ons heeft dat
meer meegemaakt - was de burgemeester
van een stad of dorp wél de baas.
Hij droeg toen de titel van schout en liet
zich a) of niet adviseren door een aantal
schepenen.
Ouderwetse termen. Ze stammen dan ook
uit de tijd vóór 1851: het jaar waarin de
staatsman Thorbecke ons land aan een
gemeentewet hielp, nadat hij drie jaar
eerder - u herinnert zich dat nog wel uit
de geschiedenislessen - ons democratisch
staatsbestel in een nieuwe Grondwet had
. omschreven.
De gemeentewet kent geen gehuchten en
dorpen en steden, maar uitsluitend
gemeenten en geeft al die gemeenten ruim achthonderd op dit moment dezelfde bestuursvorm.
Een gemeentebestuur bestaat uit een
gemeenteraad, een college van
burgemeester en wethouders en de
burgemeester.
De gemeentewet bepaalt ook de grootte
van de raad, die afhankelijk is van het
aantal inwoners en minimaal 7 en
maximaal 45 leden telt.
Ons dorp - of beter gezegd onze gemeente met zijn rond 16.000 inwoners heef t er 17.
Zou het groeien tot 20.000 inwoners, dan
zou het aantal raadsleden tot 19 stijgen.
De raad komt eenmaal per maand in
vergadering bijeen. Die vergaderingen
worden gewoonlijk gehouden op de
laatste dinsdag van de maand en zijn uiteraard ! - openbaar.
Ze zijn gewijd aan het wel en wee van heel
Zandvoort: een wel en wee met een heel
eigen karakter. Want waar in het land is,
letterlijk of figuurlijk, een tweede
Zandvoort te vinden? Nergens.
Toegegeven, dat klinkt erg chauvinistisch.
Maar het is gewoon een feit. Want
ongetwijfeld kunt u zonder moeite
allerlei typisch Zandvoortse kwesties
noemen die in andere gemeenten
volkomen onbekend zijn.

Stoelen
Bent u toehoorder geweest op de eerste,
door de gemeentewet voorgeschreven
vergadering van de eerste dinsdag van
deze maand, dan hebt u gemerkt dat er
op die avond nogal wat met stoelen is
geschoven.
De leden van de raad leggen bij hun
installatie de eed of de belofte af, die
inhoudt dat zij vóór alles de belangen van

Van jan en alleman:
DE GEMEENTERAAD

Op dinsdag 7 september jl. gingen overal in het land de nieuwe gemeenteraden van start. Dus ook bij ons.
Vlak na de betreffende verkiezingen, op 2 juni van dit jaar, publiceerden de verschillende kranten de samenstelling
van de raad en ook de namen van de zeventien leden. Omdat dat al weer ruim drie maanden geleden is ziet u ze hier
nog eens vermeld.
Verschillende namen: deels bekend, deels (nog) onbekend en - dat valt plotseling op -voor de helft voorafgegaan
door één of zelfs twee voorletters J.
Staan die J's, voor zover het de heren betreft, voor Jan? In dat geval zou het een voor de hand liggend grapje zijn
dat feit uit te spinnen tot een verhandeling over het voornemen van al deze jannen om, samen met hun collegaraadsleden, en ten behoeve van Jan Publiek, het met allerlei problemen worstelende Zandvoort in de komende
vier jaar boven Jan te helpen en zich van die taak niet met een Jantje van Leiden af te maken.
Onze taal kent echter zoveel woordspelingen waarin "Jan" figureert, dat dat niet alleen een erg lang, maar ook een
erg vermoeiend verhaal zou worden. En dat is de bedoeling niet.
De bedoeling is u in normale taal wat meer te vertellen over de gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders, om de eenvoudige reden dat die zeventien mannen en vrouwen uw vertegenwoordigers zijn en dat het
college dagelijks in de weer is om uitvoering te geven aan hun besluiten, die dus eigenlijk die uwe zijn.
of speciale belangstelling veel verstand
hebben van onderwijszaken, de bouwwereld kennen of thuis zijn in de geldwereld etc. De fractie vaardigt die
specialisten af naar de verschillende
commissies.
Die raadscommissies, zoals de commissie
van onderwijs, van ruimtelijke ordening,
van financiën e.d., bestaan dus uit leden
van verschillende fracties en ze hebben
tot taak burgemeester en wethouders
over bepaalde zaken te adviseren.

de gemeente zullen dienen, en dat doen
zij natuurlijk staande.
Vervolgens kiest de raad uit zijn midden
de nieuwe wethouders, waarna die hun
stoel aan de raadstafel verruilen voor een
zetel achter de collegetafel. En zodoende,
l n een levendige gemeente als de onze is
zo'n wethoudersverkiezing bepaald geen
sinecure. Daar komen we nog op terug.

Zonder last of ruggespraak
Er deden in juni jl. niet minder dan acht
politieke partijen aan de raadsverkiezingen
mee. De zeventien gekozen raadsleden
vertegenwoordigen er zes. Die zes
veroverden dus genoeg stemmen om een
of meer raadszetels te bezetten.
Twee partijen - de Progressieve Partf j
Zandvoort en De plek van de
niet-stemmer - slaagden daar niet in.
Acht partijen in een dorp als het onze:
dat bewijst wel dat er heel wat gaande is.
De nieuwe raad zal zich in de komende
tijd dan ook niet vervelen. Integendeel.
Voor alle fracties is er werk aan de
winkel.
Wat is een fractie? Een fractie wordt
gevormd door die raadsleden die tot één
partij behoren. Als het even kan zal ze
in een raadsvergadering één lijn trekken,
maar een wet van Meden en Perzen is dat
niet.
Want een raadslid handeld "zonder last
of ruggespraak", wat in gewoon
Nederlands betekent dat hij (of zij
natuurlijk, maar dat hoeft niet steeds
herhaald te worden) zélf verantwoordelijk
is voor wat hij zegt of doet.
Dat veroorzaakt soms een hoop deining:
ongewenst misschien, maar nooit onwettig. We leven met recht in een vrij land!
Wat doet een raadslid, behalve vergaderen?
Hij verdiept zich in de meest uiteentopende zaken, gaat hier kijken en daar praten,
leest rapporten en vakliteratuur en dat
alles om, als het er op aankomt, beslagen
ten ijs te komen. En het komt er op aan
als een gemeenteraad bepaalde zaken
behandelt: moeten we hier een school
opknappen, daar al of geen woningbouw
plegen, hoe pakken we het verkeer aan,
wat doen we met het circuit
Een raadslid dat zijn huiswerk niet of
niet voldoende heeft gedaan, valt dan rap
door de mand. Dat is vervelend voor
hem, maar veel ernstiger voor zijn kiezers,
wier belangen hij belooft te zullen
behartigen, terwijl hij nu vrij spel geeft
aan de tegenpartij.
Maar een goed raadslid overkomt zoiets
niet.
Hij verdiept zich in zijn zaak en staat er
voor. Wint hij, dan is dat leuk. Verliest
hij, dat heeft hij zijn best gedaan en oogst
links en rechts een verdiend respect.

De commissies
Het is natuurlijk lang niet eenvoudig om
van alle markten thuis te zijn. Daarom
werkt een fractie waar mogelijk met
specialisten: mensen die door hun werk

Stel u schrijft over de een of andere
kwestie een brief aan de raad. De zaak
is zo veelomvattend en belangrijk dat
de raad daar onmogelijk zomaar een
beslissing over kan nemen.
In dat geval wordt ze verwezen naar de
betreffende commissie. Die praat eens
met u en met allerlei andere deskundigen
en denkt tenslotte de oplossing voor het probleem te hebben gevonden.
De commissie geeft daarover dan een
advies aan burgemeester en wethouders.
En dezen maken daar een voorstel van dus: "Wij stellen de raad voor de zaak
zo en zo aan te pakken" - en brengen
dat voorstel in de volgende raadsvergadering. Want de raad en niemand
anders moet beslujten.

Burgemeester en wethouders
Maar wat is dan de rol van burgemeester
en wethouders? Burgemeester en wéthouders vormen het dagelijks bestuur
van de gemeente.
Zij zorgen er voor dat de besluiten van
de raad worden uitgevoerd en handelen
ook allerlei zaken af waartoe de raad
hen gemachtigd heeft. Want de raad kan
zich natuurlijk niet met alles bemoeien.
Dat zou maar oponthoud geven.
Er stroomt over het algemeen heel wat
water naar de zee voordat een wethouder
goed en wel achter de collegetafel zit.
Vóór zijn officiële verkiezing is er door
de verschillende fracties vaak wekenlang
gepraat en overlegd voordat zij het er
over eens waren dat hij het moet worden.
Zij keken daarbij niet alleen naar de
politieke kleur van de kandidaat, maar
ook naar diens kwaliteiten. Want een
wethouder, die dagelijks voor de gemeenschap in de weer is, moet heel wat in zijn
mars hebben. Ook de wethouders ontwikkelen zich vaak tot specialisten op

bepaalde terreinen. Dat is de reden (of
ook wel het gevolg) van de verdeling van
de verschillende portefeuilles: dus van da
taakverdeling binnen het college. De een
"doet" onderwijs, de ander financiën etc.,
net als de leden van de verschillende
raadscommissies.
Natuurlijk is de ene portefeuille zwaarder
dan de andere. In het dagelijkse leven zou
menigeen, als hij het voor het kiezen had,
de lichtste kiezen. Maar in de politiek
gaat dan niet op. Daar mikt vrijwel iedere
fractie voor haar kandidaat op de
zwaarste, omdat dat meer invloed geeft
op de gang van zaken.

Burgemeester
Blijft over de burgemeester. Als eerste
burger is hij het beslist niet gewend om
als laatste te worden genoemd. Maar in
een verhaal als dit verbaast dat hem niet.
Want niemand is zich meer bewust van
zijn positie als de burgemeester zelf: geen
lid van de raad - die zoals gezegd het
hoofd van de gemeente is - maar wél zijn
voorzitter; geen stemrecht in de raad,
maar wél een stem - en bij staking van de
stemmen zelfs een doorslaggevende-in
het college van burgemeester en
wethouders.
De wethouders in dat college zijn in feite
raadsleden en dus als raadslid door de
bevolking gekozen. Maar de burgemeester
wordt niet gekozen: hij wordt benoemd.
Door de Kroon. Dat geeft de burgemeester
een aparte status, zowel letterlijk als
figuurlijk. Want als het goed is - en het is
goed in onze gemeente - staat de burgemeester, hoewel dagelijks in de gemeente
in de weer en daarbij geconfronteerd met
alle daar aanwezige politieke stromingen,
boven de partijen.
Niet iedereen is het daarmee eens, maar
de burgemeester zelf meestal wel. En
zeker burgemeester H. Machielsen.
Als burger heeft hij een duidelijke
politieke voorkeur en steekt die ook niet
onder stoelen of banken, maar als burgemeester wil hij niet worden gezien tegen
de achtergrond van een bepaalde politieke '
partij.
Want evenals de leden van de raad stalt
ook hij zich ten taak de belangen te
dienen van de gehele Zandvoortse gemeenschap of, meer populair gezegd: van Jan *n
alleman in dit dorp.

De eden van de raad (per fractie)

-

J. Attema
E.H.C. Jongsma
H.W. de Jong
A.H. Joustra-Brokmeier
M.J. Methorst
J. van Asperen
H. Landman
F. E. van Caspel

-

VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
VVD
VVD

, tel,
, tel.
, tel.
, tel.
, tel.

14555
13360
12104
15155
13365

, tel. 12651
, tel. 15606

G.J.W. Toonen
PvdA
I.M. Aukema
PvdA
L.M.J. Wind-v.d. Storm - PvdA
R. A. van As

mr. P. Ingwersen
P. Flieringa
A.N.J. Gielen
J. Termes
J. J. Koning

CDA
CDA

tel. 17957
tel. 1801 2

tel. 16490
tel. 12463
tel. 13303

Inspraak nu. tel. 12181
Inspraak nu. tel. 15545
D'66
tel, 14740
Gem. bel. , tel. 16965

Het college van burgemeester en wethouders
burgemeester H. Machielsen
wethouder J. Attema
wethouder P. Flieringa
wethouder E.H.C. Jongsma
Hun spreekuren:
burgemeester
wethouder Attema
wethouder Flieringa
wethouder Jongsma

alg. zaken en ruimtelijke ordening, economische
zaken
publieke werken, grond- en woningbedrijf, bouwen woningtoezicht, gas- en waterbedrijf en milieu
financiën, onderwijs en vorming, personeel en
cultuur
welzijn, emancipatiezaken, huisvestingszaken,
volksgezondheid, sociale zaken, jeugd- en
jongerenwerk, sport.
na afspraak via de receptioniste in het raadhuis
(telefoon 14841)
elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur
na afspraak via de receptioniste in het raadhuis
(zie boven)
na afspraak via het bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening
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zandvoort krijgt als slechte
huisbaas de rekening gepresenteerd
Zelden heeft men een slechte huisbaas
zich zo bezorgd zien buigen over zijn
in deplorabele toestand verkerende
panden als afgelopen maandag de raadsleden in de kommissie financiën.

• Het bestuur van de vvd afdeling Zandvoort-Bentveld deelt mee, dat haar samenstelling per 30 september j.l. is gewijzigd. De bestuursleden Ank JoustraBrokmeier en Hans van Asperen zijn
lid geworden van de Gemeenteraad van
Zandvoort en mevrouw Annet Hildebrandt-Koelensmid gaat verhuizen.
Het bestuur bestaat thans uit de volgende leden: H.G. Sikkens, voorzitter,
J.C. Meijer., vice-voorzitter, F. Henrion
Verpoorten, secretaris, D. de Leeuw,
penningmeester, Mevr. C.H. Bense, 2e
sekretaris. Mevr. B.E. de Jong, lid, W.
W.S. Tates, lid.

Het onderhoud aan de circa 300 gemeentewoningen is zolang achterwege
gebleven dat het repareren van de ergste ongemakken al gauw een miljoen
harde guldens gaat kosten. Zeker 230
woningen, dik 75°/o van het totale
woningbezitvan de gemeente, is aan
een dergelijke broodnodige opknapbeurt toe. Op sommige plaatsen, zoals
bij de huizen aan de Burgemeester van
Alphenstraat en de Dr. J.G. Mezgerstraat waaien wind en regen bijna door
de huiskamer.
Als er echt aan woningverbetering gedaan zou worden en men niet alleen
de loodgieter en de huisschilder laat
opdraven, kunnen de meeste huizen,
die het vergulde jubileum allang achter
de rug hebben, nog wel een poosje
mee. Maar dan wordt de dorpsportemonnee zeker 2,1 miljoen l ichter.
Geen wonder dus dat wethouder Flieringa de mening van de raadsleden wilde peilen over een zo kostbare, maar
ook noodzakelijke ingreep. Het kollege
had vorige maand dan wel het besluit
genomen om de knoop nu maar eens
door te hakken, maar daar was de bezige financiënwethouder niet bij aanwezig. Hij stelde drie vragen over het
achterstallige onderhoud: doen we het
of niet, doen we alles of maar een gedeelte en zijn we bereid om onrendabele woningen af te stoten.
Cda-er Van As,die zich meer en meer
ontpopt als_een krities vragensteller,
weigerde om zich louter en alleen bezig te houden met het financiële vraagstuk. Een groot deel van de woningen
zijn, zo zei de christendemokraat, ooit
aangekocht of gebouwd voor minder
draagkrachtige zandvoorters. Aan dat
aspekt kan niet voorbijgegaan worden.
Het afstoten van de goedkope woningen
levert voor die mensen grote problemen
op. Behalve een financieel overzicht en
de bouwtechniese opvattingen van de
dienst publieke werken, wenste hij
daarom ook de mening te horen van de
dienst volkshuisvesting.
Mevrouw Joustra (vvd) wilde allereerst
kwijt dat de gemeente al jarenlang zijn
taak als huisbaas schromelijk had verwaarloosd. Er moest nu echt iets gedaan worden aan de sanering van het
woningbezit. Het afstoten van het verspreide woningbezit, waaronder de
huizen aan de Van Alphenstraat en de
Mezgerstraat vallen, was een liberale
wens.

BIJ ONS SLECHTS
f 9,95

Johnny Pearson
Shakin Stevens
Timi Yuro
Bob Scholte
Frankie Laine
EN NOG VELE ANDEREN
RADIO PEETERS
BEELD en GELUID
haltestraat 56

kort <&

• Vanaf vrijdag 1 oktober is het postkantoor aan de Louis Davidsstraat ook
geopend voor het in en verkopen van
buitenlandse geld. Het postkantoor is
iedere dag geopend van 8.30 - 19.00
uur (van maandag t/m vrijdag). Gedurende de gehele openstellingstijd kunt
u terecht voor het wisselen van uw
papiergeld.
De meest gangbare valuta kunt u gelijk
meekrijgen. Wat niet voorradig is, wordt
voor u besteld en ligt binnen 1 of 2
dagen voor u klaar.

foto Jacob Koning

alleen een streek verf is niet voldoende...
Het pvda-raadslid Aukema was er niet
zo zeker van of het wel zin had om de
stokoude panden nog te renoveren. Hij
opperde de suggestie het totale woningbezit over te dragen aan de woningbouwvereniging EMM. De aanzienlijke
reservegelden van Eendracht Maakt
Macht zijn door de huurders opgebracht,
aldus Aukema, het licht voor de hand
dat die ook weer in de sociale woningbouw gestopt worden. Een stokpaardje

van de socialist die al vaker gehamerd
heeft op de maatschappelijke taak van
de woningbouwvereniging in ons dorp.
De kommissieleden waren het er roerend over eens dat, alvorens te beslissen, het kollege eerst maar eens met
een afgerond totaalplan diende te komen, degelijker en breder voorbereid
dan voorheen.

• De huis aan huis kollekte van het
Prinses Beatrix Fonds in de gemeente
Zandvoort heeft f l. 2.081,45 opgebracht De organisatie bedankt zowel
de bevolking als de kollektanten voor
hun medewerking.

piet de boer 50 jaar op de mat
De 62-jarige Piet de Boer bindt al sinds
zijn 12e elke week de voetbalschoenen
vast. Het ritueel op de groene mat begon in Velsen, waar hij later de zaterdagvereniging Kinheim zou oprichten, en
vond een vervolg in Zandvoort, waar de
Boer na een periode bij Zandvoortmeeuwen de overstap naar het nieuwe Zandvoorf 75 meemaakte.

De voetbalschoenen van de Boer gaan
voorlopig de kast nog niet in.

waterstanden

Piet de Boer is maar matig te spreken
over de publiciteit rond zijn 50-jarig
voetbaljubileum. 'Het groeit een beetje
uit, zegt hij, ik ben een naamloze voetballer die voor zijn plezier op het veld
staat. Al jarenlang komt er bij de veteranen niemand kijken.'
A.s. zaterdag zal dat wel anders zijn,
want dan wordt er op de velden op
het binnencircuitterrein tussen 17.00
en 19.00 uur een ere-wedstrijd gespeeld.
Ook zijn drie zoons, Arjan, Pieter en
Ruud de Boer zijn dan van de partij.
'Het is een heerlijke ontspanning, aldus de jubilaris, waarbij je je zorgen
even.kunt vergeten, daar blijf je gezond
bij.'
Dat mag ook letterlijk opgevat worden
want ernstige blessures heeft de gouden

Piet de Boer: halve eeuw voetballer

voetballer nooit gekend. Op zijn 60e
heeft hij wel even overwogen er mee te
stoppen maar zijn medeveteranen wilden hem niet laten gaan. Piet de Boer
hoort er gewoon bij. De receptie die
hem na afloop van de wedstrijd door de
vereniging wordt aangeboden is dan
ook allerminst een afscheidsreceptie.

• Een werkgroep van de Kommissie
Lichamelijk Gehandikapten Z-Kennemerland organiseert gespreksgroepen
voor gehandikapten. Mensen met een
motoriese, zintuiglijke of orgaan-handikap en personen uit hun direkte omgeving kunnen in zo'n gespreksgroep
praten over de problemen, die een
handikap meebrengt.
Eerdere gespreksgroepen hebben bij
de deelnemers veel waardering geoogst. Wie er meer van weten wil, kan
telefonies inlichtingen inwinnen bij
Gerrit van Slooten onder nummer
(023) 330554 (na 19 uur), of bij het
sekretariaat van de Kommissie, telefoon 319318 (in werktijd).
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provincie staat rekonstruktie
gasthuisplein niet in de weg

burgerlijke stand
28 september - 4 oktober 1982
geboren: Lucienda Patrizia dochter
van O. Caffio en C.H.E.A. van Nes ;
Bartholomeus Franciscus zoon van
B.H.J. Timmermans en G.C. Schrijvers;
Maarten zoon wan C. Molenaar en A.M.
E. Meulman.

Het valt niet altijd mee om ambtelijke
taal te ontcijferen. Wie de hogeschool
van deze geheimtaal niet doorlopen
heeft, breekt zich maar al te vaak het
hoofd over de, voor eenvoudige leken
duistere, officiële formuleringen. De
brief van het provinciebestuur aan het
kollege van b en w van Zandvoort over
de herinrichting van het Gasthuisplein,
jongstleden dinsdag verzonden, spant
wel de kroon in specialistentaal.

overleden: Johanna Reesink, oud 76
jaar; Debora Arendsen geb. Munsterman,
oud 92 jaar; Antonius de Hoogd, oud
74 jaar; Anna Petronella van der Meij,
oud 87 jaar; Johanna van Gellekom geb.
van Meetelen, oud 68 jaar.

kerkdiensten

De belangstellende burger zou bij eerste lezing zweren dat het gemeentebestuur stevig de les wordt gelezen door
Gedeputeerde Staten. Dat de burgers
die bezwaar maakten tegen de voorgenomen pleinrekonstruktie volop in het
gelijk gesteld worden.

HERVORMDE KERK
zondag 10 oktober a.s.:
10.00 uur . Ds. C. Mataheru
GEREFORMEERDE KERK
zondag 10 oktober a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mateheru, gemeenschappelijke dienst in de
hervormde kerk.

De bestuurders van Noord Holland weigeren immers de door Zandvoort gevraagde verklaring van geen bezwaar
af te geven. Dat zou zelfs, zo schrijft
GS, in strijd met de wet zijn. Het provinciebestuur ziet geen enkele reden
om aan de gemeente vrijstelling te verlenen van de in het bestemmingsplan
Noordbuurt opgenomen bestemming
'rijweg' die op het Gasthuisplein betrekking heeft.
Zoals voorheen bij de 'stomme' film is
er echter een eksplikateur voor nodig
om de juiste strekking van het verhaal
te verhelderen. De heerSandbergen
van de dienst volkshuisvesting is van
harte bereid als zodanig op te treden..
En dan blijkt dat de bezwaarde burgers
geen enkele reden hebben om de vlag
uitte steken. De gevraagde verklaring
van geen bezwaar, waarom de gemeente Zandvoort in het kader van artikel
19 van de wet op de ruimtelijke ordening had verzocht, wordt simpelweg
niet afgegeven omdat dat onnodig is.
Vrijstelling van de bestemming rijwegen in het noordbuurtplan is helemaal
niet aan de orde.
De herinrichting van het Gasthuisplein
past namelijk, zo meldt vrij vertaald
GS, zonder problemen in het bewuste
bestemmingsplan. De gemeente had de
provincie er met andere woorden rustig
buiten kunnen laten.
Daarmee is overigens nog niet gezegd
dat het Gasthuisplein binnenkort ook
daadwerkelijk een ander gezicht krijgt.
Planologies is er nu geen enkel bezwaar
meer, maar de krappe beurs van de gemeente kan nog een duchtig woordje
mee spreken, zeker nu de nieuwe politieke kombinatie van vvd en inspraak
nu aan het roer staat. De liberalen
waren altijd al vierkant tegen de plannen, de lokale groepering staat bekend
om haar zuinigheid. Of de f 250.000.die voor 1984 is opgevoerd in het investeringsplan voor dit projekt de nieuWe koers zal overleven is dus maar
de vraag.
De bezwaarde ingezetenen kunnen verder nog beroep aantekenen tegen de
provinciale beslissing om zich niet te
bemoeien met de zandvoortse plannen.
Een dergelijke Arob-procedure, die vermoedelijk weinig kans geeft op een
positief resultaat, heeft echter normaal
gesproken geen schorsende werking. De
gemeente kan ondertussen, als ze dat
wil, gewoon aan de slag.

omroepers
1948
1978
30jur Undtechnieker
kunstgebitrepuatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365

PROTESTANTENBOND
zondag 10 oktober a.s.:
10.30 uur: prof. dr. C.W. Mönnich, ev.
luth. Amsterdam.

alleen krappe beurs van de gemeente kan pleinrekonstruktie nog tegenhouden....

pellikaanhal protesteert tegen
te hoge tarieven
Het idee van het gemeentebestuur om
de tarieven voor de zaalhuur van de
zandvoortse sportzalen drasties te verhogen stuit op weerstand uit sportkringen. De verenigingen zijn er niet
gelukkig mee, maar ook het bestuur
van de stichting sporthal zandvoort
die de Pellikaan beheert, voorziet zoveel problemen in de nabije toekomst,
dat het nieuwe voorstellen aan de gemeente zal doen om de prijsstijging
binnen de sportieve perken te houden.

de oppervlakte driemaal zo duur is,
f 54,- per uur, is echter nog geen definitieve beslissing genomen. Formeel
heeft niet de gemeente Zandvoort,
maar de stichting sporthal de zeggenschap over de akkommodatie. En die
heeft bezwaar aangetekend.

De heer J. Brandse, voorzitter..van de
stichting, uit zich heel voorzichtig. Hij
heeft er wel begrip voor dat de tarieven
omhoog moeten. Maar hij vreest dat
een te forse verhoging de verenigingen
De verhoging van de zaalhuurprijzen
in de problemen brengt. Kontributiemet bijna 10°/o per jaar in de komenverhoging en een slinkend aantal lede drie jaren, 4% trendmatig en 5,83°/o den kan het gevolg zijn. En als er toerdaar boven op, komt niet uit de lucht
nooien worden afgezegd, loopt de bevallen en is geen gril van hetdorpsbezetting van de sporthal terug. 'Dat is
stuur. Volgens de heer Pannekeet.izand- het paard achter de wagen spannen',
voorts sportambtenaar, heeft de gemeen- aldus voorzitter Brandse, want een ekste maar weinig keus. Het rijk bezuinigt
ploitatietekortzal toch ook weer door
en wentelt dat af op de gemeentes, die
de gemeente opgevangen dienen te worop hun beurt de bevolking ekstra moeden. Het voorstel van de stichting is om
ten belasten of kwistig met ekstra subde tariefsverhoging tot f 52,- per uur te
sidies moeten strooien. Een pijnlijke,
beperken
maar geen'moeilijke keus, want het
laatste is financieel nu eenmaal niet
Gezien de houding van de vvd in de
mogelijk.
kommissievergaderingen, zal de heer
Brandse waarschijnlijk een willig oor
De zaalsportverenigingen en de sportvinden voor de gedane suggestie. Het
akkommodaties zelf zijn in dit geval
liberale raadslid Jaap Methorst, tevens
de dupe van een besluit van het onderlid van de Sportraad, heeft al aangewijsministerie. De uitkering uit het gekondigd dat zijn partij in ieder geval
meentefonds voor gymnastieklokalen
opnieuw over de sportsubsidiering wil
tb.v. het basisonderwijs, waartoe ook
praten.
de beide sporthallen gerekend worden,
gaat aanzienlijk naar beneden. De gemeente die toch al driekwart van de
zaalhuur voor de verenigingen subsidieert, ziet geen andere mogelijkheid dan
dit op derden te verhalen.

De badmintonklup B.C. Lotus heeft er
weer een kompetitieronde opzitten. De
uitslagen van afgelopen zondag luiden
als volgt:
Lotus 1
- Eridos 8 - O
Lotus 2
- Haarlem 4 6 - 2
Lotus 3
- Insulinde 1 3 - 5
Lotus 4
- Diemen 1 5 - 3
Lotus 5
- Martinus 4 1 - 7
Lotus A1 -- Velsen 3 1 - 7
Lotus 6
- US 4 1 - 7
Lotus 7
- Weesp 9 7 - 1
Lotus 8
- Nab Spirit 4 4 - 4
Lotus 9
- Insulinde 4 4-4
Lotus 10 - Insulinde 3 1 - 7
Lotus B1 - Velsen B1 3 - 5
Lotus C1 - Velsen C1 O - 8
Aanstaand weekeinde wordt het volgende programma afgewerkt:
van Zijderveld 4
Lotus 1
van Zijderveld 9
- Lotus 2
IJmond 2
- Lotus 3
Blaricum 1
- Lotus 4
Treffers 1
- Lotus 5
UVOA2
- Lotus A1
Blaricum 2
- Lotus 6
van Zijderveld
- Lotus 7
Minerva 4
- Lotus 8
Delta Lloyd
- Lotus 9
Kenn.landll
- Lotus 10
Haarlem B1
- Lotus B1
Weesp C1
- Lotus C1

Voor het gebruik van de Van Pagéehal,
die onder gemeentelijk beheer staat,
gaan de verenigingen f 18,- per uur betalen, partikulieren viermaal zoveel.
Over de Pellikaanhal, die op±>asis van

v. è. Werff

mijn bakker
•indf 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129
zaalsport moet niet onbetaalbaar worden

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 9 oktober a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 10 oktober a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Caeciliakoor

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
ZUSTERDIENST
zaterdag 9 en zondag 10 oktober a.s.:
zuster A. van Limbeek, de Ruyterstraat
112, Zandvoort, tel. 17561.
APOTHEEK
Zeestraat apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71. tel. 13073

nieuws
kort & klein
• De aktiviteiten die de Vereniging
voor het Welzijn der Dieren rond Dierendag heeft ontplooid hebben ook
dit jaar geleid tot een aanzienlijke
kasversterking. De kollekte, de propaganda- en de rommelstand leverden
totaal f 7.837,90 op. Een fraai resultaat waarvoor het bestuur graag alle
medewerkenden en milde gevers hartelijk dankzegt.
• De Fotokring Zandvoort mag terugzien op een geslaagde ekspositie. Het
bezoekers aantal voor deze 26ste ekspositie was behoorlijk. Bijna 500 personen hebben zich de moeite getroost
om deze ekspositie te bezichtigen. Het
publiek heeft de foto Tegenlicht'
(dijkglooiing) van Els Hendrikse uitverkoren tot de beste foto. Door loting
is aan de heer van Dam uit Haarlem de
hiervoor beschikbaar gestelde boekenbon ten deel gevallen.
De eerst volgende klupavond van de
fotokring wordt gehouden op dinsdag
12 oktober in het Gemeenschapshuis.
Aanvang 20.15 uur. Belangstellenden
zijn welkom.

De zuinigste. Bij 90 km/u
constant in z'n vijfde versnelling
rijdt de Horizon Diesel l op
22,2. Waarmee hij de zuinigste
van alle diesels is.
De snelste. De Horizon
Diesel heeft een 47 kW (65 pk)
motor van 1905 cm . En dat is
te merken. Van O tot 100 in 17.9
sec. En wat z'n top betreft is-ie
de snelste in z'n klasse:
156 km/u.
De royaalste. Een Horizon
is een royale auto. En werd
voor '83 nóg royaler. Dus heeft
ook de diesel 6 cm extra beenruimte achterin. En een met liefst
10% vergrote bagageruimte.
En wat de Horizon als enige
diesel in z'n klasse standaard
heeft: 5 deuren!.

Einm

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

n®s&

Voor leden komen beschikbaar:
1. flatwoning voor alleenstaanden
Lorentzstraat 547
bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs f 467,20 per maand.
Burgemeester en Wethouder verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning
aan alleenstaanden.
De flatwoningen:
2. Keesomstraat 305
Huurprijs f 571,95 per maand.

Elke Talbot heeft zes jaar garantie op
de carrosserie tegen doorroesfen van
binnenuit.
Horizon Diesel vanaf T 21.195/(incl. BTW, excl. afleveringskosten).

3. Keesomstraat 411
Huurprijs f 571,95 per maand

utoötnfnjf

KgranMi:

VERSTEEGE

NU BIJ UW TALBOT DEALER:

ZANDVOORT 02507-12345

MAAKT U EEN PROEFRIT
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

nu 500 gram f 5,95

J. BLUYS
Haltestraat 65. tel. 12060

HERFST!
Jacks, warm en sportief
van f 79r tot f 239,-

4. Lorentzstraat 180
Huurprijs f 622,20 per maand.
Deze woningen bestaan uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, blokverwarming,
lift en berging.
Burgemeester en Wethouders verlenen
voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. twee-persoonshuishoudens
De toewijzing van deze woningen geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapsnummer
van de vereniging. Belangstellende leden
dienen uiterlijk op dinsdag 12 oktober 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 briefte schrijven.
Bij de inschrijving dient u het lidmaatschapnummer 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 donderdagmiddag 14 oktober 1982
om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.
RUILRUBRIEK oktober 1982

KERKSTR.20

1. Aangeboden: 4 kamer flatwoning
Celsiusstraat
Huurprijs f 433,35 per maand
Gevraagd: eengezinswoning
2. aangeboden: 4-kamer flatwoning
Lorentzstraat
Huurprijs f 612,80 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning

Openbare Bibliotheek
Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 14131

E

=E*
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KINDERBOEKENWEEK
13 tot 23 oktober

3. Aangeboden: eengezinswoning
Hobbemastraat
4 kamer, voor- en achtertuin, cv en
douche.
Huurprijs f 359,60 per maand
Gevraagd: grotere 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 lidmaatschapnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot
het eind van de maand oktober.
BEGRAFENISSEN

)
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Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is
inpakken en wegwezen
Ook dit jaar worden weer leuke aktiviteiten georganiseerd voor
kinderen.
- tentoonstelling bekroonde boeken.
- tentoonstelling verhalende en informatieve boeken over reizen.
- 14 oktober: musical voor kinderen genaamd 'De Griezels'
uitgevoerd door de leerlingen van de IVO-MAVO uit Aerdenhout.
aanvang 15.45 uur.
20 oktober: knutselmiddag voor alle leeftijden, aanvang 14.30 u.
21 oktober: avonturenfilm 'Zeehondeneiland' voor kinderen vanaf 8 jaar. Aanvang 16.00 uur.

CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Kopar, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloamandaal
Telefoon 023- 260533
Informaties betreft»nde Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

De Parijse Autosalon in onze showroom. Wat 'n feest en wat een aanbiedingen. Alstublieft: de Renault 5 TL Special. Sportstuur. Lichtmetalen
wielen. Sportstri p ing achter. Normaal f 16.298,-. Nu, tijdelijk: f 14.995,-.

RINKO VERKOOP CENTRUM
burg. van alphenstraat 2a
tel. 1 33 60 - off. renault dealer
Speciale aanbiedingen:

tts

Renault 5 Parisienne voor slechts f 13.995,(tot de voorraad strekt - éénmalige aanbieding)

Occasion:
Boutique:

\&

Renault 5 Automaat 1980 - 34.000 km
Winter-pakket en Renault Finland Jacks en nog véél meer.

Komt U óók vrijblijvend even langs, de koffie en/of een echt Frans Renault wijntje staat klaar.

5 ARGUMENTEN WAARMEE U
BONTDRAGERS OM DE OREN KUNT SLAAN
• Bont is overbodig, er zijn tal van modieuze en warme alternatieven.
• De speciaal gefokte dieren, zoals nertsen en vossen, worden op
dieronwaardige. bio-mdustriele wijze gehouden en gedood
• Alleen om hun bont worden dieren in de natuur op wrede wijze
gevangen in klemmen, vallen en strikken.
« Door de vraag naar bont worden steeds méér diersoorten
bedreigd in hun voorbestaan.
• Het villen van Persianer lammeren doet m wreedheid niet onder •
voor de zeehondenslachting.
Ga een discussie over bont niet uit de weg - in het belang van de dieren!
Steun het Anti Bont.Comité Stort f 7,50 (liever méér!) op gironummer
66.98.98 t.n.v. ABC. Amsterdam, en u ontvangt een indringende poster
thuis. Zo zet u anderen óók aan het denken!

Postbus 297 1850 AG Heitoo

gemeente
zandvoorl

Men gelieve in deze perioden 's nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of anders
wat water in voorraad te nemen.

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

creatief

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT
T«l. 02507 - 17367

Telefoon 02507 - 1 44 99

Dan willen wij het proberen
om tijdens de winter open te
blijven!
Wij hebben een leuke WINTERKQLLEKTIE, o.a.:

jan koster

SPOELEN BUIZENNET

Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats
in de periode:
maandag 25 oktober a.s. van 23.30 tot 5.00
uur dinsdag v.m.

voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

U wilt het graag ?

Een samenwerkingsverband van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.
Stichting Lekker Dier. Europees Comité ter Bescherming van Pelsdieren,
Stichting Kritisch Faunabeheer.

Wegens het spoelen van het buizennet zal in
de navolgende nachturen de waterdruk zeer
gering zijn.
Het spoelen voor ZANDVOORT vindt plaats
in de periode:
maandag 11 oktober t/m vrijdag 15 oktober
a.s. van 23.30 tot 5.00 uur en
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
a.s. van 23.30 tot 5.00 uur.

OMLIJSTINGEN

bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg-,
en onderhoudswerk
zeestraat 40/20421e zandvoorl
telefoon 02507 -1 2013

•
•
•
•

JASJES/JACKS/BROEKEN van OLLY
JURKJES van BUFFY
Div. SWEATERS en MAILLOTS
HANDGEBREIDE TRUIEN enz.

Misschien niet zoveel keus als u zomers gewend bent, maar zeker wel
de moeite waard om te komen kijken.

ALLE KLANTEN GRATIS KOFFIE.

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem bv
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag, van 11.30 tot 18.00 uur,
zondags van 13.00 tot 18.00 uur. Maandagen dinsdag gesloten.

't KINDERWINKELTJE
Buureweg 1-3 - ZANDVOORT - Jel. 02607 -1 65 80

dinsdag 12 oktober 1982

82e jaargang no. 76

eanduüorrse hoeran
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.-per iaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

politiek op laag pitje
in kommissie pw
Begrotingsvergaderingen kunnen heel
interessant zijn. .De financiële kant van
het beleid is in feite politiek bij uitstek.
De verdeling van het schaarse geld
vraagt immers om keuzes. Keuzes die
voor de zandvoortse bevolking van
groot belang kunnen zijn. Zeker in een
tijd van bezuinigingen, want dan moet
ook de financiële 'pijn' verdeeld worden.
Een groot deel van hét gemeentelijk
huishoudboekje is echter al ingeboekt.
Net als in een normaal huishouden zijn
er nu eenmaal veel vaste lasten waar
nauwelijks aan te tornen valt. Voor
sommige sektoren van het dorpsbeleid
is dat in grotere mate het geval dan voor
andere. De dienst van publieke werken en de gemeentelijke bedrijven spannen daarin wel de kroon.
Afgelopen donderdag vergaapte de
raadskommissie pw onder leiding van
wethouder Attema zich aan de vloed
van cijfers. Het bedrijven van politiek
stond op het allerlaagste pitje. Meer
geroetineerde raadsleden als Peter Ingwersen (cda) en Ineke Wind.(pvda) waren in ieder geval nog in staat spitse
vragen te stellen over de diverse onderwerpen, de nieuwelingen in het gezelschap stonden, evenals het publiek op
de tribune, voornamelijk paf over de
financiële machinerie van hetzandvoortse beleid.
Geen schande natuurlijk, want alle begin is moeilijk. Toch lijkt het geen overbodige luukse voor de dorpsparlementariërs om zich zo vroeg mogelijk te
verdiepen in de elementaire beginselen van de begrotingstechniek. Al was
het alleen maar om behoorlijk tegengas te kunnen geven tegen het ambtelijk geweld.
Bij de behandeling van het gas- en waterbedrijf werden zelfs haarlemse eksperts ten tonele *gevoerd, die tekst en
uitleg moesten geven bij de ingewikkelde berekeningen Op vaderlijke toon
gaven ze les aan het notabele gezelschap. De deskundologen schaamden
zich niet om, als voor een kleuterklas.

kort& klein

• Er vielen weer de nodige klappen
• De loeiende sirenes van twee branddit weekeinde. In een broodjeszaak
weerwagens
bleken in de nacht van zaaan de Kerkstraat werd een bezoeker
terdag
op
zondag
onnodig geluidshinder
mishandeld door een vijftal nog steeds
te produceren. De nachtrust van de beonbekende jongelieden. Het interieur
woners aan de Zandvoortselaan werd
van de zaak kwam er ook niet onbeverstoord omdat de brandmeldingsinstalschadigd vanaf.
latie van Nieuw-unicum er genoeg van
Zaterdagnacht vond een niet geheel
had in een bloedhete ruimte te staan. De
nuchtere zandvoorter het tijd om
radiatoren in het halletje van een techmoeilijkheden te zoeken in een bar
niese ruimte stonden te hoog naar zijn
aan de Kerkstraat. Twee haarlemmers
zin. De protesterende installatie wordt
bedienden hem op zijn wenkbrauwen.
opnieuw afgesteld om herhaling te voorHet Marinehospitaal mocht de niet al
komen.
te ernstige oogverwondingen oplappen.
Tezelfdertijd liep een drankzuchtige
ruzie tussen twee zandvoorters in een
woning aan de Flemingstraat uit op
handtastelijkheden. Een 30-jarige plaatsgenoot werd daarbij ontnuchterd door
een rake tik op zijn neus. De sterke
arm nam het slachtoffer in bescherming:
in de politiecel.
Het zandvoortse badminton had het
dit weekeinde zwaar te verduren. De
• Op zaterdag 16 oktober a.s. zal de
teams van de B.C. Lotus wisten geen
Zandvoortse toneelvereniging 'Op
enkele match in hun voordeel te beHoop van Zegen' het toneelspel Odysslissen. Zo beroerd is het in geen jaseus in lependal' van de auteur Dimitri
ren gegaan. Het sportieve diepteambtenaar: klein klein kleutertje, wat doe je in mijn hof...
Frenkel Frank opvoeren. De regie is
punt kan alleen maar reden zijn in
in handen van Jan Heynes. De voorde volgende rondes met verdubbelhet begrotingsbos in lieten sturen. Op
onnozele antwoorden te geven op
stelling vindt plaats in gebouw 'De
de energie het net op te zoeken.
die
momenten
waarop
de
raadsleden
sommige vragen. Zo vroeg Ingwersen
Krocht' te Zandvoort en begint om
echt het naadje van de financiële kous
naar de samenstelling van renteposten
20.30 uur. Toegangsprijs f 6,50 (dona- van Zijderveld 4
Lotus 1 5-3
wilden weten -toch niet ongebruikeen kreeg als minzame repliek te verteurs gratis) Op woensdag 13 oktober
van Zijderveld 9
Lotus 2 5-3
lijk op een begrotingsbijeenkomststaan dat hoge rente een gevolg was
kunt u tussen 19.30 en 20.00 uur uw
Umond 2
Lotus 3 7-1
werden ze meermaten doorverwezen
van hoge kapitaal l asten. Verbijstering
plaatsen reserveren in 'De Krocht'.
Blaricum 1
Lotus 4 4-4
• naar hun kollega's van de kommissie
over dit adembenemende financiële
Uvo A2
Lotus A1 5-3
financiën. Een merkwaardig rollenspel.
hoogstandje snoerde de cda-er de
• De volksdansgroep kan voor het op- Blaricum 2
Lotus 6 6-2
Zonder een woord van protest schikken treden op de Kerst-In op 24 december
mond.
van Zijderveld 16
Lotus 7 6-2
de gekozen vertegenwoordigers zich zo
nog versterking gebruiken. Wie danst
Kennemerland 11
Lotus 108-0
in hun lot als leden van een tweedeHet meest verbijsterende van de vergaLotus B1 4-4
er mee? Ook mannen zijn van harte
Haarlem B1
rangskommissie.
deravond was eigenlijk de ambtelijke
Lotus C1 8-0
Weesp C1
welkom. Inlichtingen bij Letty Jansen
wisseltruuk waarmee de politici zich
Kinderdijk, tel. 02507 - 18217.
Het programma voor 17 oktober in de
P'ellikaanhal luidt als volgt. Om 13.30
uur spelen:
Lotus 1
- Slotermeer 1
Lotus 2
- Uvo 2
Lotus 3
- van Zijderveld 10
Lotus 4
- Haarlem 5
Vrijdagavond vond onder grote belangLotus 5
- Slotermeer 5
stelling in het Cultureel Centrum de
Lotus A1 - Haarlem A2
opening plaats van een ekspositie van
Om 10.00 uur treden aan:
het werk van Dick Bruna. Ter gelegenLotus 6
- Martinus Amstelveen 6
heid daarvan hield de direkteur van
Lotus 7
- Martinus Amstelveen 9
Drukkerij van Rossum uit Utrecht, de
Lotus 8
- Shell 2
heer Bavo van Rossum een korte inLotus 9
- Kennemerland 10
leiding waarin hij er op wees dat Dick
Lotus 10 - Duinwijck 11
Bruna niet alleen op de kleintjes let,
maar zelfs op anderhalve generatie
kleintjes.

sport - spet

dick bruna let op de kleintjes

Een kwart eeuw worden zijn boeken
reeds gekocht en het is dan ook niet
verwonderlijk dat onlangs bij de stand
van Dick Bruna's geesteskinderen op
de Frankfurter Messe geïnformeerd
werd wie eigenlijk de opvolger van Dick
Bruna is. Volgens de heer Van Rossum
gaf Dolf Kohnstamm de beste definitie
van Dick Bruna's werk wanneer hij
spreekt over 'Het bijzondere van het
gewone'. Nu was het toevallig dat 'gewone' dat ouders en onderwijzers bij
de verschijning van Dick's eerste boek
in 1953, 'De appel', niet konden waarderen. Zij vonden het te eejivoudig, er

Ingwersen: met een kluitje in het
riet gestuurd

nieuws

« Door de bliksem getroffen werd een
35-jarige Lissenaar, toen vrijdagmiddag
onverwachts het hemelvuur naar beneden kwam bij het Barnaartkanaal in de
waterleidingduinen. Rustig wandelen
is er ook al niet meer bij. De man is
met onbekend letsel overgebracht naar
het ziekenhuis.

zijn boeken terugbrengt tot een klein
en vierkant boekje 'dat kinderhandjes
zelf kunnen vasthouden'. Is Dick Bruna voornamelijk bekend door zijn teke*
ningen, zijn vier-regelige teksten op het
linkerblad geven vaart aan het boekje,
aldus de heer Van Rossum. Opvallend
aan de teksten is bovendien de aparte
vorm van rijmen die zijn vertalers (het
werk van Dick Bruna is tot in alle uithoeken van de wereld verspreid en vermevr. Kraan-Meeth
taald) vaak tot wanhoop bracht. De
uitgebreide ekspositie bevat niet alleen
zijn boekomslagen en affiesjes maar ook
stond te weinig in. En ze begrepen niet
dat dit juist de opzet van de schrijver was de talrijke spellen, puzzels en speelpuzzelplanken die aan zijn brein zijn ontDick Bruna wil de kinderen niets leren,
sproten. De hoofdmoot wordt gevormd
hij wil ze aanspreken in hun eigen taal
door zijn verrukkelijke boekjes, waarvan,
en dat is niet verwonderlijk voor een
man die het vroegere grote formaat van die dag het vijftigste, 'Nijntje op de

watiersiahÖli
fiets', ten doop was gehouden. Alvorens
de aanwezigen het glas konden heffen
was er nog een aardig moment. Emmy
van Vrijberghe de Coningh maakte de
winnaressen bekend van de ter gelegenheid van "Wounded Knee" gehouden
opstelwedstrijd. Het waren Selda Halderman en Marjon Kamperman, die
resp. een indianen-tent en indianen-boot
in ontvangst mochten nemen. Bovendien kregen ze uit handen van Dick Bruna een affiesje en het door hem gesigneerde "Nijntje op de fiets" De ekspositie is, behalve op maandag en dinsdag
iedere dag geopend van half twee tot
vier uur en wel tot en met 5 december
1982. Goed gekozen die datum. Bavo
van Rossum zei het al! "Dick Bruna
let op de kleintjes".
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vrouwen van nu namen afscheid
van hun presidente
In zijn toespraak (ook voor echtgenoot
Leo Buursema betekende het aftreden
van zijn vrouw het eind van zijn niet
geringe inzet voor de vereniging) beklemtoonde deze dat 'Vrouwen van
Nu' geen reisvereniging is, zoals wel
eens wordt gedacht, maar een klup die
meer doet dan reizen en trekken. Van
harte hoopte spreker dat het de vereniging ook de komende jaren naar den *
vleze zal gaan. Vervolgens hielden Bep
Faber en Ans Komlossy een leuke samenspraak waarin de deugden van de
De agenda van de ledenvergadering, die
scheidende voorzitster uitvoerig weraan het afscheid voorafging en die voor
het laatst door de aftredende presidente den belicht, waarna de gastvrouwen
Ans Komlossy, Miep Rouss en Lenie
werd geleid, werd in een vlot tempo afSpekkers een alleraardigst lied zongen
gehandeld. Het voornaamste punt, het
op de wijs van het winnende Songfesvoorstel van het bestuur om de funktie
tival-liedje van Nicole met als refrein
van voorzitster tot de volgende algeme"Een beetje vreugde, een beetje liefde,
ne ledenvergadering vakant te houden,
werd door de. vergadering met algemene dat gaf ze steeds aan ons allemaal'. Uit
de talrijke handen die ze daarna mocht
stemmen aangenomen en dit betekent
drukken en uit de vele kadoos en
dat de 'Vrouwen van Nu' het tot 1 febloemen die zij kreeg overhandigd
bruari a.s. zonder presidente zullen
bleek dat Ans Buursema de door haar
moeten stellen. Het overhandigen van
gegeven liefde in ruime mate heeft
de, voor deze gelegenheid met linten
in de zandvoortse kleuren versierde voor- teruggekregen.
zittershamer aan het oude bestuurslid,
mevrouw Van Ackooy, was dus zuiver
symbolies. In een gloedvol betoog dankte Ans Buursema haar medebestuursleden voor de prima samenwerking en
schonk aan ieder van hen een peervormige parel-hanger. Ook tot de in grote
getale aanwezige leden richtte zij woor-

Mevrouw A.J. Buursema-Homborg, die
zes jaar lang het gezicht van de 'Vrouwen van Nu' heeft bepaald en die in
verband met haar gezondheid de funktie van presidente heeft moeten neerleggen, is thans ere-voorzitster van de
vereniging. Dit werd haar medegedeeld
op een gekalligrafeerde oorkonde tijdens een druk bezochte afscheidsbijeenkomst woensdagochtend in het
Gemeenschapshuis.

nxsvr. Kraan-Meeth
den van erkentelijkheid voor het in haar
gestelde vertrouwen. Op een vraag uit de
vergadering of zij mogelijk beschikbaar
wil blijven voor het organiseren van ekskursies en reizen antwoordde de aftredende presidente dat deze beslissing aan
het bestuur zal worden overgelaten. Het
niet zonder meer afwijzen ontl.okte een
luid applaus aan de cirka honderd aanwezigen. Lies van Akooy vertolkte
daarna de dank van de vereniging. 'Wat
jij met zoveel entousiasme hebt gedaan
is niet te evenaren. Desondanks zal het
bestuur proberen in jouw voetsporen
verder te gaan'. Zij liet haar woorden
vergezeld gaan van een fraaie zilveren
armband met inskriptie. Voor de heer
Buursema, die zijn vrouw bij al haar
aktiviteiten terzijde heeft gestaan, was
er een fles champagne. Bovendien zal
het echtpaar t.z.t. de foto-reportage
van de afscheidsbijeenkomst worden
aangeboden.

nieuws
kort & klein
• Het is nog niet eens glad op de weg,
maar van het aantal botsingen afgelopen
week is al een hele waslijst te maken.
Op de Van Speijkstraat hadden drie
auto's een hardhandig onderonsje. Op
de hoek van de Grote Krocht en de
Louis Davidsstraat kreeg de NZH-bus
het aan de stok met een partikuliere
vierwieler en aan de Vondellaan reed
een dame achteruit in plaats van vooruit en kwam tegen een boom tot stilstand. Het onschuldige natuurmónument had geen schade van betekenis.
In een ander geval stond een lichtmast
in de weg op de Burg. van Alphenstraat.
De bestuurder koos het hazepad en liet
zijn vervoermiddel over aan het politiekorps. Op de kruising Tolweg-Dr. C.A.
Gerkestraat zochten twee personenauto's elkaar met tegenzin op, evenals
twee 'blij-dat-ik-rij ers' op de Zandvoortselaan. De laatste melding betreft
een 17-jarige plaatsgenoot die, zonder
rij- en verzekeringsbewijs, afgelopen
zondag het roer niet recht wist te houden op de Vondellaan. De dag ervoor •
had de jeugdige auto-enthoesiast overigens ook al een aanrijding veroorzaakt
in de Pakveldstraat en was er toen met
stille trom vandoor gegaan.
In geen van de bovenstaande gevallen was
er sprake van lichamelijk letsel. Een
geluk bij een ongeluk,
• De plaatselijke vrouwenoverleggroep
stichting E.V.A. organiseert weer een
VOS-kursus voor vrouwen. De bedoeling is dat vrouwen met elkaar praten
over onderwerpen die in deze samenleving voor vrouwen belangrijk zijn
zoals opvoeding, huisvrouw zijn, politiek enz. De onderwerpen worden
samen gekozen. De start van de kursus is eind november. Het betreft
12 ochtenden in de bibliotheek.
Kosten f 30.- Er zijn nog enkele
plaatsen open. Voor verdere informatie: Ingrid Veerkamp, tel. 14744.
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STORTRECHT AFVALSTOFFEN
VUILLAADSTATION ZANDVOORT

De burgemeester brengt ter openbare kennis,
dat de tweede wijziging op de verordening
reinigingsheffingen bij besluit van 24 juli
1982 no.15 door de Kroon is goedgekeurd.
Zulks heeft tot gevolg, dat met ingang van
l augustus 1982, een stortrecht van f. 4,- per
100 kg. of gedeelte daarvan verschuldigd
is voor het achterlaten van afvalstoffen in
het vuillaadstation aan de Van Lennepweg.
De heffing zal eens per kwartaal bij aanslag
geschieden.
De burgemeester,
H. Machielsen.

V
gemeente
zandvoort

De burgemeester van Zandvoort maakt bekéhd, dat het college voornemens is om met
toepassing van de Algemene Verklaringen
van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19
van de Wet op de ruimtelijke ordening en
.artikel 50, lid 8 van de Woningwet bouwvergunningen te verlenen voor de volgende
bouwplannen:
I. uitbreiding woning Burg. Nawijnlaan 22
II. uitbreiding woning Paradijsweg 14.

De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 18 oktober 1982 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een
ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen indienen.
Het raadhuis is geopend van 8.30 -12.30 uur.
Zandvoort, 4 oktober 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

gemeente
zandvoort
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevofge artikel 22, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van 28 septernber 1982 op grond van artikel 21 van
voormelde wet heeft verklaard, dat voor de
percelen
Burg. Nawijnlaan 22
Cort van der Lindenstraat 44
Paradijsweg 14
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Bedoelde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen, waarop met rode omlijning
de gebieden zijn aangegeven, voor een ieder
ter inzage op het bureau Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie.
Zandvoort, 4 oktober 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Openbare Bibliotheek
Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 14131
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Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is
inpakken en wegwezen
Ook dit jaar worden weer leuke aktiviteiten georganiseerd voor
kinderen.
- tentoonstelling bekroonde boeken,
tentoonstelling verhalende en informatieve boeken over reizen.
- 14 oktober: musical voor kinderen genaamd 'De Griezels'
uitgevoerd door de leerlingen van de IVOMAVO uit Aerdenhout.
aanvang 15.45 uur.
20 oktober: knutselmiddag voor alle leeftijden, aanvang 14.30 u.
21 oktober: avonturenfilm 'Zeehondeneiland1 voor kinderen vanaf 8 jaar. Aanvang 16.00 uur.
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U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUES LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

82e jaargang no. 77

vrijdag 15 oktober 1982

eanduoorrse hoeranr
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD. zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstanösbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

pw verwijderde spandoeken
van 't stekkie en pagéehal

waterstanden

foto Jacob Koning

De spandoeken aan wijkcentrum 't
Stekkie en aan de van Pagée sporthal
laten, zoals bijgaande foto's tonen, aan
duidelijkheid niets te wensen over. De
korte maar krachtige boodschap wordt
blijkens de uitslag van de onlangs gehouden bliksemenquete door grote delen van de wijkbevolking gedragen.
Minder gelukkig met de opschriften
bleek de dienst van publieke werken.
Hoewel het toch onmiskenbaar een
milde aktievorm betreft, die bovendien betrekking heeft op een sociaal en
politiek heel gevoelig punt, namen vorige week donderdag pw-werkers zonder pardon de spandoeken in beslag.
Niet op eigen houtje natuurlijk, maar
in opdracht van een eigengereide hoofdambtenaar. In ieder geval zonder overleg met de verantwoordelijke politici.
Wie weet is er wel een hoofdstuk in het
handboek voor de ambtenaar dat luidt:
hoe breng ik verontruste burgers tot
hardere akties.
Het terecht nijdige bestuur van 't Stekkie nam onmiddellijk kontakt op met
de burgemeester, die de afwezige wéthouder Attema verving. De magistraat
had een beter gevoel voor verhoudingen dan zijn personeel De beverfde
katoentjes, gefabriceerd door jeugdsoosleden, werden binnen een half uur
terugbezorgd aan de eigenaars. Machielsen had er geen enkele bezwaar
tegen als de leuzen opnieuw aan de
gevel van het stokoude buurthuis verschenen. Alleen de sporthal, maar zijdelings betrokken bij het onderwerp
van de aktie, diende vrij van tekst te
blijven.

5 oktober - 11 oktober 1982
geboren: Rachel Elizabeth Yvonne
dochtervan H.M. Kuijl en P.Y. ter
Bruggen ; Johan Cornelis zoon van J.F.
de Bruine en J.H. Termöhlen.

Kreatief meedenkend met het aktiekomitee opperde zandvoorts eerste
burger zelfs uit eigen beweging dat hij
vermoedelijk geen reden had om in
te grijpen als er een bord met opschrift
werd neergezet op het braakliggende
terrein naast de sporthal, de geplande
nieuwbouwlokatie. Een tip voor de
Stekkievoorstanders als het ware. En
dat zijn er heel wat.
Bijna de helft van de noordelingen
heeft inmiddels gereageerd op de enquete- en handtekeningenaktie die het

aktiekomitee op touw had gezet. Dat
is, zoals iedereen die enige ervaring
heeft met dit soort buurtakties zal bevestigen, een zeer bemoedigend resultaat. Het betekent omgerekend dat een
kleine 2000 wijkbewoners zich iets gelegen laten liggen aan het wel en wee
van het buurthuis. Dik 95% daarvan
zegt onomwonden 'ja' tegen de plannen voor een nieuw Stekkie. 187 maal
werd tevens opgave gedaan van aktiviteiten die in het wijkgebouw zouden
kunnen plaatsvinden. De uitslag van
het onderzoek zal binnenkort officieel
aangeboden worden aan b en w.

Overigens zal de voorgenomen beroepsprocedure (Arob) tegen het ijskastbesluitvan de gemeenteraad geen doorgang vinden. Dat idte was een logiese
spontane reaktie van de boze en gefrustreerde Stekkievrienden, maar formeel
hebben ze, zo konkludeerden ze al
spoedig, geen poot om op te staan. En
tegen de juridiese bierkaai vechten is
tenslotte verspilling van energie die wel
beter gebruikt kan worden.

clarakliniek gaat verder
onder nieuw beheer
Er is een besluit gevallen over een
nieuwe beheersvorm voor de zandvoortse Clarakliniek. Het verpleeghuis
voor geestelijk gestoorde bejaarden, gelegen tussen spoorlijn -Jn Kostverlorenstraat, zal aangehaakt worden bij de
Janskliniek te Haarlem.
De Clarakliniek met 36 bedden voor
demente bejaarden en 30 deels part-time personeelsleden, i/iel onder het beheer van de GG en GD in Haarlem. In
1979 kreeg het tehuis een tijdelijke erkenning als verpleeghuis, die op 1 september jongstleden afliep, omdat de
geneeskundige inspektie het centrum
niet vond voldoen aan de eisen van deze
tijd.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman. Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Reneults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.
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OOK BIJ ONS
platen 10-daagse
f 25,- besteed

krijgt u van ons
een platen 10daagse-LP kado!
Radio PEETERS
beeld + geluid
haltestraat 56

B en w van Haarlem hebben na onderhandelingen met het bestuur van de
Janskliniek de knoop doorgehakt en
het zandvoortse tehuis overgedragen.
Zonder de erkenning als verpleeghuis
zou de Clarakliniek niet verder kunnen funktioneren en de poorten moeten sluiten. Het personeel, dat een
ambtelijke status heeft, staat dan op
straat met een wachtgelduitkering.
Wat de gevolgen zijn van de overdracht
voor patiënten en personeel is nog niet
duidelijk. Enkele 'moeilijke' patiënten
zouden, zo wordt gemeld, wellicht

overgeplaatst dienen te worden. De
personeelsleden die binnenkort ambtenaar af zijn, zullen na selektiegesprekken te horen krijgen of ze al dan niet
in de nieuwe organisatie passen. Het
keukenpersoneel heeft naar het zich
laat aanzien het minste kans, want de
maaltijden zullen in het vervolg uit de
keuken van de Janskliniek komen.
Het personeel heeft de ontwikkelingen
natuurlijk al enige tijd aan zien komen
maar is er toch behoorlijk van geschrokken. Het liefst zouden ze de overdracht
tegenhouden, al is het hoogst twijfelachtig of een dergelijk streven kans van
slagen heeft. In overleg met de ambtenarenbond abva/kabo wordt op dit moment bezien wat de mogelijkheden zijn.

giro
454000
voor plaatselijke
financiële steun:
Werkgroep Zandvoort
giro 420225
voor informatie:
14056 -16457 -17234

overleden: Gerardina Anthonia van
Alewijk geb. van Dijk, oud 83 jaar ;
Marijtje Schoemaker geb. Rooker,
oud 84 jaar; Leonardus Schrama,
oud 80 jaar; Jakobus Theodor Matthias
Roosenboom, oud 68 jaar ; Wilhelmina
Elisabeth Jongelie geb. List, oud 88
jaar.

woningen in centrum schieten uit de grond

foto Jacob Koning

De bouw van 20 EMM woningen aan
de Swaluestraat en Rozenobelstraat is
op een oor na gevild. Het kompleks
van 5 bejaarden woningen, 5 HAT-eenheden voor een-en tweepersoonshuishoudens en 10 eengezinswoningen is
in een rekordtempo tot stand gekomen.
In mei waren er in dit deel van de noordbuurt alleen nog maar kale plekken te
aanschouwen, op dit moment zijn de
huizen aan de Rozenobelstraat al bewoond. Het andere gedeelte heeft de
afgelopen weken enige vertraging opgelopen door het slechte weer. Het zal
vermoedelijk als sinterklaaskado gepresenteerd worden.

Op de Filippijnen strijd het
NDF/NPA om het volk te
bevrijden van de
Marcosdiktatuur.

Op de hoek van de Zeestraat is de
bouw ook al in een gevorderd stadium.
Als vorstverlet de bouwvakkers niet
rond de koffiepot houdt,' kan begin
volgend jaar de lijst van woningzoekenden weer een heel klein stukje ingekort worden De problemen rond de
verplaatsing van de autoscoorterbaan
heeft het gemeentebestuur op de koop
toe genomen om de bouw zo snel mogelijk te kunnen realiseren.
Het voormalige Sonnewende wordt
binnen twee weken voor verhuur opgeleverd. Van de 27 premiehuurwoningen
komen 12 tweekamerflats rechtstreeks
toe aan leden van de woningbouwvereniging, die vóór dinsdag 19 oktober
een aanvraag kunnen indienen.
Van de grote projekten die de gemeente
nog in portefeuille heeft, zoals het vroegere kindertehuis Kijkduin en het op
de veiling aangeschaft kompleks van

Het NDF/NPA kreeg in 1980
van de X min Y Beweging
een subsidie van

ƒ 100.000
Sluit aan bij de X min Y
Beweging, Amaliastraat 7,
Den Haag, tejefoon 070645433, giro 609060 of
Postbus 14, Turnhout (B),
telefoon 014-411750.
'de Schelp' valt op dit moment nog
niet veel te melden Er wordt druk gestudeerd op de plannen en mogelijkhe
den om sociale woningbouw daar binnen de kortste tijd van de grond te
krijgen De koerant zit er met zijn neus
bovenop om de lezer op deJioogte te
houden.

liberalen willen vw redden
door uitbreiding toeristenbelasting
Wethouder van financiën Flieringa is
er dan toch in geslaagd de gemeentebegroting 1983 in één avond door de
kommissie financiën te loodsen. Erg
moeilijk had hij het afgelopen maandag niet. De kollegepartijen vvd en
inspraak nu zijn best te spreken over
de vertaling in guldens van een beleid
dat nog door het oude kollege uitgestippeld werd.

stat
Reconstruktie Gasthuisplein.
In antwoord op de uitleg van de brief
van Provinciaal bestuur aan het gemeentebestuur vraag ik mij het volgende af:
zijn we op Zandvoort zo achterlijk of
niet om door de provincie te laten vertellen wat wel en niet mag.
Er zijn kapitalen verkwist met hoorzittingen, advertenties, bezwaarschriften
etc.
Bovendien is het Gasthuisplein bij Koninklijk Besluit goedgekeurd in 1969
no. 56.
Zoals nu in de zandvoortse koerant
wordt gesuggereerd heeft zelfs een Koninklijk Besluit geen enkele waarde
meer, om over inspraak en dergelijke
nog maar niets te zeggen.
Reden waarom wij de nederlandse vertaling van deze brief hebben aangevraagd. We wachten maar weer af!
J. v.d. Werff

Voor alle duidelijkheid: de goedkeuring
bij Koninklijk Besluit betekent nog
geen verplichting tot uitvoering voor
het gemeentebestuur. Voor het toenmalige bestemmingsplan is door de
Kroon,als afsluiting van een beroepsprocedure, niet meer dan een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Wijzigingen van de plannen blijft altijd
mogelijk, zolang het dorpsbestuur
maar de juiste weg blijft volgen en
burgers in de gelegenheid stelt faezwaren kenbaar te maken. Formeel is de
gemeente zelfs verplicht na 10 jaar bestemmingsplannen opnieuw te bezien.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN

en dat kon toch niet de bedoeling zijn.
Persoonlijk achtte hij het verder onjuist de zandvoortse bevolking op te
laten draaien voor f 120.000,- ekstra
vvv-kosten. In feite, zo meldde hij, diende dat uit de toeristenbelasting te komen.

Zoals al eerder ter vergadering bleek is
dat echter een gebrekkig instrument
voor de gemeente. Maar een heel klein
Van nieuw beleid is op dit moment niet gedeelte van de toeristen kan daarmee
'gepakt' worden. Pogingen om de beveel te merken. Begrotingswijzigingen
zoekers grootscheeps aan te pakken
zijn er nauwelijks. Van de partijen die
stuiten op wettelijke belemmeringen.
het huidige bewind niet steunen was
Volgens de wethouder zou deze belaser maandag dan ook weinig tegengas
tingverordening drasties herzien moete verwachten. Aukema, Ingwersen en
ten worden. Een klus voor hogere inTermes hadden er geen behoefte aan
staties dan het dorpsbestuur. Op naar
hun eigen nota onderuit te halen. Wel
waren alle partijen reuze benieuwd wan- Den Haag derhalve. Evenals Methorst
neer de nieuwe koers die met veel bom- hield Flieringa een pleidooi voor grote
eensgezindheid onder de lokale politiebarie vóór de verkiezingen was beloofd
ke partijen, zij dienen allen hun vertedoor de nu grootste fraktie, zichtbaar
genwoordigers in het landsparlement
zou worden.
te bestoken.
De liberalen kwamen pas principieel
Ank Joustra bracht een gloednieuw livoor de dag toen de vvv aan de orde
kwam. Volgens woordvoerder Methorst beraal gezichtspunt ter tafel, Om meer
zal het bordje'gesloten; zie voor inlich- grip te krijgen op de niet meebetalende toeristen, zo'n 90u/o, die van de
tingen elders' aan het vvv-kantoor bevestigd worden als de overheid niet snel zandvoortse voorzieningen genieten,
ingrijpt. De tekorten van de zandvoort- stelde ze voor een parkeersysteem in
te voeren waarbij een bedrag per auto
se vereniging voor vreemdelingenvernaar de belastingpot kon vloeien.
keer zijn dit jaar nog wel te betalen
uit de eigen reserves, maar voor volEen wending in het wd denken die nog
gend jaar dreigt er een fiasko. Het ver
geschiedenis kan maken. Bij de aanwachte tekort van 37.000 kan via de
vang van hun regeerperiode kiezen de
huidige subsidieregeling niet wegge
werkt worden. Die regeling is gebaseerd liberalen al eieren voor hun geld. Om
op een fifty-fifty verhouding tussen
subsidie en eigen inkomsten. Van oudsher is de bijdrage van het bedrijfsleven
aan de vereniging,, die aan zandvoortpromotie doet, uiterst miniem.

de vvv te redden gaan ze in zee met
de toeristenbelasting, die nog kort geleden verketterd werd als de nekslag
voor de lokale middenstand. Het wachten is nu op een voorstel om het circuit
te sluiten om de zandvoortse neringdoenden voor de ondergang te behoeden. Een aardige gedachte is misschien
ook om de racebaan in overheidshanden te geven. Direkteur Vermeulen als
racende ambtenaar, dat moet toch een
mooi gezicht zijn.

nieuws
kort &-klein
• De plaatselijke vrouwenoverleggroep
stichting E.V.A. organiseert weer een
VOS-kursus vóór vrouwen. De bedoeling is dat vrouwen met elkaar praten
over onderwerpen die in deze samenleving voor vrouwen belangrijk zijn
zoals opvoeding, huisvrouw zijn, politiek enz. De onderwerpen worden
samen gekozen. De start van de kursus is eind november. Het betreft
12 ochtenden in de bibliotheek.
Kosten f 30.- Er zijn nog enkele
plaatsen open. Voor verdere informatie: Ingrid Veerkamp, tel. 14744.

Op basis van een rapport van de algemene nederlandse vereniging van vvv's
zouaen salaris en huisvestingskosten
uit de portemonnee van de plaatselijke
overheid moeten komen, wat nearkomt op 80°/o subsidie oftewel ruim
f 120.000,- ekstra. De vvd wilde voor
deze keer nog wel akkoord gaan met
de bestaande regeling op voorwaarde
dat er driftig gezocht werd naar een
nieuwe subsidieformule. Ook zou de
gemeente garant moeten staan voor
het tekort voor '83.
Flieringa, nog liberaler dan de liberalen,
wees er op dat bij een 80°/o subsidie
de vvv een semi-overheidsdienst werd

gesloten, zie voor inlichtingen elders ?

groeten uit zaïidvoort

Dat de Zandvoortselaan in de loop der
jaren nauwelijks is
veranderd blijkt uit
deze ansichtkaart van
een kleine vijftig jaar
geleden. Het lommerrijke entree, de huizen, de taluds aan
beide kanten, het is
allemaal nog aan we zig. Maar de zwarte
bestelauto van Haverschmidt & Klaje, die
iedere woensdag naar
Zandvoort kwam voor
het ophalen, en afleveren van stoom- en
verfgoed, en de bakkershandkar aan de
andere kant van de
weg zijn al lang ver
dwenen. Het tweerichtingsverkeer (de
Gerkestraat was nog
niet doorgetrokken)
leverde, zo te zien,
geen enkel probleem
op.

A. S. ZATERDAG 16 oktober
gaan wij 14 dagen met
VAKANTIE
dus op l november zien wij u weer
graag terug.
R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Zandvoort

TE HUUR GEVRAAGD
door ouder echtpaar
(permanent een vrije benedenwoning
of étage met lift (geen woningruil)

Tel. na 18.00 uur 023 - 37 52 84

BIJVERDIENSTE
Welke chauffeur (klein-rijbewijs) kan op
maandag en dinsdag onze tandarts-wagen
halen en brengen van Heemstede naar Zandvoort of van Zandvoort naar Umuiden.
Werktijden 2 a 3 uur per dag.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 17 oktober a.s.:
10.00 uur : Ds. C.F.J. Antonides uit
Terborg.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 17 oktober a.s.:
10.00 uur : Ds. H.E. Wierda sr. Zaandam.
PROTESTANTENBOND
zondag 17 oktober a.s.:
10,30 uur : ?
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 16 oktober a.s.:
19.00 uur eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 17 oktober a.s.:
08.45 uur : eucharistieviering
10 45 uur : eucharistieviering mmv.
St. Caecilia koor

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

bontmaand strijkt dierenbeschermers
tegen de harenin
De bonthandel, die vorig jaar in nederland voor 300 miljoen aan bont verkocht,
heeft dit jaar de maand oktober, inklusief werelddierendag, uitgeroepen tot
'bontmaand'. Dat is de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren, aktie lekker dier, het europees comité bescherming pelsdieren en de stichting kritisch faunabeheer, verenigd in het antibont comité, in het verkeerde keelsgat
geschoten.
Zij hebben als tegenwicht een Anti
Bont Campagne opgezet om de burgers
te informeren over de wijze waarop het
bont verkregen wordt en over de dieren
die daarvoor gebruikt, om niet te zeggen
misbruikt, worden. Er is een folder, die
op verzoek gratis wordt toegezonden.
Er zijn o.a. films, een dia-serie, stickers
en posters beschikbaar. Ook worden er
lezingen georganiseerd. Wil men zelf akties ondernemen, dan verstrekt het anti
bont comité graag suggesties en materiaal.
Een tip voor scholen lijkt ons.

lijke Wijze aan hun einde. Voor de persianer bontjas zijn er bijvoorbeeld 26
karakulllammeren nodig. Wanneer ze
enkele dagen oud zijn, wordt hun keel
doorgesneden. Nog terwijl ze langzaam
doodbloeden stroopt men de vacht af.
In de pelsfokkerijen heersen net als in
de kippen industrie dieronwaardige toestanden. Vossen worden op pijnlijke
wijze geëlektrokuteerd; nertsen worden
meestal door middel van uitlaatgassen
gedood, maar elektrokutie of simpel
de nek omdraaien komt ook voor.
Er is maar één ding dat telt en dat is de
pels. Handel is immers handel.
Het adres van het anti bont comité:
Postbus 297, 1850 AG Heiloo, tel.
072 - 332879/334810/155346.
Wie de aktie financieel wil steunen kan
een bijdrage storten op postgiro 669898
ten name van ABC, Amsterdam.

Bealangstelling?, dan even contact opnemen met de heer D. Kapelle van de Jeugdtandverzorging, Schotersingel 123 te Haarlem, tel. 023-2581 41

v. d. Werff
mijn bikker
•inde 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort

Telefoon 02507 - 1 44 99

VIET NAM

De strijd tegen het bont is het meest indringend in het nieuws gekomen door
de massale en brute slachtingen van zeehondenbaby's. Gelukkig gaat het europees parlement volgend jaar de import
van zeehondenbont aan banden leggen.
80 procent van de handel zal dan worden
geblokkeerd.
Voor de andere bontsoorten geldt echter hetzelfde als voor de zeehondenmoord. De dieren komen vaak op gruwe-

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon

023 - 256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

restouron

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apoteek; H.B.A.
Mulder, tel. 13185

Visrestaurant

Duh/envoorden

play-in

TELEFOON

02507- 12824
ZUSTERDIENST
zaterdag 16 en zondag 17 oktober a.s.
Zuster T Dijk, Lorentzstraat 435, tel.
02507- 12382.

Reserveer tijdig uw tafel

HAUESTRAAT49

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

ZANDVOORT

amsterdam / nieuwend ijk 37 /tel. 020 - 24 04 34
zandvoort / kerkstraat 11 / tel. 02507 - 1 35 «O

HERMAN HARMS SCHOENEN
Grote Krocht 20

WE GAAN DE BONTJAS TE LIJF

Installatie bureau

De Nederlandse Vereniging voor Bontpromotie heeft de
maand oktober tot „bontmaand" uitgeroepen. Er wordt ons
verzocht méér bont te kopen. Méér met „tweedehands" jassen
te pronken, die de eerste eigenaars de nek heeft gekost.
En dat alles in een maand die de 4e dag als dierendag heeft...
Is dat niet al te bont? Laten we ons gezamenlijk tegen dit
dieren-onrecht verzetten!

GPOENEllEIN BM,
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

HELPT U MEE?
Steun het Anti Bont Comité.
Stort f 7,50 (liever méér!) op gironummer 66.98.98 t.n.v. ABC,
Amsterdam, en u ontvangt een indringende poster thuis.
Zo zet u anderen weer aan het denken!
Een samenwerkingsverband van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.
Stichting Lekker Dier. Europees Comité ter Bescherming van Pelsdieren.
Stichting Kritisch Faunabeheer

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...
kamerlingh onnesstraat 38 /zandvoort/
telefoon 02507 -1 84 84*

Postbus 297 1850 AG HeHoo

r

Handelsdrukwerk
nieuwe

D R U K K E R IJ

oogst vijgen

Van Petegem b.v.
Korkpad 6 - Tel. 12793 ~

c'estbori

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

Zandvoort

Hml w*rmt* tn kleur in uw huis
mtt blotnwn van bloanwnhui* J. Bluys
U vindt «r ook lauka dingtn om alt
flMcnank tt gavan.

J. BLUYS

ERICA
heeft bloemen voor u
en
reisbureau KERKMAN
heeft voor de herfstvakantie nog verschillende
mogelijkheden.

HaltMtraat 65, tal. 12060

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg-,
en onderhoudswerk
zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

Nieuwe OPBERGKISTEN van
gewapend polyester voor op de
CATAMARAN - TRAILER
PRIJS incl. deksel
fl. 525,00

MIELE WASSALON WASUNIEK
Haltestraat 63B
telefoon 14417

AL-KUNSTSTOFFEN
Vinkenstraat 11
Tel. 02507-12420
Zandvoort

* wassen
*chemisch reinigen
* takenpakketten
* verzorgde wassen v.a. f 10,50

omroepers
_

1978

30 jaar Undtechnieker
kunittebitrcptraUe, etc.
A.RTIMAN
Tetefoon 14365

van 22 november 1982
t/m 11 maart 1983

woningruil: aangeboden:
in Amsterdam/Watergraafsmeer, 5-kamerbenedenhuis,
10x10mtr. met tuin 10x15
mtr. Huurplm.f.425,-p.m.
Gevraagd: kleinere woonruimte met tuin in Zandvoort of omgeving.
Ongeveer zelfde huur.
Brieven o.nr. 800.

Zelfs voor de herfstvakantie
hebben wij nog verschillende
aanbiedingen
en
ERICA
heeft nog bloemen
voor u.

r

horeca • nederland

ïkinderwinkeltje!
blijft open

af d. zandvoort
R. DRENTH
arts
geen praktijk
tot 30 oktober
waarnemers:
Dr. Anderson
Dr. Flieringa
Dr. Zwerver

Te huur gevraagd van
januari t/m maart
WOONRUIME
in Zandvoort voor 3 personen (3 kamers).
Maks. f 700,- p.m. (inkl.)
G. Verheyen
Tel.08370-1 1594

premie per dag
van de WINTERSCHILDER
voor onderhouds-, binnenschilder- en
behangwerk

nieuwe
openingstijden
ma. en di. gesloten
van wo. t/m zater-

ORGANISEERT op 18 oktober
van 16.00 -18.00 uur een
INFORMELE BORREL

dag 11.30 -5.30 uur

voor alle zandvoortse

zondag van l tot 5 u.
Inl.: Schildersbedrijf C.J. PAAP
Tel. 1 22 06 of 14755

• !TOT ZIENS!

l

horeca ondernemers in
hotel Bouwes
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eanduoorbe hoer

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
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eksplosieven uit 2de wereldoorlog
blijven voorlopig ondergronds
De tweede wereldoorlog laat ook na
bijna veertig jaar nog steeds zijn sporen
achter. Dit voorjaar werd na het opduiken van wapentuig op kamping de
Duinrand de Eksplosieven Opruimings- •
dienst (E.O.D.) aan het werk gezet om
het toeristjes zomerverblijf uit te kammen en bommen en granaten van hun
ontstekingsmechanismen te ontdoen.

sport - spel
De badmintonvereniging B.C. Lotus
heeft het diepe dal al weer verlaten.
Het eerste team maakte het nog ongeslagen Slotermeer, dat dezelfde trainer
heeft als Lotus n.l. Duinwijckspeler
Walter van der Schaaff, een punt afhandig. Het derde team sloeg koploper
van Zijderveld 10 de shuttles om de
oren. De uitslagen van afgelopen zondag op een rijtje:

Kistenvol eksplosief materiaal kwam er
boven de grond. Een hele kollektie granaten werd aangetroffen in een duinkom op het kampeerterrein. De deskundige schoonmaakploeg liet zelfs een
graafmachine aanrukken die voor dit
specialistenklusje was toegerust. Alsof
het een oudheidkundige ekspeditie betrof, spitte men gedeelten van het duingebied omzichtig om. Dag na dag verscheen er meer oorlogsmateriaal van
zowel duitse als geallieerde origine. Er
bleek sprake van een heuse munitieput,
waarvan de gevaarlijke inhoud slechts
gedeeltelijk ontploft was.

Lotus 1 Lotus 2 Lotus 3 Lotus 4 Lotus 5 Lotus AlLotus 6 Lotus 7 Lotus 8 Lotus 9 Lotus 10-

De Eksplosieven Opruimingsdienst
heeft in heel nederland handen vol
werk. Een derde van de nederlandse
gemeentes staat op de wachtlijst van
deze oorlogsarcheologen. De badplaats
hebben ze inmiddels verlaten. Toch is
het vrijwel zeker dat speuraktie nog
geen'schoon schip.heeft gemaakt. Daarvoor zou het hele terrein centimeter
voor centimeter onderzocht dienen te
Worden.
Burgemeester Machielsen voelt er weinig voor het gezegde: 'als het kalf opgeblazen is, dempt men de munitieput'
tot een boze en eksplosieve werkelijkheid te laten worden. Hij heeft de
zandvoort staat op wachtlijst van Eksplosieven Opruimingsdienst
E.O.D. daarom verzocht het onderzoek
zo spoedig mogelijk voort te zetten.
Maar de-dienst heeft aan andere ontplofbare vaderlandse plekjes de voorrang gegeven. Op zijn vroegst in februari of
maart van het.komen.de jaar wagen zij
hun hachje weer in onze kontreien.
De karavanbewoners van de Duinrand
moeten bij de aanvang van het nieuwe
Op 15 oktober herdacht de heer A. Paap maar zijn toespraak was die van een
rekreatieseizoen nog maar.even op de
het feit dat hij die dag vijfentwintig jaar oud kollega. 'Arie is geen blijvertje' had
tenen lopen.
werkzaam was bij de overheid. De jubide heer Attema wel eens gedacht, een
laris begon zijn loopbaan bij Elseviers
voorspelling die dus niet was uitgekoUitgeversmaatschappij in Amsterdam,
men. 'Maar de 40 jaar maak je niet vol
een boeiend bedrijf waar hij jarenlang
want je zult wel de VUT nemen' aldus
prettige kontakten had met tal van au- . spreker, die nog wel even kwijt wilde
teurs, zoals hij ons eens vertelde. Het zal dat er oo hun afdeling vaak gelachen
okt H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
hem daarom wel verbaasd hebben dat
werd. 'Bij ons zaten niet zulke drogen
20 05.09 13.10 117.27
01.28
direkteur
Wertheim
tijdens
de
bijeenais op de andere afdeling'. De heer
21 05.47 13.47
117.58 01.59
komst vrijdagmiddag in het GemeenPaap, beheerder van de kwartjespot
22
06.18 14.20 118.29 02.29
schapshuis zijn indiensttreding bij Pu23 06.53 14.53
waaruit hij bij voorkomende gelegenhe119.08 03.07
24 07.40 15.40
blieke Werken 'een goede ruil' noemde.
220.01
04.01
den kollega's met een kado verblijdt,
25 08.44 16.43
221.13 05.13
was nu zelf aan de beurt en ontving
26 09.57 17.55 2
22.34 06.35
Hoe het zij, ook zijn nieuwe baan had
uit de handen van de heer Van Bakel
27
11.10 19.09
2
23.53 07.53
kennelijk plezierige kanten anders had
een geschenkenbon. Aan mevrouw
28
-.07.53 112.18
20.18
hij het er geen vijfentwintig jaar uitgePaap, die met dochter Marijke aanwe29 00.54 08.54 113.16 21.15
zig was, overhandigde hij een fraaie plant.
30
01.40 09.40 114.00
22.00
Namens de Personeelsvereniging werd
31 02.19 10.19 114.37 22.37
mevr. Kraan-Meeth
vervolgens het woord gevoerd door de
Springtij 19 okt. Doodtij
heer Coenraad die zich de luide stem
van Arie Paap 's morgens in de tram
houden. De heer Wertheim memoreernaar Amsterdam duidelijk herinnerde,
de verder dat de heer Paap meteen in
een stem die hij in 1959 bij PW weer
vaste dienst werd aangenomen, dat zijn
tegenkwam. Ook de heer Coenraad
salaris toen f 469,01 per maand bedroeg en dat hij in 1978 werd bevorderd onderstreepte zijn woorden met een
kadobon. Hoewel de heer Brune aan de
tot hoofdkommies. 'U heeft wellevendheid hoog in het vaandel staan' aldus de heer Paap het gouden bondsinsigne voor
PW-direkteur, die voorts herinnerde aan 25 jaar overheidsdienst reeds eerder had
uitgereikt wilde hij namens het C.N.V.
het belangrijke werk dat de jubilaris
op deze plaats toch uiting geven aan
'verricht voor de gemeenschap, o.a. in
zijn vreugde 'over de woorden die hier
de hervormde kerk en bij de bejaardengesproken zijn'. Het was maar goed,
zorg. De heer Attema overhandigde als
aldus spreker, dat hij hst woord voerwethouder de gebruikelijke envelop

Slotermeer 1 4 - 4
Uvo2 7- 1
v. Zijderveld 10 5 - 3
Haarlem 5 3 - 5
Slotermeer 5 3 5
Haarlem A2 1 - 7
Mart. A'veen 1-7
Mart A'veen 5 - 3
Shell 2 3-5
Kennemerland 10 4
Duinwijck 11 1 - 7

Het programma voor a.s. zondag 24 oktober dat wordt afgewerkt in de Pellikaanhal luidt als volgt:
om 13.30 uur spelen:
Lotus 1 - vrij
Lotus 2 - Hilversum 3
Lotus 3 - Weesp 2
Lotus 4 - Huizen 1
Lotus 5 - Airsport 2
Lotus A1- Vliegende Shuttle A1
Om 10.00 uur treden aan:
Lotus 6 - Weesp 7
Lotus 7 - Flower Shuttle 5
Lotus 8 - Energia 5
Lotus 9 - v. Zijderveld 18
Lotus 10- Johez 1
Lotus B1- Duinwijck B1
Lotus C1— v. Zijderveld C1

a. paap kwart eeuw bij publieke werken

waterstanden

de namens de Bond. Als hij zijn toespraak zou houden namens het'Genootschap Oud Zandvoort' had hij
eerst een onderzoek moeten instellen
naar de herkomst van de naam van de
jubilaris. Als oud-beheerder van het
Gemeenschapshuis wilde de heer Van
der Moolen eens een andere kant van
de heer Paap belichten, namelijk die
van sekretaris van de Stichting Gemeenschapshuis Zandvoort. Spreker vond het
jubileum van de heer Paap een goede
gelegenheid om hem veel lof toe te
zwaaien en te danken voor de fijne samenwerking gedurende tien jaar. Ook
dit keer had de heer Joukes die sprak
namens de mannen van de buitendienst
weer de lachers op zijn hand. Bij een
autotochtje met het echtpaar Paap was
hem gebleken dat in hun auto zowel
een brandblusser als een gevaren driehoek ontbrak terwijl de kaart van ellende uit elkaar viel. Over het kado van
de buitendienst hoefde dus niet lang gedacht te worden. Met een dankwoord
van de jubilaris waarin deze zich tot
alle sprekers persoonlijk richtte eindigde de geanimeerde bijeenkomst, die
ook ditmaal doot tal van gepensioneerden werd bijgewoond.

• In de nacht vrijdag op zaterdag kon
de politie, als in de beste televisieseries,
met de dienstauto de achtervolging inzetten op een duitse wagen. De inzittenden daarvan weigerden gevolg te
geven aan het stopteken van de surveillerende agenten en gingen er met
gezwinde spoed vandoor. Op de Dr.
C.A. Gerkestraat ging een voorligger
niet snel genoeg opzij voor de vluchtende boosdoeners en werd totall loss
gereden. Na de botsing zagen de achtervolgden toch nog kans weg te komen, maar op de Zandvoortselaan
werden ze klem gereden door een tweede
politieauto. Aangehouden werden twee
amsterdammers van 17 en 20 jaar, die de
auto een uur tevoren in de hoofdstad ..
hadden ontvreemd.
• Nauwelijks is de diskussie over de
sfeerverlichting van de straten in de
dorpskern in raad en kommissie verstomd of de al bestaande lampjes nemen wraak. Donderdagavond haakte
de sfeerverlichting in de Haïtestraat af
en zwierde rekalcitrant door de lucht.
De brandweer moest er aan te pas komen om de loshangende lampenslingers te verwijderen.
• De in Zandvoort en Bentveld gehouden kollekte van de Vereniging
tot Steun aan de Nierstichting is een
groot sukses geworden. Er werd
f. 10,505- ingezameld en hetplaatselijk komité wil zijn erkentelijkheid
jegen kollektanten en milde gevers
graag langs deze weg tot uiting brengen.
o De plaatselijke vrouwenoverleggroep
stichting E.V.A. organiseert weer een
VOS-kursus voor vrouwen. De bedoe. ling is dat vrouwen met elkaar praten
over onderwerpen die irt deze samenleving voor vrouwen belangrijk zijn
zoals opvoeding, huisvrouw zijn, politiek enz. De onderwerpen worden
samen gekozen. De start van de kursus is eind oktober. Het betreft
12 ochtenden in de bibliotheek.
Kosten f 30.- Er zijn nog enkele
plaatsen open. Voor verdere informatie: Ingrid Veerkamp, tel. f4744.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon

023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

zandvoortmeeuwen werd
voor de derde maal uitgeteld

gemeente
zandvoort

De burgemeester van Zandvoort geeft hierbij kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing
van artikel 17, Ie lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor de tijd van ten
hoogste vijfjaar, vergunning te verlenen voor
het plaatsen van tijdelijke stallen op het perceel Keesomstraat 15.

Na een alleszins akseptabele start, krijgen de. voetballers van Zandvoortmeeuwen bot langzamerhand zwaar te verduren in de eerste klasse van de zondagamateurs. Elke week weer blijken
ze in staat heel goed weerwerk te geven aan geduchte tegenstanders, maar
het maken van doelpunten qaat ze te
moeilijk af om ook werkelijk een bedreiging te vormen. Drie nederlagen
op een rij is tot nu toe het ontnuchtarenrle resultaat.

Het bouwplan ligt met ingang van 25 oktober 1982 gedurende 14 dagen ter inzage op
de gemeentesecretarie, bureau Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (geopend
ma t/m vrij 08.30 - 12.30 uur).
Eventuele bezwaren tegen het bouwplan
kunnen gedurende bovengenoemde termijn
door rechthebbenden op aangrenzende en
nabij gelegen gronden schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend,

Deze keftr was het AFC'34 uit Alkmaar
dat de zandvoorters in de kaasstad met
"•i 2-0 verlies naar huis stuurde. In
'nat ZVM-team ontbrak de geblesseerde
doelman Ed Steffers en de zieke Rob
BuchelP zij werden vervangen door
resp. de jong Wim van de Kuijl, die op
een goed debuut mag terug zien, en
door Kees Bruin.
AFC'34 kreeg al kort na het begin van
het duel uitzicht op een goed resultaat.
Geheel in overeenstemming met het
aanvallende spel beeld dat de thuisklup
op de mat legde, skoorde Sas du Mortier na 15 minuten de openingstreffer
door een voorzet van links hard en
zuiver af te ronden, 1-0. De meeuwen
lieten zich o*ok niet onbetuigd maar
een aantal hoekschoppen konden de
alkmaarse goalie niet echt verontrusten. Kansen voor John van der Zeijs
Cor Plaisir, Jos van der Meij en Steef
Water bleven in de goede bedoelingen
steken. AFC'34 had duidelijk het beste van het spel en het scheelde niet veel
of de ploeg van de gastheren had de
skcrp nog vóór de rust verhoogd, als
Robbert Koning de bal na een korner
niet van de doellijn had gehaald.
In de tweede helft werd Marcel SchoorI
als wissel ingezet voor Peter Schipper.
De thuisklup gunde de meeuwenachterhoede weinig rust en bleef onvervaard
aandringen. Een reeks hoekschoppen
leverde niets op, maar op een ingooi
in de 17e minuut nam alkmaarder
Peter Buis het leer goed mee en plantte

Zandvoort, 8 oktober 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

TE HUUR GEVRAAGD

door ouder echtpaar
(permanent een vrije benedenwoning
of étage met lift (geen woningruil)
Tel. na 18.00 uur 023 - 37 52 84

wordt donateur
de bal in het zandvoortse doel, 2-0.
Pogingen van o.a. Steef Water en Cor
Plaisir om wijziging in de stand te
brengen, brachten niet het gewenste
resultaat. Ook de snelle Bert Bouwman, die in het veld kwam voor Robbert Koning, zag geen kans een positieve wending aan het spel te geven.
ZVM kon aandringen wat het wilde,
AFC'34 gaf geen krimp en haalde de
verdiende buit binnen.
Aanstaande zondag krijgen de spelers
van de badplaats SDW op bezoek. Eveneens een middenmotor in de eerste
klasse, waartegen de meeuwen hun

zandvoortse ontmoetingsdag
anders dan anders

Ondanks de steeds hartverwarmende
ontvangst door direkteur Mollerus van
'De Duinpan' zal de Ontmoetingsdag
1982 niet in het zwembad worden gehouden.
Het was de heer Mollerus zelfidie het
organiserende komité er op wees dat
de gasten van dit jaarlijkse evenement
voor langdurig zieken, lichamelijk gehandikapten en bejaarden nu wel eens
iets anders zouden willen zien dan het
op zichzelf alleraardigste kunstzwemmen en de shows van oude badpakken.
En dankzij een bramwave van mevrouw
Van Maris;Beute, die niet genoemd wil
worden maar onbetwist de spil van het
ontmoet!ngsgebeuren is, komt er nu inderdaad iets heel anders. Zij benaderde
de heer Ten Pierik van het strandpaviljoen 'De Golfslag', over wie we in dit
verband beter kunnen spreken van Bertus ten Pierik van de Talentenjacht. De
afgelopen zomer gaf hu amateurs namelijk de kans zich in de picture te zingen of te spelen en de uit hen geselekteerde artisten zullen zich 's middags

in de Van Pagéehal, waarop 3 november a.s. de Ontmoetingsdag wordt gehouden, presenteren. Het belooft een
heel afwisselend programma te worden
terwijl in de ochtenduren de illusionist
De Jong zijn goocheltrucs zal vertonen.
Toen acht jaar geleden de eerste Ontmoetingsdag van start ging was het nog
een kerkelijke aangelegenheid m^t circa zestig gasten in de hervormde kerk.
De 'ravitaillering' geschiedde vanuit het
Jeugdhuis en hoewel zestig vergeleken
bij het huidige aantal van driehonderdvijfentwintig maar een handjevol is moest
er toch heel wat heen en weer gelopen
worden. Over die eerste en latere ontmoetingsdagen werden vorige week
donderdag ten huize van mevrouw Van
Mans herinneringen opgehaald door de
dames Castien en Schuiten die ook dit
jaar, geassisteerd door een twintigtal
medewerksters, de gasten 's morgens
ontvangen en zorgen dat het hen de rest
van de dag aan niets zal ontbreken. De
eveneens aanwezige mevrouw Hoogervorst organiseert als altijd de autorij-

kansen zo goed mogelijk dienen waar
te maken om de rode lantaarn buiten
het gezichtsveld te houden.
De stand na afgelopen zondag:
JOS
5-9
Stormvogels 6 - 8
AFC'34
5-7
DWS
5-7
DRC
4-5
Aalsmeer
4-4
SDW
4-4
Spartaan
4-4
Zandvoortm. 5 - 4
Lugdunum
5-4
NFC
6-3
SEW
4-2

dienst en dat betekent dat ze samen
met mevrouw Hoogendoorn de roetes
uitstippelt waarlangs de zestig automobilisten de moeilijk ter been zijnde gasten (en dat zijn uiteraard de meesten)
's morgens ophalen en aan het einde
van de middag weer thuis brengen. De
kolonne-leden van het Rode Kruis veflenen weer medewerking, de afdeling
Welfare heeft voor de gasten iets in
petto en het huisorkest, want zo mag
het belangeloos optredende Trio Norman Smith wel genoemd worden, heeft
zich voor deze dag maanden geleden al
vrij gemaakt. De enige zorg die het komité thans nog heeft is van financiële
aard. Met het pietsie subsidie redt men
het niet en daarom voldoen we graag
aan het verzoek om te vermelden dat
een tegemoetkoming op rekening

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
56.59.21.444 Algemene Bank Nederland te Zandvoort tn.v. Comité Ontmoetingsdag penningmeesteres, mevrouw E.C. Rikkert onder vermelding
'Ontmoetingsdag 1982' (giro no. abn
9711), zeer welkom zal zijn.
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Wij helpen in vele noodsituaties door kinderoppas,
klusje, boodschap, begeleiding en een praatje of bezoekje

omroepers
1948
1978
30jur Undtechnitker
. «te.
T«fcfooo 143(5

WE GAAN DE BONTJAS TE LIJF
De Nederlandse Vereniging voor Bontpromotie heeft de
maand oktober tot „bontmaand" uitgeroepen. Er wordt ons
verzocht méér bont te kopen. Méér met „tweedehands" jassen
te pronken, die de eerste eigenaars de nek heeft gekost.
En dat alles m een maand die de 4e dag als dierendag heeft...
Is dat niet al te bont? Laten we ons gezamenlijk tegen dit
dieren-onrecht verzetten!

HELPT U MEE?
Steun het Anti Bont Comité.
Stort f 7,50 (liever méér!) op gironummer 66.98.98 tn.v. ABC,
Amsterdam, en u ontvangt een indringende poster thuis.
Zo zet u anderen weer aan het denken!
Een samenwerkingsverband van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.
Stichting Lekker Dier, Europees Comité ter Bescherming van Pelsdieren.
Stichting Kritisch faunabeheer

Postbus 297 1850 AG HeHoo

l jaargang no. 79

vrijdag 22 oktober 1982

eanducjorrse hoeranr
«

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags,
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.-oer jaar, f 14.50 per half iaar, f 37.50 per oost

woningwetwoningen op klimopterrein
mag van ged. staten

overleden: Matje Cornelia Hendrika
Wessendorp, geb. Sluijters, oud 81 jaar;
Jacobus Hendricus Faanhof, oud 84
jaar ;Sybrandus Boddé oud 69 jaar;
Maartje de Wit, oud 94 jaar.

waterstanden

De acht reklamanten die het bouwplan
bestreden, hadden daar een groot aantal
redenen voor. Kort samengevat voerden zij aan: kapitaalvernietiging bij
sloop van de school, onvoldoende verkeerskapaciteit van de Dr. de Visserstraat, verslechterende parkeersituatie,
achteruitgang van het woongertot, het
niet passen van bedoelde bouw in de
buurt, en mogelijke waardevermindering van de eigen huizen. Bovendien
waren ze van mening dat het huidige
schoolgebouw nog heel goed bruikbaar
was voor andere maatschappelijke doeleinden.

okt H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
23 06.53
14.53 19.08
03.07
24 07.40
15.40 20.01
04.01
25 08.44
16.43
21.13
05.13
26 09.57
17.55
22.34 06.35
27
11.10 19.09 23.53 07.53
28
-.07.53
12.18 20.18
29 00.54 08.54
13.16
21.15
30
01.40 09.40 14.00
22.00
31
02.19
10.19
14.37 22.37
Springtij 19 okt. Doodtij 27 oktober
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SOMS praatje met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

schets in vogelvlucht van 26 een- en tweekamerwoningen op Klimopterrein aan de Dr.de Visserstraat. De huurprijs
van de te bouwen huizen komt tussen de f.350,- en f.450,- per maand te liggen.

Overigens heeft de gemeente aldus mevrouw Lindeman alternatieve mogelijkheden voor het bestaande schoolgebouw
niet serieus onderzocht, terwijl ZandMevrouw Lindeman, woordvoerdster
voort toch een groot akkommodatievan de bezwaarden, is verrast door de
probleem kent. Ook wordt er onvolsnelle uitspraak van de provinciale over- doende opgetreden tegen hetvandalisheid, nog geen maand na de hoorzitting. me waardoor het gebouw nu al sloopZij meldt dat de acht reklamanten in
Familieleden van de geestelijk gestoorrijp wordt gemaakt. Een aantal omwoberoep zullen gaan tegen de beslissing
de bejaarden, die verpleegd worden in
nenden heeft zich op dit moment bevan G.S. Naar aanleiding van de hoorde Clarakliniek hebben, na het besluit
reid verklaard op eigen kosten de bezitting en de verslaggeving daarvan, wil
van de gemeente Haarlem om het ver
glazing te herstellen om het pand enigsze wel enige ergenis kwijt.'Er is in de
pleeghuis aan te haken bij de haarlemse
zins in welstand te houden.
pers een vertekend beeld geschetst van
Janskliniek, een schrijven gericht aan
onze klachten', zo zegt ze. 'De waarde
Persoonlijk is mevrouw Lindeman van
het gemeentebestuur van de provincievan onze eigen huizen is helemaal niet
mening dat de circuitproblematiek de
hoofdstad, aan gedeputeerde staten en
aan de orde net zomin als het voornevoornaamste reden is dat nu elke open
aan het ziekenfonds Spaarneland. Zij
men om schadeclaims in te dienen. Er
meter grond in Zandvoort-zuid volgezijn het niet eens met het voornemen
bouwd wordt.' Als de wet op de geis maar één klager die dat naar voren
de Clarakliniek te laten besturen door
luidshinder in werking treedt, zo zegt
gebracht heeft, de overigen zijn het
de Janskliniek en met de plannen om
ze hoopvol, is het misschien niet nodaar absoluut niet mee eens'.
het tehuis na verloop van tijd, genoemd
dig om heel Zandvoort op deze manier
wordt 1984, te sluiten.
dicht te bouwen.'
'In tegenstelling tot wat ook van ge
meenteeijde gesuggereerd is, zijn wij
niet tegen sociale woningbouw, inteHet instellen van beroep tegen het G.S.- In de brief, ondertekend door ruim honderd familieleden en bezoekers van de
gendeel, ook wij vinden de woonnood
besluit heeft op zich geen schorsende
bejaarden, worden de bezwaren op een
werking. De gemeente kan ondertussen
een ramp voor Zandvoort. Maar hier
rijtje gezet. Het ontbreken van informagewoon aan de slag. Tenzij de klagers
heeft men zoveel mogelijk kleine hoktie aan de familie van de demente oujes op één plekje willen stapelen, met
een schorsing aanvragen, wat volgens
deren is er een van. De briefschrijvers
alle gevolgen voor de.omwonenden van- de zegsvrouwe de bedoeling is. Er moemaken zich ook zorgen over de te verdien. Sociale woningbouw, uitstekend,
ten echter wel zeer zwaarwegende bewachten wisseling van verzorgers en
maar met wat minder huizen zou het
langen aanwezig zijn, wil dat worden
verzorgsters, aan wie de bejaarden zich
een aantrekkelijker geheel kunnen wortoegekend.
erg gehecht hebben. Men is verder zeer
den en zou de bgurt minder onder de
te spreken over de eigen keuken van de
verkeers- en parkeerdrukte hoeven te
Clarakliniek, de diepvriesmaaltijden die
lijden.'
zeven maal per week'overgebracht zullen gaan worden vanuit de Janskliniek
ziet men met zorg tegemoet.

eanduoorhe Noerartf

ondertrouwd: Hans Koning en Susanne Baumann.
geboren: Syreetha dochter van R.A.W.
van Steijn en C.C. Duin; Nathalie Chantal dochtsr van B. Botschuijver en El.
Zwemmer.

Gedeputeerde Staten van Noord-Hollana zullen de door Zandvoort gevraagde verklaring van geen bezwaar afgeven
voor de bouw van 26 woningen aan de
Dr. de Visserstraat. De bezwaren die
bewoners van de Lijsterstraat en de Dr.
de Visserstraat hadden ingediend tegen
de bouw op het terrein van de v oor m alige Klimopschool geven volgens GS
geen aanleiding om de gemeente Zandvoort bij haar plannen voor de voeten
te lopen.

Geen van de aangevoerde argumenten •
is door G.S. gehonoreerd. Het plan
omvat 20 tweekamer- en 6 eenkamerwoningen in twee bouwlagen en voorziet in de aanleg van 23 parkeerplaatsen
op eigen terrein. Van privacy-aantasting
of bijzondere overlast is volgens de
noordhollandse bestuurders geen sprake
en de verkeerskapaciteit van de dr.de
Visserstraat wordt voldoende geacht.
Kapitaalsvernietiging en eventuele schadeclaims tengevolge van waardevermindering moeten door de gemeenteraad
beoordeeld worden en staan los van de
stedebouwkundige aspekten die voor
GS in het geding zijn.

12 oktober - 18 oktober 1982

familieprotest tegen ander
beheer van clarakliniek

AHNESTT
UTEBMTHNUU
giro
454000

Volgens de schrijvers is de Clarakliniek
weliswaar een oud gebouw, maar vol
doet het aan alle eisen die aan een ver-

pleegtehuis gesteld kunnen worden. De
laatste jaren is er voor enkele honderdduizenden guldens verbouwd. Er is een
brandbeveiliging geïnstalleerd die bijna
een kwart miljoen kostte, de keuken
is vernieuwd en dubbele beglazing aangebracht. Bovendien heeft de kliniek
f 55.000.- uitgetrokken voor nieuwe
bedden en meubilair, de verwarming is
vernieuwd en het tehuis is opnieuw in
de verf gezet. De familie vindt het daarom waanzin de deuren van het pand
over enkele jaren te sluiten
In 1979, zo meldt de brief, is een onderzoek gehouden om te bezien of het mogelijk was het patientenbestand uit te
breiden tot 120. Het bestuur van de
Janskliniek verzette zich tegen dat plan.
Nu de Clarakliniek een dependance
wordt van het haarlemse verpleegtehuis Janskliniek behandeling door middel
zetten de briefschrijvers vraagtekens bij van fysiotherapie overbodig en bezigheidstherapie voldoende voor de dede rol van de Janskliniek.
mente bejaarden.
De stellingname van het ziekenfonds
dat de zandvoortse kliniek te klein is
en daardoor relatief duur, wordt ook
in het schrijven bestreden. De specialistiese zorg van internist en psychiater
acht men voor de Janskliniek die een
vaste verpleeghuisarts in dienst heeft
veel kostbaarder dan in Zandvoort het
geval is. Een ander punt van bezwaar
is het verschil in therapie. In tegenstelling tot de Clarakliniek vindt de

De familieleden menen dat overplaatsing van de verpleegde ouderen een
grote teruggang in gezondheid en gedrag teweeg zal brengen. De oudjes, zo
schrijven ze, moeten in de Clara blijven, het is hun laatste thuis.
De briefschrijvers hopen dat de verantwoordelijke instanties hun mening
willen herzien zodat de Clarakliniek
open kan blijven, in zijn huidige vorm
en met het huidige personeel.

restauratie van groot-bentveld
voorlopig nog klusjeswerk

familieberichten

familieberichten

Op maandag 25 oktober 1982 hopen
J. de Roode
en
E. de Roode-Bol
("Oom Jan en Tapte Lies")
de dag te herdenken dat zij 65 jaar geleden in
het huwelijk zijn getreden.
Tevens hoop 'Oom Jan' op die dag zijn 92 verjaardag te vieren.
Receptie 25 oktober a.s. van 15.00 tot 18.00 uur
in de grote zaal van het Huis in het Kostverloren, Burg. Nawijnlaan l te Zandvoort.
Namens de familie,
E. Keizer-Madocsai

Hierbij.danken wij u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven
betoond in de voor onze zo moeilijke dagen na het overlijden van
onze lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma
JOHANNA VAN GELLEKOM-VAN MEETELEN

Uw medeleven is ons tot steun en troost.
Uit aller naam:
Familie van Gellekom
Zandvoort, oktober 1982.

In plaats van kaarten.
Dankbetuiging
Voor de oprecht hartelijke blijken van medeleven, die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, grootvader, mijn broer, onze zwager en oom
Omdat de eigenaar van het landgoed
Groot Bentveld in de gelijknamige
buurtschap al lange tijd niets van zich
heeft laten horen, hebben b en w van
Zandvoort nog niet de procedure in
werking kunnen stellen die nodig is
om op de hofstede een tennispark te
mogen aanleggen.
De eksploitatie van tennisbanen zou
nodig zijn om het geld bijeen te krijgen voor de restauratie van Groot
Bentveld door de eigenaar, bouwbedrijf
Bakker in Nieuw Vennep. Eerdere plannen,waaronder de bouwvan bungalows, leden schipbreuk. De gemeenteraad heeft in oktober 1981 haar medewerking toegezegd voor de aanleg
van het tennispark als Bakker aan een
aantal voorwaarden wilde voldoen. Zo
diende het omringende bos intakt te
blijven, onderhouden te worden en
omrasterd. Van de bouwfirma is echter
niets meer vernomen.
De restauratie van het 'duizendjarige'
Groot-Bentveld is dringend noodzakelijk om het landhuis, dat op de monumentenlijst staat, voor totale verrotting
te behoeden. Naar een provinciale
schatting zouden de kosten van een
dergelijke operatie wel eens meer dan
een miljoen kunnen bedragen.
Volgens de heer van Haaf ten, spreek; •
buis voor de eigenaar, is het knelpunt
in het overleg met de gemeente Zandvoort de betaling van een gevraagde
waarborgsom, die zijns inziens alle perken te buiten gaat. Het kan, zo zegt
van Haaften, nog jaren en jaren duren
voordat er sprake is van aanleg en eksploitatie van een tennispark. Op de
vraag of daarmee de broodnodige
grootscheepse restauratie ook voorlopig van de baan is, gaat hij niet rechtsstreeks in. 'Groot-Bentveld wordt zeker niet verwaarloosd, het wordt bewoond (door de heer v.d. Heyden, red.)
en er hebben een aantal herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Wat er op
langere termijn mogelijk is, zullen we
nog bezien.' Het lijkt overigens verstandig, zo meldt hij, om binnenkort
weer in kontakt met de gemeente te
treden.
De Stichting 'Tot behoud en instandhouding van Groot-Bentveld' is intern
sterk verdeeld geraakt over de plannen
om via tennisgelden het landgoed op
te knappen. Voor sommige bestuursleden leek het nog de beste oplossing om
erger te voorkomen, anderen vreesden
dat het karakter van de hofstede er op

rampzalige wijze door aangetast zou
worden. Na een splitsing waarbij de
voorzitter, tegenstander van de plannen, het veld ruimde, worden de vrienden van het landgoed nu aangevoerd
door de heer Izelaar. Wegens vakantie
was hij nog niet voor kommentaar bereikbaar.

Aanstaande dinsdag buigt de gemeenteraad zich over de slepende affaire.
Spoedheidshalve is geen advies gevraagd
aan de kommissie voor algemene zaken
en ruimtelijke ordening. Er komt m.a.
w. een nog niet voorgekookt agendapunt ter tafel.

kinderen speelden griezels
voor kinderen
Op het moment dat leerlingen van de
IVO-MAVO uit Aerdenhout samen
met hun docenten Paul Rooyackers
en Paul de Ridder 'Griezels' van Roald
Dahl tot een musical gingen bewerken
wist niemand nog dat de schrijver
voor dit kinderboek de Zilveren G riffel zou ontvangen.
Met hun voorkeur voor 'Griezels' bevonden ze zich dus in goed gezelschap.
Niet alleen voor volwassenen schildert
Roald Dahl types en situaties die je
niet voor mogelijk houdt, maar ook
voor jonge lezers. Meneer en mevrouw
Griezel zijn namelijk niet alleen vies en
vuil met heel lang ongewassen haar en
kapotte kleren maar ze doen ook de
smerigste dingen om elkaar te pesten.
Mevrouw Griezel laat haar glazen oog
in de koffie van haar man vallen, ze
zoekt in de tuin van die lange sliertige

mevr. Kraan-Meath
t
wurmen en zegt 's avonds aan tafel dat
het spagetti is. Omgekeerd stopt hij
kikkers in haar bed, maakt haar wandelstok iedere dag een stukje langer en
vertelt haar dan dat ze krimpt waarna
hij haar gaat oprekken. Zijn baard zit
vol met gemorst eten dat er weken in
blijft zitten, ze peuteren in hun neus,
rochelen, laten winden en boeren en als
ze elkaar niet pesten doen ze het anderen. Zoals de apen die ze in een kooi
houden en die dikwijls op hun kop
moeten staan en de vogels die ze vangen door lijm op de takken van de
boom te smeren, waarna ze van de vogeltjes pastei maken. Uiteindelijk nemen de apen en de vogels wraak en het
slot van het liedje is dat meneer en mevrouw Griezel zelf met hun hoofd naar
beneden door het leven moeten gaan.

Dat nemen we tenminste aan want op
een gegeven moment verdwenen ze ondersteboven van het toneel.
In het kader van de Kinderboekenweek
werd de musical vorige week donderdag
opgevoerd in de openbare biliotheek en
opvallend was hoe op reakties van het
jeugdige publiek de eveneens jeugdige
spelers ad rem ingingen zonder van hun
è propos te raken. Er zat vaart in hun
optreden, de liedjes waren aardig en
Paul Rooyackers vertelde ons dat het
aandeel var, de leerlingen in de totstandkoming van deze musical nog groter
was dan verleden jaar toen, eveneens
met veel sukses, 'Mieke Mom' ten tonele
werd gevoerd. Ook dit jaar waren de
hoofdrollen in goede handen : Jaap
Schotanus en Frederique Balm gaven
een prachtige uitbeelding van mevrouw
en meneer Griezel, als hoofdaap danste,
zong en akteerde Honorien van Citters
dat het een lieve lust was en de verschillende taferelen werden op een originele
manier van kommentaar voorzien door
een kapper en zijn klant, aardige rollen
van resp. Maarten Boegborn en Arjen
Beunk. Dankzij een goede vondst van
dekorbouwer Kees van Citters waren
zowel de binnen als buitenscènes duidelijk te volgen. Al met al een kostelijke
middag 'door kinderen voor kinderen'.
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LAMBERTUS JOHANNES RINKEL

betuigen wij hiermede onze welgemeende dank.
Uit al Ier naam:
LM. Rinkel-Spijer
2042 NP Zandvoort, oktober 1982.
Wilhelminaweg 16

nieuws
kort & klein
o Woensdag 27 oktober vergadert de
kommissie Midden- en Kleinbedrijf in
het openbaar. In de raadszaal bespreken de leden vanaf 20.00 uur het besluit van de raad om niet in zee te gaan
met de aanleg en eksploitatie van permanente sfeerverlichting in de dorpskern.
o Het fonds voor epilepsiebestrijding
bericht dat de jaarlijkse kol lekte in
Zandvoort f 788,90 heeft opgebracht.
Het fonds, 'de macht van het kleine'
genaamd, dankt alle medewerkers voor
hun inzet en alle gevers voor hun bijdrage.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 24 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. C. Mataheru
GEREFORMEERDE KERK
zondag 24 oktober a.s.:
10.00 uur : Drs. E.C.T. Ootjers
PROTESTANTENBOND
zondag 24 oktober a.s.:
10.30 uur. mevr. dr. A.A. in 't Veld

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202J[dag en nacht).

ZUSTERDIENST
zaterdag 23 en zondag 24 oktober a.s.
zuster J. Genuit, tel. 023-327700.
APOTHEEK
Zeestraat apotheek, A,van Kempen
Zeestraat 71. tel. 13073

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekratarie
17947 Informatieburo vw
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko varkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaultt
12135 Zandvoortte Koerant b.v.
Achterweg 1.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 23 oktober a.s..
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zobdag 24 oktober a.s.:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St,
Ceacilia koor.

MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

_
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EJTUTI

zij die jr lieten schieten
hadden een prima toneelavond

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

OKTOBER 1982 2e inschrijving
Voor leden komen beschikbaar:
1. bejaardenwoning
GASTHUISHOFJE 15
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, zolder, cv.
Huurprijs f 162,80 per maand
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden van 55 laar of ouder
- echtpaar waarvan een van de huwelijkspartners de leeftijd van 55 laar heeft bereikt.
2. de bovenduplexwoning
VAN LENNEPWEG 89rd.
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, zolder, berging.
Huurprijs f 188,05 per maand
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- gezinnen
3. de eengezinswoning
CELS1USSTRAAT 46
bestaande uit: woonkamer, slaapkamers,
douche, zolder berging
Huurpriujs f 295,30 per maand.
Burgemeester en Wethouder verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- jonge gezinnen, met tenminste 1 kind
- onvolledige gezinnen met tenminste 2
kinderen.

foto Jacob Koning
Zaterdagavond gaf 'Op Hoop van Zegen'
in verenigingsgebouw 'De Krocht' een opvoering van 'Odysseus In lependal' van
Dimitri Frenkel Frank.
Zoals voorzitster Sylvia Holsteyn in haar
welkomstwoord uiteenzette baseerde
de auteur zijn spel op het verhaal van
Homerus, waarin Odysseus van Ithaca
ten strijde trekt en zijn echtgenote
Penelope, die blijft hopen op zijn terugkeer, minnaars op een afstand houdt
door te zeggen dat ze een keuze zal maken wanneer haar borduurwerk af is.
En aangezien ze 's nachts uithaalt wat
ze overdag geborduurd heeft komt het
werk nooit af. Ook de Penelope van
Dimitri Frenkel Frank heeft deze list

Ook Gerard Schouten dwong als Odysseus bewondering af. en daarvan getuigde de ademloze stilte tijdens zijn claus
in het derde bedrijf wanneer hij Telemachus van zijn omzwervingen vertelt.
Het was goed om Cisca Paap-Lammers
na jaren weer op de planken te .den, Uit
de voortreffelijke wijze waarop ze Ninne,
de vroegere huishoudster, gestalte gaf
bleek dat ze het toneelspelen nog niet
verleerd is. De rollen van de louche figuren Duvel, brigadier Enkes, mooie
Hannes en Van Mill werden goed vertolkt door resp. Herman v d. Klauw,
Henk Jansen {geleend van 'Wim Hildering'), Ed leuven en Willem van der
Moolen. Uiterst knap spel liet laatstge-

noemde zien toen hij, enigszins aangeschoten, toch nog een poging deed de
fles te raken. John F.G. v.d. Klauw
gaf een aardige vertolking van Telemachus en hetzelfde kan gezegd worden
van Martje v.d. Klauw-Bos als Hilde
(met de gitaar) en Karin de Klerk als
Hummel de meid.
Evenals de spelers werden ook de medewerkenden achter de schermen, t.w.
regisseur Jan Heynes, souffleuse Jo Bisenberger-Kromhout, musicienne Ineke
Krist, grimeur Ben Fijma, Ton Kaspers
(belichting) en de leider van de dekorploeg Kees v.d. Klauw na afloop in de
bloemetjes gezet.

4. de flatwoning voor alleenstaanden
LORENTZSTRAAT 551
bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs f 467,20 per maand.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden

mevr. Kraan-Meeth
te baat genomen, maar na tien jaar zijn
de mannen die haar begeren het wachten beu. Het zijn een stelletje smokkelaars, waarvan één zelfs plannen beraamt
om Telemachus, de zoon van Penelope,
uit de weg te ruimen omdat deze een
huwelijk met zijn moeder tracht tegen
te houden. Wanneer Penelope belooft
te trouwen met degene die met de pijl
en boog van Odysseus een fles kan raken probeert het viertal dit met de uiterste krachtsinspanning. De boog is echter in geen vijftien jaar gebruikt en daardoor is het niet mogelijk deze te spannen. Een langskomende zwerver, die de
indertijd vertrokken Odysseus blijkt te
zijn, lukt het wel. Het slot laat zich
niet moeilijk raden.
Ook in Zandvoort zijn de gevolgen van
de recessie merkbaar. Eén voorstelling in
plaats van twee en die was nog maar matig bezet, hoewel dat laatste waarschijnlijk meer te maken had met 'Mies' en met
'Dallas'. Maar zij die 'de Bank' en 'JR'
lieten voor wat zij waren hadden een
prima toneelavond: een aardig stuk, spelers die zonder uitzondering voor hun
taak berekend waren, het geheel in een
knappe regie van Jan Heynes.
Een boeiende prestatie leverde Henriëtta Brokmeier-Cohen, die de verschillende gemoedsstemmingen van Penelope uitstekend wist weer te geven.

TAFELWIJNEN?

omroepers

Nicaragua
In deze week zijn er weer 2 containers met kleren, medische apparatuur en technisch materiaal naar Ntcaragua verstuurd.
Wij helpen mee aan hun wederopbouw.
Dat kunt u ook.
Stort uw bijdrage op:

GIRO 3580163
t.n.v. Stichting Nicaragua Komitée
Nederland
Postbus 13005, Utrecht, o.v.v.
„SSLN".
Het jaarverslag van het komitée is
beschikbaar voor belangstellenden.

heeft u de nieuwe wintertruien bij
LIBERTY al gezien?
Een kijkje nemen is de moeite waard.
Zoals altijd voordelig!
Prijzen vanaf f 29,-

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365
Gevraagd hulp in de huishouding voor 1 of 2 ochten
de per week.
Int. tel. 16882.

r

Ikindervvinkeltje!
blijft open

nieuwe
openingstijden
ma. en di. gesloten
van wo. t/m zaterdag 11.30- 5.30 uur
zondag van l tot 5 u.
. !TOT ZIENS!
l

LIBERTY MODE
Louis Davidsstraat 15 t.o. vvv

tel. 16020

Kerkstraat 2a
tal. 14597, Zandvoort

v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

De toewijzing van deze woningen geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapsnummer van
de vereniging. Belangstellende leden dienen
uiterlijk op dinsdag 26 oktober 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 woninggen in volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
aan 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 donderdagmiddag 28 oktober 1982
om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.
RUILRUBRIEK OKTOBER
1. Aangeboden: 4 kamer-flatwoning
Lorentzstraat
Gevraagd: eengezinswoning
2. Aangeboden: 4 kamer-flatwoning
Keesomstraat
Gevraagd: benedenduplex-woning Van
Lennepweg of Vondellaan.
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 uitgeWoningruil 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.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot
het einde van de maand oktober.

r

gemeente
zandvoort

van 22 november 1982
t/m 11 maart 1983

c'estbori

Grote wijnen? b.v.
Clos Vougot

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

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 de heer C.J.J. van Egmond,
Everwijnpark 8 te Noordwijk d.d. 13 april
1982, ingekomen 15 april 1982 om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een slagerij, gelegen aan de Grote Krocht 7, alhier,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort,
sectie C no. 5796 (ged.) positief te beschikken.
De ontwerp-beschikking en andere op de
aanvrage betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 21 oktober 1982 tot
4 november 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.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 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 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
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Zandvoort, 21 oktober 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

V
OMLIJSTINGEN
voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

premie per dag

FLANEL STRETCH
PANTALONS
f109.-

van de WINTERSCHILDER
voor onderhouds-, binnenschilder- en
behangwerk
Inl.: Schildersbedrijf C.J. PAAP
Tel. 1 2206 of 1 47 55

Haal warmte en kleur in uw huis
bloemen van bloemenhuis J. Bluys

KERKSTR.20

• TEL: 13136

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060
Voor 3 dagen
1 Hoofdfilm ƒ10,3 Hoofdfilms ƒ25,-

OPHEFFINGS UITVERKOOP
(met toest. v. K.v.K.)

halve prijzen

Gebracht en gehaald
elke film ƒ1.— extra

v. onze winterkollektie '82/'83
merken o.a. Lee Cooper, Lois,
Club de France
Open
v.a. 13.00-18.00 uur

U kunt de nummers telefonisch
doorgeven
Bij Videotheek V.I.P.
Zeestraat 34 Zandvoort
Telefoon 02507 -1 95 80
na 19.00 uur 02503-33509

's maandags gesloten
Haltestraat 25
Zandvoort
02507-18539

bij

creatief

Al de recente films hebben wij
op V.H.S. en BETAMAX.

Vitten IS Plezier
Telefoon D2507-1358Ö

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT

Onze film katalogus
GRATIS verkrijgbaar.

Tel. 02507 -17367

HEREN SCHOENEN
ECHT LEDER
INSTAP MODEL
zwart of bruin
SPECIALE AANBIEDING
van 89,95 voor

49,=

Herman Harms
SCHOENEN
Grote Krocht 20B - Zandvoort

Nrijetijdsmoae
faillisementsverkoop
Ter overname aangeboden goed lopens restaurant in de Haltestraat, jaaromzet f 400.000.Inkl. inventaris en voorraden.
Tegen elk aannemelijk bod.
Koopsom geheel door de bank financierbaar.
De currator:
Mr. Dr. W.F. Vorrink
advocaat en procureur
Thorbeckestraat 36
2042 GM Zandvoort

Tel. 02507-1 7583

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg-,
en onderhoudswerk
zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

ÏERSTEEGE
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Drukwerk voor iedereen!

Installatie bureau

B.V.
centrale verwarming
airconditioning
loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 —

Zandvoort

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 - 1 84 84*

82a jaargang no. 80

dinsdag 26 oktober 1982

eanduüortee hoeran
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD. zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

jongeren willen van iwanowitch
jeugdcentrum maken

kort &;klBin
• Het politienieuws wordt deze herfstmaand al korter en kleiner. Een langzamerhand gebruikelijk aantal diefstalletjes afgelopen week, variërend van fietsen, benzine, een kamera, sieraden,geld
en surfspullen. Vernielingen aan auto's
en van een boot. Een paar inbraken in
woningen en bedrijfsruimtes en tot slot
een aantal aanrijdingen van vierwielers
zonder al te ernstig letsel.
Een personenwagen aan de Flemingstraat brandde uit. Er werd een lege
spiritusfles bij aangetroffen dus de
recherche zit weer niet zonder werk.
Bij het inluiden van het nieuwe jaar
door middel van vuurwerk op het
Kerkplein, trad de politie vermanend
op. Beter tien rotjes in de lucht dan
één in de hand natuurlijk, maar een
beetje vroeg is het wel. De sterke arm
is ook nog even gaan kijken bij de
gekraakte suikterwerkfabriek aan de
Oranjestraat, maar zag geen enkele
reden om op te treden.

Zondagmorgen in alle vroegte hebben
een aantal jonge zandvoorters de voormalige fabriek van zoetwaren Iwanowitch aan de Oranjestraat -naast de
dagmarkt- • gekraakt. De kraakaktie is
ditmaal niet bedoeld om huis en haard
te bieden aan de talrijke woningzoekende jongeren in de badplaats, maar
om het plaatselijk jongerenbeleid aan
de kaak te stellen en een eigen alternatief te verschaffen.
De vroegere nogafabriek, die al ettelijke jaren buiten gebruik is, zal volgens de krakers omgetoverd worden in
een jongerencentrum, omdat het gemeentebestuur het op dit punt sinds
jaar en dag laat afweten. Op korte termijn hopen ze in het gebouw een groot
skala aan aktiviteiten te ontplooien. De
werkgroep jeugdcentrum Iwanowitch,
die als woordvooerder voor de aktievoerders optreedt, noemt in de zondag
verspreide open brief aan b en w en
raadsleden de mogelijkheden van de
ruimte: oefenruimte voor bands, kursussen, film, forumavond, disco, kinderaktiviteiten, een koffie-muziekruimte en het onderbrengen van allerlei zandvoortse groeperingen. Ook
wordt gedacht aan een fietsenwerkplaats en wellicht een eethuisje.
De werkgroep die gesteund wordt door
het provinciaal service buro voor jeugd
en jongeren en het provinciaal buro
voor klup- en buurthuizen 'de Omringh'
heeftal sympathiebetuigingen ontvangen van de stichting W.E.L., de zandvoortse PSP, medewerkers van de jeugdtelefoon en van de werkgroep huisvesting Zandvoort. De komende dagen
worden nog meer blijken van welgezindheid verwacht uit verschillende
sektoren van de zandvoortse gemeenschap.
In de open brief aan de gemeenteraad
herinnert de werkgroep jeugdcentrum
Iwanowitch aan de verschillende initiatieven die in de loop van de jaren door
vele zandvoorters zijn ondernomen om
aan de jeugd een eigen niet-kommercieel onderkomen te geven. Initiatieven
m.b.t. deSleep-in, de Nachtuil, kanten
klare plannen voor een jeugdcentrum
en, het meest recent, wijkcentrum 't
Stekkie, die allemaal door tegenwerking of onverschilligheid van de zandvoortse overheid na verloop van tijd
getorpedeerd werden.

waterstanden

foto'dik bol

Wat men wel van het gemeentelijk beleid merkte, aldus de werkgroep, was
het slopen van geschikte akkommodatie. 'Achtereenvolgens moesten het
noodgebouw van de Nicolaasschool,
het gebouwvan de Nachtuil en de
Karel Doormanschool het afleggen
tegen het sloopvaardig welzijnsbeleid
van de gemeente. Daartegenover stond
het kost wat kost instandhouden van
een prestige-objekt als het cultureel
centrum. 'En: 'terwijl de gemeente
Zandvoort zijn prioriteiten liever legt
bij toeristenvoorzieningen (vvv, sierverlichting, enz.) zijn de zandvoortse
jongeren nog steeds aangewezen op
kommerciële vermaakcentra als diskotheken, dancings, kroegen en gokhallen.'
'Iwanowitch' wil eskalatie van de ontplofbare jongerensituatie vermijden en
zo snel mogelijk met de gemeente tot overleg komen. Niet het
kraken van een pand staat centraal, zo
zeggen de aktievoerders, maar het jongerenbeleid. De gemeente zou de nu
geboden mogelijkheid positief kunnen
benaderen en de leegstaande fabriek
aan de Oranjestraat nr. 12 door huur
of aankoop moeten verwerven voor
jeugdaktiviteiten. Een eerste gedachtewisseling hierover wordt hedenavond
in de raadsvergadering verwacht.
De zandvoortse bevolking is a.s. zaterdag tussen 13.00 en 19.00 uur uitgenodigd op de 'open dag' van het nieuwe jongerencentrum. Er zullen o.a
films gedraaid worden, bands treden
aan en er kan ingetekend worden voor
kursussen pottebakken, rietmatten,
tekenen en schilderen. Een hapje eten
staat ook klaar voor de bezoekers.

mn het interieur moet nog heel wat
worden opgeknapt

Tevens is bij de buurtbewoners een
brief in de bus gevallen. De medewerkers van jeugdcentrum Iwanowitch
leggen daarin hun aktie uit en nodigen
de omwonenden uit kennis te komen

maken. Er is hun veel aan gelegen, zo
meldt de brief, een goede relatie met de
buurt op te bouwen. Wie hinder of
last ondervindt van de aktiviteiten ^
wordt verzocht kontakt op te nemen
met de aanwezige medewerkers. De
jongeren zullen alles in het werk stellen om overlast tegen te gaan .

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.

«kt H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
27
11.10 19.09
23.53 07.53
28
-.07.53
12.18
20.18
29 00.54 08.54
13.16
21.15
30
01.40 09.40 14.00
22.00
31
02.19 10.19
14.37
22.37
Springtij 19 okt. Doodtij 27 oktober

gemeente kan emm passeren
bij woningtoewijzing
Er is ongerustheid bij een groot aantal
woningzoekenden, ingeschreven bij
woningbouwvereniging EMM, over de
verdeling van nieuwe huizen.

oude 50°/o regeling van kracht, zij het
dat altijd eerst een aantal rijksvoorkeurswoningen van het totaal worden afgetrokken.

Daarom geldt de oude regeling bijvoorZowel bij de gemeente als bij de EMM
beeld
wel voor het kompleks aan de
zijn telefoontjes binnen gekomen over
Mr. Troelstrastraat en voor het komde toewijzing van de huizen van de
pleks Hulsmanhof aan de Nieuwstraat
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening EMM aan de Swaluëstraat/Ro/enobelMaar het rangnummer van de EMM-lestraat.
Men
wil
graag
weten
hoe
de
Geeft advies, hulp en informatie, van
den zal hen niet onder de pannen brenvork in de steel zit nu deze woningen
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
gen als het gaat om de andere momenalle door de gemeente worden toege12 uur . Postbus 100, 2040 AC Zandteel
onder handen zijnde nieuwbouw.
wezen
aan
urgente
woningzoekenden
voort. Telefoon 17373
De grond daarvan was namelijk vooren de leden van de EIV'M er niet aan
heen gemeente-eigendom.
MAATSCHAPPELIJK WERK
te pas komen.
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Menigeen blijkt onbekend met een regeDagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
ling die de gemeente Zandvoort en de
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
EMM vorig jaar overeengekomen zijn.
CRISISCENTRUM
Een aanpassing van de gebruikelijke
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
fifty-fifty verdeelsleutel, die overigans
023-256198.
op de EMM-ledenvergadering van 1 okGeeft direkt hulp wanneer u die nodig
tober 1981 naar voren is gebracht en
heeft bij akute problemen.
onlangs nog vermeld werd op het ledenstencil bij de inschrijving voor de
'Sonnewende'-woningen.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

Onder druk van de aonzielijke en geregistreerde woningnood is de zandvoortse overheid er op verzoek van de gemeenteraad toe overgegaan een nieuwe voorwaarde te stellen bij de verkoop
van gemeentelijke bouwgrond aan de
vereniging. In tegenstelling tot de 50%
regeling van destijds zal de eerste toewijzing van nieuwbouwhuizen op voormalige gemeentegronden voor de volle
honderd procent door de gemeente geschieden. Als de woningbouwvereniging
grond koopt die niet tot het eigendom
van de gemeente behoorde, blijft de

>5 jaar echtpaar

FAILLISEMEIMTSVERKOOP

agenda

Ter overname aangeboden goed lopend restaurant in de Haltestraat, jaaromzet f 400.000.-.
Inkl. inventaris en voorraden.
Tegen elk aannemelijk bod.
Koopsom geheel door de bank financierbaar.
De curator:
Mr. Dr. W.F. Vorrink
advocaat en procureur
Thorbeckestraat 36
2042 GM Zandvoort
Tel.02507- 17583

gemeenteraad

voor de bijeenkomst op dinsdag 26
oktober a.s. in het raadhuis. De vergadering van het dorpsbestu u r begint
om 20.00 uur.
1. Notulen van de vergadering van 28
september 1982.
2. Ingekomen stukken:
a. Motie van de raad van Bloemendaah
en brief van b en w van Noordwijkerhoutover maatregelen tegen overlast
van vossen in de duinen.
b. Brief dd. 6 oktober 1982 van A.A.
en P.C. Kok, waarin suggesties worden gedaan om het zwembad met minder verlies te laten draaien.
3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden: voorlopige
vaststelling uitgaven kleuteronderwijs
1981. etc.
5. Transakties onroerend goed:
Grondverkoop en voorbereidingsbebesluit Curiestraat.
6. Bestemmingsplannen e.d.:
voorbereidingsbesluit'Groot Bentveld'.
7. Belasting-en tariefverhogingen 1983.
8 Advies van de kommissie voor de
Tifdens de gistermiddag in het Huis in het Kosfverloren gehouden receptie ter
beroepschriften over het beroepgelegenheid van hun 65-jarige trouwdag (waarover a.s. vrijdag meer) bleek weer
schrift
van de heer G. Meijer tegen
eens wat een uniek echtpaar Zandvoort met de heer en mevrouw De Roode-Bol
een
besluit
van burgemeesteren wétin zijn midden heeft. En hoewel het maar weinigen gegeven is deze mijlpaal te
houders
tot
weigering van een bouwbereiken doelen we niet op die 65 jaar maar op hun verdiensten voor de gevergunning.
meenschap.
9. Advies van de kommissie voor de
Twee jaar geleden verhuisden ze op hoge leeftijd van het vertrouwde 'Hulsmanberoepsschriften inzake het bezwaarhof' naar het Huis in het Kostverloren. Iedereen die het gelukkige bruidspaar
schriftvan de Katholieke Stichting
maandagmiddag gadesloeg weet nu dat oude bomen best verplant kunnen wor'Instelling voor Maatschappelijk en
den als ze maar in goede aarde komen.
Welzijnswerk in Zuid Kennemerland' tegen een subsidievoorwaarde.
10. Wijziging van de Verordening op de
kommissie voor de verlening van bijstand.
11. Kasvoorzieningen: rekening courant;
garantie hypothecaire geldleningen
1983.
12. Plaatsen c.v.-installatie in het pand
Zandvoortselaan 244
13. Aanbrengen c.v.-instaliatie in het
pand Hobbemastraat 11
De kommissie voor beroepsschriften
uit hoofde van zijn vertrouwensfunktie
14. Benoemingen enz.
heeft de instelling voor maatschappelijk zwijgplicht heeft, een strafbaar feit
a. (Her)benoeming leden kommissie
volgens het wetboek van strafrecht als
werk in onze gemeente volledig in het
planvoorbereiding specifiek welzijn.
hij de naam van een klient en diens
gelijk gesteld inzake de weigering om
b. Benoeming van een (tweede) lid
problematiek
bekend
maakt.
namen en adressen van k Ij enten en een
van het Algemeen Bestuur van de
omschrijving van hun problemen door
Regionale Brandweer Kennemerland.
te geven aan b en w, zo staat vermeld
De kommissie kon dus nauwelijks tot
c. Benoeming plaatsvervangend lid
in een van de voorstellen voor de raadseen andere konklusie komen dan dat
van de kommissie voor de verlening
bijeenkomst van hedenavond.
de gemeente, ook al beroept ze zich op
van bijstand.
de mogelijkheid tot financiële kontrole, 15. Rondvraag,
Het dorpsbestuur had dat als voorwaar- geen been heeft om op te staan. De pride gesteld voor de subsidiering van de
vacy en de vertrouwenspositie van de
instelling, waarmee voor 1982 een behulpverlener verdraagt zich op geen endrag van ruim f. 63.000.- gemoeid is.
kele manier met deze eis tot overheidsDe maatschappelijk werkers hadden
kontrole.
onoverkomelijke bezwaren tegen deze
lange overheidsvingers. B en w waren
. echter van mening dat zij zonder die
gegevens geen goede afweging konden
maken en vonden dat te meer noodzakelifk omdat de sociale dienst zich ook
met deze niet-materiële hulpverlening
wilde bezig houden.

GEVRAAGD voor jeugdcentrum IWANOWITCH:
aktieve mensen, huisraad en andere nuttige
spullen enz.
donaties om de eerste kosten te dekken zijn
welkom op gironr. 3831732 onder vermelding
van Iwanowitch.

AANGEBODEN:
Vrijstaand huis Zandvoort - Zuid met 4 si aapkamers, douche en baak.
Sauna en zwembad.
Koopsom f 375.000,- k.k.
Eventueel ruil met kommercieel onroerend
goed.
Telefoon 020 - 79 59 42

jEandüQOfTse
i Naeranr
omroepers

maatsch- werk hoeft
persoonsgegevens
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Voor de progressieve partij Zandvoort
(C.P.N., PP.R. en P.S.P.) is het kraken
van de voormalige suikerwerk- of nogafabriek aan de Oranjestraat geen verrassing. Zij staat voor 100°/o achter deze
"zoete inval" en achter de doelstellingen van de jongeren die het pand hebben bezet. Immers, als het aan de Zandvoortse bestuurders ligt zijn er geen
maatregelen te verwachten die het vergrijpbaar, de ZVM-verdediging had grokrotten van dit gebouw moeten tegenIn de tweede helft;namen de badplaatste moeite de spits af te stoppen. Het
bewoners langzaam maar zeker het inigaan. Dat geen van de gemeenteraadslewas ook deze aanvaller die al na 12 mitiatief van de bezoekers over. De druk
den op de gedachte is gekomen om met
nuten met een pientere kopbal doelop hetSDW-doel groeide zienderogen.
dit pand iets te doen) iemand van de
man van deJ<uil verschalkte en SDW op Een knal van Pratt kon nog maar net
PvdA misschien wel? ), ofschoon men
winst zette.
verwerkt worden en ook schoten van
toch beweert midden in de ZandvoortKees Bruin, Cor Plaisier, Steef Water
se samenleving te staan, getuigt van
Maar de zandvoorters voelden zich nog
en de opdringende Rob Buchel leverweinig sociale betrokkenheid met groeallerminst verslagen en togen herhaalde- den de nodige problemen op voor de
peringen die om onderdak verlegen zitlijk ten aanval. Dat leverde in eerste inSDW-doelman. Buigen deed deze echten. Men laat zich liever inpakken door
stantie niet veel meer op dan een aantal ter niet. Loon naar werken bleef dus
duistere figuren als Hordo. Vooral de
uit. De beslissende treffer viel in de
hoekschoppen en schoten die precisie
WD zou zich moeten schamen Deze
slotfase, opnieuw na een hoekschop.
misten. Toch lukte het ZVM op gelijke
partij gebruikte een gedeeltesvan het gevoet te komen toen Jos van der Meij, de De zandvoortse keeper kreeg de bal
bouw als opslagplaats voor verkiezingsplezierige aanwinst van dit seizoen, zich niet onder kontrole en Erik Schut was
borden. Rommel opruimen is er echter
er als de kippen bij om het derde SDWmooi vrijspeelde en 1-1 skoorde. Vóór
niet bij. Het is daarom te hopen dat
doelpunt en de eindstand vast te legde rust nog zagen de SDW-ers echter
deze jongeren de kans krijgen te bewijgen, 1-3.
kans om de stand in hun voordeel om
zen dat zij niet alleen uit eigen belang
te buigen. Bij een hoekschop raakte de
tot deze aktie zijn gekomen, maar dat
A.s. zondag in Amsterdam zullen met
bal het houtwerk rond goalie van de
dit gedaan is in het belang van de gehele
name de spitsen op scherp moeten staan Zandvoortse bevolking. Van onze kant
Kuil. Het was onduidelijk of het leer
tegen het hoofdstedelijke DWS. Geen
de doellijn passeerde, maar Verhulst
is men van steun verzekerd.

zandvoortmeeuwen greep opnieuw
naast de punten

Op de zitting van de kommissie werden
de bezwaren op een rijtje gezet, l n de
rijksbijdrageregeling maatschappelijke
dienstverlening staat omschreven dat
de privacy van de klienten gewaarborgd
moet zijn. De gestelde voorwaarde is
ook in strijd met de ontwerpwet op de
persoonsregistratie. De beroepskode
voor de maatschappelijk werker, die
hem dwingt tot geheimhouding is al
eerder gerechtelijk getoetst. Bovendien
pleegt de maatschappelijk werker die

steun
INTERNATIONAL
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Zandvoortmeeuwen zit in de hoek waar
de klappen vallen. Ook afgelopen zondag wisten de zandvoorters zich tegen
SDW niet te ontworstelen aan het al
weken durende vormverlies. Geen man
overboord natuurlijk, want de kompetitie duurt nog lang en er is genoeg
kwaliteit en inzet aanwezig om uit het
dal te kunnen klauteren
Met wat meer geluk had de nieuwe nederlaag nog wel afgewend kunnen worden, maar ook wat dat betreft zit het
de laatste tijd niet mee. Op meevallertjes hoeft niet gerekend te worden.
Ditmaal stonden zowel Duncan Pratt,
Rob Buchel als Marcel Schoorl weer
in het team, maar Richard Kerkman
was door een blessure uitgeschakeld en
de meeuwendefensie bleek zichtbaar
ontregeld door het ontbreken van deze
stormvaste kracht.

maakte aan alle onzekerheid een eind
Kort na het begin werd al duidelijk dat
de SDW-aanvallen alle aandacht vroegen. door de bal het beslissende tikje te geVooral aanvoerder Sumter was vaak on- ven, 1-2.

simpele klus tegen deze roetiniers, maar
kansloos zijn de meeuwen zeker niet.

Progressieve Partij
Zandvoort
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kraken van nogafabriek iwanowitch
ligt raad zwaar op de maag
Het valt blijkbaar ook voor.gekozen
volksvertegenwoordigers anno 1982
niet mee om de tekenen des tijds te
verstaan. Een op dorpsnivo belangrijke
en interessante gebeurtenis als het k raken van een leegstaand pand ten behoeve van een jongerencentrum, werd
in de raadsvergadering van afgelopen
dinsdag als droog brood weggekauwd,
plichtmatig en zonder enig spiritueel
slokje ter verfrissing.

De grootste oppositiepartij, de pvda, gebruikte de gebeurtenis vooral om aan de
poten van wethouder Jongsma's stoel
te zagen in plaats van de krakers een
hart onder de riem te steken. Veel verder dan een krasje kwam woordvoerder Toonen overigens niet. De diskussie raakte al spoedig op dwaalwegen
bij het politieke tafeltennis over de
vraag wie nu eigenlijk de schuld was
van het falend jeugdbeleid, het oude of
het nieuwe kollege. De socialisten kon-

belangrijke adressen
14444 Politio («Heen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentasekretarie
17947 Informatieburo vw
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212 Automobialbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentnim, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortie Koerant b.v.
Achterweg 1.

van

Fisher Betamax
videorecorder
(sony-systeem)
voor f 1 498,-

VHS 180 videobanden
alle merken
b.v. Fuji - Agfa - etc.
Betamax 750
Sony-videobanden
f 39,50 p. st./per 3 st. f 109,geen vervalsingen
RADIO PEETERS
beeld + geluid
haltestraat 56
zandvoort

geboren: Kyra dochter van A.G.P.
Veenhuijsen en P. Kuvener.
overleden: Willem Marie van der Mije
oud 81 jaar; Maarten Cornelis Draijer,
oud 91 jaar.

waterstanden

foto'dik bol
Morgen, zaterdag 30 oktober, houden de krakers van de werkgroep jeugdcentrum Iwanowitch tussen 13.00 en 19.00 uur open huis voor de zandvoortse burgerij. De rommel die ze bij oe bezetting van het voormalige bedrijfspand aan oe Oranjestraat aantroffen, hebben ze na enkele dagen hard
werken inmiddels opgeruimd.

29
30
31

00.54
01.40
02.19

08.54
09.40
10.19

13.16
14.00
14.37

21.15
22.00
22.37

nov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

H. W.
02.55
03.33
04.07
04.42
05.31
06.17
07.06
08.11
09.31
10.51
- .00.42

L.W.
10.55
11.32
12.06
12.42
13.32
14.17
15.06
16.11
17.29
18.50
07.32
08.42

H. W.
15.10
15.44
16.21
17.03
17.44
18.29
19.29
20.45
22.10
23.32
12.04
13.05

L.W.
23.10
23.43
00.21
01.04
01.44
02.30
03.29
04.44
06.09
07.32
20.04
21.06

Springtij 3 nov. Doodtij 10,nov.
digden aan het Stekkie opnieuw aan de
orde te stellen bij de begrotingsvergadering in november omdat nieuwe cijfers
over de budgetruimte daar alle reden
toe gaven.
Vervolgens ging bij alle partijen het
wijkcentrum in nieuw noord vaker over
tafel dan de krakersplannen. Die waren
allang uit het zicht verdwenen. Enig histories inzicht in de sinds jaar en dag
moeizame verhouding tussen jeugdsoosjongeren en 'ongebonden' jeugd leek
niet aanwezig. Alsof de problemen tussen 't Stekkie en de vroegere Nachtuil
al vergeten waren.
Behalve de vvd, konden ook van As (cda),
Gielen (inspraak nu) en Koning (gem.
bel.) weinig sympathie voor de aktie opbrengen. Alleen Termes (d'66) zag nog
kans de gebeurtenis in een wat breder
perspektief te zetten. Het verbaasde
de spreekbuis van het redelijk alternatief niet dat het vertrouwen in politieke
oplossingen bij sommige burgers diep is
weggezonken. De politici laten te vaak
verstek gaan, zo zei hij, als ze waar dienen te maken wat ze aan beleid beloven.
Ook Machielsen kwam in zijn beantwoording niet veel verder dan het wijkcentrum
in nieuw noord. Nog dezelfde dag had
een delegatie van 't Stekkie de enquêteuitslag met de mening van de wijkbewoners officieel aangeboden aan de burgervader. Een belangrijke bijdrage in de
oordeelsvorming, zo zei Machielsen.

RADIO PEETERS
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ondertrouwd: Theodorus Petrus
Franciscus Mos en Johanna Wilhelmina
Elisabeth Geerse ; Bernard Wilhelmus
Korver en Clementina Sophia Maria
Lentink.
gehuwd: Jan Post en Janke Feenstra.

Dat al sinds 1970 de initiatieven om
de zgn. 'wilde' jongeren een ruimte en
ontmoetingsplaats te geven stuklopen
deed, zo leek het wel, in hettjeheel niet
meer ter zake. De raadsleden vermochten het nieuwe min of meer uit wanhoop geboren krakersplan niet op waarde te schatten.
Voor de vvd was het, bij monde van
mevrouw Joustra-Brokmeier, wel heel
simpel. De oproep van de krakers om
niet het kraken zelf, maar het jongerenbeleid centraal te stellen maakte bij de
liberalen geen schijn van kans. Het kraken van de voormalige snoepjesfabriek
was een grof schandaal. De arme eigenaar, die nog graag een prijsje wil maken voor het verkrottende pand, werd
zo in een onmogelijke positie gebracht
De aktie van de jongeren, wier geduld wat al te lang op de proef is gesteld, viel volgens Ank Joustra onder het hoofdstuk chantage. Namens
de grootste raadsfraktie stelde ze voor
zo spoedig mogelijk korte metten te
maken.

19 oktober - 25 oktober 1982'

Heel iets anders, lijkt het wel, dan het
kraken van een leegstaande fabriek in
Zandvoorts dorpskern. Dat zet de gekozenen niet aan het denken, maar aan
het praten.

dit weekeind feest bij lotus
De badmintonvereniging Lotus viert a.s.
zaterdag en zondag in de Van Pagéehal
het tienjarig bestaan. In het kader van
dit jubileum wordt op 30 en 31 oktober een familie- en vriendentoernooi
gespeeld, 's middags is er feest voor de
jeugd en 's avonds kunnen de ouderen
zich verheugen op een koud buffet, een
dj-wedstrijd en op de levende muziek
van de veelgeprezen 'brazilian jazz'
formatie Batida..
Lotus is in 1972 ontstaan uit het samengaan van 'Sportingclub' dat onderleiding stond van D. v.d. Nulft en
F. Boukes, en de badmintonverenigingNever Out. De suksessen regen zich al
gauw aaneen, toen de training in handen kwam van P. v. Wijk en J. Hoogenkamp. De serieuze aanpak resulteerde
in vele kampioenschappen met als hoogtepuntde promotie in 1981 van het
eerste team naar de landelijke 2e klasse.
Geen geringe prestatie, waar trainer P.
Ridder het zijne aan bijdroeg.
De groei van het aantal leden kon Lotus
eigenlijk nauwelijks bijbenen In 1978
werd daarom voor de rekreatiespelers
een aparte origanisatie opgezet, de B.C.
Duinstreek. Een kombinatie van wedstrijd- en rekreatiesport waarin de samenwerking en taakverdeling tot in de
puntjes is geregeld. Zo doet Duinstreek
zijn best de doorstroming van de jeugd
te stimuleren en zoveel mogelijk mensen
een kaderopleiding te laten volgen, zodat
beide- verenigingen over eigen trainers
kunnen beschikken.

Zoals bij veel klups is de opvang en
begeleiding van de jeugd een hoofdstuk
apart. Er wordt uitzonderlijk veel aandacht aan geschonken. Toch heeft dat
niet kunnen verhinderen dat de laatste
2 jaar het aantal jeugdteams is teruggelopen. De vergrijzing van Zandvoort
speelt ook hier een rol.
•
Wensen voor de toekomst heeft Lotus
nog genoeg. Van het grootste belang
is in ieder geval dat de kontinuiteit
gewaarborgd blijft en het aanwezige
talent zich kan ontwikkelen. En de
badmintonspelers zouden zichzelf niet
-zijn als op het verlanglijstje de promo-

een .nieuwe*.
sprankelende

najaars- en
winterkollektie
is binnen...
:

VIP

. ' w«M»m •

".; nu-lrs'fashïon
•groti' liniitstnutt 1247 Haarlem
• "'- telefoon 023-;3177*8 :

tie naar de 1e klasse ontbrak. Aan de
nieuwe trainer en topspeler W. v.d.
Schaaff zal het niet liggen.

LP van de week
LP HEARTBREAKER
Dionne Warwick
f^4£5"
voor f 19,95
(1 week geldig)
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stappen langs beelden moet
zandvoort kultureel verheffen

Vrijwillige Hulpverlening

Op de zuidboulevaid zou een 'superbeeldemoute' moeten verschijnen,
waai cie overige nederlandse gemeenten, maai ook instellingen en bedrijven, een keuze kunnen maken uit zo'n
honderd kunstzinnige produkties. Tegelijkertijd krijgt dan het publiek een
uniek en konstant aktueel overzicht van
wat de nederlandse kunst te bieden
heeft.

Financieel zijn er waarschijnlijk meer
mogelijkheden voor het projdkt dan
deze barre tijden doen vermoeden. De

eanduoortee Noeranh

In deze week zijn er weer 2 containers met kleren, medische apparatuur en technisch materiaal naar Ntcaragua verstuurd.
Wij helpen mee aan hun wederop-

txxjw.
Dat kunt u ook.
Stort uw bijdrage op:

GIRO 3580163
t.n.v. Stichting Nicaragua Komitée
Nederland
Postbus 13005, Utrecht, o.v.v.
„SSLN".
Het jaarverslag van het komitée is
beschikbaar voor belangstellenden.

kerst in '82 kan nog handen
en geld gebruiken
de verloting plaats hebben maar bezitters van loten hoeven daarvoor niet
speciaal naar het Gemeenschapshuis te
gaan. In tegenstelling tot voorgaande
jaren (toen dit door een misverstand
achterwege is gebleven) zal de uitslag
in de plaatselijke bladen bekend wor
Opnieuw is mevrouw De Leeuw de gro- den gemaakt. Een hoogtepunt vormt
te animator, die het dit jaar gezocht
die dag natuurlijk weer het kerstdiner.
heeft in een klein aantal komité-leden,
Het menu wil het komité nog niet prijshetgeen een vlotte werkwijze bevordert. geven, wél dat de kosten slechts f 17,50
Het programma is dan.ook prakties rond bedragen. Het diner dat van 6 tot 8
en begint aan de vooravoncl van kerstduurt zal muzikaal worden omlijst,
waarna met een optreden van de bekenmis met een demonstratie volksdansen
de voordrachtskunstenaar Ru Kaebisch
onder leiding van de dames Jopie Puts
de avond wordt besloten.
en Letty Jansen, waarbij zich zowel de
Ondanks de medewerking van een groot
kleintjes als volwassenen zullen presenaantal vrijwilligers heeft men beide dateren. Gezien het sukses van verleden
gen de handen vol. Daarom zou het
jaar heeft het komité zich ook dit keer
van de medewerking van Helen Shepherd plezierig zijn wanneer op de eerstvolgende bijeenkomst op 26 november a.s.
verzekerd, terwijl Arie Loos de aanweook wat geïnteresseerde toehoorders
zigen met zijn kostelijke verhalen over
zouden komen. Mogelijk zijn er dan bij
het Zandvoort van vroeger zal amusedie best een paar uur of een half dagje
ren. De volgende ochtend is iedereen
zouden willen helpen. Zodra bekend is
om 11 uur welkom in de hal van het
waar doze bijeenkomst gehouden wordt
Gemeenschapshuis voor een kop koffie
laten we dit in de koerant even weten.
en een snee kerstbrood waarna om 12
Het komité toonde zich verheugd dat
uur de leerlingen van de Nicolaasschool
alle kerken dit jaar een financiële bijeen kerstspel zullen opvoeren. We blijdragen hebben gegeven voor het weivan nog even bij het jonge volkje want
daarna zal tot aan de lunchpauze een
slagen van de Kerst-In. Het betekent,
kinderkoor uit Alkmaar te beluisteren
aldus mevrouw De Leeuw, dat ze er
zijn. 's Middags is er van 3 tot 5 uur thé achter staan. Het betekent ook dat het
dansant op muziek van de kombo 'the
komité financieel nu wat meer armslag
Moonlines', maar dat betekent niet dat
heeft hoewel de zaak op dit punt nog
men verplicht is te luisteren of te danniet rond is. Een tegemoetkoming op
sen want er is volop gelegenheid om
giro-nummer 11 25908 ten name Kerstiets anders te doen. De bezoekers kunIn Zandvoort zal dan ook in dank wornen bridgen, klaverjassen, sjoelen en
den aanvaard.
ping-pongen. Ze kunnen in de kleine
zaal naar tekenfilms kijken (er worden
ook korte speelfilms gedraaid) ze kunnen kerststukjes maken en, wanneer ze
daar behoefte aan hebben, zich met
een boek en een kop thee of koffie
terugtrekken in een rustig hoekje, 's Middags zal bovendien de trekking van

Ook dit jaar wordt in het Gemeenschapshuis een Kerst-In gehouden. Het twee
jaar geleden op initiatief van een enthousiast groepje inwoners van ae grond gekomen evenement belooft zo langzamerhand een traditie te worden.

gemeente heeft immers nog een muisVoor de opbouw van het landelijk orien- stil potje voor 'kunstzinnige dorpsverfraaiing'dat zelden of nooit aangesprotatiepunt is heel wat geld nodig. Zeker
ken wordt. In deze dorpssok zit al bijna
f 400.000.-. Kommerciele kunst-sponf
100.000.-. Begrotingstechnies over
sors moeten een deel van dat bedrag
tien jaar uitgesmeerd zou het kunst
fourneren, de gemeente die brood ziet
in de openluoht-galerij de rest. Een een- minnend dorpsparlement zonder veel
pijn 10.000 per jaar kunnen besteden.
mal ige investering ejie het recht geeft
tien jaar lang de wisselende kollektie te
Volgens'perspektief'ligt het overigens
mogen huisvesten. In een oriënterend
wel voor de hand dat de gemeentelijke
gesprek met wethouder Flieringa, de
man die de touwtjes van de beurs en
het kultuurbeleid in één hand houdt,
zijn de plannen doorgesproken, maar
toezegginyen liggen nog in een ver
verschiet.

Nu dus maar hopen dat het kollege van
vvd en inspraak nu juichend opveert, is
het niet voor de schone kunsten dan
maar voor de platvloerse gedachte dat
het projekt een geluidsarme publiekstrekker belooft te worden. Souwer is
wel verbaasd dat vvv en horeka, die van
de plannen op de hoogte zijn gesteld,
nog niets van zich hebben laten horen.
Toch geen insider blijkbaar, want dan
zou hij wel weten dat deze kommerciële pijlers van Zandvoort vrijwel uitsluitend reageren bij vermeende tegenspoed. Een hoopvol teken eigenlijk, dit
zwijgen over de beeldenroute.

Nicaragua

17373

De stichting perspektief, die geheel gerund wordt door vrijwilligers, heeft als
doelstelling kunst en maatschappij dichter bij elkaar te brengen. In samenwerking met de Triodosbank, een bank op
ideële grondslag die met name miljeuvriendehjke en/of kleinschalige bedrijfjes van de grond helpt, probeert de
stichting o.a. het aankopen van kunst
te vergemakkelijken via een renteloos
afbetalingssysteem.

Het toeristenkarakter van de badplaats
en de aantrekkelijke mogelijkheid om
de, ooit roemrijke maar nu alleen nog
maar natte en winderige, wandelpromenade te kunnen benutten, maakt van
Zandvoort een goede kanshebber voor
de beeldende supermarkt. Souwer: 'Het
enthoesiasme van de gemeente laten we
het zwaarst wegen, op de tweede plaats,
maar niet te verwaarlozen,komthet
geld.'

kort & klein
• A.s. maandag 1 november houden de
rooie vrouwen in de pvda hun jaarvergadering. De bijeenkomst is openbaar en
begint om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.

Het ligt niet zo voor de hand bij Zandvoort meteen aan kunst en kuituur te
denken. Toch heeft de stichting perspektief, centrum voor kreatief kunstbeleid, het spiedend 009 op de badplaats laten vallen voor het oprichten
van een 'landelijk oriëntatiepunt voor
beeldhouwwerken'.

Volgens Maarten Souwer, zegsman van
de stichting, zijn er meerdere gemeenten
benaderd. Dat ook Zandvoort bij deze
uitverkorenen behoort is zijns inziens
niet verwonderlijk. 'Aankloppen bij
een gemeente die al heel kultuur-minded is, past niet erg logies in onze doelstelling. Dan vindt je misschien wel een
willig oor, maar je voegt nauwelijks iets
toe. In Zandvoort, zo meldt hij openhartig en met inzicht, wordt zo verschrikkelijk weinig aan kuituur gedaan,
het is de moeite waard om het juist
daar te proberen.'

nieuws

dienst van publieke werken het onderhoud van de wandelgang der plastieken
voor zijn rekening neemt.
Niet veel meer dan schoonpoetsen en
vegen, aldus Souwer. Tegen een eventuele beeldenstorm door vandalen en
kunsthaters is de stichting degelijk verzekerd.

def ilé van bezoekers
voor briljanten bruidspaar

Toen de elfjarige Eszter maandagmiddag de handtekeningen in het receptieboek telde bleek dat haar overgrootouders, de heer en mevrouw De RoodeBol die middag in de grote zaal van het
Huis in het Kostverloren een kleine
honderdvijftig handen hadden gedrukt.
Dat de viering van hun 65-jarige bmiloft niet ongemerkt voorbij zou gaan
was te verwachten maar zo'n vertoon
van hartelijkheid als hen ten deel viel
hadden ze waarschijnlijk niet voor mogelijk gehouden. Het begon al de zondag daarvoor, toen Ds. Mataheru zijn
preek en de te zingen liederen bleek te
hebben afgestemd op het feest en daarmee, evenals met de fraaie orchidee die
hij hen opspelde, namens de hervormde
gemeente uiting gaf aan zijn waardering

mevr. Kraan-Meeth

voor de heer en mevrouw De Roode,
die achtentwintig jaar lang als vader en
moeder van het hervormd diaconiehuis
in de Hulsmanstraat hun krachten en
een heleboel liefde hebben gegeven aan
de oude Zandvoorters die daar woonden. Op de dag zelf, 25 oktober, was
er 's morgens een bijeenkomst in het
Huis in het Kostverloren waar behalve
alle bewoners ook de naaste familieleden van het bruidspaar aanwezig waren.
Namens het gemeentebestuur bood burgemeester Machielsen, die vergezeld was
van zijn echtgenote, het bruidspaar een
fraaie glasdekoratie, een afbeelding van
het raadhuis, aan terwijl mevrouw Hos,
één van de bewoonsters, in een aardig
gedicht hun levensloop belichtte. De
direktrice, mevrouw Van Dril, zei verheugd te zijn dat twee unieke mensen
een unieke gebeurtenis, namelijk hun
briljanten bruiloft, in het Huis in het
Kostverloren vierden. 'De liefde die U
jarenlang aan medemensen hebtgege-

ven ontvangt u nu in ruime mate terug,
aldus spreekster, die namens een aantal
gulle gevers een kleuren-tv aanbood.
Na een uiterst verzorgd diner, dat niet
alleen aan het bruidspaar en de naaste
familieleden maar ook aan alle bewoners werd geserveerd, volgde 's middags een receptie. De talrijke bezoekers
lieten hun gelukwensen vergezeld gaan
van bloemen en kadoos waaronder een
paar heel originele, zoals duivenvoer en
een zakje 'knoissies' Onvermoeibaar
bleven 'Oom Jan en tante Lies' de felicitaties in ontvangst nemen, maar het
zou ons niet verwonderen wanneer ze
in hun hart toch wel blij zijn dat na alle
drukte en emoties het leven nu weer
z'n gewone gangetje gaat.

groeten uu zandvoort

Een rust ademend
plaatje van de Groote
Krocht: neergelaten
zonneschermen voor
de ramen van een
paar Booghuizen,
wandelaars in zomerse kledij en een Zandvooitse vrouw met
de lange kap.

centrum vrijwillige hulp
verlening bestaat vijf jaar
Op 20 november 1977 ging in Zandvoort het Centrum voor vrijwillige hulpverlening van start. De officiële opening
volgde drie weken later. In de afgelopen vijf jaar is het centrum een begrip geworden. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er nog zandvoorters
zijn die er nooit van gehoord hebben,
Ruim 1700 telefonïese hulpvragen kwamen er binnen in die jaren Soms waren
het ernstige noodkreten, soms ging het
om een klein klusje. In principe kan men
met elke hulpvraag bij het centrum terecht. Als de medewerkers niet zelf
kunnen helpen, wijzen ze d" weg naar
degenen die daar wel toe in staat zijn.
In veel gevallen kanoeen kleine handreiktng vanuit het centrum een uitkomst bieden. Een ruggesteuntje, een
gesprekje kan soms al genoeg zijn. AlIe medewerkers hebben zich verplicht
tot geheimhouding: vertrouwelijke
zaken blijven ook vertrouwelijk.
Binnenkort zullen de uren waarop het
centrum te bereiken is worden uitgebreid. Per 1 november a.s. staat het telefoonnummer 17373 open van maandag tot en met vrijdag van 10.30 -12.30
uur en iedere woensdagavond van
18.30-19.30 uur.
Het centrum vraagt ook zelf om hulp.
Er zijn nieuwe medewerkers nodig.
Man, vrouw, jong en oud, ieder die
een beetje (of veel) vrije tijd over heeft
is van harte welkom. Tijdens een ken-

3x Kodak. Zeker is zeker.
Als Kodak Selekt fotovakman kan
ik u drie betrouwbare zekerheden
geven:
1. De zekerheid, dat uw Kodak
kleurenrolletje van konstante
kwaliteit is.
2. De zekerheid van een juist advies.
3. De zekerheid, dat wij zorgen voor
kwaliteitsfoto's: Kodak
Selekt Prints.
Levensechte
sprekende kleuren.
Met het stempel
van het eigen laboratorium van Kodak
achterop.
Zeker is zeker.

nismakmgsgesprek kan aangegeven
worden wat voor soort hulpwerk men
wil doen en hoeveel tijd men ter beschikking heeft. Het centrum geeft
werkbegeleiding. Voor het vrijwilligerswerk wordt geen vergoeding gegeven.
Ook heeft het centrum dringend behoefte aan een administratieve kracht,
onmisbaar voor een vrijwilligersorganisatie.
De vrijwillige hulpverleners wagen het
er ook op een financieel presentje te
vragen bij het eerste lustrum. De gemeentelijke bezuinigingen worden nu
voelbaar in de subsidie, financiële medewerking van de burgers is daarom
heel welkom. Giro 3999395.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uu r. Kosteloos advies.

Ontwikkeld en afgedrukt door het
kteurenlaboratorium van Kodak zelf.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13450
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Foto Bakeis

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

Kerkstraat 31, Zandvoort.

Kodak
Setekt Prints

kerkdiensten

NEDERLAND

ZO ZIT DAT

Meubelkeur Zitparadijs kunt u ook op zondag bezoeken Onze filialen m Zandvoort
en Schevemngen zijn dan geopend En gezien de charme van deze twee badplaatsen,
kunt u er dan een fijn dagje uit van maken'

Uw herinneringen
zijn het waard

Kijk, wij mensen brengen zo ongeveer de
helft van ons leven zittend door Dat bete
kent dat we zorgvuldig te werk moeten
gaan bij het uitkiezen van onze zit
meubelen En dat kan op een heel plezien
ge manier, bij Meubelkeur Zitparadijs Het
begint met

HERVORMDE KERK
zondag 31 oktober a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru
GEREFORMEERDE KERK
zondag 31 oktober a.s.:
10.00 uur : Drs. S. Oegema

HETZOEKEN

U moet natuurlijk flink wat verschillende
banken en fauteuils m ogenschouw nemen
voordat u een beetje weet wat u zoekt BIJ
de drie Meubelkeur-filialen kunt u tientallen verschillende mogelijkheden bekijken
In leer en stof, klassiek en modern, rustig
en exotisch En als u dan een beetje weet
wat u althans uiterlijk bevalt, kunt u gaan

PROBEREN

Zitmeubelen zijn om op te zitten De naam
zegt het, u moet het gewoon doen Dat kan
bij Meubelkeur Zitparadijs Daar kunt u zitten, liggen duwen knijpen, hangen op alle
banken en fauteuils Totdat u zeker weet
dat de bank, de fauteuil die u kiest, niet al
leen mooi is, maar ook het zitcomfort biedt
dat u zoekt Als u uw keuze gemaakt heeft
helpen wij u een handje omdat we uw bank
stel.uwfauteuils

Omdat we er graag zeker van zijn dat de
door u gekochte meubelen
in topconditie bij u thuis
;omen, bezorgen wij uw bank
en uw fauteuils bij u thuis
En
dat kost u helemaal niets
N
~Het enige dat we van u vragen
is dat u tevreden bent
Dat u thuis jarenlang
gaat genieten
van uw keuze'

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).

PROTESTANTENBOND
zondag 31 oktober a.s..
10.30 uur : Ds. W.F. Monné

APOTHEEK
Zandvoortse Apoteek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 30 oktober a.s.:
19.00 uur . eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 31 oktober a.s.:
08.45 : stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.

WIJKVERPLEGING
Zr.R.Leurdijk, Jan Steenlaan 28
Heemstede, tel.023 - 286637

NIEUW'BOSE201 Het unieke
Direct/Reflectmg® System voor een
aantrekkelijk lageprjjs Voorzien van
instelbare Direct Energy Control
10-60 Watt

GRATIS BEZORGEN

Kodak
Selekt Prints

BOSE 601 Direct/Reflectin f-vloerbox
met 5 van de 6 luidsprekers in eenfree
space array opstelling en 3 sub-poorten
voor een schone basweergave
20-50 Watt

BOSE 301. Fantastische boekenplank- BOSE 901 Optimale Direct/
speakers volgens het Direct/Reflecting® Reflectmg®-box met 9 breedbandSystem 10-60 Watt
speakers Aan te sluiten op elke
versterker InklusiefEqualizer,
BOSE 501 Briljante hoge tonendie aanpassing aan elke huiskamerweergave en een volle, warme bas
"~"
akoestiek mogelijk maakt
zonder boemeffekt 15-100 Watt
DIRECT UIT
VOORRAAD LEVERBAAR

ZANDVOORT:
Stationsplein 13-15 (bij station).
Tel. 2507 - 184S4
Open: dinsdag t/m zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur. ZONDAGS GEOPEND
van 13.00 tot 17.00 uur.
Gevers Deynootweg 83 (bij Kurhaus).
Tel. 070-553086
Open: maandag t/m zaterdag van 9.30 tot
17.30 uur. Donderdagavond koopavond
tot 21 uur. ZONDAGS GEOPEND (van 11
tot 17 uur).

MODEL EL PRESIDENTE
Exklusieve zitgroep, bestaande uit fau
teuils 2-en3-zitsbank.

meubelkeur
Zitparadijs

Kombmatie 2- en 3-zitsbank Normaal
f 6500 -. Uitgevoerd in vorstelijk rundleer, in vele kleuren leverbaar. Gepatenteerde, verstelbare hoofdsteunen

LAAT IEDEREEN GOED ZITTEN

HOM-

RADIO PEETERS
BEELD + GELUID
dat moet je zien - dat moet je horen
Haltestraat 56

AANGEBODEN:

van 22 november 1982
t/m 11 maart 1983

An English welcome around an open ure!

Vrijstaand huis Zandvoort • Zuid met 4 slaapkamers, douche en baak.
Sauna en zwembad.
Koopsom f 375.000,- k.k.
Eventueel ruil met kommercieel onroerend
goed.

PETIT RESTA URANT

'tgalerijtje

Telefoon 020-79 59 42

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

premie per dag
van de WINTERSCHILDER
voor onderhouds-, binnenschilder- en
behangwerk

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 Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

Inl.: Schildersbedrijf CJ. PAAP
Tel. 122 06 of 14755

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

Thorbeckestraat 5
Zandvoort
Open van 10 tot 10 uur.
Voor 'n kopje koffie of 'n drankje, 'n fijn stuk taart of
'n heerlijk etentje.
uw gastvrouw en gastheer, Diana en Stuart Grave,
hopen u binnenkort te verwelkomen.
TOT ZIENS!

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

OMLIJSTINGEN
voor uw
platen - borduurwerk - schilderijen

GEVRAAGD:
student engels die ned. les wil geven
aan engels echtpaar.
2 keer per week \l/z uur bij hun thuis
in Zandvoort.
Bel tussen 10.00 en 11.00 uur
02507-18895

grote wijnen ?
Clos Vougeot!

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

omroepers

KORTE SUEDE DAMES LAARSJES
zeer modies - met lage hak
diverse kleuren suêde
maat 36 - 41
van 99,95
voor

1948

bij

creatief

BUUREWEG 7 Zijstraat KERKSTRAAT
Tel. 02507 - 17367

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

Wij zoeken dringend
iemand om gedurende
ca. 3 uur per week
(ochtend) onze flat
schoon te maken.
Sollicitaties bij voorkeur
met referenties.
Tel. 02507 - 1 89 92

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg-,
en onderhoudswerk
zeestraat 40/2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

Herman Harms
schoenen
Grote Krocht 20B - Zandvoort

Handelsdrukwerk

te huur gevraagd in Zandvoort door
VERLOFGANGERS
(ouder echtpaar)
vrije gem. woonruimte van
3 dec. =82 - 3 jan. '83.
tel. 02507 13224.

r

D R U K K E R IJ

! kinderwinkeltje !
blijft open

Van Petegem «,.*
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Te koop diverse NIEUWE
BANKSTELLEN vanaf
fl. 395,-. Tel. 023-314598

nieuwe
openingstijden
ma. en di. gesloten
van wo. t/m zater-

dag 11.30 -5.30 uur

Vrijwillige Hulpverlening

V. i Werft

zondag van l tot 5 u.
• ÏTOT ZIENS!
17373
MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gast.

WE GAAN DE BONTJAS TE LIJF
De Nederlandse Vereniging voor Bontpromotie heeft de
maand oktober tot „bontmaand" uitgeroepen. Er wordt ons
verzocht méér bont te kopen. Méér met „tweedehands" jassen
te pronken, die de eerste eigenaars de nek heeft gekost
En dat alles m een maand die de 4e dag als dierendag heeft...
Is dat niet al te bont? Laten we ons gezamenlijk tegen dit
dieren-onrecht verzetten!

HELPT U MEE?
Steun het Anti Bont Comité.
Stort f 7,50 (liever méér!) op gironummer 66.98.98 t.n.v. ABC,
Amsterdam, en u ontvangt een indringende poster thuis
Zo zet u anderen weer aan het denken!
Een samenwerkingsverband van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.
Stichting Lekker Dier Europees Comité ter Bescherming van Pelsdieren.
Stichting Kritisch Faunabeheer

Postbus 297 1850 AG HeHoo

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

l

mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Installatie bureau

B.Y.
centrale verwarming
airconditioning
loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...
kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507-1 8484*

dinsdag 2 november 1982

82e jaargang no. 82

eanduoorbe hoeran
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 1517 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

publiek toonde meer belangstelling
voor jeugdcentrum dan politici

kort &
• Kraakakties blijken besmettelijk,
maar niet altijd even terecht. Zaterdagochtend meldden zandvoorters dat zij
een woning aan de zandvoortselaan
hadden gekraakt. Na overleg met de
eigenaar verlieten de krakers in de loop
van de middag het pand omdat het pas
verhuurd bleek. De nieuwe huurders
zouden er dezelfde dag nog intrekken.
Zondagnacht bezetten een vijftal personen hét voormalige kindertehuis
Groot Kijkduin aan de Van Speijkstraat.
De gemeente heeft het gebouw aangekocht voor de huisvesting van ée'n en
twee persoonshuishoudens, maar de
uitvoering van de plannen laat op zich
wachten.

Het belang van de open dag die jeugdMntrum Iwanowitch afgelopen zatertfm de zandvoortse ingezetenen aanbood,
kon afgemeten worden aan de reeks van
indrukken die het gebeuren achterliet.
Een indruk van entoesiasme in de eerste
plaats, maar tevens een impressie van
éf mogelijkheden van het gekraakte
fabriekspand als gemotiveerde jongeren
de handen uit de mouwen steken. Een
Mrulc ook van de geanimeerde sfeer die
kan ontstaan als een verscheidenheid
Mn mensen en groepen met elkaar in
kontakt komen op een plek die als
ontmoetingscentrum is ingericht.

Letterlijk indrukwekkend'was het resultaat van dt schoonmaakwerkzaamheden in de voormalige nogafabriek. De
ongelooflijke beestenstal - de kleverige zoetigheid lag centimetersdik op de
vloer- was in enkele dagen tijd uitgeschrobt en opgepoetst, omgetoverd in
een sfeervol aktiviteitencentrum. Een
staaltje van partikuliere zelfwerkzaamheid die met name de liberalen zou
moeten aanspreken. Het 'Johnny be
good', een van de eerste oude rocknummers van de Harry Belindoband, die in
de namiddag optrad, mocht dan ook
wel als een verzoek gezien worden aan
wethouder Jan Jongsma om het jeugdig
initiatief welwillender te beschouwen
dan tot op heden het geval was.

kansen voor erkenning jeugdcentrum Iwanowitch werden op open dag druk besproken

De stille onbekende deed in de brief een
poging de sluimerende angst aan te wakkeren voor al te grote luidruchtigheid
van muziekminnende jeugdcentrumjonNa een aanvankelijk rustig begin, kwageren. De buurtbewoners moesten geen
men de belangstellenden in steeds groter getale binnenlopen om een kijkje te genoegen nemen met de ontstane situanemen of een praatje te maken. Teleur- tie en eigenaar de Jong niet in de steek
laten. De rust en privacy in de buurt
gesteld waren de medewerkers van het
jeugdcentrum alleen over het wegblijven diende bewaard te blijven.
van de meeste raadsleden. Op enkele
In een tweede 'buurtschrijven' reageergunstige uitzonderingen na bleken de
lokale politici niet bereid hun mening in den de initiatiefnemers van Iwanowitch
een open gesprek aan de realiteit te toet- prompt. Zij wezen erop dat ze weliswaar ook van plan waren ruimte te
sen. Een slechte beurt van de vertegenbieden aan popmuzikanten, maar dat
woordigers van het volk. De krakers
dat slechts een onderdeel was van het
hoefden zich niets te verwijten, zij bleken een en al bereidwilligheid om tekst totaalplan, naast tentoonstellingen,
kinderaktiviteiten, forumavonden, kuren uitleg over hun aktie te verschaffen.
sussen enzovoort. Wat de muziek beVan eenzelfde benaderingswijze hadden treft stelden de krakers voorop dat de
buurtbewoners, als ze overlast onderze de voorgaande week blijk gegeven,
vonden, altijd met hun grieven of vratoen in de omgeving van Iwanowitch
gen aan konden kloppen. 'Wij zullen,
een anonieme brief was rondgegaan
meldden de medewerkers, altijd probewaarin de omwonenden opgeroepen
werden om bij b en w te protesteren te- ren om zoveel mogelijk met de omwonenden rekening te houden. Een
gen de bezetting van het leegstaande
goede verstandhouding met de buurt
bedrijfspand.
is ons erg veel waard'. In het rondschrijven werd de buurt opgeroepen geen
adviesdiensten
aandacht te schenken aan het naamloze 'kortzichtige' pamflet.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13450
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.
CENTRUM vrijwillige hulpverlening.

Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.

De openheid naar de burgerij, die de
krakers zaterdag toonden, maakt in
ieder geval duidelijk dat er geen be
hoefte bestaat aan anonieme stemmingmakerij.

foto (flk bol

tiny zuidema nam afscheid
van gemeentesekretarie

• Wijkcentrum 't Stekkie houdt heden
avond, en in het vervolg elke dinsdagavond, openüiuis. Op die dag is het
buurthuis gereserveerd voor mensen
die eens wat anders willen. Bijvoorbeeld
het ontmoeten van hun medewijkbewoners onder het genot van een kopje koffie of een drankje, met gezellige muziek.
Er is ook gelegenheid voor een spelletje
kaart dammen of schaken e.d. Verplicht
bent u tot niets. Gastheren Wietze Prins
en Jan Baars heten iedereen welkom
vanaf 1 uur s middags.
• Morgen woensdag 3 november, geeft
jeugdcentrum Iwanowitch aan de Oranjestraat kinderen tussen 5 en 11 jaar de
ruimte. Van 14.00 uur tot 17.00 uur tkunnen zij naar hartelust aan de slag
met potlood, verfkwast, lijmpot en
schaar. De medewerkers houden een
oogje in het zeil en bieden zonodig de
helpende hand.

niet jong genoeg komen' aldus de ge• Jongstleden woensdagmorgen mochmeentesekretaris, die vervolgens aan de ten de brandweerlieden het vuurbestenhand van voorbeelden konstateerde dat dige uniform weer eens aantrekken.
er de afgelopen twintig jaar op sommige Een winkel in elektriese artikelen aan
punten niet zo erg veel veranderd is.
de Thorbeckestraat was gevuld met
Wel vreesde hij dat door het verdwijrook, de toonbank brandde. Kortsluinen van typistes van de generatie van
ting was vermoedelijk de oorzaak. Remevrouw Zuidema meer geavanceerde
Mevrouw Zuidema die gebruik heeft
bellerende koopwaar zeker, die het
apparatuur zal moeten worden aangegemaakt van de VUT-regeling, mocht
echter af moest leggen tegen de blusdeze koninklijke onderscheiding in ont- schaft om hetzelfde vlekkeloze typewerk ijver van de spuitgasten.
te verkrijgen . Spreker liet het niet bij
vangst nemen wegens haar verdiensten
woorden alleen en overhandigde behalvoor de gemeenschap die tot uiting
• Donderdag had, ook niet voor het
ve de gebruikelijke envelop een fraaie
kwamen tijdens haar tweeentwintigeerst, de kantine van ZandvoortmeeuZaanse klok namens de sekretarie. Wét- wen weer last van onsportieve belanghouder Attema bleek Tiny Zuidema al te stelling. Na het verwijderen van een
jarig dienstverband als cheffin van de
kennen toen ze nog een schoolkind was. ruit, gingen grijpgrage vingers er vantypekamer bij de gemeentesekretarie.
'Ik vond je toen al lief met die rode strik door met een doos gevulde koeken,
Het was dan ook de gemeentesekretaris, de heer Merts, die in een sympathie- in je haar' aldus de heer Attema, die gro- een horloge en een portemonnee.
te waardering had voor de wijze waarop
ke toespraak (door de ook dit keer
ze jarenlang haar moeder had verpleegd « Ook in een woning aan de Vondelmiserabele funktionering van de geen later haarvader had verzorgd. Spreluidsinstallatie helaas slechts met de
laan werd een raampje geforceerd. Verker heeft nog steeds het gevoel dat zijn
grootste moeite te volgen) de levensmist worden een beurs met f 800,- een
loop schetste van de scheidende ambte- pleidooi bij haar sollicitatie ('ze is lief,
leren jasje en f 1.900,- behorende aan
aardig, knap en bovendien een Friezin') een voetbalvereniging.
nares. Geboren in Friesland verhuisde
ze op jeugdige leeftijd naar Zandvoort,
doorslaggevend is geweest. Het speet
werd na haar eindeksamen 'kantoorjuf- de burgemeester dat hij niet, zoals wéthouder Attema, met een liefdesverklaring
kon komen, maar de hartelijke zoen die hij
mevr. Kraan-Meeth
hij Tiny Zuidema na zijn waarderende
woorden op beide wangen gaf maakte
nov.
H.W.
L.W.
H.W.
L.W.
frouw op een stoomververij, vervolgens ons inziens veel goed.
1 02.55
10.55 15.10
23.10
stenotypiste op een kantoor in Amster- Na een dankwoord van de scheidende
2 03.33 11.32 15.44
23.43
dam en solliciteerde toen de gemeente
cheffin typekamer, voor wie de aanwe3 04.07
16.21
12.06
00.21
Zandvoort een chef' voor de typekaZigheid van haar familie een komplete
_ 4 04.42 12.42
01.04
17.03
mer vroeg. Eigenlijk vreemd uvant in
verrassing was, maakten de kollega's en
5 05.31
13.32
17.44
01.44
deze funktie was er al jaren een vrouw
andere genodigden van de gelegenheid
6 06.17
14.17
18.29
02.30
werkzaam, namelijk mevrouw Daudey, gebruik haar hun allerbeste wensen
7 07.06
15.06
19.29
03.29
de legendariese 'tante Nel' die, zoals
voor de toekomst aan te bieden.
8 08.11 16.11 20.45 04.44
wethouder Attema later in zijn toe9 09.31
17.29 22.10
06.09
spraak memoreerde, gehandikapt was
10 10.51
18.50 23.32 07.32
maar niet wat haar mond betrof. De
- .11
07.32
12.04
20.04
heer Merts vermoeddde dat mevrouw
12
'
00.42
08.42
13.05
21.06
Zuidema wel met warmte aan de min'reter zal denken die de VUT-leeftijd
Springtij 3 nov. Doodtij 10 nov.
heeft verlaagd. 'De VUT-leeftijd kan

in een raadszaal vol belangstellenden,
onder wie het voltallig kollege, spelde
burgemeester Machielsen vrijdagmiddag
Tiny Zuidema de versierselen op behorende bij de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

eanduoortee fooeranh

zvm met zege op dws
op weg naar herstel?
Wie zich enigszins vertwijfeld begon af
'te vragen of Zandvoortmeeuwen het
wel zou bolwerken in de eerste klasse
van de voetbalamateurs, kan na de overwinning van de badplaatsbewoners op
het geroetineerde DWS weer iets rustiger adem h,alen. Niet alleen werden er
twee punten aan het totaal toegevoegd,
ook kan het doorbreken van de nederlagenreeks als een positief teken worden beschouwd, dat de gang van zaken
op het veld de komende weken mogelijk in gunstige zin beïnvloedt.
Het duel afgelopen zondag tegen de
amsterdammers was dan wel geen toonbeeld van voetbalschoonheid, het maakte in ieder geval duidelijk dat de sportieve vechtlust van de meeuwen, van
oudsher de sterkste eigenschap, nog
allerminst aangetast was. De zege werd
zoals dat heet 'op karakter' behaald.
Van mismoedigheid was geen sprake.
De zandvoorters waren nog niet op
volle oorlogssterkte. Richard Kerkman
en keeper Ed Steffers ontbraken net
als vorige week, maar reserve-doelman
van de Kuil had het veld moeten ruimen voor good old Henk Bos, die een
degelijk stukje vakwerk afleverde.
De thuisklup veroverde kort na het beginsignaal direkt een licht overwicht
waarbij vooral DWS-spits Frans Reuser
het de ZVM-defensie niet gemakkelijk
maakte. De zandvoorters kropen echter niet in hun schulp en zochten op
hun beurt herhaaldelijk het avontuur.
Bij een van die aanvallen kwam Rob
Buchel mee naar voren en haalue van
grote afstand genadeloos uit.
De 0-1 voorsprong gaf de meeuwen
vleugels en het scheelde niet veel of
Cor Plaizier kon een pass van Jos van '
der Meij verzilveren. Toch kwam DWS
10 minuten voor de pauze op gelijke
hoogte toen van Schaik bijna ongehjnderd door kon lopen en doelman Bos
kansloos liet, 1-1-.

De tweede helft bracht een snelle verrassing. Kort na de hervatting soleerde
Jos van der Meij als volleerd slalomspecialist door de DWS-gelederen, zette
ook keeper Scheunhage op het verkeerde been en deponeerde de bal keurig
in de touwen. Bij deze 1-2 stand roken
de kustbewoners de overwinning. Zij
moesten daarvoor echter wel al hun
energie aanwenden, want de hoofdstedelingen zetten de verdediging onder
zware druk, Met Rob Buchel aan kop
werd de storm het hoofd geboden De
zandvoort-fans hielden hun hart vast
bij de onoverzichtelijke situaties in de
ZVM-doelmond. De spanning Was om
te snijden, maar de defensie hield met
man en macht stand. Uit een counter
viel zelfs nog een doelpunt aan de andere zijde van he't veld. Scheidsrechter
Veldhuizen wees de treffer echter onverbiddelijk af wegens gekonstateerd buitenspel. In de stand kwam geen wijziging.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken - gelet op artikel 5, lid 8 van de
Algemene Procedure Verordening Specifiek
Welzijn - bekend, dat het OntwerpProgramma Sociaal-Cultureel Werk 1983
van 5 t/m 19 november 1983 voor een
ieder ter inzage ligt in het Raadhuis van
Zandvoort. Swaluëweg 2 te Zandvoort.
Gedurende de termijn van ter visielegging
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld bij
ons college bezwaren in te dienen tegen het
Ontwerp-Programma.
De gemeenteraad zal het Sociaal-Cultureel
Programma 1983 in de vergadering van
22/23 november a.s. definitief vaststellen.
Daarbij zal de raad zich uitspreken over de
ingediende bezwaren.
Zandvoort, l november 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris.
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

JOS
AFC'34
DRC
Stormvogels
SDW
Spartaan
DWS
Zandvoortmeeuwen
NFC
Aalsmeer
SEW
Lugdunum
DCG

7-11
7-11
6 - 8
7 — 8
6 - 7
6 — 7
6 - 7
7 — 6
8 - 6
6 — 4
6 - 4
7 — 4
6 - 3

• Donderdag 4 november vindt de
prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse
tuinkeuring door de maatschappij voor
tuinbouw- en plantkunde 'Groei en
Bloei'.
De beoordeling kunt u vernemen in
Hotel Keur, Zeestraat 49-51 om 20.00
uur. De heer C. Davids zal ter opluistering een kleurige serie dia's vertonen.
• Eergisteren hield de recherche een
25-jarige Santpoortse aan, die in mei
van dit jaar een aantal mensen oplichtte
voor f 3.600.-. De vrouw woonde sinds
begin '82 in een flatwoning aan het De
Favaugeplein, samen met een 38-jarige
man. De woning was gehuurd via een
bemiddelingsburo. Toen ze medio mei
naar de VS zouden vertrekken. Werd de
woning door hen te huur aangeboden.
Van kandidaathuurders ontvingen ze
aanbetalingen. De woning was echter
door het buro alweer verhuurd. Voorts
werd een in de woning staande video
j^corder en een kleuren-tv verkocht
voor f. 1,000,-.

geef
jantje beton
de ruimte

En wanneer u geen kollcktant tegenkomt, kunt u ook een bijdrage storten
op bankrekening 707070511 of postgiro 1247, tn.v. Nationaal Jeugd Fonds te
Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
roepen voor het jaar 1983 gegadigden op
voor het pachten van de hieronder genoemde parkeerterreinen:

1. De Favaugeplein. Niet inbegrepen het
gedeelte van het De Favaugeplein grenzend
aan Dirkson Multimarkten B.V., groot
20 x 40 m 1 {jaarvergunning).
2. Parkeerstrook Boulevard Barnaart, vanaf
de Jac. van Heemskerckstraat tot lichtmast no. 14 t.h.v. de De Ruyterstraat
(seizoenvergunning),
3. Parkeerstrook Boulevard Barnaart, vanaf
lichtmast no. 14 t.h.v. de De Ruyterstraat
tot de splitsing Burg. van AlphenstraatBoulevard Barnaart t.h.v.,de afgang naar
strandtent 26 (seizoenvergunning).
4. A. Het terrein aan de voet van de watertoren. Niet inbegrepen een strook
bestemd voor het parkeren van 5
auto's door de directie van de gemf.entebedrijven.
B. De voor het parkeren van 10 autobussen bestemde strook l
Westerparkstraat van het |
terrein bij de watertoren
(jaarvergunning).

Wij behouden ons het recht voor om wegens
voor ons van belang zijnde redenen van het
hiervoor gestelde af te wijken.
Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 15 november 1982 op de daarvoor bestemde
formulieren ten gemeentehuize te hebben
ingediend. Deze formulieren zijn op de
afdeling Algemene Zaken te verkrijgen.

Maar al te vaak worden de fngezetenen
van Zandvoort opgeroepen de beurs te
openen voor een goed doel. Dat kan
soms wel eens irritatie geven als de zoveel ste kollektant(e) met een vriendelijke glimlach voor de deur staat. Steeds
meer mensen worden dan ook wat selektief in hun goedgeefsheid . Begrijpelijk. Via deze kolommen willen we mettem in een goed woordje doen voor de
Nationale Jeugdkollekte, beter bekend
als de aktie 'Jantje Beton', die deze
week door heel Nederland gehouden
wordt.
'Geef ze teef- en speelruimte' is dit jaar
het motto waarom alles draait Het gaat
bij de jaarlijkse aktie van Jantje Beton
dan ook om geld voor het jeugdwerk
in ons land. Voor speeltuinen, kinderboerderijen, kluphuizen, speel-o-theken,
peuterspeelzalen en allerlei jeugdverenigingen. Voor nieuwe mogelijkheden en
nieuwe voorzieningen. Voor kinderen
die in de verdrukking dreigen te komen.
De plaatselijke jeugd- en jongerengroepen die aan de kollekte meedoen kunnen plm. vijftig procent van de opbrengst
bestemmen voor realisering van vele
(soms reeds lang bestaande ) plannen,
zoals kleine verbouwingen, de aanschaf .
van nieuw spel- en kampeermateriael,
meubilair-, speelattributen e.d.
De andere helft wordt landelijk gebruikt
voor financiële ondersteuning van tientallen konkrete projekten voor de jeugd.
Soms gaat het daarbij om een geringe
startbijdrage voor een zinvol initiatief
van een groepje ouders, soms ook om een
fors bedrag voor een veelbelovend plan
van een plaatselijke jeugdvereniging.
Gevaar en onveiligheid, isolatie van kinderren van gastarbeiders en gebrek aan veilige
en eigentijdse speelvoorzieningen en
kluphuizen zijn in dit verband problemen die veel aandacht krijgen.
In alle gevailen is daarvoor geld nodig.
Geld dat met bussen en lijsten bijeen
moet komen via de Nationale Jeugdkollekte van Jantje Beton.

gemeente
zandvoort

- De voorkeur gaat uit naar kandidaten, die
bereid zijn op de parkeerplaats ruimte in te
richten voor een door hen bewaakte rijwielstalling:.
- Vergunning zal worden verleend aan de .
hoogste inschrijver.
- Bij gelijke inschrijving zal vergunning
worden verleend aan:
1. de vergunninghouder van het voorgaande
jaar;
2. degene die als eerste heeft ingeschreven.
- Vergunningen worden verleend onder door
ons college naar redelijkheid te bepalen
voorwaarden c.q. op te leggen verplichtingen.

De stand luidt nu als volgt:

kort & klem

9 Afgelopen maand werden navolgende verloren en nu dus weer gevonden
voorwerpen alsmede huisdieren bij de
politie gedeponeerd. Ze kunnen vanaf
heden door de eigenaars aan het buro
Hogeweg -tel. 13043- worden afgehaald.
horloges,, groen damesvest, bruine tas,
katertje, bruin witte hond, gouden
broche, polstasje, fluit, portefeuille,
wandelwagentje koelbox, zilverenschakelarmband, trui, plaid, kurketrekker, notekraker, modeblad, slankheidspillen, sleutels, f, 7,80, schakelhalsketting, herdershond, bril, brievenbus,
3-poot statief, zegelring.
Kijkdagen gevonden fietsen, iedere 2e
en 4e woensdag van de maand tussen
14.00 en 15.00 uur.

Tervisielegging
ONTWERP-PROGRAMMA
SOCIAAL-CULTUREEL WERK 1983

A.s. zondag komt het amsterdamse 'de
Spartaan' op bezoek in de badplaats.
Een lotgenoot op de ranglijst, die het
wel eens zwaar te verduren kan krijgen.
Misschien kan Buchel nog eens uithalen
voor eigen publiek.

nieuws
• Op 26 en 27 november a.s. zal de
Zandvoortse Operette Vereniging in
'De Krocht' een gevarieerd programma
verzorgen onder de naam 'OperetteBouquet'. Koor en solisten zullen deze
avonden operette-melodiën ten gehore
brengen, o.a uit 'Der Czarewitsch'
waarvan Z.O.V. op 13 en 14 maart volgend jaar in de Haarlemse Stadschouw
burg een jubileum-voorstelling zal geven. Zij die morgen de Ontmoetingsdag in de Van Pagéehal bijwonen krijgen een voorproefje want ook daar
zullen leden van de Zandvoortse Operette Vereniging in de middag een optreden verzorgen.

gemeente
zandvoort

Zandvoort, 28 oktober 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris.
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

omroepers

BAKKIES voor NICARAGUA
Dagelijks invallen door Somozisten vanuit Honduras.
•Geen telefoon om te waarschuwen.
Caarorti 27 MC BAKKIES voor veiligheid,
ïnaar ook voor onderwijs en gezond.heSdszorg.
IJSffl. VARA, NIVON, Ned. Cult. Sportb.
'worden bakkies ingezameld.
•Geld is nodig voor ombouw en verzendln9

GIRO 3580163

t.a.v. Stichting Nicaragua Komitée Ne'deriand.
Postbus 13005 Utrecht
o.v.v. Bakkies voor Nicaragua.

1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365
Te koop aangeb.: 2 siamezen (5 mnd. oud) 1 poes en
1 kater, met stamboom, ontwormd en ingeënt, liefst in
één koop. Gewend aan tuin.
Pr. n.o.t.k. Tel. 14921.

82e jaargang no. 83

vrijdag 5 november 1982

eanduoortee hoer

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

ook zandvoortse onderwijzers overwegen
stakingsakties tegen bezuinigingen
De plannen van de vakbonden van onderwijzend personeel om op 15 november een staking uit te roepen voor de
duur van een hele werkweek, worden
ook in Zandvoort druk besproken. De
onderwijsbonden abop, kov, ngl en unie •
mto zijn het er roerend over eens dat
een dergelijke in die kringen ongehoord
harde aktie het laatste redmiddel is tegen de maatregelen die in het regeerak»-koord van cda/vvd zijn aangekondigd.

f

Een definitief oordeel over het stakingsplan is op de zandvoortse scholen nog
vrijwel nergens gevallen. Maar de sfeer
kan toch redelijk geschetst worden. Om
bij het voortgezet onderwijs te beginnen: de christelijke mavo Jaap Kiewiet
wacht nog op het pco-advies. Volgens
direkteur Berkenbosch is de ergenis op
zijn school over de rijksmaatregelen •groot. 'Er heerst een vrij aggressieve
sfeer. Als de zandvoortse scholen kollektief besluiten tot staking, zullen wij
geen uitzonderingspositie innemen.'

overleden : Ge rtruida Geziena Leeninga geb. Everardus, oud 83 jaar; Anna
Maria Leipoldtgeb. van derWeijden ou
59 jaar; Martinus Verboom oud 28 jaar;
Maria Janssen oud 76 jaar; Jansje Jacoba Tichelaar oud 82 jaar; Johanna Cornelia Egberdina Leen, oud 78 jaar.

waterstanden
nov.

6
7
8
9

D. van As (Beatrixschool) heeft devoorganomen staking op de agenda gezet van
het schoolhoofden-kontakt dat a.s.
woensdag plaatsvindt. "We zullen zien
wat de meerderheid ervan denkt. Op d.
Beatrix zijn we vooral kwaad over de
grotere klassen. De meeste kollega's
voelen wel iets voor een protestaktie,
maar niet voor een staking alleen voor
De krakers van het vroegere kindertede ekstra salariskorting. Er komen overhuis Groot Kijkduin, die de geplande
al onderwijzers op straat te staan, dat
verbouwing tot 17 wooneenheden een
is veel erger.'
overbodige luukse vinden, hebben weilicht gedacht dat hun aktie zelf tot beOp vrijwel alle scholen is de staking
boeiende gesprekstof in politiek Zandonderwerp van gesprek op de eerstkovoort zou dienen. Daarin hebben ze
rnende team bijeen komst. Vast staat dat zich dan lelijk vergist. Het krakersmuisop de Hannie Schaftschool en de van
je kreeg een heel ander staartje dan verHeuvengoedhartschool een aantal menwacht.
sen voorstander is van een stevige werkonderbreking. Voor hen is de maat vol.
Tot ontzetting van een groot aantal

LP van de week
Anita Meijer
van 24,95
voor 19,95
RADIO PEETERS
Haltestraat 56
Zandvoort

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

06.17
07.06
08.11
09.31

14.17
15.06
16.11
17.29

18.29
19.29
20.45
22.10

02.30
03.29
04.44
06.09

verbouwing van (gekraakt) groot kijkduin
op losse schroeven?
verwijderd worden als troffel en cementkuip voor de deur staan. Van ge
dogen is overigens geen sprake, aldus
Merts, er is alleen geen reden om er
meteen op af te stormen. Om redenen
van volksgezondheid zal water worden
geleverd. Maar ook niet meer dan dat.

az-kommissieleden, deelde burgemeester Machielsen dinsdag mee dat de gemeente geen toestemming heeft gekregen voor haar Kijkduinplannen. De
inspekteur voor de volkshuisvesting weigeit het kontingent van 17 wooneenheden voor 1 en 2 persoonshuishoudens
toe te wijzen omdat Zandvoort in gebreke is gebleven op tijd - vóór 1 oktoberbestekklare plannen en bijbehorende
kostenberekening in te dienen.

Op de openbare Gertenbach-mavo is
men het al eens geworden. Een staking
achten de kollega's daar niet het juiste
middel om van hun ontstemming blijk
te geven. Volgens de heer W. Nijboer
bezint men zich echter wel op prikakties.
Het ontbreken van een stakingstraditie
in het onderwijs doet zich wel voelen.
Officieel geldt zelfs voor het personeel
van de openbare scholen een stakingsverbod, dat overigens al enige tijd op
de helling staat. Bij oekaze van de voormalige minister Pais zijn de gemeenten
verplicht de stakingsdagen op het salaris te korten. De schoolhoofden uiten
zich dan ook voorzichtig. Eigenlijk
wacht iedereen af wat de ander gaat
doen. Gezamenlijk optreden is een eerste vereiste.

ondertrouwd: Laurentius Petrus Cornelis van der Voort en Therese KraaijeO
noord; Hendrik Leonardus Bos en Jojanna Elisabeth Hoots.
geboren:Judith (lona dochter van
Dirk Peter Bos en Wilhelmina Eggelina
Catharina Maria Bouwinkelman; Ewoud
Anton Georges zoon van LUC August
Jozef Goorix en Theodoline Mathilde
Meeder.

Volgens een woordvoerder van de grootste bond, de abop, zal het direkte aktiedoel de ekstra salariskortirig van 1,65°/o
zijn, maar een rol spelen ook andere
bezuinigingsmaatregelen die het onderwijs'treffen, bijvoorbeeld in klassegrootte en werkgelegenheid. Alleen de prot.
christ. bond pco heeft zich nog niet met
de aktie akkoord verklaard, maar ook
daar is men werkelijk hels over 'de voortgaande afbraak van de werkgelegenheid
in het onderwijs en van de kwaliteit van
het onderwijs. 'Zelfs de meest gezagstrouwe bond overweegt een (korte) staking.
Volgens de bonden hangt het doorgaan
van de 5-daagse staking nog op twee
punten. Een dezer dagen vindt er een
laatste overleg plaats met het rijk, hoewel daar weinig van verwacht wordt.
Een breukpunt lijkt onvermijdelijk, aldus de abop. Een andere zaak is of de
onderwijzers wel bereid zijn het vakbondskader te volgen. De bonden zijn
op dit moment druk bezig te peilen
hoe de stemming op de scholen is.

26 oktober - 1 november 1982

weer- en
wind trotserende
herenmode van
internationale

men s lashion
houtstraat 124/haarlem

Het gevolg is niet alleen dat het voor
f. 335.000,- aangekochte pand nog lange
tijd blijft leegstaan en dat er een aanzienlijk renteverlies wordt geleden, maar
ook dat de gemeente het haar toegewezen kontingent huizen voor 1982 niet
kan waarmaken. Bij zoveel woningnood
een idiote gang van zaken. De schuldige
aan deze gemeentelijke misser kon of
wilde Machielsen niet aanwijzen. Maar
de mantel der liefde zit dit keer wat
krap, waardoor de kontoeren best geraden kunnen worden.
Zo kon het nauwelijks toeval zijn dat
wél Toonen (pvda). Van As (cda), Gielen (inspr. nu) en bovenal Termes ziedend dan wel verbijsterd reageerden op
de mededeling maar dat de vvd-afgevaardigden er het zwijgen toe deden.
Geheim is het verder niet dat de burgervader zelf nooit iets heeft gezien
in de verbouwplannen.

kort

Nu is het weliswaar sinds burgemeester
van Fenema een manie van zandvoortse magistraten om heel eigenzinnige
plannen te koesteren m.b.t. de ruimtelijke ordening in de badplaats, maar
dat neemt niet weg dat er simpelweg
een raadsbesluit ligt tot verbouw dat
uitgevoerd dient te worden. In dat licht
geeft de opmerking van de eerste burger, dat b en w de plannen opnieuw
zullen overwegen, te denken.

• De medewerkers van het jeugdcentrum Iwanowitch melden nieuwe aktivïteiten. A.s. zaterdag is er in het gebouw
aan de Oranjestraat tussen 20.00 en
24.00 uur een.muziekavond. Onder het
genot van een konsumptie, kan men er
naar believen swingen of rustig genieten van nieuwe hedendaagse muziek.
A.s. woensdag 10 november worden
de kinderaktiviteiten wegens sukses
geprolongeerd. Kinderen tussen de 5
en 11 jaar zijn 's middags wel kom om
te tekenen, schilderen, knippen en
plakken. Ean bijdrage van een piek
wordt niet afgeslagen.

• Woensdag 10 november geeft de bekende kinderboekenschrijfster Anke de
Vries een lezing voor kinderen vanaf 9
jaar in de openbare bibliotheek van
Zandvoort van 15.00 tot 17.00 uur. Zij
Of vvd en inspraak nu zich beiden voor
zal
wat vertellen over haar leven en
het magistrale karretje willen laten spanwerk en de kinderen kunnen haar vranen is de vraag. Met name voor..de pengen stellen. Bekende boeken van Anke
ningmeester Flieringa moet kapitaalde
Vries zijn o.a. het geheim van Maries
vernietiging een gruwel zijn.
Besjoer (zilveren griffel), de vleugels
De krakers zitten intussen hoog en droog. van Wouter Pannekoek en Belledonne
kamer 16. De toegang is gratis.
Zij zullen volgens gemeentesekretaris
Merts pas goedschiks of kwaadschiks

veel zang en muziek op ontmoetingsdag '82
In de met bloemen en bloemstukken
versierde Van Pagéehal werd woensdag
de jaarlijkse Ontmoetingsdag gehouden.
'Ons oude stekkie' zoals mevrouw Van
Maris het in haar welkomstwoord tot
de ruim 260 gasten noemde.

nieuws
kort & klein

Niet alleen de hal maar ook de aanwezigen waren feestelijk uitgedost dankzij
de door de dames van de afdeling Welfare van het Rode Kruis vervaardigde
korsage, die bij binnenkomst door de
Haarlemse bloemenmeisjes waren opgespeld. Het ochtendprogramma werd
o.m. verzorgd door Janito, een goochelaar uit Hillegom die met een eindeloze
hoeveelheid gekleurde doekjes, parasols
en uitwaaierende boeketten de aan-

• Morgen wordt in het Gemeenschapshuis het traditionele mikrovoetbaltoernooi om de Kennemerbokaal gehouden
De aanvang is om 10.30 uur. Het organisatiekomite is erin geslaagd de top
van het nederlandse mikrovoetbal aan
te trekken. Tot de deelnemers behoren nederlands kampioen Rob v.d.
Hoorn en de winnaar van de SMVN beker Ron Oskam. Ook Bert Mulder uit
Den Haag zal zijn opwachting maken.
Deze roetinJer was tweemaal nederlands
kampioen en is eks-europakuphouder.
Zij zullen wellicht konkurrentie ondervinden van de Haarlemmer Paul Koek,
die aan een opmars naar de nederlandse
top bezig is. De toegang tot het mrkrospektakel is gratis.

rrttvr. Kraan-Meeth
dacht van zijn publiek gevangen hield.
Voor sommige truuks verzekerde hij
zich van medewerking van een paar dames uit de zaal die, hoewel ze er met
hun neus boven op stonden, er toch
niet in slaagden hem zijn geheimen te
ontfutselen. Aan het verdere ochtendprogramma leverden de gasten zelf een
bijdrage door het massaal ten gehore
brengen van de blanke top der duinen,
het karretje langs de zandweg, moeders
paraplu en de blauw geruiten kiel van
Michieltje, de vroeger op school geleerde liederen die niemand ooit meer vergeet. Evenals verleden jaar zorgde mevrouw Volgers voor begeleiding op de
piano. Over begeleiding gesproken, het
trio Norman Smith, bestaande uit Norman Smith hammondorgel, Sjef Smith,
gitaar en drummer Bob Wesseling, als vanouds de hele dag onvermoeibaar bezig
met het brengen van achtergrondmuziek, maakte zich dit keer ekstra verdienstelijk door met pianist Dico van
Putten de artisten te begeleiden die geïelekteerd waren uit de afgelopen zomer door Bertus ten Pierik in zijn strandpaviljoen gehouden talentenjachten. Het
optreden van de ongeveer tien amateurs
vormde onbetwist het hoogtepunt van
deze ontmoetingsdag. Plaatsruimte, of
beter gezegd gebrek daaraan, noopt ons
er slechts een paar te noemen. Dat wij
beginnen met twee plaatsgenoten heeft
niets met chauvinisme te maken, maar
de voortreffelijke wijze waarop de zichzelf op de gitaar begeleidende Ad Goos«ens 'Het dorp' en 'Ik zou wel eens willen weten' vertolkte verdient dat wij
hem als eerste noemen. Ook zijn antwoord aan Jules de Corte, helemaal in
diens stijl, was meesterlijk. Wat Aad
Keur uit zijn mondaccordeon wist te
halen was geweldig en ook de twaalfjarige trompettist Ivo van Dam oogstte
een enorm sukses. Beiden waren bij hun
optreden ongetwijfeld gestimuleerd
door het begeleidende steengoede kwartet. De zangeres Ted van Bergen verraste
met een prima vertolkt 'Summertime' en
'Into each life some rain must fall' en
van de bas André Rijs beviel ons
de spiritual 'Het worde licht' het beste.
Dico van Putten bracht virtuoos een
improvisatie waarin klassiek en jazz
meesterlijk dooreen waren verweven.
Met melodieën uit 'Der Vogelhandier'
en 'der Zigeunerbaron' besloot de 23
man sterke ZOV het middagprogramma. Vertrouwend dat de lezers er begrip voor hebben dat krantenkolommen
niet van elastiek zijn, nu in vogelvlucht
een paar dingen die ons nog even van
het hart moeten: de goede zorgen van
het Rode Kruis, de grote schare gastvrouwen met hun royaal voorziene
schalen sandwiches en onuitputtelijke
kannen koffie, het telegram van de
vroegere gastheer, zwembad 'De Duinpan', de belangstelling van binnenwippende pastores, wethouders en raadsleden, wijkverpleegkundigen en artsen,
het voorstel van mevrouw Van Maris
om de bloemstukken te geven aan hen
die de ontmoetingsdag mogelijk hebben gemaakt, zoals het gemeentebestuur voor het beschikbaar stellen van
de Van Pagéehal, en tot slot de prima
georganiseerde autorijdienst waardoor
de gasten na afloop veilig en wel thuis
konden worden afgeleverd.

foto Jacob Koning

zandvoorters kunnen woningtoewijzing
voortaan zelf kontroleren
In de gemeentelijke voorlichtingsbrochure 'de huisvestingsregels', die alle
woningzoekenden toegestuurd krijgen,
staat het allemaal op heldere wijze uiteengezet, zodat iedereen het eenvoudig
kan narekenen. Het is overigens niet zo
dat iemand met het hoogste aantal punten ook automaties recht heeft op de
eerste de beste leegkomende woning. Er
gelden namelijk bezettingsnormen
Dat zei de heer Heemskerk, chef van de (aantal bewoners - aantal kamers) en
dienst volkshuisvesting, bij de introduk- inkomensnormen. Het gemeentebetie afgelopen woensdagavond van het
stuur wijst er verder op dat de schaarpunten-systeem voor de toewijzing van
se eensgezinswoningen in principe uitwoningen die de gemeente mag verdesluitend zullen worden toegewezen aan
len.
gezinnen met minstens 2 kinderen.
Mij hopen dat dit puntensysteem wat
rust zal brengen voor degenen die om
een woning vragen. Zij kunnen in het
vervolg zelf nagaan of ze al aan de
beurt zijn. Ook op de afdeling kan de
spanning afnemen. Boze balieklanten
die menen dat wij mensen voortrekken, kunnen zelf de lijst kontroleren.'

In het systeem, dat overigens al enige
tijd stilzwijgend gehanteerd werd om
ervaringen op te doen, krijgen alle woningzoekenden punten toebedeeld, afhankelijk van leeftijd, duur van inschrijving als woningzoekende en de huidige
wijze van huisvesting. Ekstra punten
kunnen worden toegekend wegens mediese of sociale indikatie en indien men
woont én werkt in de badplaats.

De 1016 woningzoekenden krijgen behalve de brochure met de huisvestingsregels en de opgave van hun puntentotaal, ook een zgn. bevestigingsformulier
in de bus. Daarop kan worden aangegeven of men het al dan niet eens is met
de puntentoekenning. Tevens dient het
als kontrole van het woningzoekendenbestand. Menigeen is misschien al onder de pannen, maar heeft dat nog niet
doorgegeven. Vergissen blijft menselijk,
dat geldt ook v.oor de ambtenaren. Als
men fouten ontdekt, bezwaren heeft
of gewoon nadere informatie wenst,
kan elke zandvoorter uiteraard terecht
bij de dienst volkshuisvesting in het
raadhuis.

Elk kwartaal zal er een overzicht gemaakt worden van het aantal ingeschreven woningzoekenden en de punten die
zij skoren. Dan wordt ook bekend op
welk aantal punten de woningen zijn
toegewezen. Afhankelijk van het eigen
puntentotaal kan elke woningzoekende
dan ongeveer nagaan of hij/zij snel aan
de beurt komt. Of nog jaren zal moeten
wachten.

• l n verband met het vervangen van de
spoorbrug te Culemborg en het aanbrengen van twee nieuwe bruggen zal er zaterdag 6 november vanaf 23.00 uur en
op zondag 7 november de hele dag geen
treinverkeer mogelijk zijn tussen Houten en Culemborg v.v. Dit heeft een
grootscheepse aanpassing van de treindienst tot gevolg. Voor de badplaats is i
vooral van belang dat de intercitytreinen Zandvoort aan Zee - Heerlen/Maas-1
tricht v.v.zullen worden omgeleid via
Arnhem en Nijmegen, (reistijdverlenging 1 uur). De laatste aansluitingen
worden door de NS gegarandeerd. Reizigers die op tijd hun bestemming willen bereiken wordt geadviseerd 1 uur
vroeger op reis te gaan. Een folder met
gedetailleerde informatie is aan de
stationsloketten verkrijgbaar.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 7 november a.s.:
10.00 uur : Ds. C. Mataheru
GEREFORMEERDE KERK
zondag 7 november a.s.:
10.00 uur : dhr. J. de Vries - Heemstede
PROTESTANTENBOND
zondag 7 november a.s.:
10.30 uur : dr. S.L. Verheus d.g. Amsterdam.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 6 november a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met jeugdkoor.
zondag 7 november a.s.:
08.45 uur : eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St
Ceacilia koor.

groeten uit zandvoort

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

CONCERTZAAL: - GROOT " BAO-HÖJEÏL, &ANDVOORT,.-

Van de kijkjes in de
verschillende interieurs van hotel
Groot Badhuis hadden onze lezers dat in
de concertzaal nog
tegoed. Zo te zien
een flinke ruimte,
een redelijk toneel
en, naar wij mogen
aannemen, een goede accoustiek. Maar
op die harde rechte
stoelen ontspannen
genieten van Bach's
Ouverture uit de
suite Nr, l is er
vast niet bij!

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zeestraat apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073
ZUSTERDIENST
zaterdag 6 e zondag 7 november a.s.:
zuster van Limbeek, de ruyterstraat;tel.
02507- 17561.

NICARAGUA stop de vs

interventie. Steun het revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St. Nicaragua Komitee Nederland o.v.v. F.S.L.N.

r

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort

~\

FLANEL STRETCH
PANTALONS
f109.-

tel. 14131

Jkinderwinkeltje!
blijft open

nieuwe
openingstijden
ma. en dl. gesloten
van wo. t/m zaterdag 11.30-5.30 uur
zondag van l tot 5 u.
. !TOT ZIENS!
l

v. i Werff

mijn bakker
sindi 1746
Gtsthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

NOVEMBER - AKTIVITEITEN
tentoonstelling "Kijk op Drugs"
(van 2 t/m 20 november)
- informatie over drugs (videobanden; dia's; boeken;
documentatiemateriaal).
- film: Christiane F.; Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
tentoonstelling "100 jaar Oranje-vorstinnen"
(van 22 t/m 29 november)
-informatie over het koninklijk huis (videobanden; diaseries;
boeken; tijdschriften; documentatiemateriaal)
-films: dinsdagmiddag 23 november:
"Juliana in 70 bewogen jaren" - aanvang 15.15 uur
vrijdagmiddag 26 november:
"De kroning van Juliana en Beatrix" - aanvang: 15.15 uur

KERKSTR.SO

Jeugdschrijvers in de bibliotheek.'
woensdagmiddag 10 november om 3 uur: Anke de Vries
woensdagmiddag 24 november om 3 uur: An Rutgers van der Loeft
- van beide schrijfsters wordt op de jeugdafdeling een
tentoonstelling verzorgd.
- elke woensdagmiddag om 2 uur voorlezen; aanvang 2 uur.

Voor 3 dagen
1 Hoofdfilm ƒ10,3 Hoofdfilms ƒ25-

Film-lnn
vrijdagavond 12 november: Christiane F.
- vrijdagavond 26 november: De vrouw in het zand
- beide voorstellingen beginnen om 21 uur en zijn gratis
toegankelijk.

Gebracht en gehaald
elke film ƒ1.— extra

Unicef
Vanaf 29 november kunt u weer wenskaarten en uitgaven van
Unicef in de bibliotheek kopen.

U kunt de nummers telefonisch
doorgeven
Bij Videotheek V.I.P.
Zeestraat 34 Zandvoort

Muziek
op zondagmiddag 7 november zal Suzanne Mebes een concert
geven in de expositie-zaal.
Aanvang 14 uur- toegang gratis.
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

• TEt: 13136

Telefoon 02507 - 1 95 80
na 19.00 uur 02503-33509

Edison-winnaars
Ter gelegenheid van de uitreiking aan de winnaars van de Edison
(op tv!) wordt door de fonotheek een tentoonstelling opgezet
rondom de bekroonde grammofoonplaten.

Is Plezier
Telefoon 02507-1958Q

Al de recente films hebben wij
op V.H.S. en BETAMAX.
Onze film katalogus
GRATIS verkrijgbaar.

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg-,
en onderhoudswerk

CARNA VALSVERENIGING
„DE SCHARREKOPPEN"
[nodgt alle carnavalsvrienden uit, de llé'
van de 11 te vieren in Hotel Keur
a.s. ZATERDAG 21.00 uur
met tevens om 11 over 11 het bekend
maken van onze nieuwe stadsprins
muziek o.a. hofkapel
"de kwalletrappers
„Grootvorst Wullum"

zeestraat 40/20421e zandvoort
telefoon 02507-12013

Herman Harms
schoenen
Grote Krocht 20B - Zandvoort

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem bv
Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

tel

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloamandaal
Telefoon 023-260533

"

T 41 ^1

MUZIEKMIDDAG

Op zondagmiddag 7 november a.s. zal
SUZANNE MEBES
een muziekmiddag verzorgen in de bibliotheek
(klassiek gitaar)
Aanvang 2 uur en de toegang is gratis.

BEGRAFENISSEN
CREMATIES
TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

Informaties betreffende Begrafenissen of Cramatias
geheel vrijblijvend
Gaan lidmaatschap

HEREN VETERSCHOENEN
zwart of bruin
ECHT LEDER
van 89,95
voor 59,-

OPENBARE BIBLIOTHEEK ZANDVOORT
PRINSESSEWEG 34
2042 NH ZAndvoort

omroepers
1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

Haal warmte en kleur in uw huis
bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Installatie bureaia

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-1 8484*

EJTUTI
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
NOVEMBER 1982

8. de garage
Voltastraat 'M' huurprijs f 60,00 p.mnd.
Voor deze garage is inschrijving vrij voor
alle leden.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst
dient de nieuwe huurder van de garage
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel l, II en III, alsmede het rijbewijs te tonen.

VOOR LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR:
1. de eengezinswoning
Tollenstraat 23
bestaande uit: voor- en achterkamer, 3
slaapkamers, douche, zolder, berging.
Huurprijs f 247,00 per maand.
2 de eengezinswoning
Pasteurstraat 17
bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, zolder, berging.
Huurprijs f 271,00 per maand
Burgemeester en Wethouders verlenen
voor deze woningen slechts woonvergunnmg aan'
- jonge gezinnen met tenminste 1 kind
- onvolledige gezinnen met tenminste 2
kinderen
3. de flatwoning
Sophiaweg 71
bestaande uit- woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, berging, gedeeltelijk cv.
Huurprijs f 342,65 per maand.
Burgeeester en wethouders verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens

De toewijzing van deze woningen en garages
geschiedt in volgorde van het lidmaatschapnummer van de vereniging.
Belangstellenden leden dienen uiterlijk op
dinsdag 9 november a.s. 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 briefte schrijven. Bij de inschrijving dient u het lidmaatschapnummer
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 bestu u r 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 voorlopig
toewijzing zal eerst op donderdag 11 november 1982 om 2 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd.
RUILRUBRIEK november 1982
1. Aangeboden: eengezinwoning Hobbemastraat, 4 kamer, voor- en achtertuin,
cv, douche.
Huur f 359,60 per maand.
Gevraagd: andere eengezinswoning in
noord.

te koop aangeboden
in zandvoort
vraagprijzen:
Dr. Gerkestraat 51 bv- royale, verhuurde bovenwoning,
huuropbrengst f 2.250,- per jaar
f 35.000.Dr. Gerkestraat 53 bv- royale, verhuurde bovenwoning,
huuropbrengst f 2.250,-per jaar
f 35.000,Van Ostadestraat 21 b - bovenwoning in centrum dorp,
3 kamers, keuken, toilet
f 55.000,Schoolstraat 13 - zeer ruim woonhuis in centrum dorp,
7 kamers, 2 keuken, toilet, achterplaatsje
f 125.000,-bod gevraagd.'
Louis Davidsstraat 5 - groot woonhuis in centrum dorp,
7 kamers, keuken, toilet, badkamer. Het pand is
eventueel geschikt als winkel/woonhuis
f 175.000,-Fahrenheitstraat 36 - eengezinswoning met tuin voor
en achter, garage. Uitgebouwde woonkamer, moderne
open keuken, 4 slaapkamer
f 180.000,Patrijzenstraat 12- royale middenwoning met tuin
voor en achter, schuur. Woonkamer met open keuken,
5 slaapkamers.
f 215.000,Leeuwerikenstraat 8 - groot woonhuis met 7 kamers,
voor en achtertuin, schuur.
f 245.000,-Fazantenstraat 7 - halfvrijstaand woonhuis met tuin
voor en achter, grote garage. L-vorm woonkamer
moderne keuken, 4 slaapkamers, badkamer

f

245.000,-

4 de flatwoning (maisonette)
Sophiaweg 35
bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, berging, gedeeltelijk cv.
Huurprijs f 377,45 per maand
Burgemeester en Wethouder verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning
aan
-gezinnen bestaande uit tenminste 4 pers

2. Aangeboden: 4-kamer flatwoning Lorentzstraat, huurprijs f 612,80 per mnd.
Gevraagd: eengezinswoning

Frans Zwaanstraat 2 - halfvrijstaand woonhuis met
garage, vrij uitzicht over duinen. L-vormige woonkam.
4 slaapkamers.
f 255.000,™

5. de flatwoning
Ffemingstraat 82
bestaande uit' woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, berging.
Huurprijs f 567,15 per maand.

3. Aangeboden: 2-kamer sousteramwoning
Van Lennepweg Huurprijs f 152,95 <
per mnd.
Gevraagd: 3-kamer flatwoning of bovendupexwoning

Oosterparkstraat 66 - ruime hoekwoning metzomerhuis, vlakbij zee gelegen. Ook geschikt voor verhuur f

6. de flatwoning
Lorentzstraat 81
bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs f 614,00 per maand.
Burgemeester en Wethouders verlenen
voor deze woningen slechts woonvergunnmg aan:
- gezinnen
- rwee-persoonshuishoudens

Reacties dient u vóór het einde van deze
maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoo^van de vereniging op het adres: Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen
volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands lidmaatschapnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapnummer. Na het einde van deze maand ontvangst u bericht omtrent eventueel door ons
ontvangen reacties.

7. de garage
Keesomstraat 49 a huurprijs 52,95 p.mnd.
Voor deze garage hebben de huurders van
de woningen Keesomstraat 149 t/m 271
voorrang bij toewijzing.

Wilhelminaweg 38 - zeer goed onderhouden hoekhuis
met grote tuin, woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers, moderne badkamer. Uitbreidingsmogelijkheden zijn aanwezig
f 245.000,-

Cort. v.d. Lindenstraat 34 - halfvrijstaand woonhuis
met garage, tuin voor en achter. Vrij uitzicht over
duinen. Grote woonkamer met moderne open keuken,
3 slaapkamers en badkamer
f 295.000,Hogeweg 52 - woonhuis met grote garage, voor- en
achtertuin, zomerhuis. Kamer-en-suite, moderne grote
eetkeuken, 6 kamers. Pand is ook geschikt als praktijkhuis
f 295.000,»
Haltestraat 18 - wegens verplaatsing van het bedrijf:
winkel, werkplaats/magazijn en bovenwoning met
4 kamers, keuken, toilet, douche
f 345.000,Zandvoortselaan 117 - geheel gerenoveerd landhuis,
met tuin en garage, grote woonkamer, woonkeuken
met moderne inricht, 3 slaapkamers
f 365.000,Bel voor inlichtingen en/of bezichtigingen:

CEfl/E
gemeente
zandvoort
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat het college voornemens is om
aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in
artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke
ordening en artikel 50, lid 8, van de
Woningwet bouwvergunningen aan te vragen
voor de volgende bouwplannen:
I. oprichten opslagloods Curiestraat;
II. oprichten opslagloods Van Stolbergweg IA,
De betreffende bouwplannen liggen met
ingang van 8 november 1982 gedurende 14
dagen ter gemeentesecretane, bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzageleggmg
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen deze
bouwplannen indienen.
Het raadhuis is geopend van 08,30 tot
12.30 uur.
Zandvoort, 29 oktober 1982.
De burgemeester voornoemd.
H. Machielsen.

265.000,-

r

gemeente
zandvoort

De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, lid 2, van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van 28
september 1982 op grond van artikel 21 van
voormelde wet heeft verklaard, dat voor:
I. Landgoed Groot Bentveld;
II. Perceel grond Curiestraat;
III. Van Stolbergweg IA,
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Bedoelde besluiten liggen rnet bijbehorende
tekeningen, waarop met rode omlijning de
gebieden zijn aangegeven, voor een ieder
ter inzage op het bureau Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie.
Zandvoort, 29 oktober 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

V

makelaar/o.g.

Telefoon 02507 -1 2614
Jhr. P.N. Qua r les van Uffordlaan 2,2042 PR Zandvoort

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 1 47 55
BUITENWERK- BINNENWERK- BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

GEDROOGDE
ZUIDVRUCHTEN

c'estbori
Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

no.84

dinsdag 9 november 1982

eanduoorrse hoeranr
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave zandvoortse koerant b v
losse eksemplaren f O 30 / advertentietarieven f O 30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek nr 6713 60 221
abonnementen f 25 - per jaar, f 14 50 per half jaar, f 37 50 per post

alleen circuitgebied is geschikt
voor plaatsing windmolens
Niet van de wind kunnen leven, mag in
het dagelijks spraakgebruik nog steeds
opgeld doen, in feite hebben eeuwentang vele kostwinners het brood verdiend met deze gratis energiebron. Motenaars, houtzagers, papiermakers, gerstpellers, honderden bedrijfjes maakten
dankbaar gebruik van de windmolen.

• Donderdag spoelde op het zuidelijk
strand een zeehond aan. Het beest onttrok zich echter aan het onderzoek door
een dierenarts. Toen er een hond over
het strand naderde verkoos de zeehond
ijlings het natte element boven de konfrontatie met zijn halve naamgenoot.
• Vrijdagmiddag 5 november werd de
60-jarige zandvoorter J. Molenaar onwel tijdens het garnalenvissen op het
zuidelijk strand. Een kollega-visser haalde hem uit het water. Een toevallig aanwezige amsterdamse bedrijfsarts paste
hartmassage toe maar dat mocht niet
meer baten. Evenals de arts konstateerde ook de gewaarschuwde gemeentelijke lijkschouwer een natuurlijke dood.

Het is denkbaar dat veertig middelgrote
molens de gehele bevolking van Zandvoort van stroom voorzien. Afgezien
van de investeringskosten gratis en
voor niets, want het importeren van
wind is overbodig aan onze kusten.
Ook steeds meer individuen komen op
het geldbesparende idee en willen eksperimenteren met kleine molentjes
voor eigen gebruik.

• Brandmeldingsinstallaties zijn niet
alleen nuttig, maar ook vaak lastig. Onlangs bracht de melder in Nieuw Unicum de zandvoortse spuitgasten geheel
onnodig in rep en roer, afgelopen zaterdag wist een soortgelijk apparaat
zeker dat het Mensinkhuis aan de Hogeweg in brand stand. Politie en brandweer rukten uit maar hoefden niet anders te doen dan de installatie tot andere gedachten te brengen. Het apparaat is gearresteerd en zal duchtig aan
de tand gevoeld worden.

Tijd derhalve voor de ambtenaren om
het potlood vanachter de oren te halen
en regels op te stellen. In de badplaats,
waar de wind toch uit menig hoekje
waait, heeft nog niemand een bouwaanvraag ingediend voor een eigentijdse energievangei. Maar de overheid is
graag op het ergste voorbereid en een
eerste nota over windmolens heeft de
burolade verlaten.

Het zal niemand verbazen dat het circuitgebied als meest logiese oplossing
genoemd wordt. Het huidige kollegeprcgram dringt aan op het onderzoek
naar mogelijke alternatieven voor het
wankele raoebedrijf. Van dierenpark
Wie zich vanuit de achtertuin van energie en bungalowpark naar windmolenpark
wil voorzien, mag er op rekenen dat er
is dan maar een klein stapje.
heel wat problemen te overwinnen zijn.
Om te beginnen is volgens de bestaande
regelingen het bouwen van^jvindmolens
gewoon verboden. In alle bestemmingsplannen kan echter een vrijstellingsbeDe badmintonvereniging B.C. Lotus is
paling opgenomen worden. De nota wijst
dit weekeinde weer met wisselend sukverder op de geluidsoverlast van de zoeses met racket en shuttles in de weer
vende wieken en het werpen van slaggeweest. Nog niet alle duels zijn uitgeschaduwen in buursman huiskamer.
vochten. De uitslagen van de gespeelde
Zelfbouwmolens dienen streng gekonwedstrijden:
troleerd te worden op materiaalmoeAAC 1
- Lotus 2 1-7
heid. Gedacht is ook aan rondvliegenSlotermeer 4
- Lotus 3 3-5
de stukje ijsafzetting in de koude maan- Slotermeer A4 - Lotus A1 8-0
den en aan de klimveiligheid. Om maar
K'land 5
- Lotus 6 6-2
niet te spreken van de mogelijke ontUmond 4
- Lotus 9 6-2
siering van het dorpsbeeld.
WeespBI
- Lotus B1 7-1

Voor grootschalige toepassing heeft de
ambtelijke dienst de kaart van Zandvoort goed bekeken en een officiële
vinger in de wind gestoken om de stromingen te bepalen. De bebouwde kom
ligtrzo blijkt,heel ongunstig. Alleen
het duingebied komt in aanmerking. Indachtig het advies van de Energieraad
aan provincies en gemeenten om de belemmeringen voor windenergie op te
ruimen, heeft men alvast naar een goede lokatie gezocht.

nieuws
kort & klem

Steenkool, olie en gas hebben molens
gedegradeerd tot toeristiese bezienswaardigheden. Alleen al in Nederland
verdwenen ruim 8000 molens, de overige 900 staan voornamelijk mooi te
zijn. De energiekrisis heeft de praktiese
belangstelling echter teruggebracht.
Steeds vaker verschijnen futuristiese
ontwerpen van windmolenparken, series gestroomlijnde palen met rotorbladen, die het aanzien niet waard
zijn, maar een deel van het energiegebruik zouden kunnen opvangen.

Wie een elektromotorjje gebruikt om
te starten is ook nog eens hinderwetplichtig. Het zal iedereen duidelijk zijn,
zo meldt de nota enigszins overbodig,
dat niet zomaar even een molentje geplaatst kan worden.

adviesdiensten

Komende zondag treden de volgende
teams aan'
SI O 2
- Lotus 1
Nw. Vennep 1 - Lotus 2
UVO2
- Lotus 3
v. Zijderveld 12 - Lotus 4
Haarlem 6
- Lotus 5
Umond A3
- Lotus A1
Keizer Otto 3
- Lotus 6"
CTO'70 3
- Lotus 7
Amsterdam 7
- Lotus 8
Velsen 9
- Lotus 9
Nw. Vennep 4
- Lotus 10
v. Zijderveld B1 - Lotus B1
Haarlem C1
- Lotus C1
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WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.
CENTRUM vrijwillige hulpverlening.
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100.
2040 AC Zandvoort. Telefoon 173,73.

waterstanden
nov.

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

09 09.31
17.29 22.10
06.09
10 10.51
18.50 23.32 07.32
11
-.~
07.32
12.04 20.04
12 00.42 08.42
13.05
21.06
13 01.37
09.39
13.57
21.58
14 02.18
10.18
14.39
22.39
15 02.55
10.57
15.16
23.16
Doodtij 10 nov. Springtij 17 nov.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

zandvoort in 1983 bloeiende gemeente
Het volgend jaar hoopt de afdeling
Zandvoort-Bentveld van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw- en Plantkunde 'Groei & Bloei' haar tweede lustrum te vieren. Reden voor voorzitter
Rudenko om tijdens de vorige week
vrijdag in hotel Keur gehouden bijeenkomst de aanwezigen op te wekken
tot deelname aan een te vormen feestkommissie.

Cultureel Centrum. Verder van een
paar alleraardigste opnamen van tuinbewoners: spreeuwen op een voederplank, een nest jonge merels met vertederend opengesperde snavels en een
kikker die jarenlang in da vijver van de
heer Davids heeft gebivakkeerd en waar
hij een hechte band mee had, getuige
het feit dat het dier zich rustig door
hem onder de kin liet aaien.

De voorzitter stelt voor degene die in
het komende lustrumjaar de allermooiste tuin, balkon of gevel heeft een wisselbeker beschikbaar en het hoofd van

De prijsuitreiking aan de gelukkigen
wier tuin door de jury bekroond was
geschiedde door Ir. C.J. Wagenaar, die
in het kort de historie van de tuin vertelde. Na het allereerste begin, de hangende tuinen van Babyion, en de latere
grote tuinen in de renaissancetijd kwam
spreker via de vijf kilometer diepe tuin

mevr. Kraan-Meeth
de openbare bibliotheek zijn ruimte
voor de feestviering. Bestuurs- en oudbestuursleden zijn uitgesloten van deelneming en er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen leden en niet-leden.
Het ziet er dus-naar uit dat Zandvoort
het volgend jaar, in ieder geval letterlijk,
een bloeiende gemeente zal zijn. Maar
voorlopig moeten we het nog doen met
de herinneringen aan al het moois van
de afgelopen zomer, mogelijk gemaakt
omdat de heer Davids het op dia's heeft
vastgelegd. Tal van bekroonde tuinen,
balkons en gevels verschenen op het
witte doek, voorzien van zijn deskundig
kommentaar. Maar daar bleef het dit
keer niet bij want de aanwezigen kónden ook genieten van bijzonder geslaagde opnamen van besneeuwde Zandvoortse daken, van strand en zee tijdens een
fikse storm en van aardige plekjes zoals
het Jan Snijerplein en de beeldjes bij het

van Versailles bij het verschijnsel tuinarchitektuur, hetgeen hem uit hoofde
van zijn beroep erg aanspreekt. De jury/
bestaande uit mevrouw D. Vhek-Willemse en de heren C. Davids, J. van
Honschooten, W. Seders, D. Speets en
J. Warmerdam had in totaal 54 prijswinnaars aangewezen, voortkomende
uit de kategoneen grote en kleine tuinen, gevelversiering en bloembakken,
beelden- en heidetuinen, voorjaarstuinen (bloembollen) en zonnebloemen.
Allen kregen van de heer Wagenaar een
bloeiende plant, een certifikaat en een
handdruk. En nu maar wachten op de
feestelijkheden rond het tien-jarig bestaan waarvan wij de lezers vanzelfsprekend op de hoogte zullen houden.

familieberichten

auto dook zondagmiddag
in zwembad water
Hoe belangrijk het initiatief van direkteur Mollerus van 'De Duinpan' is om
de komende wintermaanden de kursus
'Auto te water' te organiseren wordt
pas goed duidelijk na het zien van de
instruktiefilm van de SWOV (Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Veilig
Verkeer).
De heer F.L.G. Harmsen van den Vliet
uit Hilversum, konsulent van Veilig
Verkeer Nederland van Noord-Holland,
vertoonde de film zondag in het zwembad als onderdeel van een proefmiddag
voor bovengenoemde kursus. Deze
wordt gegeven in samenwerking met
de Zandvoortse Reddingsbrigade en het
Duikteam Zandvoort en wel op iedere
twee zondag van de maand, 's middags
van 2 tot 4 uur. De eerste kursusmiddag is 14 november a.s., de laatste 13

mevr. Kraan-Meeth

maart 1983. Zoals de heer Harmsen van
den Vliet in zijn toelichting vertelde
werd de film gemaakt omstreeks 1968
en wel met een speciaal doel. Er was
toen namelijk al sprake van het verplicht stellen van autogordels, een maatregel die onmiddellijk weerstand ondervond in verband met het gevaar bij te
water raken. Bij een ingesteld onderzoek bleek echter dat ook onder water autogordels reddend kunnen werken. Het te water raken van een auto
(in Nederland cirka 1250 per jaar waarbij zo'n honderd mensen om het leven
komen) is meestal het gevolg van een
botsing. Het juiste gebruik van de gordel verkleint de kans dat men daarbij
-of bij de klap op tiet water- letsel
oploopt. Gewonde of bewusteloze
mensen kunnen zelf weinig of niets
ondernemen. Daarom is het belangrijk
dat, zeker bij het rijden langs water.

nieuws
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• Afgelopen week konden weer een
stevig aantal inbraken genoteerd worden. Met name de horekasektor had
het zwaar te verduren. In een zaak
aan de Spoorbuurtstraat ging een ruit
uit de sponningen. In onbekende handden ging over: een polstasje met f 400.-,
een leren jack, 35 flessen drank, f 300.kasgeld en f 12DO.- uit twee geforceerde gokautomaten. Ook bij een kafetaria aan de Celsiusstraat vond de onrechtmatige overdracht via een raam
plaats. Daar verdwenen 130videobanden. IMiet vergeten werden de speelaujtomaat (f300.-) en de kassa (f250.-).
Een valse sleutel bracht vermoedelijk
de inbrekers binnen bij een kafé aan
de burg. Engelbertstraat. Een sigarettenautomaat moest het ontgelden, en
passant werd de radio meegenomen. Minder behoedzaam ging het toe bij een horekabedrijf in de Haltestraat. Er werd
een ruit ingeslagen. Spoorloos zijn een
bandrekorder, een versterker, f.100,- uit
de kassa en kleingeld uit de speelautomaat. Bij een sportschool aan het burg.
van Fenemaplein gingen inbrekers-aan
de haal met 2 hoogte^onnen, een ventilator, 3 paar bokshandschoenen, een kasettedeck, een tuner-versterker, 40 kasettebandjes, 2 geluidsboxen, halterstangen,
dozen met frisdrank en pakken koffie.
Een hele waslijst dus. Totale waarde plm.
f.26.000,-.

1
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alle passagiers de autogordel om hebben. Belangrijk is eveneens het ontsteken van de binnen- en buitenverlichting (groot licht) wanneer de auto zinkt.
Eventuele redders kunnen de wagen
dan gemakkelijker vinden. Voorts vestigt de film de aandacht op de ontsnappingmogelijkheden (portierramen,
schuif- of roldak, achterklep) en hoe -ze
in nood gebruikt kunnen worden. Ze
waarschuwt verder tegen het rijden
met vergrendelde autodeuren waardoor hulp van buiten nagenoeg onmogelijk is. Kortom, een leerzame filrn
waarvan wij slechts een paar onderdelen onder de loep namen. Begrijpelijk
dat aan deze kursus medewerking
wordt verleend door instanties die ten
nauwste bij dit soort reddingswerk zijn
betrokken en dat zijn, we schreven het
al, de Zandvoortse Reddingsbrigade en
het Duikteam Zandvoort, resp. onder
leiding van Torn de Roode en Simon
Corper. Na de film kwamen hun mannen dan ook in aktïe om te laten zien
hoe een en ander in praktijk toegaat.
Een spektakulair schouwspel want
een auto, bemand met duikers en le-

Met droefheid geven wij U kennis dat heden
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man en onze zorgzame vader, behuwdvader,
opa en onze zoon, broer en oom

den van de reddingsbrigade, reed prompt
het binnenbad in. Alvorens het vehikel
langzaam maar zeker naar beneden zakte hadden de inzittenden, zoals op de
film getoond was, de portierramen geopend en waren zo naar buiten geklauterd. Bij een volgend groepje (het was
iedere keer weer spannend om te zien
hoe de druipende auto op het droge
werd getrokken) ging het weer anders.
Toen b.v. een fors gebouwde duiker
door het portierraam de auto wilde
verlaten kantelde de wagen. Weer anderen lieten de auto tot op de bodem
zakken alvorens maatregelen te nemen.
Voor ons gevoel bleef het daarna lang
stil op die plek, maar dat zal wel verbeelding geweest zijn. Bovendien kan
er met zoveel brigademannen en duikers in het water niets mis gaan.
Zij die interesse hebben zo'n kursusmiddag te volgen kunnen zich opgeven
bij het zwembad 'De Duinpan', tel.
12170. De kosten bedragen f 20.- waarvoor men bovendien nog een kop koffie
en een drankje krijgt. Van harte aanbevolen!

JACOB MOLENAAR
echtgenoot van Johanna Jacoba Weber
op de leeftijd van 60 jaar.
J.J. Molenaar-Weber
John en Tanja
Patrick - Nancy
Janny en Ron
Michael - Jolanda
Fam . Molenaar
Fam. Weber
2042 VM Zandvoort, 5 november 1982.
Diaconiehuisstraat 26.
De teraardebestellingzal plaatsvinden op.dinsdag
9 november a.s. om 11 uur op de Algemene Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort
Vader is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
Bezoekuren zaterdag van 16.00 - 16.30 uur en
maandag van 16.00 - 16.30 uur en van 19.00 19.30 uur.
Vertrek van huis dinsdag om 10.45 uur.

wisselvallig zandvoortmeeuwen
ten onder tegen de spartaan
Nauwelijks hebben we een opwekkend
woord geschreven over de vooruitzichten van Zandvoortmeeuwen, of alle
illusies vallen weer in scherven. 'De bal
is rond' mompelen de bezoekers tot elkaar, maar dat feit werkt tot nog toe
niet af te vaak in het voordeel van de
zandvoortse voetballers.

sprong te vergroten, maar keeper Bos
wist erger te voorkomen.
Na dit verlies duikelt ZVM weer naar
de staart van de ranglijst.
A.s. zondag is er geen kompetitievoetbal. Om 14.00 uur begint dan op eigen
veld de bekerwedstrijd tegen Hoofddorp.

Jongstleden zondag konden de ZVM-ers De stand in de eerste klasse A:
het ronde leer niet over de doellijn van
JOS
8 - 12
rivaal de Spartaan laten rollen. Het heeft AFC'34
7 - 11
er zelfs lang naar uit gezien dat geen van DRC
7 - 10
beide partijen in staat zou zijn de touSpartaan
7 9
wen achter de keepers te beroeren. Ver
Stormvogels
6 9
in de tweede helft pas wisten de amsDWS
8 8
terdammers de blanko stand van het
SDW
7 7
skorebord te halen. Een 0-1 voorsprong SEW
7 6
die ze niet meer uit handen gaven.
Zandvoortmeeuwen
8 6
NFC
9 6
Zoals dit seizoen gebruikelijk;^adden
DCG
7 5
de kustbewoners in de beginfase hanLugdunum
8 5
denvol werk aan de vliegende start van
Aalsmeer
7 4
de tegenstander. Het ZVM-team, waarin wegens blessures en schorsingen
Wim Buchel, Peter Schipper en a-junior
Marco van Meelen waren opgesteld, kon
een beslissende doorbraak van de opdringende Spartanen echter voorkomen. Na die moeilijke aanvangsfase,
kwam het spel van de teams meer in
evenwicht. De wisselende aanvallen
brachten .geen beslissing, zelfs niet toen
Wim Buchel oog in oog stond met goalie Thomas. Ook een inzet van Steef
Water werd gekeerd. De dubbelblank
stand bleef tot aan de rust gehandhaafd.
De tweede helft liet geen ander spelbeeld zien. De aanvallen golfden heen
en weer, de defensies hielden stand. In
de 17e minuut echter profiteerden de
hoofdstedelingen van een buitenkansje,
toen de bal na een vrije trap via een
zandvoortse voet bij Geert Spanjaard
terechtkwam, die geen moment aarzelde en doelman Henk Bos kansloos
liet.
Verwoede pogingen om de gelijkmaker
te skoren mochten niet baten. Rob Buchel knalde bij een vrije trap in het
spelersmuurtje. Bert van Staveren kwam
na een voorzet net iets te kort en ook
akties van John v.d. Zeijs, Marco van
Meelen en Bert Leijenhorst konden
het tij niet keren. Kort voor het teleurstellende einde kregen de bezoekers
zelfs nog redelijke kansen om de voor-

GIRO
100200

STICHTING MENSEN IN NOOD
KLEDINGACTIE in ZANDVOORT
U kunt uw kleding brengen op de volgende adressen:
vrijdag 12 november tussen 19.30 en 20.30
uur in de kerken van Zandvoort, ook gebouw N.P.B., Brugstraat en Noodkerk,
Linnaeusstraat.
üaterdag 13 november tussen 10.00 en 13.00
uur in de R.K. kerk. Grote Krocht, Noodkerk,
Linnaeusstraat en bij vrachtwagen bij Dirkson.

zaken in zaïulvourt

'Nieuw voor Zandvoort en na een kleine twee maanden draaien blijkt al duidelijk dat wij in een behoefte voorzien.' Dat is de konklusie van Patricia
Graftdijk, eigenares van Videotheek
V.I.P. in de Zeestraat waar vroeger drogisterij Luttik gevestigd was. Nu momenteel 10% van de Nederlandse gezinnen in het bezit is van een videorekorder is het eigenlijk wel begrijpelijk
dat de vraag naar video-films stijgt en
ook dat men liever films huurt dan ze
aan te schaffen. Zeker wanneer men
kan kiezen uit de grote verscheidenheid die op de stellingen langs de wanden van de videotheek te vinden is. Een
lijvige katalogus vermeldt niet alleen
de titels van de films maar van sommige ook de inhoud. Zowel voor volwassenen als voor kinderen is er volop
variaties. De eerste kategorie heeft een
ruime keuze uit verschillende genres
zoals Westerns, speelfilms waaronder
nederlandse als 'Een vlucht regenwulpen', 'Pastorale 1943', 'Doctor Vlimmen', 'Een vrouw als Eva', verder thrillers en porno. Met 'Oom Ferdinand en
de toverdrank'en 'De luchtballon' leveren kinderpartijtjes geen enkel probleem meer op, terwijl een kennismaking, eventueel een hernieuwde, met
Pinokkio, Kuifje, Asterix en Bambi een
schot in de roos zal blijken te zijn.

Voor drie dagen bedraagt de huur van
een hoofdfilm f 10,-,voor drie stuks
tegelijk f 25,-. Het is ook mogelijk films
telefonies (no. 19580) aan te vragen waarna deze tegen een kleine vergoeding
worden thuisbezorgd. De videotheek
is geopend van 's mo.rgens 11 tot 's avonds 7 gedurende welke uren assistent
Henk van Doorn aanwezig is om gegadigden wegwijs te maken. En tot slot:
niet alleen de katalogus is gratis, ook
de kop pittige espresso koffie die iedere
klant krijgt aangeboden.

BAKKiES voor NICARAGUA
Dagelijks invallen door Somozisten van.
uit Honduras.
Geen telefoon om te waarschuwen.
Oaarom 27 MC BAKKIES voor veiligheid.
tnaar ook voor onderwijs en gezondtwldszorg.

I&TO. VARA. NIVON, Ned. Cult. Sportb.
worden bakkies ingezameld.
Geld is nodig voor ombouw en verzendin9

GIRO 3580163

t.a.v. Stichting Nicaragua Komitée Nederiand.
Postbus 13005 Utrecht
o.v.v. Bakktes voor Nicaragua.
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eigenaar van iwanowitch
sleept "bezetters" voor de rechter
•A.s. maandag zal om 14.00 uur in het
gerechtsgebouw aan de Jansstraat in
Haarlem de rechter zich buigen over de
eis tot ontruiming van de vroegere nogafabriek Iwanowitch.

Mocht het bovenstaande juist zijn, dan
heeft de ingeschakelde amterdamse advokaar Frank van der Hoek alleen al
op formele gronden een stevig poot om
op te staan. Zo simpel als deze gerechtelijke affaire op het eerste gezicht lijkt
is het dus waarschijnlijk niet Volgende week kunt u het oordeel van de president van de rechtbank vernemen.
Jongstleden maandag, twee dagen voor
de dagvaarding, hebben leden van de
werkgroep jeugdcentrum Iwanowitch
om de tafel gezeten met wethouder
Jongsma en de konsulent van het provinciaal serviceburo voor jeugd en jongeren.
In het onderhoud werd duidelijk dat na
de aanvankelijk volstrekt afwijzende
houding van het kollege t.a.v. het jeugdcentrum, er nu toch een milder briesje
waait. Wethouder Jan Jongsma kon iri
ieder geval niet als houwdegen afgeschilderd worden, maar zocht als rechtgeaard bestuurder naar openingen en
handreikingen. Niet dat de gemeente
van plan is het kraakpand te kopen of
te huren, men vindt het gebouw ongeschikt als jeugdakkommodatie en een
voorziening in nieuw-noord heeft hogere prioriteit.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vw
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
366, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renault*
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
AaJrterwegl.

ondertrouwd: Alexej van Scheers en
Maria Albertina Gallée; Albert Prins en
Maria Louise Wilhelmina Rademaker;
Cornelis Leonardus Gerardus van Loon
en Teuntje Johanna Hulsman.
gehuwd: Johann Frederikvan Groen
en Georgina Elizabeth Chase.
overleden: Frits Hartman, oud 61
jaar; Jacob Molenaar oud 60 jaar.

Eigenaar de Jong laat drie personen op
het juridies matje komen die zijns inziens tot de krakers van het pand behoren. Volgens zijn advokate mevrouw
S.l. van der Staal heeft de Jong een
spoedeisend belang bij de ontruiming
omdat hij in een vergevorderd stadium
is ten aanzien van de verkoop van het
gebouw aan de Oranjestraat. Op straffe
van een dwangsom van f 250,- per dag
zouden de bezetters de fabriek dienen
te verlaten, desnoods met behulp van
de sterke arm.
De dagvaarding lijkt in grote haast vervaardigd. Zo staat het vrijwel vast dat
een van de gedagvaarden, van wie ook
nog naam en adres onjuist vermeld zijn,
in het geheel niets met de kraak van
het huidige jongerencentrum te maken
heeft. De overige twee zijn er wel bij betrokken, maar hebben sinds de aanvang
van de kraakaktie betoogd niet tot de
krakers zelf te behoren. Zij zouden via
de werkgroep jongerencentrum Iwanowitch meewerken aan het daar te voe- ren jeugdbeleid en treden verder geregeld op als woordvoerder voor de feitelijke bezetters.

2 november - 8 november 1982

waterstanden

de Krocht straks jeugdcentrum als Iwanowitch moet worden ontruimd?

Op het verzoek om subsidie voor de
voortzetting van de in Iwanowitch gestarte aktiviteiten volgde echter geen
bot nee. Op voorstel van Jongsma
zullen de werkgroepleden, de konsulent en de welzijnskornmissie zich daar
binnenkort het hoofd over breken.
Jongsma ging zelfs zover gebouw 'de
Krocht' als mogelijk alternatief te noemen voor de jeugdaktiviteiten, die op
dit moment een middag en twee avonden in beslag nemen. Tenslotte adviseerde de wethouder om kontakt op te
nemen met de heer de Jong over het
verblijf in de oude fabrieksruimte. Deze
zou wellicht instemmen met een tijo'elijk verblijf van het jeugdcentrum in
het pand totdat nieuwe akkommodatie
in zicht is. Gezien het spoedeisend belang dat de Jong twee dagen later bij
ontruiming bleek te hebben lijkt deze
bestuurlijke suggestie mosterd na de
maaltijd.

weer- en
wind trotserende
herenmode van
internationale
iviasse...

V.I.R

men s lasmon
Toto hout straat 124/hiiurU'iii
U'le!oon02:{-:M77(>:j

Het neemt niet weg dat Jongsma er
blijk van geeft weinig te voelen voor
een eskalatie van de gespannen situatie
onder de zandvoortse jongeren. En dat
geeft vele bezorgde burgers weer een
sprankje hoop.

LP VAN DE WEEK
nieuwe
Grace Jones
living my life

19,95
RADIO PEETERS
Haltestraat 56

L.W.
H.W.
L.W
11.33
15.51 23.50
12.11
16.25
00.25
12.39
16.57
00.58
13.08
17.31
01.33
13.49
18.01
02.02
14.32
18.36
02.36
15.07
19.24
03.24
15.52
20.26
0425
16.55
21.42 05.41
18.10
23.03
07.03
19.27
08.09
08.09
12.32
20.ai
09.02
13.22 21.20
09.41
14.00
22.00
10-20 14.36
22.36
Springtij 17 nov. Doodtij 26 nov.

NICARAGUA stop de vs

interventie. Steun het revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St. Nicaragua Komitee Nederland o.v.v. F.S.L.N.

sint arriveert op 20 november in open koets
Alsof Zandvoort in de gure novembermaand de meest aangename plaats is
om te vertoeven, verruilt de krasse bejaarde, genaamd Sint Nicolaas, binnenkort zijn zonnige spaanse hof weer voor
enige tijd met de badplaats.

geduldige kroost de wachttijd te bekorten schallen vanaf 13.30 uur toepasselijke liederen door het centrum.
Ook de marchingband Umuider Harmonie en het tamboer en trompetterkorps Harmonie en vlaggenwacht
Sol i maken hun opwachting.

Ongetwijfeld vindt hij hier een warm
onthaal. De kinderen van het dorp
staan te popelen, menige opvoeder
wordt nu al overstroomd met 5 decemberwensen die door zijn of haar bemiddeling de Sint dienen te bereiken.
Eerlijksheidshalve voegen we er aan toe
dat niet alleen het jeugdige zandvoortse
volkje vol spanning naar zijn komst uitziet. De burgervader begroet elk jaar
met enthoesiasme de wijze baardige
staatsman. Beiden in vol ornaat, schudden ze elkaar bijna als kollega's de hand.
En ook het hart van de plaatselijke middenstanders klopt vol verwachting.
De goedheiligman heeft besloten de
weerselementen te bezweren door in
een open koets de in herfstkleuren getooide kustgemeente op zaterdag 20
november met een bezoek te vereren.
Uiteraard in gezelschap van zijn trouwe pikzwarte knechten. Om 14.40 uur
leidt hij zijn gevolg via de Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en Grote
Krocht naar het dorpscentrum. Ter typering van de zandvoortse verhoudingen
wordt de Sint dan eerst begroet door
het bestuur van de Handelsvereniging
Hanze. Vervolgens begeeft hij zich te
voet naar het raadhuis waar zandvoorts
eerste burger Machielsen hem welkom
zal heten.

Om de ontwikkeling van Zandvoort
niet uit het oog te verliezen maakt de
Spaanse bisschop tevens een rondrit.
Langs Kerkstraat, Thorbeckestraat,
Hogeweg, Oranjestraat, Haltestraat,
Kostverlorenstraat en Koninginneweg
begeeft hij zich naar gebouw de Krocht.
Samen met de kinderen van 4 tot 8
jaar is hij van plan daar tot plm. 17.00
uur een gezellige middag door te brengan en te genieten van een skala aan
kinderfilms.

bijna kollega's
De Sint heeft zijn bode reeds vooruit
gezonden om te melden dat hij hoopt
de voltallige kinderschare van de badplaats rond de Grote Krocht aan te
treffen. Ongetwijfeld zullen zijn dienaren wolken van strooigoed te voorschijn toveren. Zuinigheid daarmee is
tenslotte wat misplaatst bij deze goedgeefse gelegenheid. Om voor het om

Om de tranenvloed van kinderen, die
uitgerekend op deze bijzondere dag
ïiek zijn, te stelpen, heeft Sint NicoUas er minzaam mee ingestemd de
week erop zijn mtocht nog eens dunnetjes over te doen in het winkelcentrum
van nieuw noord. Maar ook wie er maar
niet genoeg van krijgen kan is daar zaterdag 27 november tussen 14.00 16 00 uur natuurlijk heel welkom.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN heipen MENSEN

weinig animo in zandvoort
voor schoolstaking

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 14 november a.s.:
10.00 uur: Ds. C. Mataheru
GEREFORMEERDE KERK
zondag 14 november a.s.:
10.00 uur: Ds. C. Mataheru

De stakingsbereidheid van de zandvoortse onderwijzers is niet overweldigend.
Volgens het persbericht dat de schoolhoofden na de vergadering van woensdagmorgen lieten uitgaan, zal in ieder
geval van een gezamenlijke aktie geen
sprake zijn.

PROTESTANTENBOND
zondag 14 november 1982:
10.30 uur: ds. M.J. Wagenvoorde vrijz.
herv. em. preK). Bennebroek

Het ziet er dus naar uit dat de akties
tegen de ekstra salaris korting van het
onderwijzend personeel en tegen de
dreigende aantasting van de onderwijskwaliteit heel beperkt zullen blijven.
Alleen op de Hannie Schaftschool en
de christelijke mavo Jaap Kiewiet is
men het vrijwel unaniem eens o>/er een
langdurige proteststaking in de week
van 15 november Maar het is nog de
vraag of dat doorgezet zal worden nu
andere scholen afhaken. Wel is op
de Hannie Schaftschool al gesproken
over de mogelijke opvang van kinderen van werkende ouders die anders
ernstig gedupeerd zouden zijn.
Van de Gertenbach-mavo was al bekend
dat staken niet de voorkeur had van de
onderwijzers. Meer voor de hand ligt
daar een werkonderbreking van één
middag om gezamenlijk te vergaderen
over de onderwijssituatie. Ook op de
van Heuven Goedhartschool en de
Plesmanschool staat men niet te trappelen om de lesgevende arbeid neer te
leggen. Hetzelfde geldt voor het bijzonder onderwijs, al bestaat er een goede
kans dat de Beatrixschool tot een beperkte aktie van een dag of middag
overgaat.
Uit het bovenstaande mag niet opgemaakt worden dat de onderwijzers
in de gemeente de rijksmaatregelen
met gejuich begroeten. Integendeel,
de verontwaardiging is overal groot.
Maar het effekt van de staking wordt
blijkbaar afgewogen tegen de konsekwenties voor lesgevers, ouders en
kinderen.

nieuws
kort & klein
• In het kader van het Sint Nicolaasfeest zullen op 29 en 30 november
in Verenigingsgebouw 'De Krocht'
toneelvoorstellingen worden gegeven
voor de leerlingen van alle zandvoortse basisscholen en genodigden. Opgevoerd zal worden 'Opsporing verzocht'
van J. R Hierna. Heel pedagogies zal
het kwade door het goede worden
overwonnen. Dit keer zullen niet alleen
leerkrachten op de planken verschijnen
maar ook een aantal tonelisten dat
zijn sporen bij hot Zandvoorts amateurtoneel ruimschoots heeft verdiend.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterda. 13 november a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en-samenzang,
zondag 14 november a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
Het is bekend dat onderwijsminister
Deetman geenszins gebukt gaat onder
de stakingsdreiging. Het niet hoeven
uitbetalen van een week salaris, levert
de schatkist in feite al meer op dan

de 1,65 °/o korting. Dat onbedoelde
effekt zou slechts vermeden kunnen
worden als de onderwijzers zich volgende week en masse ziek melden.
Dat lijkt weinig principieel, maar zoals

een zandvoortse leraar het uitdrukte:
'we worden echt doodziek van het
gesjoemel met het onderwijs.'

APOTHEEK
Zandvoortse Apoteek; H.B.A.
Mulder, tel. 13185

aanklacht tegen zandvoortse
hoofdagent wegens mishandeling
Dinsdag heeft een inwoonster van Zandvoort officieel een aanklacht ingediend
bij de officier van justitie te Haarlem
wegens 'laakbaar optreden' van een
hoofdagent van politie in de badplaats .
Het laakbare optreden bestaat ir1 mishandeling van haarzelf en haar 18-jarige
zoon, waarbij beide lichamelijk letsel
opliepen. De jeugdige zandvoorter was
op 20 oktober zonder rijbevoegdheid
in zijn auto gestapt en had een geparkeerde auto en een tuinhek aangereden.
Bij zijn arrestatie werd hij in de handboeien geslagen waarna hij op de achterbank van de surveillancewagen door
de hoofdagent meerdere malen in het
gezicht werd geslagen. Daarbij brak
onder andere een tand af.

Toen de zandvoortse op 5 november
met de bewust agent wilde praten over
het voorval, gaf hij haar, aldus de aanklacht, te verstaan dat hij zich door
haar niet de les liet lezen en zelf de
dienst uitmaakte. Daarop trok hij haar
hardhandig uit haar stoel en verzocht
haar het buro te verlaten.
De opmerking dat zij korpschef Menkhorst over het gebeurde zou inlichten
deed blijkbaar alle stoppen doorslaan.
In het bijzijn van kollega-agenten werd
de zandvoortse het lokaal uitgeduwd
en gestompt. Vervolgens sloeg de agent
haar een 15-meter lange gang door. De
vrouw liet zich het wachtlokaal indrijven, waar ook verscheidene politiemensen aanwezig waren. De verwondingen die ze hierbij opliep, werden
later door haar huisarts in een attest
bevestigd.

De zandvoortse konkludeert in haar aanvrijdagavond 12 november tussen half
klacht dat de hoofdagent een gevaar is
8 en half 9 bij de kerken in Zandvoort,
voor de mensen waar hij uit hoofde
inklusief het gebouw van de ned. Protestantenbond. Brugstraat en de R.K.
• Door de zandvoortse Handelsvereni- Noodkerk in noord.
Op zaterdag 13 november tussen 10 en
ging Hanze wordt een Sint Nicolaas-en
13 uur bij: r.k. kerk. Grote Krocht,
Kerstaktie georganiseerd. Een 50-tal
r.k.-noodkerk, Linnaeusstraat, Vrachtwinkeliers doen er aan mee. De klanten ontvangen bij aankoop van f 5,- een wagen bij Dirkson, Burg. Engelbertstraat
zegel die bevestigd moet worden op
In de eerste helft van 1982 heeft de
opplakvellen, verkrijgbaar bij de deelstichting 'Mensen in Nood' kleding vernemende winkeliers. Volle vellen kunzonden naar vele landen. Om er enkele
nen gedeponeerd worden in een bus
te noemen: Polen, Oeganda, Brazilië,
in het Postkantoor of bij drogisterij
Kenia, Indonesië, Zaire, Zambia, SeneGoossens in nieuw-noord. De prijzen
gal, Z.Amerika, etc.
bestaan uit waardebonnen van f 100,Jaarlijks komen vele aanvragen voor
f 50,-, f 25,- en f 10,- die bij de betrokgebruikte kleding binnen uit de arme
ken middenstanders kunnen worden
landen.
besteed. De winnaars worden onder
notarieel toezicht begin januari bekend U kunt meehelpen aan deze aanvragen
te voldoen.
gemaakt en vermeld in de plaatselijke
bladen.
• Deze week, zo wordt ons meegedeeld,
• De Stichting 'Mensen in Nood' houdt is Richard van As 12 1/2 jaar aktief als
zijn jaarlijkse kledingsinzameling voor
raadslid voor het cda, voorheen de kvp.
de Derde Wereld in: Haarlem, Heemstede, Overveen, Aerdenhout, Bloemendaal
en Zandvoort op 13 november 1982.
(In Zandvoort ook op 12 november 's
avonds).U kunt schoeisel (aaneengeknoopt), kleding, deken en gordijnstoffen (liefst in plasticzak of in een doos)
brengen op de volgende adressen: op

ZUSTERDIENST
zuster T. Dijk, lorentzstraat 435, tel.
12382.

van zijn beroep dagelijks mee te maken
heeft, omdat hij niet in staat is zichzelf
te beheersen. Het feit dat hij ook nog
eens de beschikking heeft over een
dienstpistool maakt deze situatie, zo
zegt ze, nog onrustbarender.
Al vóór de officiële aanklacht werd ingediend heeft de korpschef besloten
een intern onderzoek in te stellen naar
het gedrag van de agent. Naar verluid
heerst binnen het korps al langere tijd
ongenoegen over het funktioneren van
de politieman en neemt men deze zaak
hoogst ernstig op.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.
CENTRUM vrijwillige hulpverlening.
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.

groeten uit zandvoort

eanduoortse Noeranh

Om de lezers te oriënterep maakten wij bij
de publicatie van oude ansichten vaak gebruik van het bekende torentje van villa
Minerva, het woonhuis van dokter Tichelaar. Ter afwisseling vandaag eens
de riante villa in
zijn geheel, gefotografeerd vanaf de
Dr. Mezgerstraat.

krakers "groot kijkduin" kijken verder
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GEMEENTEPOLITIE ZANDVOQRT
foto
Jacob Koning

Langzaam maar zeker ondergaat het gekraakte Groot Kijkduin een interieurverandering. Maar de bewoners, op dit moment al een 15-tal, hebben niet alleen grootse plannen voor hun eigen kamers. Het
gebouw is ook geschikt voor andere activiteiten o.a. in de sociaal-kulturele sfeer. Gesproken wordt
ook over een dependance van het konsultaieburo voor alkohol- en drugverslaafden. Grootste probleem
is op dit ogenblik de verwarming van het gebouw. A.s dinsdag komt de koerant uitgebreid terug op
het wel en wee van Kijkduin.

Bij de Beheersdienst van het Zandvoortse Politiekorps wordt gevraagd een

administratieve kracht (m/v)
die zal worden belast met administratieve werkzaamheden, zoals
het bijhouden van administratieve systemen, typewerk en andere
voorkomende werkzaamheden.
Gewenst is een Mavo of Havo diploma, een typediploma of typevaardigheid en enkele jaren administratieve ervaring.

gitaarsolo in bibliotheek
voor herhaling vatbaar
Zondagmiddag gaf Susanne Mebes voor
de derde maal een gitaaruitvoering in
de openbare bibliotheek. De gitaar
moet haar van kindsbeen af vertrouwd
zijn geweest gezien het feit dat ze op
haar veertiende al een prijs voor sologitaar won in Duitsland
Ze studeerde toen een jaar aan het koninklijk Konservatorium in Den Haag.
Een opleiding waarbij ze begeleid werd
door meesters als Antonio Pereira Ariaz,
Toyohiko Satoh en Julian Bream. Ook
haar loopbaan heeft dat internationale
karakter door konserten in Duitsland,
Spanje en Engeland, In Nederland
speelde ze o.a. in een ensemble onder
leiding van Reinbert de Leeuw.
Zondag werden stukken gespeeld van
Scarlatti, Ponce, Villa-Lobos en Albéniz, muziek die niet bepaald in de kategorie 'easy listening' valt. De luisteraar werd voortdurend verrast door
veranderingen in tempo, dynamiek,
motieven en aanslagtechniek. Toch
maakte de soliste niet de indruk de
stukken uitsluitend gekozen te hebben
voor de virtuoze passages, maar ook
voor de humor die met name in de
partituren van Ponze te vinden is.

omroepers
- 1978
30 jaar tandtechnieker
1948

Ongetwijfeld kan thuis naar perfektere
uitvoeringen geluisterd worden, die ons
via de moderne opnametechniek ter
beschikking staan. Maar een live-uitvoering zien van dichtbij, is wat anders en
een bijzonder genoegen. Het is daarom
te hopen dat de zandvoortse gitariste
haar solo-konserten in de badplaats zal
voortzetten.

kunstgebitreparatie, etc.

A.RTIMAN
Telefoon 14365
GEZOCHT
NAAISTER

Het salaris bedraagt f. 1.221,-tot f. 2.406,- bruto per maand
(afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) exclusief een
vakantietoeslag van 7,5 o/o.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer B. ten Haave,
chef Beheersdienst, telefoon 02507 - 13043 toestel 7.
De schriftelijke sollicitatie dient binnen 7 dagen te worden gericht
aan de heer Burgemeester van Zandvoort en te worden gezonden
aan de heer Hoofdinspecteur-Korpschef van Gemeentepolitie
Zandvoort, Antwoordnummer 15, 2060 VB Zandvoort.

V

telefoon 1 2952.
Gevraagd huishoudelijke
hulp voor 1 ochtend per
week vanaf plm. 9.30 13.00 uur.
Tel. 13802

Beaujolais
Primeur!!
wordt bezorgd
op

Installatie bureau

OPOEMEIÏEIM B.Y.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507-1 8484*

ZONDAGAVOND
plm. OO.OO uur
NU BESTELLEN

Kerkstraat

koffieclub
geopend elke dag van 10 tot 5 uur
dinsdags en zondags van 12 tot o uur
haltestraat 57 / zandvoort
telefoon 02507-l 26 90

OPHEFFINGS UITVERK
met toestemming van de k.v.k. nr. 108
van 2O-1O-1982 t/m 31-12-1982

HALVE PRIJZEN

broeken
jacks
blousen
overhemden

nu

MERKEN o.a.:

\irijetijdsmoae

Lois • Lee Cooper - Club de France - Trïpper
en Lievertje!
!!!!

Haltestraat 25
Zandvoort
02507-18539

KOM SNEL OP IS OP !!!!

open v.a. 13.OO uur
's maandags gesloten

met de skibus naar
OOSTENRIJK
per comfortabele tourwagen naar de bekendste
wintersportgebieden.
Dit is de eerste meevaller van uw vakantie want de
retour-prijs is slechts

f 1O9,-- J!

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20
Zandvoort
Telefoon 02507 12560/13203

amsterdam / nieuwendijk 37 /tel. 020-240434
zandvoort/kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

WE GAAN DE BONTJAS TE LIJF
BIJ HET KINDERWINKELTJE
handgebreide truien
ribbroeken vanaf maat 104 tot maat 164
in vijf kleuren

en

De Nederlandse Vereniging voor Bontpromotie heeft de
maand oktober tot „bontmaand" uitgeroepen. Er wordt ons
verzocht méér bont te kopen. Méér met „tweedehands" jassen
te pronken, die de eerste eigenaars de nek heeft gekost
En dat alles in een maand die de 4e dag als dierendag heeft...
Is dat niet al te bont? Laten we ons gezamenlijk tegen dit
dieren-onrecht verzetten'

gewatteerde broeken.
Ons gratis kopje koffie voor onze klanten staat
nog steeds klaar
BUUREWEG 1 -3

HELPT U MEE?
Steun het Anti Bont Comité.
Stort f 7,50 (liever méér!) op gironummer 66.98.98 t.n.v. ABC,
Amsterdam, en u ontvangt een indringende poster thuis.
Zo zet u anderen weer aan het denken!
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de smaak van water
in derde wereld ongezond
Het gemak waarmee we in Zandvoort
dagelijks de kraan opendraaien voor
schoon drinkwater, doet ons bijna vergeten dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Voor 70% van de mensen
in de dorpen van de derde wereld is
helder water onbereikbaar.
De kindersterfte in afrika, latijns-amerika en azië is dan ook ontstellend
groot. Driekwart van de ziekten waaraan de kinderen, lijden en vaak sterven,
wordt overgebracht door vervuild water en het ontbreken van sanitaire voorzieningen. De Unicef, het kinderfonds
van de Verenigde Naties, is dit jaar een
aktie gestart om het wereldwijde waterprobleem onder onze aandacht te brengen.

aan geschoolde monteurs is daarbij nog
maar één van de moeilijkheden.

gebruik een
mooie Unicef-kaart
voor Uw goede wensen

én

U helpt een kind

De plannen om in 1990 iedereen veilig
drinkwater te kunnen garanderen binnen een afstand van 400 meter van de
woning, lijken schipbreuk te gaan lijden
door de ekonomiese recessie. Per dag
zou voor een dergelijk ambitieus projekt 70 miljoen gulden nodig zijn. Dat
lijkt een onhaalbare kaart, maar alleen
al aan sigaretten wordt op dit moment
per dag tien maal zoveel uitgegeven. De
bewapening kost het waanzinnige bedrag van 3850 miljoen per dag, twee
procent daarvan zou al genoeg zijn om
de waterproblemen voorgoed uit de
wereld te helpen.

Unicef voor hulp aan kinderen

Het gaat de Unicef allang niet meer alleen om de aanleg van splinternieuwe
en grootscheepse waterinstallaties. Er
wordt hard gewerkt aan de verbetering
van bestaande en inheemse systemen,
maar zelfs het onderhoud van bijv. eenvoudige waterpompen vereist een hele
organisatie. Gebrek aan onderdelen en

Met de feestdagen in zicht probeert de
Unicef het nodige geld in te zamelen
om de drinkwatervoorzieningen in de
arme landen te verbeteren. Daarvoor
is een aantrekkelijke kollektie kerstkaarten samengesteld. De thema's van

de uitgebreide collectie
héle mooie Unicef-wenskaarten
ligt klaar voor U bij:
de openbare bibliotheek
het vvv-kantoor
Schaap
Haltestraat

"IWIC»*

de verschillende series: 'kinderen in de
winter', 'kinderen in de sneeuw' en 'interkultureel assortiment', zijn door talloze kunstenaars uit vele landen uitgewerkt. De kaarten worden door veel
mensen als een goed geschenk beschouwd
Voor dat doel werd zelfs een fraaie doos
ontworpen met 40 kaarten. Een kleiner
kado is het mapje met 20 stuks. Naast
deze kaarten heeft het Kinderfonds ook
andere artikelen voor het goede doei laten vervaardigen. De Unicef-agenda '83
met 60 kleurenfoto's op het thema
'water is leven', een jeugdkookboek
met eenvoudige en veilige recepten uit
41 landen, informatieve boeken en een

schitterende wandkalender.
Wie steun wil geven aan het KinderFonds
en tevens zichzelf of anderen een plezier
wil doen, zou een kijkje moeten nemen
op de verkoopadressen in Zandvoort.
Dat zijn: de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg, het vvv-kantoor aan
de Louis Davidsstraat en Schaap in de
Haltestraat.

Het jachtseizoen is weer begonnen, 2
november werd er een drijfjaclit in de
Noorder duinen gehouden. Machteloos
moeten we weer toezien, dat genoegdoening wordt gegeven aan de instincten van de jagers.
Met gloedvolle woorden, beschrijft de
jager zijn gevoelens, wanneer hij door
1 de prachtige natuur in de duinen loopt
en hij de dieren kan bespieden. Graag
horen wij zijn gevoelens onder woorden gebracht, wanneer hij kan doden,
raak mag schieten op hulploze dieren
in doodsangst. De leuze van de jager
is; evenwicht behouden in de natuur.
Geldt dit ook voor het uitzetten en
opfokken van fazanten in de duinen?
die daarna worden gedood louter en
alleen om het plezier van de jacht?
Tot nu toe zijn we machteloos. De
B en w van Zandvoort maken bekend, van het verenigingsorgaan en het aantal jachtwet staat dit toe. Dierenbescherming en tal van organisaties willen de
dat omstreeks april 1983 een nieuwe in- malen per jaar, dat dit verschijnt.
Evenals vorig jaar is zowel voor het druk- huidige jachtwet wijzigen. Graag hadformatiegids van Zandvoort zal worden
den we ook, dat de politieke partijen
ken van de .gids als voor de akwisitie$
uitgegeven. Deze gids zal huis aan huis
worden verspreid. Er wordt hierin een
van advertenties de uitgeverij Suurland's die in hun programma, afschaffing van
de plezierjacht hebben staan, hier ook
ruime omschrijving gegeven van de in
Vademecum b.v. te Eindhoven ingeZandvoort gevestigde verenigingen en in- schakeld. Genoemd bedrijf zal in de loop snel en met succes aan zullen werken.
Wij hopen dit spoedig te beleven.
stellingen. Bovendien zullen advertenties van november a.s. met de akwisitie van
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nieuwe informatiegids
verschijnt in voorjaar '83

worden opgenomen. Verenigingen of instellingen, die nog niet in de gids zijn
vermeld, kunnen tot 1 december a.s.
worden aangemeld. Hierbij dienen te
worden opgegeven de naam van de vereniging of instelling, het jaar en indien
mogelijk de datum van oprichting, het
doel, de aktiviteiten, de akkommodatie,
het sekretariaat en eventueel het aantal
kontribuanten en donateurs, de naam.

ER IS IEMAND
VERGIFTIGD!

ELKESECONDETELT

advertenties beginnen.
Vereniging voor het Welzijn der
Het is de bedoeling, dat de gids voor
Dieren, afdeling Zandvoort.
de duur van twee jaren zal worden uitgegeven, voor 1983 en 1984,
De nadruk wordt erop gevestigd, dat het
boekwerkje de enige officiële informatiegids van de gemeente zal zijn, zulks
ter onderscheiding van de andere gidsen
en zgn. adresboekjes, die uitsluitend van Sedert half september zwaaien Diana
en Stuart Grave de scepter in 't Galepartikuliere zijde worden uitgegeven.
Degenen, bij wie zich akwisiteurs vervoe- rijtje aan de Thorbeckestraat. Afkomstig uit Norfolk en de Nederlandse
gen voor het opnemen van advertenties
in de betreffende gids wordt aangeraden taal niet machtig zou men kunnen
veronderstellen dat het jonge echtpaar
deze akwisiteurs te verzoeken een van
zich hier als een kat in een vreemd pakgemeentewege verstrekte verklaring
huis voelt. Niets is minder waar. Ze
over te leggen, waaruit blijkt, dat bunzijn in Zandvoort leuk opgevangen,
gemeester en wethouders akkoord gaan
vinden de Hollanders 'very nice people',
met de akwisitie van advertenties ten
maar hun taal erg moeilijk. Daarom is
behoeve van de nieuwe gids door werknemers van de Uitgeverij Suurland's Vade . het maar goed dat de sekretaresse, Mrs.
Tounge, voortreffelijk Nederlands
mecum voornoemd.
spreekt. Maar zelf doen ze er van alles
aan om de taal gauw onder de knie te
krijgen. Zo begonnen ze direkt met
nederlandse les en hopen binnen niet
al te lange tijd de bezoekers in hun
eigen taal te woord te staan. Alleen
vrezen ze dat de uitspraak van "t Galerijtje' wel een struikelblok zal blijven. Beiden zijn afkomstig uit de horeka en zien voor hun bedrijf tal van
mogelijkheden. Zo is Diana, die aan
het fornuis geassisteerd wordt door
Hilda, van plan één dag per week
• A.s. zaterdag organiseert het bestuur
'typical English meals' te bereiden,
van The Lions het jaarlijks schoolbaszodat liefhebbers van 'steak and kidneyketbaltoernooi voor de lagere scholen
pie' en 'chicken in cream sauce' hun
in Zandvoort. Het toernooi vindt plaats
hart kunnen ophalen. Ook het nagein de Pellikaanhal aan de A.J. van der
rechtzal specifiek engels zijn. BegrijMoolenstraat en begint om 10.00 uur.
pelijk dat Diana en Stuart, gewend aan
Het slot wordt gepland rond 17.00 uur.
de engelse zondag waarop, bekeken uit
Alle lagere scholen doen er aan mee
horeka-standpunt, niets te beleven
met een meisjes- en een jongensteam.
valt, verrukt zijn van de bedrijvigheid
hier. Hebben ze over bezoek in de week
• In de week van 13 tot en met 21
niet te klagen, de,zondag vormt iedere
november is wethouder Jongsma verkeer weer een hoogtepunt met de talhinderd spreekuur te houden.
rijke strandwandelaars, waaronder veel
buitenlanders , die na afloop een warme
• In verband met de komende feest
kop thee of koffie al dan niet met gedagen heeft de korpschef van politie
bak komen nuttigen. Vandaar dat 't
de openingstijden van de zandvoortse
Galerijtje voortaan op die dag, te bewinkelbedrijven als volgt vastgesteld:
ginnen zondag a.s., een engelse thee
29, 30 november, 1, 2, 3 december
serveert als 'an English welcome around
1982 tot 21.00 uur; 4 december tot
an open fire! '
17.00 uur; 5 december van 13.00 tot
18.00 uur.
Vrijwillige Hulpverlening
20 december tot 18.00 uur; 21, 22
en 23 december 1982 tot 21 uur;
24 december 21.00 uur (koopavond)
25 december (1e kerstdag) van 13.00
tot 18.00 uur; 26 december (2e kerstdag) van 13.00 tot 18.00 uur.
SOMS praat je met een
30 december tot 18.00 uur; 31 devemvreemde wat gemakkelijber tot 21.00 uur {koopavond) 1 januker over dingen die je
ari van 13.00 tot 18.00 uur; 2 januari
dwars zitten.
van 13.00 tot 18.00 uur.

*[zaken in zamlvuort

nieuws

Als je bij een ongeluk onmiddellijk
weet watje moet doen. kan dat het verschil
betekenen tussen leven en dood.
De dingen die je weten moet, zjjn met een
heel klein beetje aandacht ontzettend
simpel te onthouden. We hebben ze voor u
in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar
gezet. Dat boekje krijgt u door even een
kaartje te sturen aan „Het Oranje Kruis".
Statenlaan 81.2582 GE Den Haag.

kort & klein

Bij ieder ongeluk geldt: Houd het hoofd
koel, juist bij de eerste verwarring. Zorg dat
ü en omstanders niet óók een ongeluk
kunnen krijgen.
Sla alarm (of laat dat doen) bij arts, ziekenhuis, politie of GGD.

N LEVEN
HEB JE
ZO GERED.
Direct naar het ziekenhuis. Bij bijtend gif
dwingen met water te spoelen en dit uit te
spuwen. Dan water te drinken geven
(bijtend gij brandt, moet dus worden
verdund). Neem de verpakking van het
ingenomen produkt mee naar het ziekenhuis.

Aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame
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GRANDIOZE SHOW BIJ AUTOBEDRIJF
VERSTEEGE BV TE ZANDVOORT
want wij vieren ons 50-jarig bestaan én
zojuist zijn bij ons gearriveerd: de Peugeot en Talbot '83 modellen

IERSTEE1E
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

v. d. Werff

mijn bakker
sinds 1746
Gccthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Hierbij nodigen wij u uit de '83 modellen van Peugeot en Talbot bij ons te komen bekijken. Er is veel nieuws: o.a bij de
Peugeot 305. "De nieuwe stroming". Door de verbeterde vormgeving en de technische vernieuwingen heeft de 305 een nog
lagere luchtweerstand, verbruikt nog minder en levert betere prestaties.
En er is groot nieuws van Talbot: van alle Horizons verbruikt de zuinigste helemaal geen benzine meer, want 't is een
diesel! De 5-bak versie 'loopt' i op 22,2 bij 90 km/u constant. En.- 't is de enige diesel in zijn klasse met 5 deuren standaard.
Nog meer nieuws: alle Peugeot en Talbot modellen zijn verjpjagd. En dat zijn er ruim 20 in meer dan 80 verschillende
uitvoeringen. Van sportcoupé tot break. Van cabriolet tot bestelwagen. Van stuurbekrachtiging tot volautomaat. Van tripcomputer tot speedcontrol. Van turbo-diesel tot benzine-rpjéctie. Kom dat allemaal bij ons bekijken.
Wij vertellen u er alles over

NIEUWS van Peugeot nieuwe
motoren in de 305 serie, waaronder
een 19 liter diesel-motor die maar
hefst'ós DIN pk levert U hebt al een 305
va f 18.300,-.

a

NIEUWS van Talbot de Samba is
nu verkrijgbaar in 5 uitvoeringen, o a
als cabriolet De zuinigste Samba rijdt i op 21,7
bi) 90 km/u constant U hebt al een Samba va
f 13.695,-.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

JL

NIEUWS van Peugeot de 505
range is verder uitgebreid met 18 GL
. ^, en de 2 3 GLD, alle andere sedan
uitvoeringen hebben nu standaard eens-bak
U hebt al een 505 va f 24.200,-.

VERSTEEGE B.V. te Zandvoort viert feest,
want wij bestaan 50 jaar.
50 jaar jong durven wij te zeggen.
Wij nodigen U daarom uit op onze grandioze
show op vrijdag 12 november van 15.00-21.00
uur, op zaterdag 13 november van 10.00-17.00
uur en op zondag 14 november van 12.00-17.00 uur.
U kunt dan genieten van de enorme keus Peugeot en Talbotmodellen. Daarnaast bieden wij U nog diverse sportieve attracties!
Wat dacht U van:
NIEUWS van Talbot met de komst
— Presentatie van Rob Slotemakers Anti-Slipscholen o.I.v.
van de Horizon Diesels en de Premium
Jan Lammers.
zi|n er nu 11 Horizon-uitvoeringen U hebt al
- Tennisdemonstratie door de hoofdklasse-spelers Hans Bruggeman
een Horizon va f 16.164,-.
en Hans Schmidt.
- Op zondag, home-train-wedstrijden
- Presentatie wintersportkleding en -artikelen door Peter Korver.
U ziet, voor elk wat wils, voor het hele gezin! U bent van harte welkom. Een hapje en een drankje staat voor U klaar. Graag tot ziens.

PEUGEOT l GRAAG TOT ZIENS BIJ: ÜITALBOT

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV

PAKVELDSTRAAT 21 ZANDVOORT. TELEFOON 02507-12345
Handelsdrukwerk

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

D R U K K E R IJ
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Van Petegem b.v
Kerkpad 6 —

Haal warmte en kleur m uw huis
met lbloemen van bloemenhuis J. Bluys

Tel. 12793 —

Zandvoort

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

dinsdag 16 november 1982
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grote twijfel over dagvaarding nieuws
kort & klein
krakers nogafabriek
o Op donderdag 18 november a.s. wordt
er in de natuurvoedingszaak 'de Gouwe'
Haltestraat 28 te Zandvoort een seitankookfes georganiseerd. Seitan is een eiwitrijk produkt dat door hen die geen
vlees willen of mogen eten erij gewaardeerd wordt omdat het smaakvol, voedzaam en licht verteerbaar is. De kosten
van de kookles bedragen f.15,-. Aanvangstijd: 20.00 uur. Inl.tel.16948

De rechter-president hield gistermiddag
bij de rechtzaak de Jong versus de krakers van Iwanowitch, zijn gezicht keurig in de plooi, passend bij zijn plechtig
en gekostumeerd beroep. Toch was de
zitting heel vermakelijk, in ieder geval
voor bet talrijke publiek.
Het betoog van advokate van der Staal
tb.v. eigenaar de Jong over belangenafweging, het spoedeisend karakter van
ontruiming en het gemeentelijk jongerenbeleid etc., werd pas echt tegen het
licht gehouden toen de drie gedagvaarde 'krakers' ter sprake kwamen. Gedaagde nr. 2, de onschuld in eigen persoon, werd door do eiser zelf al van de
rol afgevoerd. Nummer drie, opgeroepen op basis van een door de krakers
gefingeerde briefondertekening, had er
zo overduidelijk niets mee te maken,
dat de advokate lang en zichtbaar aarzelde of ze hem ter zitting zou handhaven. 'Met dat soort wil ik niets van
doen hebben' riep de aangeklaagde
verbolgen. Mevrouw van der Staal
voelde de grond langzaam onder zich
verdwijnen toen de dochter van eigenaar de Jong, zelf juriste, op verzoek
van de rechter gedaagde nummer 1 en
hoofdverdachte zou aanwijzen. Haar
keus viel op een ter plekke aanwezige
verslaggever. 'Nu kunnen we het wel
vergeten', mompelde de advokate tot
haar opdrachtgever. Het tragi-komiese
incident maakte de taak van krakersadvokaatvan de Hoek aanzienlijk lichter. Eigenlijk kon hij er mee volstaan
olijk om zich heen te kijken.
De gang van zaken ontlokte de nodige
hilariteit aan de aanwezigen. De milde
magistraat knikte begrijpend en hamerde de zitting af. De uitspraak is over 14
dagen.

VERKOOP KINDERPOSTZEGELS
VANDAAG BEGONNEN
Vandaag, dinsdag 16 november zijn de
kinderpostzegels 1982 waarop Peter
Vos het thema 'kind en dier' uitgebeeld heeft, bij de postkantoren verkrijgbaar.
In veel postkantoren staat tot de f eestdagen een speciale verkoopstand van
het plaatselijk komité voor kmderpostzegels , waar vrijwilligers behalve de
zegels een uitgebreide koilektie wenskaarten 'voor het kind' aanbieden.
Vanaf vandaag zouden de schoolkinderen de bestellingen bezorgen, die ze
begin oktober ten bate van de kinderpostzegelsaktie genoteerd hebben.
Wegens de akties die deze week in het
onderwijs plaatsvinden is de aflevering
van het bestelde materiaal aan de scholen uitgesteld tot woensdag 24 november.
Ook dit jaar vraagt de Stichting Voor
het Kind het publiek nadrukkelijk de
kinderen zo mogelijk met een girobetaalkaar of bankbetaalcheque te betalen. Men hoeft daarbij behalve het bedrag slechts het woord 'kinderzegels'
in te vullen en te tekenen. Girale betalingen zijn voor de kinderen en de
scholen het makkelijkst te verwerken.

o De zandvoortse hoofdagent, tegen
wie een officiële aanklacht wegens mishandeling is ingediend, is door korpschef
Menkhorst 'buiten dienst' gesteld na een
eerste intern onderzoek bij het politiekorps. De aanklacht wordt behandeld
door de rijksrecherche.
o Woensdag gaat de kindermiddag van
jeugdcentrum Iwanowitch weer van
start. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen zandvoortertjes van 5 tot 11 jaar
zich uitleven met klei en andere materialen.

Vrijwillige Hulpverlening
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die was het dus niet

lokale middenstand als dolfijnenredder
De zandvoortse dolfijnen springen nog
door de hoepel alsof er niets aan de
hand is. Zij maken zich geen zorgen
voor de dag van morgen. De walvisachtigen hebben er dan ook geen weet van
dat het bassin met levende have al
maandenlang de hoofdprijs is in een
wedstrijd van professionele en amateurtouwtrekkers.
De redding van het Dolfirama uit de
failliete boedel van het Bouweskonsern
staat hoog genoteerd. Jammer alleen
dat de reddingsbrigades voortdurend
in eikaars vaarwater zitten. Dat maakt
het er niet eenvoudiger op de ademhappende drenkeling op het droge te tillen.
De aangewezen kurator wil simpelweg
de hoogste bieder voor deze bedrijfstak aan de haak slaan. De banken kijken over zijn schouder mee. Mogelijke
en onmogelijke kopers duiken op en
na verloop van tijd weer onder. De onvermoeibare maar niet kapitaalkrachtige dolfijnentrainer John Slootmaker
verzint, als Tom Poes in zijn beste
dagen, list op list om de zeggenschap
over zijn levenswerk te behouden. Rellen en konflikten, scheldpartijen
en handtastelijkheden zijn niet van
de lucht. Onbaatzuchtige maar ook
baatzuchtige dierenvrienden bemoeien
zich er mee. Kortom: de wedstrijd is
nog volledig open.

NICARAGUA stop de vs

interventie. Steun het revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St. Nicaragua Komitee Nederland o.v.v. F.S.L.N.

De nieuwste reddingsploeg die zich in
dit gewoel stort is de lokale middenstand. Dat hoopt althans trainer Slootmaker die van plan is aandelen uit te
geven om zo een financiële fundering
onder de waterpoel te leggen. De handelsvereniging Hanze, die vorige week
woensdag in vergadering bijeen was, is
dol op dergelijke zakelijke manoeuvres.
Reservevoorzitter Oonk riep de
schaars aanwezige leden op de

geldbuidel te trekken voor het toeristiese waterspektakel en een pakketje
aandelen te kopen. De zandvoortse
uitbaters reageerden maar lauw, het is
dan ook een beursnotering zonder
stip. Ook de vrienden van het plaatselijk racebednjf kwamen nog niet zolang geleden tot de konklusie dat op
de vraag naar steun middels aandelen
het hart en de mond van de zakenlieden beter spreekt dan de portemonnee.

waterstanden
nov.
16
17
18
19
20
21
22
23

H.W.
03.33
04.13
04.40
05.08
05.50
06.32
07.07
07.51

L.W.
11.33
12.11
12.39
13.08
13.49
14.32
15.07
15.52

H.W.
15.51
16.25
16.57
17.31
18.01
18.36
19.24
20.26

L.W
23.50
00.25
00.58
01.33
02.02
02.36
03.24
0425

bewoners
groot kijkduin
willen er geen
duiventil
van maken
Het heeft even geduurd voor de krakers
van Groot Kijkduin voldoende kijk hadden op de situatie. Niet precies op de
hoogte van de problemen die het hoofd
geboden moesten worden, was in het
begin de onzekerheid groot. De kans
om voor langere tijd woonruimte in het
pand te vinden werd niet eens erg groot
geacht.
Een leeg pand en een aantal kraakwiUige mensen is niet voldoende om een bezettingsaktie te doen slagen. Dat vereist inzicht in gemeentelijke plannen,
steun van sympathisanten en een zekere organisatie. De kraak van Kijkduin
was echter een 'wilde' aktie zonder veel
voorbereiding.
De gemeentelijke blunder, waardoor
het gebouw niet op korte termijn voor
een ingrijpende verbouwing in aanmerking komt, heeft de krakers een adempauze verschaft die ten volle benut is
om orde op zaken te stellen. De komst
van een paar ervaren krakers uit de regio is daar zeker niet vreemd aan.
Zo is de huidige uitgebreide woongroep
op korte termijn ondergebracht in een
al bestaande maar 'lege' stichting Meerzicht,' wat meer houvast geeft bij onderhandelingen met derden, bijvoorbeeld
de gemeente Zandvoort. Er is een mterne organisatie op poten gezet, afspraken gemaakt over de taakverdeling in
het voormalige kindertehuis en plannen
voor de toekomst besproken . A.s.
donderdag vinden opnieuw besprekingen plaats met het C A D . uit Haarlem
(konsultatieburo voor alkohol- en drugsverslaafden) om te bezien of de vestiging van een dependance mogelijk is.
In ieder geval zal de Stichting E.V.A.
al geruime tijd zonder sukses op zoek
naar een ruimte voor kursusaktiviteiten,
binnenkort onderdak vinden m het gebouw. Andere aktiviteiten m de soc.
kult. sfeer staan op stapel Al met al
geen broddelwerk, maar een gedegen
aanpak.
Het is de jeugdige bewoners ook gelukt
om een borgsom bijeen te krijgen om
verzekerd te zijn van de aanvoer van
elektriciteit. Op dezelfde wijze hoopt
men de medewerking te krijgen van het
gasbejdnjf, zodat m de wintermaanden
in ieder geval de verwarming m gebruik
genomen kan worden. Met een enigzins
menselijke benadering door gemeentebestuur en nutsbedrijf mag dat eigenlijk
geen groot probleem zijn.
lees verder op pag.2

bewoners groot kijkduin willen er geen
duiventil van maken

foto Jacob Koning

familieberichten
Na een kortstondige ziekte is heden van ons heengegaan
CORNELIS ZWEMMER
op de leeftijd van 79 jaar.
Uit aller naam:
A. de Haan-Zwemmer
Zandvoort, 15 november 1982.
"Het Huis in de Duinen"
Herm. Heijermansweg 1
Correspondentie-adres:
Marisstraat 29 - 2042 AJ Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van "Het Huis in de Duinen", Herman Heijermansweg 1 te Zandvoort van 14.30 uur tot 15.30 uur.
De crematie zal plaats hebben vrijdag 19 november om 10.30 uur in het Crematorium "Velsen"
te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van "Het Huis in de Duinen ' omstreek
9.45 uur.

gemeente
zandvoort
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

vuïllaadstation

Kijkduin zou moeten worden opgenomen in jeugdbanenplan
Beter laat dan nooit hebben de krakers
ook kontakt gezocht met de werkgroep
huisvesting jongeren. De werkgroepleden zijn goed geïnformeerd over de
gang van zaken in het gemeentelijk apparaat en kunnen de bewoners met
raad en daad terzijde staan. Het is de
bedoeling dat zij ook zorgen voor aanvulling van het aantal bewoners tot plm.
25. De krakers zijn vast van plan er een
zo hecht mogelijke bewonersgroep van
te maken. Een woordvoerder: 'het
moet geen duiventil worden..Dan kun
je er geen oog meer op houden. Zo
willen we persé geen harddruggebruikers toelaten. Er moet een relekste sfeer
blijven.'
Die sfeer is op dit moment zeker aanwezig. Wie de jeugdige werkelozen
energiek aan het werk ziet om een eigen plek te kreeren, zou het kraken
haast opgenomen wensen in elk jeugdbanenplan.
De meest onzekere faktor voor de toekomst is de houding van het dorpsbestuur. Bij een mogelijke eksploitatie
van 17 nieuwe wooneenheden voor 1
en 2 persoonshuishoudens, hoeft de
gemeente niets bij te passen. Aankoop
en verbouwing kosten samen bijna een
miljoen, maar door de forse rijkssubsidie
speelt de gemeente gemakkelijk quite.
Volgens de krakers is een forse opknapbeurt echter voldoende. De dienst
• volkshuisvesting is bang dat dan een
aanzienlijk jaarlijks eksploitatieverlies
ontstaat omdat de kosten niet volledig
verhaald kunnen worden.
De rekenmeesters zijn er nog niet hélemaal uit. Maar die hoeven het laatste
woord niette hebben. Woningpolitiek
bedrijven is tenslotte toch iets méér
dan het omdraaien van de dubbeltjes.

zaken in zandvoort
Met een grandioze show van Peugeot
en Talbot heeft het Autobedrijf Versteege b.v. zijn vijftigjarig bestaan gevierd. De verbeterde vormgeving en de
techniese vernieuwingen van de '83
modellen, waarvoor men zowel in annonce's als tijdens de driedaagse show
de aandacht vroeg, resulteerden in een
zakelijk sukses, zoals een tevreden
Jacques, één van de gebroeders Versteege, ons vertelde.
Maar ook voor hen die nu niet direkt
van plan waren zich een auto aan te
schaffen was er het afgelopen weekend in het bedrijf aan de Pakveldstraat
genoeg te beleven. Zo kon men getuige
zijn van tennisdemonstraties door de
twee hoofdklasse-spelers Hans Bruggemevr. Kraan-Meeth
man en Hans Schmidt, van door Peter,
één van de drie direktieleden, georganiseerde wedstrijden op hometrainers
en van een op video gebrachte kursus
van Rob Slotemaker's Antislipschool
met ingesproken toelichting door Jan
Lammers. Zijn kompagnon, Tonnie
Zwaanenburg, evenals Jan Lammers
op negenjarige leeftijd bij de school
begonnen met het natspuiten van de
baan, vertelde dat de kursus niet alleen
voor personenwagens maar ook voor
bestelauto's, vrachtwagens en auto's
met karavan wordt gegeven. Betrekkelijk nieuw is Jan Lammers' Autorijschool waar de leerlingen na het behalen van het rijbewijs een gratis slipkursus krijgen. Een aparte slipkursus kost
momenteel f 250,- en hoewel iedere

GIRO
100200

automobilist het nut ervan inziet werkt
de prijs wel een beetje remmend. Daarorn was het een goed idee van de school
orn geschenkbonnen beschikbaar te
stellen. Menige bezorgde echtgenote
heeft haar man daarna met zo'n origineel kado verrast.

In verband met werkzaamheden zal
het vuillaadstation op donderdag 18
en vrijdag 19 november worden
gesloten.
de directeur, Ing. N. Wertheim
n. wacmetsen.

Aan de show werd voorts medewerking
verleend door Peter Korver uit Haarlem met een fraaie wintersportuitrusting. Men had hiervoor graag een plaatsgenoot uitgenodigd maar in Zandvoort
is nu eenmaal geen zaak die op dit gebied gespecialiseerd is.
En nu gaan we met een enorme sprong
van de nieuwste Peugeots en Talbots
terug naar het vervoermiddel van een
goede zestig jaar geleden, het paard,
waarvan er een op een foto uit 1920
wordt beslagen door de grootvader van
de huidige direkteuren. Dit kiekje
vormt het begin van een kollage die ter
gelegenheid van het gouden jubileum
werd samengesteld uit een aantal verrukkelijke dokumenten. Zo zagen we
het in 1931 door Jb. Versteege gedane
verzoek om vergunning tot het bouwen van een garage met bovenwoning,
de daarop verleende toestemming ondertekend door burgemeester Van Alphen en gemeentesekretaris Jellema,
het akkountantsrapport van de heer
Wolzak, de vergunning tot het uitoefenen van een taxibedrijf en het daarop betrekking hebbende chauffeursreglement. Verder pakkende advertenties,,
o.a. uit de tijd van de autoloze zondag,
een unieke gelegenheid om de bromfietsen van het bedrijf te promoten.
Het was drie dagen lang een komen en
gaan van relaties en kennissen die de
heren Versteege kwamen gelukwensen
met de bereikte mijlpaal. Dat deze door
hen niet als eindpunt wordt beschouwd
maar dat het bedrijf bij de tijd blijft
(kan ook moeilijk anders met het fraaie
kado van de gezamenlijke medewerkers)
blijkt wel uit de vele plannen die de b.v.
voor de toekomst heeft. Zo zal het tweewielerbedrijf aan de Haltestraat zijn stek
verlaten om zich te vestigen op een lokatie waar de zaak en de werkplaats
onder één dak komen en waarvoor de
benodigde grond reeds is gekocht.

omroepers
1948

-

1978

30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365
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zandvoortse mavo-leerlingen
solidair met stakingsakties

VIDEO BANDEN V.H.S.
3 uur (bv. Fuji en Agfajf 39,95 p. st.
3 stuks voor f 109,foto
Jacob Koning

Leerlingen van de Wim Gertenbach-mavo en de christelijke Jaap Kiewiet-mavo
hebben gistermiddag de wethouder van
onderwijs P. Fiieringa bezocht om blijk
te geven van hun ongenoegen over de
voorgestelde onderwijsbezuinigingen.

nieuws

Zij boden de lokale bestuurder een
handtekeningenlijst aan en een petitie,
die ook steun vond bij het onderwijzend
personeel. Speciaal de aandacht vestig- •
den ze op het voorstel meer dan 30
leerlingen in één klas te zetten. Dat is
onaanvaardbaar, aldus de scholieren, omdat zo de kwaliteitvan het onderwijs
schade wordt berokkend. Minder aandacht per leerling kan leiden tot het
terugvallen in onderwijsnivo. De jongeren wijzen er verder op dat het onmogelijk is voor de studerende jeugd
om de avondschool zelf te gaan betalen. Zij zijn het ook hartgrondig oneens met de bezuinigingen op het
onderwijs voor werkende jongeren.

kort & klein
• Tot 5 december eksposeren Michiel
Rieu, Michele Baudet en plaatsgenoot
Roland van Tetterode met schilderijen
en plastieken in Meerlhorst, van Merlenlaan 2 te Heemstede.(nabij het Groenendaalse bos). Openingstijden dinsdag en
donderdag 14.00 - 17.00 uur en vrijdag,
zaterdag en zondag 10.00 - 19 00 uur.
• De handwerkklups van het Huis in
de Duinen en van het Rode Kruis verkopen binnenkort weer hun zelfgemaakte artikelen in de hal van het bejaardencentrum. Voor eerstgenoemde
vindt dat plaats op maandag 22 november tussen 10 en 16 uur, het Rode
Kruis verwacht u op dinsdag 30 november tussen 10 en 13 uur.

Al die maatregelen maken, zo staat in
de petitie die doorgestuurd zal worden
naar de onderwijskommissie van de 2e
kamer, dat de leerlingen weinig kans
krijgen op een behoorlijke vervolgopleiding, terwijl hen tegelijkertijd werkeloosheid boven het hoofd hangt.
Uit de geëmotioneerde diskussie met
wethouder flieringa bleek dat dat de
' mavo-leerlingen erg bang zijn voor het
ontbreken van enig toekomstpefspektief. Zij voelen zich een kwetsbare
groep die(nu het mes van de beztiinigingen hard toeslaat, weinig meer kunnen doen dan mondelinge protesten.
T/Vij zijn solidair met de akties, zo zeggen ze, maar staken niet want dat heeft
geen enkel effekt'

OOK AKTIES BIJ
BASISSCHOLEN
Ook op andere scholen broeit het. Op
de van Heuvengoedhartschool bleven
vandaag de leerlingen van de 5e klas
thuis uit protest tegen de klasse-grootte
(36 kinderen). In een stencil riepen een
aantal ouders hun medeopvoeders op
zich solidair te verklaren met die aktie,
hun kinderen thuis te houden en te
protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen die het onderwijs zullen treffen.
De leerkrachten bleven overigens beschikbaar.
A.s. dinsdagmiddag gaat het onderwijzend personeel van de Beatrixschool
over tot aktie. In elke klas zal men zich
bezig houden met de vraag naar het
waarom van de onderwijsakties. De verontrusting zal in brieven, ansichtkaarten, affiesjes e.d. tot uitdrukking ge
bracht worden. Om 17.00 uur kunnen
de ouders hun'handtekening plaatsen
tegen de rijksplannen.

LP VAN DE WEEK
King Creole and The Coconuts
van f 24,95

voor f 19,95

DAT MOET JE ZIEN
DAT MOETJE HOREN
PEETERS BEELD EN GELUID
Haltestraat 56

DAT MOET JE ZIEN
DAT MOET JE HOR EN
PEETERS BEELD EN GELUID
Haltestraat 56

onderwijswethouder Flieringa nam gisteren een petitie van mavo-scholieren in ontvangst
Als voorbeeld van de dreigende rampspoed wijzen de onderwijzers in een
brief aan de ouders op de uitbreiding
van het aantal leerlingen per klas. Voor
de Beatrixschool zou dat betekenen dat
er een leerkracht ontslagen moet.wordpn en er grote kombinatieklassen komen. Als binnen 6 weken voor de grote vakantie een vakature ontstaat mag
deze niet meer vervuld worden en een
zieke kollega kan niet meer vervangen
worden. Een klas die dat lot treft wordt
dan opgedeeld. Overduidelijk is dus dat
ook de belangen van de kinderen op
het spel staan.

sint morgen in zandvoort
Morgen barst het jaarlijks spektakel van
suikergoed en marsepein weer los. Bij
deze zoetwaren blijft het meestal niet,
integendeel, de presentjes nemen tepenwoordig zelfs elektroniese dimensies
aan.

9 november - 15 november 1982
ondertrouwd : Otto Willem Paap en
Johanna Maria Helena Burggraeve.
geboren: Johann Quirinus zoon van
S.W. Engl en N. Ganil; Deny zoon van
R. ten Haaf en M.J.A. de Jong.
overleden : Albertdina Sophia Sachs*
oud 88 jaar; Johanna Elisabeth Senteur •
geb. Post, oud 75 jaar; Fennechien Dijk
geb. Stuut, oud 91 jaar.

waterstanden
nov.

H.W.

L.W.

H.W.

L.W

18 04.40 12.39
16.57
00.58
19 05.08 13.08
17.31
01.33
20 05.50 13.49
18.01
02.02
21 06.32 14.32
18.36
02.36
22 07.07 15.07
19.24
03.24
23 07.51
15.52 20.26 0425
24 08.54
16.55 21.42
05.41
25 10.10
18.10
23.03 07.03
- .11 27
26
19.27
08.09
27 00.10 08.09 12.32 20.31
28 01.04
09.02
13.22 '21.20
29 01.43
09.41
14.00
22.00
30 02.20 10.20
14.36
22.36
Springtij 17 nov. Doodtij 26 nov.

van knoppen en schakelaars. Bij opgravingen in de 30e eeuw zal dan ook blijken dat de gehele mens rudimentair is
geworden, afgezien van een sterk ontwikkelde duim.
Gelukkig heeft de jeugd daar nog geen
Weet van. Na de aankomst van de Sint
morgenmiddag worden zonder twijfel
door de kinderen schoenen, pantoffels,
klompen, muiltjes en 'moon-boots' te
voorschijnjjehaald om versnaperingen
in te kunnen ontvangen. Het vullen van
het schoeisel is voor de pietermannen
heden ten dage een heel werk. De centrale plaats in de woningen, zoals schoorsteen, kachel of haard, waar de schoentjes een natuurlijke plek vonden, treft
de bisschopsknecht nog maar sporadies
aan. Het is dus speuren geblazen. Het
is zijn uitzonderlijke verdienste dat de
kleintjes niettemin zelden teleurgesteld
worden.

Wie de onvermoeibare kindervriend en
zijn knechten wil aanmoedigen bij de
aanvang van hun noeste arbeid, kan
zich morgenmiddag naar het dorpscentrum begeven. Om 13.40 uu r vertrekt
de goedheiligman vanaf het Huis in de
Duinen langs Zandvoortselaan, HaarModerne tpMtgoedfabrikantsn menen
lemmerstraat
en Grote Krocht naar
in hun onnozelheid dat het tijdperk
het bordes van het raadhuis. De offivan de ruimtevaart, dat overigens ook
ciè'le ontvangst vindt daar plaats om
" niet veel verder lijkt te komen dan
14.00 uur. De Sint rijdt vervolgens in
ChrietTitulaer, zich niet meer leent
open koets, zo is het plan, langs Kerkvóór simpele straat- en familiespellestraat, Thorbeckestraat, Hogeweg, Orantjes. De burgers van de 21e eeuw worjestraat.
Haltestraat, Kostverlorenstraat
den daarom niet meer groot met 'boen
Koninginneweg
naar gebouw De
ter-kaas en eieren', in krijt gekrast
Krocht.
Kinderen
van
4 tot 8 jaar kunop stoepen en muren, met touwtjesprinnen daar onder zijn vertrouwde leiding
gen of 'diefje-met-verlost Dat alles gaat
tot plm. 17.00 uur hun hart ophalen
nu per video of anderzins, maar in ieaan een filmprogramma.
der geval uitsluitend met het betasten

• Morgen houdt jeugdcentrum Iwanowitch een open avond. Tussen 20.30 en
0.30 uur heeft iedereen de gelegenheid
op eigen houtje of in eendrachtige samenwerking muziek te maken. Omdat
er een gerechtelijke beslissing tot ontruiming in de lucht hangt, is het misschien wel de laatste kans op een ongestoord en plezierig verblijf in het
pand aan de Oranjestraat. Maar hoop
doet leven.

eanduoortee Noerar*
VE R JA AR DAGS KAARSJ ES
voor alle taarten geschikt
f.2,95 per doosje

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

wind trotserende
herenmode van
internationale |
klasse..: "
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vuillaadstaf ion wordt beschermd
tegen béton-rot
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Met droefheid moeten wij U kennisgeven dat onverwacht uit ons
midden is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vaderen opa
WILLEBRORDUS JOHANNES KUVENER
Hij is 66 jaar geworden.
J.A. Kuvener-de Geus
Kinderen en kleinkinderen
2042 PJ Zandvoort, 15 november 1982
DaCostastraat2l
De crematie heeft heden plaatsgehad in het crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
Zuster Th. de Roode, Noorderstraat 30
tel . 16358.
APOTHEEK
Zeestraat apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073

De renovatie van het vuillaadstation aan
de kop van de Van Lennepweg vordert
in etappes. Vandaag en gisteren was het
vuillaadstation opnieuw gesloten in
verband met werkzaamheden, ditmaal
aan de wagoninrit.
Wat de plaag van de jaren '80 dreigt te
gaan worden, de béton-rot in woningen
en gebouwen, is bij deze vernieuwbouw
meteen maar grondig aangepakt. Alvorens dit probleem -het doorroesten van
het bewapeningsijzer in het ooit onverwoestbaar geachte materiaal- te lijf te
gaan, heeft de dienst van publieke werken TNO gevraagd een onderzoek in te
stellen naarde oplossing. Vandaar dat
dit onderdeel van de verbouwing wat
lang op zich heeft laten wachten. De
eksperts van het onderzoeksinstituut
hebben een methode aangeraden waarbij van spuitbeton gebruik wordt gemaakt. Om het bewapeningsijzer komt
een beschermend laagje te liggen dat
de sterkte van het kontruktiemateriaal
tot in lengte van dagen moet garanderen.
De totale vernieuwing van het station
waar een onafzienbare berg zandvoorts
huisvuil wordt overgeladen, is begroot
op f 920.000.-. Het ziet er naar uit dat
van overschrijding van deze post nu
eens geen sprake zal zijn. De modernisering van de apparatuur levert bovendien zijn rendement al op. Dat geldt
voor de weegbrug, maar nog in sterker
mate voor de verdichtinysinstallatie.

torpederen van 't stekkie druppel
die de emmer deed overlopen
De rechtzitting jongsleden maandag tegen de bezetters van Iwanowitch speelde zich, zoals wij dinsdag al meldden,
in een kluchtige sfeer af. Oorzaak daarvan was het formeel juridiese steekspel
over de juistheid van de dagvaarding.
In dat opzicht rammelde de aanklacht
aan alle kanten.
Het stond al gauw vast dat in ieder geval één van de drie gedagvaarden, maar
vrijwel zeker twee ervan, volstrekt niets
met de affaire te maken hadden. Alsof
de eiser ezeltje-prik met het telefoonboek gespeeld had. Het is een onrustbarende gedachte dat iedere burger(es)
zomaar voor de rechter gedaagd kan
worden en zich opspraak, werkverzuim
en reiskosten moeten laten wegvallen
door toedoen van een medeburger die
er van afziet vooraf enige elementaire
kontrole te plegen.

De andere kant van de zaak kwam echter op de zitting ook ter sprake. Krakers weten tegenwoordig van wanten
en zijn niet van gisteren, zoals advokaatvan de Hoek het uitdrukte. Zij
vinden mazen en onduidelijkheden in
de wet en verzinnen ingewikkelde konstruktie om het rechtspreker en wetgever moeilijk te maken. De kraakbeweDirekteur pw Wertheim meldt tevreden
ging is met vallen en opstaan volwasdat door deze aanschaf zeker 25°/o meer sen geworden, ervaringen worden op
zandvoorts vuil in de VAM-wagons opgrote schaal uitgewisseld. Ook de adgeborgen kan worden. En dat geeft een
vokate van fabriekseigenaar de Jong
aanzienlijke besparing.
moest maandag toegeven dat het bijna
ondoenlijk is aan te tonen wie nu de
echte krakers zijn en wie alleen maar
hand en spandiensten verrichten. Zoals
in dit geval bijvoorbeeld het afsluiten
o Vrijdagavond 19 n'ovember a.s. om
van een overeenkomst met het elek20.00 uur zal er een voorlichtingsbijeen- triciteitsbedrijf. Deze keerzijde van de
komst worden gehouden op Duintjesmedalje laat onverlet dat volstrekte wilveld onder auspiciën van de Zandvoortlekeur bij het dagvaarden uit den boze
se Hockeyclub. Belangstellenden, die
zou moeten zijn.
op een huis aan huis oproep van juli
j.l. reageerden, hebben een brief van
De tragi-komiese gang van zaken ter
de Z.H.C, gekregen om op deze vergazitting, verhinderde eigenlijk dat de
dering aanwezig te willen zijn om te
inzet van het geding goed uit de verf
zien of er de komende zomer reeds gekwam. De kraak van Iwanowitch was
softbald kan worden.
niet gepleegd om woonruimte te krijDe softbalbond zal aanwezig zijn om
gen, maar uit onvrede met het gemeeneen inleiding te houden en wat matetelijk jongerenbeleid. In die zin betreft
riaal te tonen.
het, zoals advokate van der Staal zei,
Indien er voldoende animo is kan er
politieke krakers'. Een niet geheel helmisschien als de gemeente Zandvoort
dere formulering, want ook het kraken
en de algemene ledenvergadering van
van woningen is een aanklacht tegen
de Z.H.C, akkoord gaan, tot de oprichhet falend beleid van politici. Maar
ting van een hockey- en softbalclub
juist is dat een jeugdcentrum geen eersWorden overgegaan"
te levensbehoefte is zoals een woning.

Dat neemt niet weg dat nu de vraag
voorligt of het kraken om genoemde
reden even sociaal aanvaardbaar is als
het kraken van woningen kan zijn. Of
het juridies aanvaardbaar is, kunnen
we gevoeglijk aan de rechter overlaten.
Die vraag hangt nauw samen met het
gemeentelijk jongerenbeleid. En het
lijdt geen twijfel dat dat in Zandvoort
sinds jaar en dag het stiefkind van beleid is geweest. Niet alleen het huidige
kollege, maar ook vorige bewindvoerders hebben zich nauwelijks iets gelegen laten liggen aan de jeugd. Ter linkerzijde van het politieke spektrum
heeft men zich vastgebeten in de nieuwbouw van 't Stekkie. Maar ook dat is
van nog recente datum. En in de diskussies gaat het dan meer om het voorzieningennivo in de wijk nieuw noord,
dan dat werkelijk een jeugdbeleid aan
de orde is.
Het torpederen van 't Stekkie door de
koalitie van vvd en inspraak nu is zo
bezien alleen de druppel die de emmer
deed overlopen. Verbazingwekkend is

het daarom niet, dat nu het recht in eigcn hand is genomen. Klachten over
een apathiese en politiek ongeinteresseerde jeugd die de straat onveilig
maakt, doen wel erg hypokriet aan, als
men gemotiveerde jongeren,die ten
lange leste hun eigen jeugdbeleid op
poten zetten,als raddraaiers afschildert.
De eerste politieke partij in Zandvoort
met samenhangende gedachten over
een jongerenbeleid moet nog geboren
worden. Dat ei- in dit geval recht gesproken wordt, wil met andere woorden nog niet zeggen dat men de rest
krom kan praten.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 21 november a.s.:
10.00 uur : jeugddienst eerw. hr. N. Paap
uit Utrecht mmv. jongerenkoor 'Recreation'"
GEREFORMEERDE KERK
zondag 21 n.ovember a.s.:
10.00 uur : Ds. L. Dorst
PROTESTANTENBOND
zondag 21 november a.s.:
10.30 uur : hr. J. Klijnsma
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 20 november 1982:
19.00 uur : eucharistieviering rnet orgel
en samenzang,
zondag 21 november 1982:
08.45 uur : stille eucharistieviering.
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuw*
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Vrijwillige Hulpverlening
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groeten uit zandvoort

sport-spel

Een vrouwelijke b adgast die zich nu eens
niet bij een strandstoel liet fotograferen maar de voorkeur
gaf aan een bomschuit, compleet •.
met een stoere Zandvoortse visser. Op de
achtergrond restaurant Germania aan de
Noordboulevard. Het
geheel van hout opgetrokken gebouw, dat
pas was gerestaureerd
en opnieuw ingericht,
zou op de tweede Pinksterdagin 1918 tot de
grond toe afbranden.

b en w komen na adempauze
in mei met nieuw beleid
In de memorie van antwoord bij de gemeentebegroting '83, die a s. maandag
(en misschien dinsdag) in de raad behandeld wordt, valt weinig te lezen
waaraan niet reeds in deze kolommen
aandacht is besteed. Met vermelding van
een paar punten woedt daarom volstaan.
Uiteraard, schrijft het kollege, hebben
b en w op een aantal beleidsonderdelen een andere visie dan de vorige bestuurders. De huidige begroting is echter door gebrek aan tijd nog gebaseerd
op ongewijzigd beleid. Samen met een
voorjaarsnota over de financiële positie
van de gemeente, zal in mei '83 het
nieuwe beleid gepresenteerd worden.
Het is nog even afwachten of de nieuwe lente ook echt een nieuw geluid
zal brengen.

meld. De peuteropvang 'Josientje' gaat
mogelijk over naar de Plesmanschool.
Een verkeersplan voor nieuw noord is
nog steeds niet van de grond gekomen
en het ziet er niet naar uit dat dat alsnog gebeurt. Rijkssubsidie voor zo'n
plan als ook voor eksperimenten in het
kader van lagere snelheden (30 km/uur)
zitten niet meer in het vat Een eerste
verkeersplanontwerp is door de wijkbewoners afgewezen. Een aangepast
plan werd weinig effektief geacht. Wel
zijn een paar rnaatregelen getroffen
nl. het afsluiten van de onderdoorgangen van de flats in de Lorëntzstraat en
een parkeerverbod langs de zuidzijde
van een deel van de Celsiusstraat. Verbetering van de.verkeersveiligheid in
de wijk blijft overigens op het verlanglijstje staan.

Een van de punten die in mei aan de
orde komen is nieuwbouw van 't Stekkie. Omdat de beslissing daarover is
opgeschort, kan de penningmeester
door bespaarde rente f 63.000.- toevoegen aan de zandvoortse reserves.
Een besteding ervan wordt niet aangegeven.
In 1983 heef t de afdeling sociale zaken
in verband met de stijging van het aantal uitkeringstrekkers dringend behoefte aan personeelsuitbreiding. Er is ook
meermalen gevraagd om een voorlichtingsambtenaar, maar daar is geen geld
voor. Voorlichting vindt nu per kwartaal, maar.soms ook tussentijds, plaats
via de plaatselijke kranten.
De gebruikers van de Klimopkleuterschool, bomschuitenklup, welfarewerk
en operettevereniging, kunnen binnenkort uitzien naar een nieuwe behuizing.
Per 1 augustus '83 komt namelijk de
Josina van der Endeschool vrij. Er hebben zich al verschillende gegadigden ge-

nieuws

omroepers
1948
- 1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365
English conversation
lessons given by english
lady.
Tel .na 17.00 uu r: 12049

• De spoorwegstaking in een aantal
plaatsen en rayons maakt het er a.s.
maandag niet eenvoudiger op voor zandvoortse forensen in de richting Amsterdam en vice versa. De bus is misschien
een betere oplossing, maar wie persé
per spoor naar Amsterdam wil reizen,
dient in Haarlem, waar alles verder
normaal funktioneert, over te stappen
in de richting Leiden. Van daar uit kan
men via de Schiphollijn de hoofdstad
bereiken. De internationale TEE-treinen vertrekken maandag van Rotterdam i.p.v. Amsterdam. De aansluitingen vanuit Haarlem geven geen probleem.

KUNST/ KADOMARKT
Op woensdag 24 november zal van 5.00 tot
± 23.00 uur een overdekte kunst/kadomarkt gehouden worden op de Brink van
Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, Zandvoort. Er valt een grote verscheidenheid aan
kunstzinnige technieken te bewonderen op

deze kunst/kadomarkt.

Iedereen is van harte welkom.

BADHUISPLEIN 7
Belangrijke spoedveiling
zondag 21 november 16.00 uur
onder toezicht van gerechtsdeurwaarder C.H. Boeder zullen
door veilingbedrijf ROZENBURG in het openbaar worden verkocht

Grote kollektie kostbare
wollen en zijden

PERZISCHE,
CHINESE
OOSTERSE
TAPUTEN
en andere

EJTUT1

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
2e Inschrijving november 1982

de veilingvoorwaarden garanderen de authenticiteit en ieder tapijt is
voorzien van een garantie certificaat.

Voor leden komen beschikbaar:

Kijken 's Middags

1. de flatwoning
Celsiusstraat 104
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming.
Huurprijs f 436,75 per maand

van 13.00 tot 15.30 uur.
Aanvang veiling 16.00 uur.

2. flatwoning
Lorëntzstraat 73
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming, lift.
Huurprijs f 614,00 per maand.
3. de flatwoning
Lorëntzstraat 433
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming, lift.
Huurprijs f 622,20 per maand.
Burgemeester en Wethouders verlenen voor
deze woningen slechts woonvergunning aan:
- gezinnen
- 2-persoonshuishoudens

kort & klein

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT

4. de garage
Keesomstraat 'Z'
Huurprijs f 48,15, inschrijving op deze
garage is vrij voor alle leden.
De toewijzing van de woningen en garage
geschiedt in volgorde van het lidmaatschapnummer van de vereniging. Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag 23 november a.s. 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 lidmaatschapnummer en 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' 25
november 1982 om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

Installatie bureau

B.Ycentrale verwarming
airconditioning
loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-1 8484*

v. é. Werft
mijn bikker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

RUIRUBRIEK NOVEMBER
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(VoorhMn Jac. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort)
V«rbindinflswrag 38
Blo*m«ndaal
T«l«foon023-260533
Informatits batrofftnda Bagrafeniwn of Crematies
gahaal vrijblijvend
Gaan lidmaatschap

Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Celsiusstraat
Gevraagd: kleinere woning.
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.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot
het einde van de maand november.

koffieclub
geopend elke dag van 10 tot 5 uur
dinsdags en zondags van 12 tot o uur
haltestraat 57 / zandvoort
telefoon 02507-l 26 90

* tweewielerbedrijf
l Haltestraat 18 - Zandvoort
iTelef oon 02507 - 1 44 99

uit de kadopaleizen van sint nicolaas

Doe het dit jaar nu eens zo
en geef met sinterklaas
een reis kado!
'n*

Wilt u een alternatief relatiegeschenk ?
Denkt u eens aan Leonidas - bonbons.
Houdt u dan ook een beetje rekening met
de tijd ?

prijs vanaf f.

La Bonbonnière
haltestraat 39a
zandvoort

REISBUREAU
KERKMAN

Tel.

//;
Drogisfcérij "DE GAPER" speelt voor
SINTERKLAAS
Weet u het nog 10% korting op:
Paco Raban - Chr. Dior - Anais Anais AramiK - Estée Lauder - Rochas Chanel - Opium - Cloé Yves St. Laurent
Kerkstraat 36 - telefoon 15006

Aanbieding schilderkist
Van Gogh olieverf

Olieverf is in". Kleur en verf,
een boeiende combinatie.
Pak een penseel eri begin.
Doen! ^
g^

creatief

ook voor
sinterklaaskadoos
kunt u bij ons
PHILIPSEN
terecht
HERMAN HARMS SCHOENEN
voor haar en voor hem heerlijke
warme pantoffels!
Origineel Spaanse
lamsvachtpantoffels, suede f 14,95
warm gevoerd.
China slippers f 4,95.
bij
HERMAN HARMS SCHOENEN
Hofleverancier van Sint Nicolaas
Grote Krocht 22

JJ~.

t KINDER WINKELTJE
Buureweg 1 Zandvoort
Tel. 16580.
BIJ HET KINDERWINKELTJE
handgebreide truien

.vandor. wo

Vindt u wassen een bittere pil
Laat het doen door Joke en Wil!
MIELE WASSALON
WASUNIEK
Haltestraat 63b / Tel. 14417

MANNENMODE Haltestraat 40

BUUREWEQ7 Zijstraat KERKSTRAAT
Td. 02507 • 17367

OHM (

15584

ribbroeken vanaf maat 104 tot maat 164
in vijf kleuren
en

gewatteerde broeken.

LIBERTY^
MODE
f
SINTERKLAASAANBIEDINGEN:

Liberty Mode maakt het voor u extra
feestelijk
Nu 20% korting op de toch al scherpe
prijzen.
TOT ZIENS BIJ
LIBERTY MODE
Louis Davidsstraat 15 t.o. VW
Telefoon 169 20

waar een kado
niet duur is.,
Overhemden
vanaf 32,00
Pullovers
vanaf 29,00
Corduroy pantalons
79,00
Jacks
vanaf 79,00
Petten 26,00 + bijpassende shawl 19,90
shwals vanaf 12,00
VERDER NATUURLIJK
dassen • sokken • vesten • handschoenen • enz.

zie onze etalage!

Ons gratis kopje koffie voor onze klanten staat
nog steeds klaar
BUUREWEG 1 - 3

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KiPK3TR.20

• TIL: 13136

eanduoortee Noeranh
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honderd jaar oranjevorstinnen in zandvoort
Voor het eerst in de geschiedenis hebben Oranjeverenigingen de handen ineen geslagen om een tentoonstelling te
organiseren over het Oranjehuis. Direkte aanleiding vormde de 100ste geboortedag van koningin Wilhelmina. Verdeeld over 19 panelen tonen enkele
honderden fotoos een episode van
honHeroTaïrTïbriïnginnérrvan het huis
Qranje-Nassau. Uniek daarbij is het ope- _
ningspaneel dat de stamboom laat zien
in de vorm van een portrettenoverzicht.
Een brochure begeleidt de tentoonstelling^terwijl tevens de film '50 jaar nader bekeken' zal worden vertoond.
We willen eigenlijk allang van het idee
af, dat een Oranjevereniging uitstekend
wedstrijden organiseert in hetzaklopen,
of spelletjesmiddagen voor schoolkin
deren regelt', aldus mr. l .W. Opstellen,
voorzitter van de kon. federatie van
Oranjeverenigingen.In die kon.federatie werken samen de Chr. Bond van
Oranjeverenigingen en de Federatie
van Oranjeverenigingen. Van de ruim
achttienhonderd plaatselijke verenigingen en komitees is het leeuwendeel
bij een van beide landelijke organisaties
aangesloten.
Ingewijden weten allang dat wij meer
kunnen en voorstaan, dan het organiseren van spelen en optochten, aldus de
voorzitter, die een duidelijke taak voor
zijn verenigingen ziet liggen in het verdar uitdragen van de verworvenheden
van een konstitutionele monarchie
Daarbij, aldus Opstellen, willen wij alles behalve een fan-klup van het Orai.jehuis zijn.
Naast het verzorgen van lezingen en •
het organiseren van kongressen, wordt
meegewerkt aan het invullen van radio
en t.v.-programma's terwijl de kon. fe*
deratie landelijk de uitgiftes verzorgt
van herdenkingszegels, penninaen en
publikaties rond troonwisseling, jubilea
van het koningshuis en dergelijke.
In dat kader werd drie jaar geleden het
idee geboren, plaatselijke Oranjeverenigingen middels een reizende tentoonstelling een middel in handen te geven,
ook op een andere wijze de plaatselijke
bevolking tegemoet te treden.
Dankzij royale financiële medewerking
van, hoe kan het ook anders, het Prins
Bernhardfonds wordt de tentoonstelling
gratis beschikbaar gesteld.
H.K.H. Prinses Juliana verleende persoonlijk toestemming voor het gebruiken van het fotomateriaal en het houden van de reizende tentoonstelling. De
direkteur van het Koninklijk Huisarchief, de adjudant i.b.d. L. van Dorp,
zegde zijn volledige medewerking toe
bij het beschikbaar stellen van het benodigde -veelal unieke- fotomateriaal.
Naast het stamboompaneel, dat een
duidelijk overzicht geeft van de afstamming van het huis Oranje-Nassau geven
de overige 18 panelen, in verschillende
onderwerpen, periodes aan uit het leven van de drie oranje-vorstinnen, Emma, Wilhelmina en Juliana.
Zo is er een paneel dat koningin Emma
laat zien als regentes, het huwelijk van
koningin Wilhelmina, haar eerste huwelijksjaren, prinses Juliana als kind, het
verblijf in Londen en thuis na de bevrij
ding, de geboorte van prinses Beatrix
en de laatste jaren van prinses Wilhelmina.
Bijna alle fotoos zijn van een kort onder- schrift voorzien, terwijl in de brochure
een verhalende toelichting wordt gegeven. Het is de bedoeling dat dit boekwerkje, waarin vanaf ieder paneel eveneens weer een foto is opgenomen, vooral bij de schooljeugd terecht komt. Ter
lering nemen we aan, maar ter vermaak
is niet uitgesloten.

Vrijwillige Hulpverlening

<££>

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

Op 7 mei 1929 bezocht koninging moeder Emma het toenmalige badhuis voor
minvermogenden in Zandvoort
Inrichting van liefdadigheid voor mansen beneden de minima.
Op bovenstaande foto verlaat zij, omringd door plaatselijke notabelen, het badhuis
aan de boulevard Paulus Loot.
Het unieke van de tentoonstelling, aldus
een van de samenstellers, is vooral de
gelegenheid die de bevolking nu geboden wordt al dit materiaal, dat over
zoveel verschillende plaatsen was verspreid, bij elkaar gerangschikt te zien.
De tentoonstelling die is ingericht in
de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg is gratis toegankelijk van 22 t/m
29 november.
De openingstijden zijn:
maandag 10.00- 12.00; 15.00- 17.00
19.00-21.00 uur,
dinsdag.10.00- 12.00. 15.00- 17.00 uur
woensdag 10.00 -12.00; 13.00 - 17.00
19.00-21.00 uur
vrijdag 10.00 -12.00; 13.00 -17.00;
19.00-21.00 uur.
zaterdag 10.00 -14.00 uur

nieuws
kort & klein
• Op vrijdag 26 november zal 's avonds
om 8 uur in hotel Faber, Kostverlorenstraat 15, een bijeenkomst worden gehouden van medewerkers aan de KerstIn 1982. Hoewel velen zich bereid verklaard hebben om gedurende de avond
voor Kerstmis en eerste Kerdag te helpen zou het komité het aantal vrijwilligers graag nog wat uitgebreid zien.
Daarom op deze plaats een vriendelijk
verzoek aan dames en heren van jong
tot oud om vrijdagavond in hotel Faoer even naar de plannen te komen
luisteren. Het verplicht vanzelfsprekend
tot niets, maar misschien bevalt de sfeer
zo goed dat men zich enthousiast voor
hulp opgeeft, hulp waar het komité
echt om zit te springen.
• Ook dit jaar is dierenarts Dekker bereid gevonden belangstellenden de
eerste kneepjes van ehbo voor dieren
bij te brengen. De kursus bestaat uit
vier lessen, te beginnen a.s. donderdagavond 25 november om half acht op
het praktijkadres Thorbeckestraat 17.
Dokter Dekker is van plan het allemaal
niet te ingewikkeld te maken. De bedoeling is dat eigenaars van huisdieren
niet direkt in paniek raken wanneer
hun viervoeter iets overkomt. Aardig
detail: op de laatste les mogen de kursisten hun cavia, poes, hond of konijn
meenemen en kunnen ze de verkregen
kennis onder toezicht op hun eigen
dier in praktijk brengen. De kosten
voor de vier lessen bedragen in totaal
f 7,50 en aanmeldingen kunnen geschieden bij de dierenarts zelf, tel. 15847.

Speciaal programma op:
dinsdag 23 november: film 'Juliana in
70 bewogen jaren', aanvang 15.15 uur.
vrijdag 26 november: film 'De kroning
van Juliana en Beatrix', aanvang 15.15 u:
Ook voor degenen die wellicht wat min
der gecharmeerd zijn van het vorstenhuis en die de 'verworvenheden van de
monarchie' liever in een iets ander licht
zien, kan het vast geen kwaad het histories beeldmateriaal met vorsend oog
te aanschouwen. Geschiedenis kan beter begrepen worden dan vergeten.

Van Badmintonvereniging B.C. Lotus
heeft u nog een antal uitslagen te
goed over afgelopen weekeind. Al te
suksesvol waren de zandvoorters niet
maar de eer werd in ieder geval gered.
SIO2
- Lotus! 7-1
Nieuw Vennep- Lotus 2
3-5
UVO2
- Lotus 3 5-3
IJmond A3 - Lotus A1 4-4
Keizer Otto 3 - Lotus 6 5-3
Nieuw Vennep- Lotus 10 8-0
v. Zijderveld -Lotus BI 0-8
Haarlem C1 - Lotus Cl 4-4
Op 21 november treden de badmintonners opnieuw aan, nu in de Pellikaanhal.
Om 13.30 uur spelen:
Lotus 1
- Excelsior 1
Lotus 2
- Velsen 4
Lotus 3
- Nap. Spirit 1
Lotus 4
- UVO6
Lotus 5
- v. Zijderveld 13
Lotus A1
Duinwijck A3
Om 10.00 uur starten de volgende
teams:
Lotus 6
- Meent Meppers 1
Lotus 7
- Slotermeer 13
Lot s 8
- Soska 1
Lotus 9
- Pijp 1
Lotus 10 - Haarlem 8
LotuzBI - Badh. dorpB!
Lotus C1 - Duinwijck C1

De strijd om de hoogste eer bij de
onderlinge wedstrijden van de O.S.S.jeugdgroepen vindt plaats op 9 december in de Oranje Nassauschool en op 13
december in de van Pagéehal. De keurturnselektie zal in de loop van januari
uitmaken wie in het bezit komt van de
Nawijn-beker en wie de jeugdbeker
kan bemachtigen. De najaarsvergadering van O.S.S. is vastgesteld op woensdag 24 november. De kontributie voor
1983 is een van de agendapunten.

AUTOMOBILISTEN LET OP!
11 miljoen fietsers vragen
uw aandacht
• Gun fietsers de ruimte, die zij nodig hebben.
• Passeer fietsers niet rakelings. Neem tenminste een meter
afstand, vooral als het hard waait en op slechte of hobbelige wegen.
• Geef bij rechts-afslaan voorrang aan recht-doorgaande fietsers.
• Geef fietsers tijd en ruimte om veilig linksaf te kunnen slaan.
• Minder uw snelheid bij het passeren van fietsers.
• Op voorrangswegen hebben óók fietsers voorrang.
• Laat bij het wachten voor verkeerslichten ruimte voor fietsers over.
• Open autoportieren voorzichtig, kijk eerst of geen fietser nadert.
• Parkeer niet op fietspaden en voor fietsers gereserveerde rijstroken.
• Jakker niet door plassen als u fietsers inhaalt of tegenkomt.
• Geef bij sneeuw en gladheid extra ruimte aan de fietsers. De fietser is dan
minder koersvast.
• Wees in het donker bedacht op fietsers, vooral op onverlichte wegen.

11 miljoen fietsers zullen u dankbaar zijn.

gemeente zandvoort
ZANDVOORT IN

1983

Najaar. Dat is de tijd waarin de bijna achthonderd gemeenten in ons land de balans opmaken, dus ook Zandvoort.
Wat is er in het afgelopen jelar gedaan, wat is er nagelaten en wat zijn de vooruitzichten voor het komende jaar?
In deze financieel weinig rooskleurige tijd ligt het antwoord op die laatste vraag voor de hand, zodat verder lezen
overbodig lijkt.
Toch zou dat jammer zijn. Want zoals het gemeentebestuur u vorig jaar liet weten, dat de financiële positie van
Zandvoort zorgelijk was en dat er fors zou moeten worden bezuinigd, zo wil het u dit jaar graag laten weten, dat die
bezuinigingen hebben gewerkt. Vorig jaar moest er een dreigend tekort van f. 780.000,-- worden weggewerkt.
Dat lukte. Voor 1983 is er "slechts" sprake van een berekend tekort van f. 110.000,--.
En ook dat kan worden weggewerkt. Dat geeft het gemeentebestuur en hopelijk ook u, de burger, moed.
DRIE WEGEN
"Waar een wil is,js een weg", schreven
burgemeesteren wethouders vorig jaar,
toen zij de begroting voor 1982 aan de
gemeen teraad en daarmee aan u aanboden.
De wil om Zandvoort leefbaar te houden,
noodzakelijke nieuwe zaken aan te pakken
en, voor zover mogelijk, tegemoet te komen aan de talrijke verzoeken vanuit de
bevolking om allerlei bijdragen en subsidies. En er was niet één weg, maar er
waren drie wegen die tot dat doel moesten leiden: bezuinigen, uitstellen van
plannen en verhogen van belastingen.
Alle drie die wegen zijn bewandeld. En niet
voor niets, zoals u al las. Vandaar dat
burgemeester en wethouders de raad voorstellen ook in 1983 waar mogelijk te bezuinigen, sommige zaken nog even uit te
stellen en tegelijkertijd de belastingen te
verhogen. Maar dit laatste op een weinig
spectaculaire, geleidelijke wijze.
Op maandag 22 en dinsdag 23 november
a .s. zal de gemeenteraad die voorstellen
van burgemeester en wethouders behandelen in speciale aan de begroting gewijde
vergaderingen. Die vergaderingen, die
om 19.30 uur beginnen, zijn uiteraard
openbaar.
Wilt u weten waartoe de raad namens u
en voor u zal besluiten, dan doet u er
goed aan te komen luisteren. Waarom niét?
DICHT BIJ HUIS
Wie met zijn ouders of grootouders over
bezuinigen praat, komt waarschijnlijk
tot de ontdekking dat juist zij daar heel
kalm bij blijven. Niet omdat ze zouden
terugverlangen naar de sobere tijden van
weleer, maar omdat ze het zuinig omspringen met geld en spullen en het niet
méér uitgeven dan echt nodig is, nog
steeds heel gewoon vinden.
En dat is het ook. Vandaar dat het
gemeentebestuur niet zomaar de begroting van vorig jaar overschrijft en daarin
automatisch - vanwege de prijsstijgingen de verschillende posten met een paar
procent verhoogt, maar elke uitgavenpost kritisch bekijkt.
Zo bleek bijvoorbeeld dat het met een
beetje passen en meten mogelijk is om
voor 1983 geen extra personeel aan te
trekken: het personeelsbestand is in dit
jaar zelfs met l gedaald. Komende vacatures zullen zoveel mogelijk worden opgelost via het "doorschuiven" van eigen
mensen. Dat werkt nog stimulerend ook.
Een hele opluchting, althans voor de begroting, is het feit, dat er volgend jaar
geen verkiezingen zullen zijn. Op het
hoofdstuk algemeen beheer, dat hier aan
de orde is en dat f. 5,3 miljoen omvat,
scheelt dat vergeleken met dit jaar
f. 48.000,--. Hoewel men natuurlijk nooit
kan weten....
WEER OP DE FIETS
De politie moet zich snel kunnen bewegen en beschikt daarom over een heel
wagenpark. Een reservefonds voor de
aanschaf van nieuwe auto's en motoren
moet voorkomen dat de gemeente voor
dure verrassingen komt te staan.
Nieuw- of eigenlijk ouderwets - is het
idee om weer per f iets te gaan surveilleren.
Wordt de fietsende wijkagent weer populair? Omdat het huidige politiebureau
met meer voldoet aan de daaraan te stellen eisen, zal op de plaats van het oude"
een nieuw politiebureau worden gebouwd.
Het eerste ontwerp is er al. De bouw zal
zeker niet voor 1985 van start gaan.
Een heel eigentijdse bron van inkomsten
ligt in de bewaring van arrestanten die
m het Huis van Bewaring in Haarlem thuis
horen. Maar daar is vaak geen plaats.
De kosten - f. 20.000,-- - worden vergoed.
De gemeente betreurt het dat ze de
politiemensen geen betere huizen kan
aanbieden. Zandvoort heeft behoefte aan
een sterk politiekorps, maar er is nogal
wat verloop.
De kosten van de politie staan vermeld in
het begrotingshoofdstuk openbare veiligheid. Bijna f. 6,4 miljoen groot omvat het
onder (veel) meer ook de kosten van de
brandweer. Hoge kosten, waarop niet gemakkelijk kan worden bezuinigd. Toch
vonden burgemeester en wethouders onder meer een bezuiniging van f. 7.600,door het nog niet vervangen van een
inmiddels afgeschreven voertuig. Maar
het kan nog mee, zodat de aanschaf van
een nieuw nog even kan worden uitgesteld.
BOUWEN OP ELKE GESCHIKTE PLAATS
Zeker 1000 nieuwe woningen zijn er in de
nabije toekomst nodig om de problemen
van de nu al evenveel Zandvoortse woningzoekenden te kunnen oplossen (hoewel
het onlangs ingevoerde puntensysteem de
toewijzing van huizen wel doorzichtiger
maakt). Daarom vinden burgemeester en
wethouders dat er op elke geschikte
plaats zal moeten worden gebouwd.

Maar het Ministerie van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening acht de omgeving van het circuit niet geschikt voor
woningbouw, terwijl de minister zich
ook nog beraadt over de vraag of hij
alsnog zal instemmen met de bouwplannen van de gemeente in het gebied ten
zuiden van de Frans Zwaanstraat, die hij
eerder, in 1975, afwees.
En Gedeputeerd* Staten van NoordHolland bleken moeite te hebben met de
geplande bouw van 37 woningen in de
Lorentzstraat/Reinwardtstraat en rnet
woningbouw op het caravanterrein Zeereep. (Inmiddels is het desbetreffende
beroep van de gemeente op de Kroon afgewezen).
Op dit moment zijn er 69 woningen in
aanbouw: in de Noordbuurt, in de
Zeestraat/Stationsstraat en aan het Hulsmanhof. In voorbereiding is de bouw van
in totaal 147 woningen op het terrein
van de Juliana- en de Klimopschool en
op dat van Sterre der Zee. Maar het
wachten is op de goedkeuring van de
kant van het rijk, dat op dit moment
weinig geld beschikbaar stelt voor het
subsidieren van de bouw in onze gemeente van woningwet-, huur-, en premiekoopwoningen.
De gemeente heeft verder De Schelp met
bijbehorende grond aangekocht, waarvoor de woningbouwvereniging E.M.M,
een bouwplan zal maken; het voormalig
kinderhuis Groot Kijkduin, waarin 17
wooneenheden kunnen worden gemaakt;
én het hierboven al genoemde terrein aan
de Grote Krocht, waar Sterre der Zee
stond.
Voor het bouwrijp maken van alle genoemde en andere terreinen zal in 1983
f. 328.000,- worden geinvesteerd.
Zandvoortse woningzoekenden kunnen
"overlopen" naar Alkmaar en ook - onder
zekere voorwaarden en als alles volgens
plan verloopt - naar de zgn. Noronlocatie
in Hoofddorp en Vijfhuizen.
Tot 1990 zullen daar, alweer onder voorbehoud, 8300 woningen worden gebouwd.
Daarvan zijn er rond 200 bestemd voor
woningzoekenden uit onze gemeente.
Maar zoals al opgemerkt heeft de door
het rijkgesubsidieerde bouw het op dit
moment al even moeilijk als de vrijesectorbouw.
Behalve aan nieuwbouw denkt de gemeente ook aan renovatie van bepaalde
oude woningen. De meningen binnen de
raad zijn verdeeld: opknappen a raison
van f. l miljoen of deze woningen zien te
verkopen?
Evenals op het begrotingshoofdstuk openbare veiligheid is ook op het begrotingshoofdstuk volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening een eigentijdse situatie van invloed: deze, dat er f. 14.000,- minder zal
binnenkomen aan leges (het bedrag, dat
moet worden betaald) voor bouwvergunningen. Eenvoudig omdat er minder
wordt gebouwd.
EENMAAL PER WEEK
Vorig jaar vond het gemeentebestuur in
practisch alle begrotingshoofdstukken
forse bezuinigingsmogelijkheden, maar
niet in dat van openbare werken. Want
dan zouden er ontslagen zijn gevallen
"en daaraan", merkten burgemeester en
wethouders toen op, "beginnen we neg
niet". Ook voor 1983 wordt met geen
enkel woord over ontslagen gerept.
De f. 6,4 miljoen, die nodig zijn om onze
gemeente een verzorgd en schoon karakter te geven betreffen vaste lasten, waaraan nauwelijks te tornen valt. Want het
onderhoud van straten, wegen en rioleringen e.d. moet doorgaan. Als daarop
zou worden beknibbeld zou dat de
gemeente - en u - in een later stadium
opbreken.
De gemeente werkt aan een voorlopige
oplossing voor het problematische kruispunt Brederodestraat/Hogeweg. Hierbij
zal echter ook zo nodig worden betrokken de Verkeersstudie Zuid-Kennemerland, waarover u indertijd bent ingelicht.
De reconstructie, die vermoedelijk
f. 240.000,- zal gaan kosten, is gepland
in 1984.
Wel heeft de raad inmiddels besloten tot
het vervangen van de afrastering op de
Boulevard Barnaart door een vangrail en
het verbeteren van de fietspaden daar; .
tot het herstraten van trottoirs en de züidelijke parkeerstrook op de Haarlemmerweg en van de trottoirs op de Kostverlorenstraat; en tot het verbeteren van
het Dorpsplein.
Tot zover de verzorging van het dorp.
Nu het schoonhouden.
De kosten daarvoor omvatten f. 5.600,"zondegeld": geld dat nodig is voor de
vervanging van moedwillig vernielde papierbakken.
Veel meer, namelijk f. 1,7 miljoen, is
nodig voor het ophalen van het huisvuil.
De kosten zullen in 1983 f. 111.000,méér bedragen dan in dit jaar, onder meer

i.v.m.-de renovatie van het vuillaadstation
en de vervanging van een persauto én omdat de kosten van de afvoer van het vuil
door de VAM zijn gestegen.
De opbrengst van de Reinigingsrechten,
of liever van de Afvalstoffenheffing,
waarover hierna nog wat meer, is slechts
toereikend voor het betalen van ruim
53 o/o van al deze kosten.
Om ze te drukken stellen burgemeester en
wethouders voor om voortaan, net als in
andere gemeenten in de regio, éénmaal
per week in plaats van twee maal het
huisvuil op te halen en éénmaal per
maand in plaats van twee maal het grof vuil.
Op die manier kunnen de steeds maar stijgende kosten van de vuilverwerking binnen
de perken worden gehouden. En niet
alleen de gemeente zal daarvan de vruchten plukken, maar natuurlijk ook u. Want
het tarief van de Afvalstoffenheffing blijft
weliswaar stijgen, maar minder dan het
geval zou zijn als de service van dit moment zou worden gecontinueerd.
ONDERWIJS
Integratie en medezeggenschap: dat zijn
de woorden die alle bij het onderwijs
betrokkenen op dit moment voor in de
mond liggen.
Per l augustus 1985 wordt het kleuteren lager onderwijs "gei'ntegreerd, zodat
er dan één school ontstaat voor 4 tot en
met 12-jarigen. De kleuter- en lagere scholen zijn bezig zich daarop voor te bereiden, maar ook wat betreft het opstellen van een leërpJan. maar ook wat
betreft de aanpassing van de schoolgebouwen. Zo moet als laatste de dr. Albert
Plesmanschool worden opgeknapt en
twee niet meer in gebruik zijnde lokalen
gereed worden gemaakt. Door dat alles
komt de Josina van den Endeschool vrij
en is dan voor andere doeleinden beschikbaar. De meeste andere scholen hebben
deze activiteiten al achter de rug.
Aan het begin van dit schooljaar gingen
op grond van een nieuwe wet op alle
scholen voorlopige Medezeggenschapsraden van start.
Ze bestaan uit onderwijzend personeel
en ouders en komen in de plaats van
oudercommissies en schoolraad en gaan
invloed uitoefenen op het beleid op de
scholen.
Per 1-2-1984 vervalt het voorlopige karakter van deze raden, waarvan de uitgaven vallen onder de verplichte uitgaven
voor het onderwijs.
Niet verplicht zijn de uitgaven van de
gemeente voor geneeskundig toezicht op
school, de schooltandverzorging (waarvan
de kosten voortaan grotendeels door de
ziekenfondsen zullen worden gedragen),
het schoolzwemmen, het Bureau adviseur
voortgezet onderwijs etc. etc.
Ten behoeve van het regionale Bureau van
de adviseur voor het voortgezet onderwijs
stelt het college van burgemeester en wéthouders voor f. 17.000,- uit te trekken
Omdat het bureau in de afgelopen jaren
sterk uitbreidde en de kosten evenredig
stegen én omdat de gemeente slechts een
beperkt gebruik van zijn diensten voorstaat, heeft ze een afbouw van het bureau
voorgesteld vóór 1985. Een beslissing
daarover is nog niet genomen.
CULTUUR EN RECREATIE
Als er ergens sprake is van afwegen - dit
wel, dat minder; dit niet, dat later dan op tiet gebied van de cultuur en de recreatie: de "leuke dingen voorde mensen".
Allerlei clubs en instellingen maken aanspraak op subsidie of vragen om een verhoging daarvan. Maar uitzonderingen
daargelaten valt aan dat laatste nauwelijks te denken. Integendeel.
De Stichtingen Openbare Bibliotheek,
Dierentehuizen Kennemerland, Release
Haarlem en de VVV Zandvoort krijgen
de door hen gevraagde verhogingen niet,
evenmin als het Centrum Vrijwillige
Hulpverlening, de Stichting Andere
Werkvormen, het Maatschappelijk Advies
en Inlichtingenbureau en het Nederlands
Normalisatie Instituut.
Natuurlijk is het college bij dat voorstel
niet over één nacht ijs gegaan. Op 20
september j.I. motiveerde het zijn mening
in een desoetreffend voorstel aan de raad.
Wie het naadje van de kous wil weten
moet dat stuk maar even gaan inzien.
In hetzelfde stuk gaat het college accoord
.met een verzoek om verhoging van subsidie van de Zandvoortse Reddingsbrigade
(volgend jaar krijgt die ook een nieuwe
reddingsboot van f. 13.000,-) en van
Onderling Hulpbetoon, omdat het hier
uitsluitend gaat om een stijging van de
kosten, waarop geen invloed kan worden
uitgeoefend.
Het college heeft het verzoek om verhoging van de subsidie van de Kath. Stichting Instellingen voor Maatschappelijk-en
Welzijnswerk in Zuid Kennemerland en
de Streek VVV Zuid Kennemerland nog
in studie.

Op de verzoeken om een startsubsidie van
nieuwe projecten en instellingen kan het
gemeentebestuur niet ingaan, omdat de
financiële positie van de gemeente dat nu
eenmaal niet meer toestaat.
Eén uitzondering: de gemeente besloot voor 10 o/o deel te nemen in de subsidiering van een regionaal dag- en activiteitencentrum voor drugsverslaafden in
Haarlem.
Burgemeester en wethouders stellen tensfotte voor om het toekennen van subsidies aan diverse landelijke instellingen
extra kritisch te gaan bekijken en eventueel
in te trekken.
Volgend jaar zal de gemeente de renovatie
van de kleedaccommodatie Zandvoortmeeuwen ter hand nemen. Dat vergt eeninvestering van f. 400.000,-. Een mooi
voorbeeld van "nieuw beleid", dat door
bezuinigen op andere posten mogelijk
wordt gemaakt.
TRIEST
Stijgende kosten en verminderde inkornsten: dat zij door oorzaken van de groeiende financiële problemen van steeds meer
inwoners.
De gemeente doet wat ze kan, maar dat is
niet veel meer dan het verlenen van financiële bijstand.
In totaal zullen die uitgaven in 1983
f. 15 miljoen bedragen. Weliswaar is een
groot deel daarvan bestemd voor
mensen die verzorging behoeven, hetzij
thuis, hetzij in inrichtingen; voor hen die
in sociale werkplaatsen werken; voor het
maatschappelijk werk; voor wijkcentra;
de sociaal-culturele zorg voor bejaarden;
het woonwagenwerk e.d., maar een toenemend bedrag betreft de uitkeringen aan
werklozen.
Het gemeentebestuur rekent voor 1983
op een bedrag van ruim f. 4 miljoen aan
WWV uitkeringen, tegen f. 1,5 miljoen in
1982.
Die cijfers spreken een trieste taal. Niet
zozeer over de gemeentebegroting - want
het rijk vergoedt deze kosten weer - maar
over de problemen waarmee een groeiend
aantal inwoners worstelt.
In het begin van dit jaar ging in Haarlem
van start het Overlegplatform Werkgelegenheidsproblematiek, waaraan behalve
een aantal gemeenten uit de regio ook
Zandvoort meedoet.
Het platform wil onder meer een inventarisatie maken van de mogelijkheden tot
activiteiten voor werklozen.
DE BELASTINGEN
Behalve tot bezuinigen en uitstellen heeft
het gemeentebestuur ook zijn toevlucht
moeten nemen tot het verhogen van de gemeentelijke belastingen en tarieven. Niet
alleen om daarmee een dreigend tekort op
te heffen, maar ook voor nieuwe en noodzakelijke investeringen, waarvan er al enkele in dit artikel werden genoemd.
De verhoging heeft zich grotendeels
beperkt tot de normale verhoging van 4 o/o.
Een uitzondering op deze regel vormt
de v.erhoging van de watertarieven en de
Afvalstoffenheffing, die respectievelijk
14 o/o en 11 o/o zullen bedragen.
Het voert te ver om alle gemeentelijke
belastingen en tarieven te vermelden.
Daarom hier alleen de meest voorkomende.

OGB
De Onroerend-Goedbelastingen stijgen
met 4 o/o zodat gebruikers van het onroerend goed - meestal een huis - per
f. 3.000,- waarde f. 2,42 gaan betalen en
eigenaars f. 3,09. Bewoners van een eigen
huis zijn beide en moeten deze bedragen
dus bij elkaar optellen: f. 5,51.
Afvalstoffenheffing
De Afvalstoffenheffing zou eigenlijk met
40 o/o (!) omhoog moeten om te bereiken dat daarmee 70 o/o van de kosten
van de gemeentereiniging zouden kunnen
worden betaald.
Omdat een verhoging van 40 o/o niet
haalbaar is willen burgemeester en wéthouders die verhoging over een paar jaar
spreiden en tegelijkertijd bekijken of de
kosten van de gemeente niet omlaag kunnen, door bijvoorbeeld het vuil minder
frequent op te halen. Daarover las u
hierboven al meer.
Voor 1983 dus een verhoging van 11 o/o,
hetgeen betekent dat u dan f. 120,- per
perceel gaat betalen.
.Rioolafvoerrechten
De Rioolafvoerrechten stijgen met 4 o/o,
zodat u in 1983 precies f. 100,-gaat betalen.
Watertarieven
Vijf jaar achter elkaar moeten de watertarieven omhoog om de kosten van het
waterinfiltratieproject bij Andijk, de
WRK III, te kunnen dekken. We zijn nu
aan het derde van die vijf jaar toe. De verhoging is ook noodzakelijk om het voor
het eerst optredende verlies van het
waterbedrijf ad. f. 50.000,- én om andere
verhoogde kosten op dit terrein te kunnen dekken. De nieuwe tarieven zijn
f. 1,20 (voor de winter) en f. 1,60 (voor
de zomer) per m3, terwijl ook de vastrechttarieven wat omhoog gaan.
Hondenbelasting
\
Het nieuwe tarief van de Hondenbelasting
is f. 71,- voor de eerste hond, f. 135,voor de tweede hond en f. 270,- voor de
derde en de volgende hond(en).
Dit jaar bedragen die tarieven respectievelijk f. 68,-, f. 130,- en f. 260,-.
Burgemeester en wethouders stellen voor
om een aangiftebiljet Hondenbelasting jn
te voeren, dat aan iedere vermoedelijke
hondenbezitter zal worden uitgereikt.
Want het gaat niet aan dat de ene hondenbezitter wel en de andere deze belasting
niet betaalt.
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storm en regen onderbraken wild geraas
bij aankomst van sint nikolaas
Htt waagstuk van d« open koets, waarmee Sint Nicolaas afgelopen zaterdag de
badplaats binnenreed, is goed afgelo-

• Woensdagavond 24 november organiseert kunstkring Z O. een sfeervolle
kunstmarkt van 17.00 tot 23.00 uur
op de Brink van Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165 met medewerking van
ruim 20 beeldende kunstenaars waaronder de zandvoorters Torn en Jopie
Puts (tekeningen, schilderijen, poppen),
Henk den Ouden en Rob Dalman (houten beeldsnijwerk). Er is een grote ver
scheidenheid aan technieken te bewonderen: zeefdruk, etsen, batik, (sier)
smeedwerk, akwarel, glas, keramiek,
enz. De markt is geheel overdekt, regen
noch kou kunnen de bezoekers deren.

Onder het herfstzonnetje was een grote
menigte Nicolaas-fans samengestroomd
op het Raadhuisplein om de spaanse
prelaat te verwelkomen. Na een eerste
eerbiedige ontvangst door een delegatie van zandvoortse middenstanders op
de grote krocht, begaf de statige goedheiligman zich te voet naar hei bordes
van het raadhuis. Handjesschuddend
en minzaam zwaaiend, zoals het betaamt, worstelde de Sint zich door de
schare kinderen heen, terwijl zijn pieten tevergeefs probeerden loopruimte
te maken voor hun werkgever. De
knechten werden al even gretig aangeklampt door de onverschrokken jeugd.

foto: arent dudok van heel

Dan moet u we! komen!
Want pas dan kunt u
meepraten over
KTV en VIDEO
Alles uiteraard gratis

Morgen moeten de krakers die de vroegere nogafabriek aan de Oranjestraat enkele weken bezet hielden als protest tegen het gemeentelijk jongerenbeleid, het
pand al verlaten hebben.
Twee van de drie gedaagden in het geding werden zoals verwacht vrijgesproken, maar het vonnis tegen de derde is
voldoende. Volgens mr.Vrij staat genoegzaam vast dat deze van meet af aan bij
de aktie betrokken was, als woordvoerder optrad, regelmatig in het pand aanwezig was en deelnam aan de aktiviteiten. Zijn betrokkenheid was met andere woorden voldoende intensief om de
ontruimingsvordering te dragen.

eanduoorhse Noerartf

partijen zien reikhalzend uit
naar nieuw beleid van b en w
de provincie. Op het wensenlijstje
staan ook: klaarheid over de huisveSting van 't Stekkie en over het jongerenbeleid, de reorganisatie van de vuilophaaldienst en het achterstallig onderhoud van gemeentewoningen.

Inspraak nu, de lokale partij die haar
oude kollegepartners inruilde voor de
wd, opent met een terugblik op de
verkiezingen en de kollegeonderhandelingen Voorspelbaar was, aldus de
partij, dat de pvda zou afhaken, maar
dat het cda het om 'oneigenlijke' redenen voor gezien hield wordt betreurd. Over d'66 rept men in het
geheel niet.
Zoals vrijwel alle partijen hoopt inspraak
nu binnenkort toch wel iets van het
nieuwe beleid te zien en op een politiek belangrijker debat met ve'rstrekkende gevolgen' in het voorjaar. In ieder geval moet dan zichtbaar worden
waar de bezuinigingen op het onderwijs zullen vallen en hoe de gesprekken
zijn verlopen met de hogere overheid
over de opheffing van de aanwijzing
van Gruyters, hetcircuitgebied, de
woningbouw en de toeristenbelasting.
Dat wordt dringen in Den Haag en bij

Bij de bespreking van de woningbouw
komt de partij nog eens terug op het
Groot Kijkduin-fiasko. 'Gans onverdraaglijk' noemt men de gemeentelijke
misser. De vraag blijft, komen er nu
17 Hat-woningen'of denkt u of één
uwer nog steeds aan nieuwbouw? ' Ook
wil de partij graag weten wat er staat te
gebeuren met de krakers in het pand,
die niet eens tot het zandvoorts volksdeel behoren.
De lokale groepering heeft nog meer
pijltjes op haar boog. Zo wenst men
een aktiever optreden van de gemeente op de veiling van huizen met gemeentegarantie, vaste aanleg- en vaargebieden
voor surfers, een kordaat optreden tegen
wild kamperen en, hoe kan het ook anders met Mr. Gielen als woordvoerder,
duidelijkheid over het olierampenplan.

VRIJDAG 25 NOVEMBER

van 10 uur tot 21 uur

De president van de Haarlemse rechtbank, mr,Vrij, heeft gistermiddag de
ontruiming gelast van jeugdcentrum
Iwanowitch.

• Het strandschap Zandvoort houdt
zijn gebruikelijke openbare najaarsvergadering op donderdag 25 november
om 11.00 uur in het gemeentehuis.

Gisteravond hielden de zes politieke
partijen die samen de 17 zandvoortse
raadszetels bezetten hun algemene beschouwingen voorafgaand aan de jaarlijkse begrotingsbehandeling. Een samenvatting van de gedachten van inspraak nu, gemeentebelangen en d'66
volgt hieronder. A.s. vrijdag zijn vvd,
pvda en cda aan de beurt.

SONY TV en VIDEOBUS
in de Haltestraat
Speciaal voor uu

iwanowitch
moet worden
ontruimd

• In het 'Packhuys' organiseert Nieuw
Unicum op dinsdag 23, woensdag 24 en
donderdag 25 november tussen 13.30 en
16.00 uur een rommelmarkt van tweedehands kleren en kleine snuiseterijen.

.Burgervader Machielsen begroette de
Sint onder het jaloerse oog van vele
dorpsnotabelen. Zonder zijn schoen
«• hoeven zetten kreeg zandvoorts
eerst» burger een presentje van de gemijterde bisschop. Een postzegelalbum
van ongetwijfeld zuideuropese makelij.
Voor mevrouw Machielsen waren er
UoMTwn.

PEETERS
BEELD + GELUID
dat moetje ZIEN
dat moet je horen

kort & klein
• De vrouwengroep van de Nedsrlandse Protestantebond atd. Zandvoort
houdt in het gebouw Brugstraat 15 de
jaarlijkse verkoopmiddag op woensdag
24 november van 14.00 - 16.30 uur.
Het betreft handwerken decemberkadootjes, levensmiddelen en snuisterijen.
Er is gelgenheid om een kopje koffie
of thee te drinken.

Een hele week slechtrweer met storm en
regen ging aan zijn komst vooraf. Het
uitspansel hield echter zijn adem in en
droogde zijn tranen toen de Sint in vol
ornaat en omringd door zijn voltallige
en kleurig uitgedoste hofhouding verscheen.

Na een rondrit door het centrum van de
badplaats voegde Sint Nicolaas zich bij
di kinderen die gebouw de Krocht inmiddels hadden opgezocht. In een bomvolle zaal genoot de allerjongste dorpsjeugd van de vertoonde tekenfilms. In
afwachting uiteraard van het echte
feett.dat is nu eenmaal op 5 december.

nieuws

Gielen wil olierampanplan

Er is sprake, zo.zegt de rechter, van een
spoedeisend belang omdat de voorgenomen verkoop van het gebouw door de
aktie in de knel komt. Een rol speelt
ook dat het pand sinds de kraak niet
meer verzekerd is tegen brand.
Het is nu dus afgelopen met de drukbezochte kindermiddagen en de vrolijke
muziekavonden van Iwanowitch. Het
probleem waarop de jongeren decaandacht gevestigd hebben is echter nog
levensgroot aanwezig.

gemeente ontstaat er een ruil beurs waar
vraag naar en aanbod van arbeidskrachten elkaar vinden. Niet alleen ww-ers,
aow-ers en wao-ers, maar ook anderen
die wat tijd over hebben treffen op deze beurs werkgevers en verenigingen.
Een vakaturebank is de volgende stap.
Op die wijze kan bijv. een wijkcentrum
goedkoop tot stand komen. Er zijn immers, zo gaat het verhaal, genoeg werkeGrootse plannen worden uitgebroed
loze jongeren uit de bouw, genoeg waoover het zwembad. Nog een rampenbouwvakkers en genoeg aannemers die
met deze zeer goedkope krachten een
plan als het ware. Het hele gebied tusprojekt tegen lage prijs willen uitvoesen Van Lennepweg, Van Alphenstraat
ren. Niet vermeld maar een suggestie
en Vondellaan moet opgenomen woronzerzijds is het op deze manier realiden in een rekreatieplan waarvan het
seren van een zandvoorts bosplan. Over
golvenbad slechts een onderdeel vormt.
Grootser van opzet noy is het aktiverings- enige tijd een aardige herinnering weilicht aan de krisis van de jaren '80.
plan dat de heersende lamlendigheid
uit onze kontreien moet verdrijven. De
handen uit de mouwen en niet bij de
lees verder op pag.2
pakken neerzitten. Op initiatief van de

vervolg van pag.1

partijen zien reikhalzend uit
naar nieuw beleid vanb en w
De partij gemeentebelangen heeft het
kort gehouden. Ze heeft een uerste
plaats ingeruimd voor de huidige sociale
nood en de maatschappelijke gevolgen
daarvan. Een verantwoord financieel
beleid is nodig om de overlevingskansen te vergroten. Daarom dient de vvv
die de badplaatsbelangen bertartigd,
financiële armslag te krijgen. Bedrijven
die de vvv niet steunen zijn parasieten
en klaplopers die, zo vindt de partij,
op andere wijze een aanslag opgelegd
moeten krijgen. Bezorgd is Jaap Koning c.s. over de zedenverwildering op
het strand, die door de justitiële autoriteiten gebagatelliseerd wordt. De verloedering neemt ook toe door ongebreidelde vormen van rust- en ordeverstorende strandevenementen.zoals talentenjachten.

Lezing over alternatieve geneeswijze
in het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort (zijstraat
Kostverlorenstraat).
sappig, met zoveel liberalen aan de top
in Den Haag en Haarlem. Bouwen in de
zuid heeft niet de voorkeur van d'66,
daar voelt men meer voor ontwikkeling en sanering van de gebieden tussen
NS-station en de kop van de Van Lennepweg. De NS heeft het kollege voor 1982
een voorlopige aanbieding gedaan inzake
eksploitatie van o.a. woningbouw ten
oosten van de Van Speijkstraat

Een jeugdhonk acht gemeentebelangen
noodzakelijk, maar er dient wel voor ge- Termes noemt Kijkduinaffaire
onvoorstelbaar
waakt te worden dat zo'n ruimte 'niet
alleen' gebruikt wordt voor popfestivals
ruimtelijke ordening weer door burgeen subversieve aktiviteiten. Ook de kulmeester Machielsen behartigd wordt.
tuur gaat de partij ter harte. Het cultuEen politiek uiterst gevoelige materie
reel centrum, zegt Koning,is een flop,
waar grote meningsverschillen over been dat is geen wonder want de historie
staan, zou volgens d'66 niet thuis hovan Zandvoort die een stempel zou
ren bij het kollegelid dat het minst
drukken op het gebouw, krijgt er geen
politiek aanspreekbaar is.
echte kans. Histories, ja zelfs alsof de
tijd heeft stil gestaan,is het opnieuw
Ook deze partij hunkert naar het aanopduiken van het plan voor de aanleg
gekondigde nieuwe beleid. Het is een
van een verbrede toegangsweg naar
hachelijke zaak dat dat nog niet gebeurd
Zandvoort.
is, de ontwikkelingen kunnen niet tot de
voorjaarsnota stilgezet worden. De demokraten dagen de vvd uit waar te maken
De demokraten'66 van Jan Termes
dat^n woningbouw én handhaving van
roeren een teer punt aan in hun algehet circuit mogelijk is. Dat moet toch
mene beschouwing. Zij vinden het ongeen probleem zijn, meldt men zoetbegrijpelijk dat de portefeuille van

donderdag 25 november
aanvang 20.00 uur
onderwerp: acupunctuur
spreker: H. van Brero
Na de pauze is er gelegenheid tot
vragenstellen.
U bent van harte welkom, de toegang
is gratis voor leden en niet-leden.

Onvoorstelbaar noemt de partij de
gang van zaken rond Groot Kijkduin
en ze vraagt een uitspraak van de raad
over de verbouwplannen. De fifty-fiftyfinancieringsregeling tussen gemeente en vvv moet gehandhaafd blijven. £
Een groter aandeel van de overheid
zal de toch al schamele betrokkenheid
van het bedrijfsleven nog verder doen
afnemen.

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
tel. 1 41 31
Woensdag 24 november komt de
bekende kinderboekenschrijfster

Veel aandacht geven de demokraten aan
de medezeggenschap in het onderwijs.
Ze hebben niet de indruk dat er in het
gemeentelijk apparaat hard aan gewerkt
wordt. Bij de scholen, ouderkommissies
en voorlopige medezeggenschapsraden
bestaat veel onzekerheid over taken en
bevoegdheden, terwijl de kommissie
van onderwijs er het zwijgen toe doet.
D'66 hoopt verder dat men de emancipatienota niet aan de weledelgestrenge
zolen blijft lappen.

AN RUTGER VAN DER LOEF
met kinderen praten over
haar boeken.
Toegang gratis.
leeftijd vanaf ± 9 jaar
vanaf 3 uur 's middags

nieuws

gehouden in een broodjeszaak aan de
Kosterstraat Stoelen, tafels, glaswerk
en videospel sneuvelden alvorens zij de
aftocht bliezen. De politie wist al spoedig twee daders op het spoor te komen.
Onder heftig verzet werden ze aangehouden. Zelfs bij het buro waren ze
Het was te verwachten dat de Kruis\ nauwelijks in toom te houden. De voorvereniging Zandvoort na het sukses van ' deur en de balie moesten het daar ontverleden jaar opnieuw met een aantal
gelden De restvan het vernielzuchtig
aktiviteiten zou komen. De belangstelgezelschap werd vriendelijk doch drinling voor de lezingen over alternatieve
gend verzocht zich te melden hetgeen
geneeswijzen was toen overweldigend
gebeurde.-,Na onderzoek en verhoor
en daarom staan deze ook de komenmocht iedereen weer naar huis.
A.s. zondag komen de durgerdammers
van DRC op bezoek. Misschien dat ZVM de maanden weer centraal.
Op 25 november a.s. houdt de heer H.
op de eigen grasmat voor een welkome
• A.s. donderdag organiseert de Stichvan Brero een kauserie over akupunkverrassing kan zorgen.
ting EVA een filmavond. De film 'VrouDe stand in de eerste klasse van de zon- tuur. Besprak hij verleden jaar de filowen' getiteld, gaat over drie vrouwen
sofie daarvan, donderdagavond legt hij
dagamateurs:
die op alternatieve wijze hun geluk
verband tussen gezondheid en akupunk- trachten te vinden. Na de voorstelling
JOS
9 - 14
tuur. Op 13 januari is het onderwerp
AFC'34
8-13
is er gelegenheid tot diskussie. De toe'Moerman-therapie', op 24 februari
Spartaan
8-11
gang tot de filmavond, die om 20.00
spreekt Alfons Zwetsloot over alternaDRC
8-10
uur begint in de bibliotheek, is gratis.
tieve voeding en op 31 maart zullen
Stormvogels
8- 9
apotheker H.B. Mulder, dokter J.G.
SDW
8- 9
Anderson en een wijkverpleegkundige
DWS
8- 8
het een en ander vertellen over mediSEW
8- 6
cijngebruik. De lezingen worden geAalsmeer
8-6
houden in het Gezondheidscentrum,
Zandvoortmeeuwen 9 - 6
WETSWINKEL
Beatrixplantsoen 1 en beginnen 's avonds Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraai
NFC
9- 6
om 8 uur. Er is na de pauze gelegenheid Ie en 3e woensdag van de maand van
DCG
8- 5
tot het stellen van vragen en iedereen,
Lugdunum
9- 5
17.30 • 18.30 uur. Kosteloos advies.
ook niet leden, zijn van harte welkom.
En tot slot: niet alleen de toegang
MAATSCHAPPELIJK WERK
maar ook het kopje koffie in de pauze
Noorderstraat 1, telefoon 13459
is gratis!
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
• Bij de nadering van de feestdagen
CRISISCENTRUM
kijkt menigeen met zorg in de beurs.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
Kerstgratifikaties
moeten
vaak
uitGoed nieuws voor allen die geinteres023-256198.
komst bieden of anders de kinderbijseerd zijn in video en tv. Vrijdag 26
G«*ft direkt hulp wanneer u die nodig
slag.
Toch
worden
er
ook
andere
opnovember a.s. komt de Sony Roadshow
heeft bij akute problemen.
lossingen bedacht. Afgelopen vrijdag
naar de firma Peeters in de Haltestraat
betrad een heer een warenhuis aan het
Een tot showbus omgebouwde touringCENTRUM vrijwillige hulpverlening.
Raadhuisplein. Bij de kassière vroeg hij
car geeft belangstellenden de gelegenGeeft advies, hulp en informatie van
heid kennis te maken met de allernieuw- in gebrekkig engels of hij 5 briefjes van maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
honderd kon wisselen voor een briefje
ste apparatuur. Natuurlijk is er ook een
12.30 uuren iedere woensdagavond
van duizend. De kassière, zo meldt het
presentatie van alle video-accessoires
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
bericht, vertrouwde de zaak niet Slim
en Betamax-tapes. Wie graag vooruit2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
personeel derhalve dat weldra de eigeziet, kan een kijkje nemen bij de Pronaresse om raad vroeg. Toen de man
feel-monitor, het nieuwste snufje. In
de rijdende showroom is een deskundige tenslotte begreep dat de ruil wat onyewoon was, goochelde hij opnieuw
aanwezig die alle techniese informatie
kan geven over de apparatuur. Uiteraard 5 groene briefjes te vooi schijn. Helpen
weet hij ook alle prijzen. Er zijn brochu- deed dat niet. Onder het motto 'waar
twee ruilen moet er één huilen' werd
res verkrijgbaar om thuis een en ander
hij de deur uitgewerkt. Later bleek
nog eens rustig te kunnen nalezen. De
1948
1978
echter f 500,- samen met deze alternaradio/tv zaak verwacht grote belangstel30
jaar
tsndtechnieker
tieve
sinterklaas
spoorloos
verdwenen
ling voor de Roadshow, die vrij toegankunstgebitrepantie, etc.
uit de zaak
kelijk is.

kort & klein

ook zvm kon koploper jos
niet temmen
Opnieuw hebben de meeuwen jongstleden zondag aan het kortste eind getrokken. Het bleek niet mogelijk de
aanvoerder van de ranglijst JOS beentje
te lichten, althans niet in figuurlijke zin.
De amsterdammers die op eigen veld
*Meiden, waren eenvoudig de betere
plotf •!> zagen ook nog kans dat in
anten uit te drukken.
ZVM ging van start met een stevig briesje in de rug en was aanvankelijk weinig
geïmponeerd door de reputatie van de
tegestander. De thuisklup probeerde
wel de touwtjes in handen te nemen,
maar de zandvoortse aanvallen bleken
niet van gevaar ontbloot. De badplaatsbewoners verschenen meerdere malen
verrassend voor het hoofdstedelijk doel.
Schoten van Bert Leijenhorst en Ed
Vastenhouw, een aantal hoekschoppen
en vrije trappen getuigden van de zandvoortse animo, maar een treffer bleef
uit.
In de 25e minuut nam JOS de leiding
De goed kombinerende gastheren brachten Gill Brahm in stelling, die keeper
Bos het nakijken gaf, 1-0. Er waren wel
een aantal mogelijkheden om met gelijke stand de rust in te gaan, maar die
werden niet benut. Steef Water schoot
pal naast, Chr. Jongbloed kopte eenmaal
rakelings over en ook Peter Schipper
was dichtbij een doelpunt.
D* tweede helft zug er hoopvol uit, toen
Peter Schipper na een snelle aanval over
rechtsvoor open doel verscheen. Iets
« gehaast tilde hij de bal net over. De
tegenaanval van JOS was daarentegen
onmiddelijk raak. Martijn Eijlders skoorde voor de amsterdammers. De ZVM-defensie kreeg het zwaar te verduren. Al .
bleven de meuwen lang overeind, toen
Leijenhorst met een rode kaart van het
veld werd gestuurd, ging de 10-mansformatie definitief onderuit. Gill Brahm
tekende 10 minuten voor het einde de
derde en laatste treffer aan, 3-0

adviesdiensten

Izaken in zandvoorti

waterstanden
nov.

H.W.

L.W.

H.W.

04.40 12.39
16.57
00.58
05.08 13.08
17.31
01.33
05.50 13.49
18.01
02.02
06.32 14.32
18.36
02.36
07.07 15.07 19.24
03J4
07.51
15.52
20.26 0425
08.54 16.55
21.42
05.41
10.10
18.10
23.03 07.03
1127 19.27
- . — oaoa
00.10 08.09 12.32
01.04
09.02 13.22
21.3§
01.43
09.41
14.00
22.01
02.20 10.20
14.36
2Z36
Springtij 17 nov. Doodtij 26 nov.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Vrijwillige Hulpverlening

omroepers

• Vrijdagnacht hebben zeven zandvoortse knapen van 17 tot 20 jaar huis-
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liberalen & co wilden van geen stekkie horen
nieuws
Meer nog dan een nauwkeurige besch r ijving van het vraag- en-antwoordspel in
de raadsvergadering van maandag en
dinsdag, een stortvloed van woorden
in ruim acht uur door de volksvertegenwoordigers geproduceerd, is het
van belang de krachtmeting tussen de
partijen te beschouwen.

korf & klein
• Van het Sint Nicolaas hoofdkwartier
vernamen wij dat Sint Nicolaas voornemens is om a.s. zaterdag 27 november
zandvoort noord te bezoeken.
Wegens tijdgebrek kon dat niet met de
intocht in het centrum samenvallen en
hij stelt het op prijs dat hem zaterdag
a.s. een mogelijkheid wordt geboden
om de kinderen in noord een bezoek
te brengen.
Sint Nicolaas zal om 14.00 uur aankomen in het winkelcentrum alwaar eerst
een rondgang wordt gemaakt.
Daarna zal hij aanwezig zijn in bar
Noord en hij hoopt dat alle kinderen
hem daar willen bezoeken.
Het gehele gebeuren zal tot ongeveer
16.00 uur duren.

Als het alleen om de zetelverhouding
ging, zou er geen speld tussen te krijgen zijn. De kombinatie van vvd en inspraak nu is kwa getal oppermachtig.
Dat lieten ze onder meer blijken door
het voorstel van de pvda om opnieuw
over de nieuwbouwvan 't Stekkie te
praten dinsdagavond de grond in te
boren, hoewel men er maandagavond
bijna unaniem mee had ingestemd het
aan de agenda toe te voegen. Toen duidelijk werd dat financieel specialist
Aukema 300.000 florijnen ekstra te
voorschijn zou halen om de toch al
niet geringe budgetruimte van
f 370.000,- te vergroten,stak men de
kop in het zand. Al te veel kennis is
immers gevaarlijk.
Voor de politieke toekomst van de
huidige koalitie is het van belang of ze
er in zal slagen het kiezersvertrouwen
te behouden door op niet al te lange
termijn de gewenste nieuwe koers in
te slaan. Het was deze week de eerste
grote kans voor de partijen die het
kollege niet steunen -voor het gemak
oppositiepartijen genoemd- om de
eerste tekenen van zwakte in de koaliti* op te sporen en de gaten in het
beleid aan te tonen.
Hat moet gezegd worden dat pvda, cda
en d*66 daartoe een goede poging gedaan hebben. Zo hielpen ze er driftig
aan mee om een verschil van mening
tussen wd en kollege op te blazen. De
wd wilde een motie indienen waardoor de bouwlokaties in noord gebagateUtteerd werden. Portefeuillehoudervan ruimtelijke ordening Machielsen liet duidelijk merken niet te voelen voor een vastpinnen van woningbouw in de zuid. Het was maar goed
dat de motie zo slap gesteld was dat de
burgemeester er zich niet tegen hoefde te verzetten. 'Ik beschouw het als
een ruggesteuntje''meldde hij. Het verschil van mening is daarmee de wereld

Lieve, het zit er niet in. Komend voorjaar misschien....
nog niet uit natuurlijk. Dat overigens
ook binnen vvd-kringen bebouwing van
de zuid niet overal even populair is,
met name om elektorale redenen, is
geen geheim.
De oppositiepartijen deden ook geen
onverdienstelijke poging om wethouder van financiën Flieringa, zo temperamentvol als raadslid, razend te krijgen.
De bewindsman wist zich echter, zij
het meteen uiterste inspanning, te beheersen zoals het een bestuurder betaamt.
Het gehele kollege kwam niet echt in
moeilijkheden omdat het zich in uitzonderlijke mate op de vlakte hield.
Zelden heeft men zo weinig konkreets
vernomen over het te voeren beleid.
Vrijwel alles van enig belang werd doorgeschoven naar het voorjaar.
Flieringa schermde voortdurend met
dreigende financiële tegenvallers uit
Den Haag, die al het besteedbare geld
zouden opslokken. Duidelijk kon of
wilde hij er niet over worden. De beleidsvoornemens moesten gewoon
maar even wachten. Op vragen van
Toonen, Aukema en de strijdvaardige
Ingwersen moest hij wel toegeven dat
wellicht ook de voorjaarsnota geen
uitkomst zou brengen. Dat speelt zich
immers af vlak voordat de nieuwe rijkscirkulaire bij de gemeentes op de mat
rolt met weer nieuwe besnoeiingen.
Tengevolge van het wisselvallig rijksbeleid kon hij niet garanderen dat een
helder financieel overzicht op tafel
komt. 'Zo gaan we verder van voorjaar
tot najaar enzovoort, totaan de verkiezingen', spotte Toonen. Ingwersen eiste
dat de arts-politikus niet in de
lente met 'een verwijsbriefje' zou komen. Maar het kollege hoopte de diagnose dan al klaar te hebben.

LP van de WEEK
LEE TOWERS
l can see clearly now

van 24,95

voor 19,95

PEETERS
BEELD en GELUID

haltestraat 56
: wil geen

• Het Kerst-In Team maakt bekend,
dat aanmelding voor de Kerstmaaltijd,
waarvan de prijs f 17.50 p.p. bedraagt
kan plaatsvinden na 6 december a.s.
bij de heer J. Zonneveld, tel. 1 79 77.

De koalitiegenoten bleven natuurlijk
door de macht van het getal simpel
overeind. Zij hebben echter wel veel
hooi op hun vork genomen. Voor
het komend jaar hebben ze zoveel verwachtingen gewekt, dat ze door een
paar stevige missers of tegenvallers de
dorpsgunst wel eens even gemakkelijk
kunnen verspelen dan dat ze er aan
gekomen zijn.

burgerlijke stand
16 november - 22 november 1982
ondertrouwd : Alfonsus Maria van
Rooijen en Monique Hellingman; Johannes Maris Schouten en Saskia Margriet
Beekhoven.
geboren: Stefan Frederic Johannes
zoon van J.E. Smit en C.A. Kuipers.
overleden: Wilhelmua Joannes Pessers, oud 63 jaar; Willebrordus Johan
nes Kuvener, oud 66 jaar; Cornelis
Zwemmer, oud 79 jaar.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur . Postbus 100, 2040 AC Zan*
voort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13450
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CENTRUM vrijwillige hulpverlening.
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.

• Tijdens de hometrainwedstrijden
welke zondag 21 november door Toer
Club Volendam werden georganiseerd,
zijn de zandvoortse dames Henny en
Monique van Knotsenburg zeer suk*esvol geweest.
Het Eurosol koppel welke uitkwam voor
r.t.c. Olympia, behaalde de 1e prijs voor
dames koppels.
Monique veroverde eveneens een Ie prijs
in het individuele dames klassement, terwijl haar zuster Hennu, in deze klas» de
3e prijs mee naar huis mocht nemen.
Bovendien ging de 3e prijs in de klasse
'verenigingen' naar Olympia waaraan
ook plaatsgenoot Piet Visser zijn steentje bijdroeg.
Al met al een geslaagde winteraktiviteit
voor onze fietsende dorpsgenoten.
• Op donderdag 2 december belegt
het bestuur van de afdeling Zandwoartpvda de traditionele jaarvergadering
die voor iedere belangstellende toegankelijk is. Plaats van gebeuren is het Gemeenschapshuis aan de Louis Daridbstraat. Aanvangstijd 8 uur n.m.

groeten uit zandvoort

Graagte om op de foto te komen of alleen
maar nieuwsgierig
naar de man met
het hoge houten statief en de zwarte
doek? We weten het
niet, maar zeker is
dat de fotograaf die
'Bennoheim' vcreeuwigde niet over ge- r
brek aan belangstelling had te klagen.

zandvoortse uitkeringstrekkers
aan de worgpaal

In volle vrede ging van ons heen mijn lieve man en onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager en oom

Het raadslid dat de afgelopen jaren
zonder twijfel het meest in de bres
is gesprongen voor de klienten van de
sociale dienst, de pvda-ster Ineke Wind,
heeft afgelopen dinsdag bij de begrotingsbehandeling een boekje open ge
daan over de strafkortingen die aan
uitkeringsgerechtigden worden opge
legd.

JOAN SCHAAP
echtgenoot van Hennij Bannink
eerder weduwnaar van Maartje Paap
op de leeftijd van 71 jaar.
H. Schaap-Bannink
kinderen. Kleinkinderen
en verdere familie
2042 VB Zandvoort, 24 november 1982
Willemstraat 19

Gegevens over WWV-ers heeft zij zelfs
als lid van de Bijstandskommissie niet
kunnen achterhalen. Het laatste jaar
zijn echter alleen al van de 110 RWW-ers
liefst 64 mensen bestraft omdat ze bijv.
niet onvrijwillig werkeloos waren of te
weinig solliciteerden. Die straffen bestaan in een percentuele korting op de
uitkering. Omdat de RWW-uitkering
gelijk is aan de bijstandsnorm d.w.z.
f 1.450,- per maand voor een gezin en
f 1.016,- voor een volwassen alleenstaande, betekent zo'n straf vaak een
terugval onder het bestaansminimum.
De kommissies, die adviseren over de
straffen, hanteren in Zandvoort zo
blijkt de financiële worgpaal. Bijna een
kwart van de bestraften kreeg een korting opgelegd van 40 a 50 %. Het zal
niemand verbazen dat als een gezin
moet proberen rond te komen van
f 700 - a f 800,- in de maand, dat regelrechte verpaupering betekent, die
doet denken aan de donkerste tijden
uit onze geschiedenis. Prettige feestdagen.
Het is, zoals wethouder Jongsma zei,
nu eenmaal wettelijk verplicht om
mensen die zich niet aan de regels nouden daarvoor financieel te bestraffen.
De bewindsman,die later zou verklaren
onder de indruk te zijn van het aangevoerde materiaal, wees in eerste instantie op de verantwoorde samenstelling
van de kommissies RWW en WWV.
Vaksbondslieden van FNV en CNV,
het arbeidsburo en de chef van de afdeling sociale zaken bemannen deze
advieslichamen.
Nergens staat echter iets aangegeven,
zo repliceerde lneke_Wind, over het
percentage van de kortingen. In Velsen
bijvoorbeeld komen staffen van meer
dan I0°/o niet voor. En het merendeel
van de kommissieleden,zo suggereerde
zij, heeft nog nauwelijks binding met
de maatschappelijke ontwikkelingen,
zij lijken wel levenslang benoemd. De
19e»eeuwse maatregelen zijn dus niet
onverklaarbaar.
De straffen zijn bedoeld als ekstra prikkel om aan het werk te raken. Nu er
700.000 werkelozen rondlopen en er
vrijwel geen baan meer te vinden is, is
een dergelijk motief ridikuul en hypokriet. Solliciteren is een hopeloze affaire.
De socialiste wees erop dat zij haar verontrusting over deze gang van zaken
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De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort, waar gelegenheid is tot afscheidnemen
en condoleren vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maandag 29 november om 11.00
uur in het crematorium Velsen te Driehuis, halte Westerveld.
Vertrek van het woonhuis om 10.15

medische dienst
stelselmatig heeft uitgesproken in de
Bijstandskommissie. Maanden heeft ze
moeten zeuren om alleen al de rapporten van de ambtenaren te mogen inzien. Pas onlangs kwam ze er bij toeval
achter dat de Bijstandskommissie,
waarin naast 2 raadsleden ook 2 burgers participeren, namens b en w zelfstandig mag oordelen over de uitgebrachte adviezen van de RWW-kommissie.
Aan de wethouder vroeg ze o.a. of hij
er mee instemde dat er zo gauw mogelijk aan nieuw strafbeleid moest komen waarbij in ieder geval het bestaans-

minimum van de klienten gegarandeerd
wordt. Jongsma zag de ernst van de situatie wel in maar hield toch vele slagen om de arm. Hij voorzag nog grote
moeilijkheden als de adviezen van RWW
en WWV-kommissieleden voortdurend
in de wind geslagen werden. Zij zouden er dan voor spek en bonen bij zitten.
Maar misschien is het nog niet zo'n gek
idee als die deze 19e eeuwse armeluiskost zelf eens een tijdlang dagelijks te
nuttigen krijgen.

Vaak is het probleem, dat steeds meer
opduikt, nog wel te verhelpen als de
betonrot het gevolg is van een verbinding van de aanwezige gebluste kalk
en de buitenlucht. Het bewapeningsijzer roest dan aan de oppervlakte, ,
heeft meer ruimte nodig en doet het
beton scheuren. Reparatie is mogelijk
door lagen van het beton te verwijderen en te vernieuwen als het ijzer behandeld is.

Dat instituut kwam er al spoedig achter
dat het niet de gebruikelijke roestvorming betrof maar de genoemde ernstiger vorm van betonrot. In ieder geval
zullen nu de balkons en galerïjs tijdelijk gesteund moeten worden door balken en ijzeren staven, zogenaamde stempels. Een heernsteedse architektenburo
is bezig berekeningen te maken bij een
aantal gesuggereerde oplossingen.
Zo zouden er op de balkons draagmuurtjes ingemetseld kunnen worden, al nemen die een deel van het gewaardeerde
uitzicht weg. Aan de galerijzijde is een
vliesgevel denkbaar, een kostbare
wand van staal en glas, waarbinnen het
beton volledig drooggestookt kan worden. Zeker is dat elke duurzame operatie
de vereniging en dus ook bij omslag de

kerkdiensten

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

HERVORMDE KERK
zondag 28 november a.s.:
10.30 uur : Ds. C. Mataheru
10.00 uur : jeugdhuis/jeugdkapel

GESLACHTSZIEKTEN
'Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).

GEREFORMEERDE KERK
zondag 28 november a s.:
10.00 uur : Mw. Ds. N. van KeulenSchaafsma - Overveen

ZUSTERDIENST
zaterdag 27 en zondag 28 november a.s.
Voor informatie over de dienstdoende
verpleegkundige telefoonnummer 023 313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apoteek; H. B.A.
Mulder, tel. 13185

zeelucht is ongezond voor boulevardf lats
Ingewikkelde konstrukties moeten het
flatgebouw Schuitengat aan de boufevard voor toekomstige rampen behoeden. Er is aan het gebouw een vorm
van betonrot opgetreden die niet meer
door oppervlakte-herstel ongedaan gemaakt kan worden.

uur.

PROTESTANTENBOND
zondag 28 november a.s.:
10.30 uur : Ds. J.C. Beekhuis d.g. H'lem
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Zaterdag 27 november a.s.:
10.45 uur : viering in Nw. Unicu.n
19.00 uur : eucharistievierin^ met orgel
en samenzang,
zondag 28 november_a.s :
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceacilia koor

appartementseigenaars een lieve duit zal
kosten. Het is nog maar de vraag of
iedereen in staat en bereid is dat geld op
tafel te leggen. Verkoop is ook nauwelijks denkbaar want het ernstige gebrek
hoort dan gemeld te worden.
Een amsterdamse advokatenkantoor is
op dit moment aan het uitzoeken of er
nog iemand aansprakelijk gesteld kan
worden. Men is namelijk bij de bouw
een voorwaarde uit de door b en w verstrekte bouwvergunning niet nagekomen. Het pand had met twee lagen
chloor-rubberverf behandeld moeten
worden om de doorgaans zo gezonde
zeelucht buiten te houden.

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

In dit geval is er echter sprake van putkorrosie door toedoen van de vochtige
zeelucht. Het daarin aanwezige natriumchloor vreet zich op enkele plekken
door het staal. De trekkracht gaat er dan
grotendeels uit verloren. Tot zover de
techniese kant.
Het bewuste flatgebouw is pas een tiental jaren oud. Al na enkele jaren begon
het beton af te brokkelen. Drie laboratoria deden onderzoek maar kwamen
niet tot een eensluidend advies. De
eigenaars besloten tenslotte tot oppervlakteherstel waarbij van kunstharsen
gebruik werd gemaakt. Een totale behandeling zou honderdduizenden guldens gekostJiebben. Na de eerste fase
van de werkzaamheden in 1981 aan de
kopzijde van de flat onderbrak men de
arbeid. De onvrede van de appartemeneigenaars met het gevoerde beleid was
toen zo gegroeid dat men met een nieuwe beheerder in zee besloot te gaan. De
heer van Asperen voert sindsdien het
beheer voor de vereniging van eigenaars.
Hij vroeg prompt een overkoepelend advies aan het gerenommeerde TNO.

eanduoorr-se fooerartf
balkons en galerijen aangetast door betonrot

foto JaoobKoninf

wensen en verlangens van grote drie voor 1983
De algemene beschouwingen van de
zandvoortse politieke partijen die bij
slkaar ruim 40 dichtbetikte vellen papier beslaan, worden door de fraktie•/oorzitters in een urenlange zitting
voorgedragen.

PVDA

'

Volgens de plaatselijke socialisten is
de afbraak van het beleid al begonnen
in de laatste raadsbijeenkomst van de
vorige periode met het torpederen van
het Stekkie. Uitstel van die nieuwbouw
ftedenaarskwaliteiten zijn daarbij schaars betekent ook het doorschuiven van
,jn het valt dan ook niet mee om de aan- andere prioriteiten. De onvrede van de
bevolking met name van jongerengroedacht er bij te houden. Het belangstellende publiek zucht en steunt onder de pen noemt men daarom begrijpelijk en
doorwrochte monologen en veert pas op terecht. De verontwaardiging van de
vvd over de kraak van Iwanowitch is
bij stemverheffing, een gewaagde uitdan ook hypokriet. Het is bij rechtse
spraak of politieke inval. Ook voor dit
partijen,
zo meldt de pvda bij monde
repertoire geldt dat het de toon is die
van Toonen, bijna folklore geworden
de muziek maakt.
om in bezuinigingstijden, allereerst
CDA
de botte bijl te zetten in het weizijnswerk, alsof dat overbodige franje is.
Die toon is bij cda en pvda een heel
andere dan bij de liberalen. De chrisDe socialisten kunnen bij het nieuwe
tendemokraten trekken 'teleurgesteld
kollege geeri enkel beleid ontdekken.
(door de verkiezingsuitslag) maar geBovendien wordt de raad voortdurend
sterkt door ons beginsel' van leer. Het
met een kluitje het riet ingestuurd,
ontbreken van nieuw beleid in de betoegezegde notaas over het personeelsgroting vinden ze van weinig durf en
beleid, de vuilophaaldienst, het achterrealiteitszin getuigen, het kollegeprostallig onderhoud van gemeentehuizen
gram is nietszeggend. Het cda maakt
en een isolatieplan worden eindeloos
zich grote zorgen over de te verwachvooruitgeschoven.
ten maatregelen in de personeelssfeer
nu er bezuinigd moeten worden. Een
Wat ruimtelijke ordening en woningwassen neus noemt men de huidige
bouw betreft signaleert de pvda dat
begrotingsbehandeling omdat men al
bij de kollegeonderhandelingen geen
eerder de belastingen heeft moeten
letter gewijzigd mocht worden, maar
vaststellen. Bijzonder ter harte gaat
dat nu een totaal ander stuk verschede cda-ers de kwaliteit van het onnen is onder invloed van Machielsen,
derwijs. Ook in die sektor moet gedie nu eenmaal niet zo eenvoudig uit
snoeid worden maar men vreest van
het pluche te wippen is als de wétdit kollege een louter financiële opstelhouders van cda en pvda. B en w
ling in plaats van een principieel-maathebben overigens geen enkel konkreet
schappelijke.
voorstel gedaan om de impasse in de
Ook Groot Kijkduin komt ter sprake.
De gemeentelijke misser heet hier
schandalig en onverteerbaar, de chris-'
tendemokraten eisen opening van zaken over de ware schuldige(n). Graag
zouden ze willen weten of er al, zoals
in het kollege program staat, gewerkt
wordt aan een alternatief voor het
circuit om een sluiting van de racebaan financieel te kunnen opvangen.
Naast opmerkingen over de vuilophaaldienst, het achterstallig onderhoud
van gemeentewoningen, de vvv en over
het werk van de sociale dienst, legt het
cda grote nadruk op het welzijnsbeleid.
Volgens woordvoerder van As mag een
bepaalde visie op welzijn niet door de
overheid aan de samenleving worden
voorgeschreven. 'Wij betreuren het, aldus het cda, dat dit in Zandvoort thans
wel het geval is. Het puur liberale beginsel en het daarmee verwante ik-denken, dat het kollegeprogram op dit
punt beheerst, is ons christendemokraten een gruwel'.

] Het cda heeft ook nog enig venijn voor
de staart van het verhaal bewaard. Daarin vraagt het zich af naar aanleiding van
het door b en w aangekondigde nieuwe
Stekkie-voorstel, of de raad in de komende tijd wellicht nog meer voorstellen kan verwachten die in voorgaande jaren door de vvd^ijn verworpen.

woningbouw te doorbreken. De vvd
heeft steeds beweerd dat zij het anders
en beter zou doen. 'Aan u de eer en
de uitdaging' aldus de socialisten.
Naast de vele uitgebleven notaas is er
nog een plan dat in de ijskast dreigt te
verdwijnen en dat is het verkeersplan
voor nieuw noord. De bewoners hebben er al anderhalf jaar niets van gehoord, terwijl er toch echt maatregelen
nodig zijn. De pvda-ers stellen voor
vluchtheuvels in de lange rechte straten
aan te leggen om het oversteken veiliger te maken en het verkeer af te remmen.
Ook de gastarieven komen aan de orde.
De pvda wenst een eigen gemeentelijk
beleid in deze en overweegt afschaffing
van het vastrecht. Elders komt de
koerant terug op de socialistiese ideeën
m.b.t. het beleid van de sociale dienst.
Het financiële betoog van de voormalige bewindsman Aukema zal in een
ander kader aan de orde komen.
VVD

De lokale liberalen slaan begrijpelijkerwijs een aanzienlijk mildere toon aan
tegenover hun kollegevrienden. De vvd
maakt zich zorgen over de beperking
van de gemeentelijke beleidsvrijheid
nu de bezuinigigen uit Den Haag over
dorpen en steden wordt uitgestort.
Men vreest op de duur pijnlijke ingre-

gemeente
zandvoort

pen in het voorzieningenpakket voor de
zandvoorters. Ontslag van gemeentepersoneel moet echter vermeden worden.

HINDERWET
De liberale zegsvrouwe de Jong breekt
uiteraard een lans voor de vvv. B en w
dienen eventuele verliezen op te vangen en een garantie te geven voor het
voortbestaan van de vvv. Als enige
partij rept de vvd niet over de bijdragen van het bedrijfsleven. De liberalen
hechten niet persé aan de fifty-fifty
regeling tussen gemeente en plaatselijke ondernemers.

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 27 oktober 1982 vergunning
is verleend ingevolge de Hinderwet naar
aanleiding van de aanvraag van de heer
R.J. Claasen te Zandvoort voor een dergelijke vergunning voor het oprichten en in
werking hebben van een Indonesisch
restaurant annex bar en hotel gelegen
aan de Hogeweg no. 7 te Zandvoort,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort,
sectie C, no. 5461;
2. door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, op 12 november 1982 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van
de heer C.J.J. van Egmond te Noordwijk
voor een dergelijke vergunning voor het
oprichten en in werking hebben van een
- slagerij gelegen aan de Grote Krocht no 7
te Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C, no. 5796. (ged.J.

Oneens zijn ze het met het kollegestandpunt dat woningbouw in noord mogelijk wordt als het probleem van geluidshinder is opgelost. Volgens de vvd heeft
het circuit er niets mee te maken, zoals
een kroonuitspraak zou moeten uitwijzen. Bouw op karavankamp de Zeereep
werd daarin afgewezen op stedebouwkundige redenen. De noordelijke lokaties worden daarom zo goed als afgeschreven. Aan illusieplanologie hebben
de liberalen geen behoefte. Des te
noodzakelijker is daarom het bouwen
in de zuid, en ook de laatste open plekjes in het dorp mogen niet vergeten
worden.

De beschikkingen en alle terzake zijnde
stukken liggen van 25 november 1982 tot .
25 december 1982 ter'inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluëstraat 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.

Van oudsher een stokpaardje van deze
partij is de verkoop van het verspreid
woningbezit aan de bewoners. Verder
wordt de werkdruk op de afdeling so-,
ciale zaken onder de aandacht gebracht.
Men heeft er begrip voor dat die afdeling in deze razend drukke tijd nauwelijks tijd heeft voor goede begeleiding.
Een betere verstandhouding met het
interparochieel maatschappelijk werk
is om die reden hard nodig. Verbaasd
toont zich de vvd over het ontbreken
van een paragraaf volksgezondheid.
Zij vraagt zich o.a. af of het baarmoederhalskankeronderzoek nog wel moet
doorgaan nu steeds minder vrouwen
daarvan gebruik maken.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
25 december 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 milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

Natuurlijk kunnen de liberalen er niet
het zwijgen toe doen als het over het
toerisme gaat. Erg konkreet worden
ze niet, maar dafrhoeft ook niet want
'alle initiatieven ter ondersteuning van
het toerisme moeten welwillend bekeken worden'. Door de stagnerende ekonomie gaan steeds meer mensen op vakantie in eigen land. Zandvoort zal
daarop moeten inspelen door de toerist een diversiteit aan mogelijkheden
te geven.

HORECA-BORREL
voor alle zandvoort horecaondernemers en partners op
29 november a.s.
van 17.00 -19.00 uur in hotel Keur
Zeestraat.

De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a 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 voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Zandvoort, 25 november 1982
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

omroepers

Installatie bureau

J6HOEME1ÏEIN B.Y.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamertingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -1 8484*

Voor 3 dagen
1 Hoofdfilm ƒ10,3 Hoofdfilms ƒ25,-

1978
30 jaar ttndtechnicker
kunstgebitrepanfie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365
1948

Gebracht en gehaald
elke film ƒ1.— extra
U kunt de nummers telefonisch
doorgeven

DrJ.Arkenbout, tandarts
Praktijk hervat.
Mr.Enschedeweg 9A
Aerdenhout, tel: 24 26 50
b.g.g. 020- 72 48 96.

Bij Videotheek V.I.P.
Zeestraat 34 Zandvoort
Telefoon 02507 -1 95 80
na 19.00 uur 02503-33509

v. d. Werft

mijn bakker
lindi 1746
Gicthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

Al de recente films hebben wij
op V.H.S. en BETAMAX.

Video 1$ Plezser
Telefoon 02507-1958Q

Onze film katalogus
GRATIS verkrijgbaar.

uit de kadopaleizen van sint nieolaas
Doe het dit jaar nu eens zo
en geef met sinterklaas
een reis kado!

Wilt u een alternatief relatiegeschenk ?
Denkt u eens aan Leonidas - bonbons.
Houdt ujdan ook een beetje rekening met
de tijd ?

prijs vanaf f.

La Bonbonnière
haltestraat 39a
zandvoort
Tel. 15584

REISBUREAU
KERKMAN

K55

Knu-ht 20

//,
Drogisterij "DE GAPER" speelt voor
SINTERKLAAS
Weet u het nog 10% korting op:
Paco Raban - Chr. Dior - Anais Ana.ii; Ara-min - Estée Lauder - Rochas ~
Chanel - Opium - Cloé Yvea St. Laurent
Kerkstraat 36 - telefoon 15006

Aanbieding schilderkist
Van Gogh olieverf

Olieverf is in. KJsuren verf,
een boeiende; combinatie.
Pak een penseel en begin.
Doen! ^
^

creatief

.*

ook voor
sinterklaaskadoos
kunt u bij ons
PHILIPSEN
terecht
»M

Vindt u wassen een bittere pil
Laat het doen door Joke en Wil!
MIELE WASSALON
WASCINIEK
Haltestraat 63b / Tel. 14417

MANNENMODE Haltestraat 40

HERMAN HARMS SCHOENEN
voor haar en voor hem heerlijke
warme pantoffels!
Origineel Spaanse
lamsvachtpantoffels, suede f 14,95
warm gevoerd.
China slippers f 4,95.
HERMAN HARMS SCHOENEN
Hofleverancier van Sint Nieolaas
Grote Krocht 22

BUUREWEQ7 Zij*ttMt KERKSTRAAT
Tal. 02507 -17367

LIBERTY
MODE
SINTERKLAASAANBIEDINGEN:

Liberty Mode maakt het voor u extra
feestelijk
Nu 20% korting op de toch al scherpe
prijzen.
TOT ZIENS BIJ
LIBERTY MODE
Louis Davidsstraat 15 t.o. VW
Telefoon 169 20

waar een kado
niet duur is.

dL
_/
t KINDER WINKELTJE
Buureweg 1 Zandvoort
Tel. 16580.
BIJ HET KINDERWINKELTJE
handgebreide truien
ribbroeken vanaf maat 104 tot maat 164
in vijf kleuren

koffieclub
geopend elke dag van 10 tot 5 uur
dinsdags en zondags van 12 tot b uur
haltestraat 57/zandvoort
telefoon 02507-l 26 90
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

en

gewatteerde broeken.

Overhemden
vanaf 32,00
Pullovers
vanaf 29,00
Corduroy pantalons
79,00
Jacks
vanaf 79,00
Petten 26,00 + bijpassende shawl 19,90
shwals vanaf 12,00
VERDER NATUURLIJK
dassen • sokken • vesten • handschoenen • enz.

zie onze etalage!

Ons gratis kopje koffie voor onze klanten staat
nog steeds klaar
BUUREWEG 1-3

Handelsdrukwerk

K3RK8TR.20

D R U K K E R IJ

Van Petegem

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEen HERENKLEDING

bv

Kerkpad 6 - Tel. 12793 — Zandvoort

• TEL: 13136

82e jaargang no. 90

dinsdag 30 november 1982

hoer

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD, zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

zov zong voor uitverkocht huis
bekende operette schlagers

Voorzitter Jan van der Werff memoreerde in zijn welkomstwoord de bezuinigingen waaraan ook de ZOV niet
kon ontkomen, met als gevolg dat de
aanwezigen het deze avond zonder ballet moesten stellen terwijl er ook wat
minder vaak van kostuum werd gewisseld. Desondanks werd het een heel plezierig gebeuren, niet in het minst door
de uiterst knappe begeleiding van repetitor/pianist Dico van Putten, aan
wiens muzikale brein ook de arrangementen waren ontsproten, en aan de
voortreffelijk wijze waarop Jan van der
Werff de verschillende onderdelen aan
elkaar praatte. Maar ook het enthousiast zingende koor en de vokale prestaties van de solisten dienen vermeld
te worden, waarbij we dan beginnen
met de come-back van Ineke Groen
wier sopraan aanzienlijk aan volume
en warmte heeft gewonnen. Het hartelijke applaus dat ze na een prima
vertolkt 'Du solist der Kaiser meiner
Seele sein' en het met Jan van der
Werff gezongen duet uit 'die Czardasfürstin' in ontvangst mocht nemen,

waterstanden

mevr. Kraan-Meeth

sport - spel
Opmerkelijk zijn de zeer goede resultaten van de Zandvoortse Zwem- en
Poloclub De Zeeschuimers te noemen.
De slechts drie jaar jonge kunstzwemploeg bereikte onlangs in wedstrijden in Grootebroek zowaar de hoogste .
plaats van Noord Holland (Kringkampioene Annet ter Heyden) ,vorige week
zondag promoveerde de totale wedstrijdzwemploeg in de nationale jeugdkompetitie naar de derde divisie.
Fantastiese resultaten voor een zandvoortse zwemvereniging met een relatief
klein ledental dat nationaal al duidelijk
aspiraties toont zich bij de groten in de
zwemsport te willen scharen en daartoe
ook het talent én de trainers-kapaciteiten bezit.
De-zandvoortse zwemmers en zwemsters
zoals Onno Joustra, Wander Halderman,
Marja Molenaar, Emmy Koning, Ruud
Heeroma, Jaco Koning, en Arno Westhoven weten zich steeds duidelijker in
wedstrijden te bewijzen. Maar ook de
kunstzwemsters als Arlette Sanbergen,
Brigitte Peters, Petra Rienks, Patricia
van de Aar en Annet ter Heyden boeken
regelmatig uitstekende resultaten.

WETSWINKEL
Gemeenjchapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18,30 uur. Kosteloos advies.

• Dat ook de liefhebbers van aparte
sportsoorten tot kleptomane handelinCENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
gen geneigd kunnen zijn, bleek deze
Geeft advies, hulp en informatie, van
week. Maandag ging een onbekende er
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
op het binnencircuitterrein vandoor
12 uur . Postbus 100. 2040 AC Zancf
met een paardedeken, zes halters en
voort Telefoon 17373
voer uit de stal. Dat is dan ook een
heel dure sport. Zaterdag verdwenen
MAATSCHAPPELIJK WERK
een duikmasker en een snorkel uit
Noorderstraat 1, telefoon 13459
het zwembad aan de Vondel laan en
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
een dag ervoor kwam een-melding binmaandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
nen van het golfterrein. Het golfkarretje dat daar gestolen werd, was naar
CENTRUM vrijwillige hulpverlening.
verluid niet van prins Bernhard.
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
• De enige echte veiligheidsdienst van
12.30 uur en iedere woensdagavond
de badplaats toog maandag op ondervan 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
zoek uit toen haar ter ore kwam dat een
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
edele viervoeter onder verdachte omstandigheden het leven had gelaten in
de manege aan de Keesomstraat. Van
mishandeling met dodelijk gevolg bleek
geen sprake. Het paard wilde niet ter
stalle gaan, steigerde en gleed uit. De
L.W.
L.W.
H.W.
dec. HW
kop c.q. het hoofd van het ongelukkige
1 03.03
23.16
11.03
15.16
beest viel daarbij tegen de staldeur met
00.01
11.49
16.01
03.50
2
genoemd droevig resultaat.
(6.52 00.53
04.32
12.30
3
•
Woensdag deed een 42-jarige inwoon01 45
13.21 17.43
4 C-5.23
ster van de badplaats aangifte van op02.34
14.17
18.34
5 06.17
6
lichting. De vrouw had in de tijd dat al03.30
07.07
15.07
19.30
les er nog rooskleurig uitziet, de zomer08.04
20,35 04.33
7
16.06
05.45
17.14
21.47
maanden, een man leren kennen die haar
8 09.14
9
10.28
18.28
23.03 07.03
na korte tijd een huwelijksaanzoek deed.
- .08.10
11.37 19.36
De voorgenomen trouw bij voor-en te10
20.38
12.38
00.12
08.10
11
genspoed wordt nu wel zwaar op de
13.30
12
09.10
2-1.31
01.11
proef gesteld. De vrouw gaf haar gedach14.14
22.16
01.58
09.58
13
te echtgenoot spaarbrieven ter waarde
22.52
14
14.51
02.39
10.39
van f. 10.000,-. Samen met de trouwelo23.24
15.24
15
03.15
11 16
ze oplichter verdwenen ook de spaarSpringtij 3 dec. Doodtij 9 dec.
brieven met de noorderzon.

In een tot de laatste plaats bezet Verenigingsgebouw 'De Krocht' offreerde
de Zandvoortse Operette Vereniging
de bezoekers vrijdagavond een operette-bouquet, waarin melodieën van
Strauss, Stolz, Zeiler, Abraham en Lehar ruimschoots vertegenwoordigd waren.

was dan ook alleszins verdiend. De tenor Harm van Halteren die is aangetrokken om in maart de titelrol te zingen in 'Der Zarewitsch' van Lehar, de
jubileumvoorstelling ter gelegenheid
van het 35-jarig bestaan van de ZOV,
bracht o.a. op indrukwekkende wijze
het daarin voorkomende *Wolgalied'
ten gehore. Ook het koor zong een
selektie uit 'der Zarewitsch' en het
was duidelijk dat er voor operette-minnaars op 14 en 15 maart in de Haarlem-

adviesdiensten

se Stadsschouwburg veel te genieten
valt. Met 'Nu_r nicht aus Liebe weinen'
bracht de alt Gerry van Eig de legendatiese Zarah Leander weer in de herinnering terug. Jan van der Werff heeft
bij zijn zangkarrière nog steeds veel gemak van zijn toneelervaring waardoor
zijn solo-optreden tevens een aardig
kijkspel oplevert. Wim van der Moolen
oogstte wederom veel sukses als Zsupan, de varkensfokker uit 'Der Zigeu'nerbaron' en llonka Lukassen debuteerde niet onverdienstelijk met 'Sei
nicht Böse'. Het gebed uit de'Dragonders van Villars' ontroerde door de
eenvoud waarmee koor en solisten
het uitvoerden. Een leuk spektakel leverde een selektie uit 'Die Blume von
Hawai' op. Dit onverwoestbare suksesstuk van Paul Abraham werd door Dico
van Putten in een wat moderner jasje
gestoken, waarin het onsterfelijke 'My
golden baby' door Gerry van Eig, Ineke
Groen, Jan van der Werff en de arrangeur himself tot ieders verrassing zelfs
in close harmony werd gezongen. 'U
was een geweldig publiek! ' aldus Jan
van der Werff, toen de toehoorders
staande van hun bijval getuigden. Zowel op 26 als op 27 november was de
zaal uitverkocht zodat tal van operetteliefhebbers moesten worden teleurgesteld. Dit was voor het bestuur aanleiding om nog een derde avond te organiseren. Zo zal er op 3 december a.s.
in 'De Krocht' opnieuw een operettebouquet worden aangeboden.

NICARAGUA stop de vs

interventie. Steun het revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St. Nicaragua Komttee Nederland o.v.v. F.SX.N.

bloot loper dichter bij
vijgeblad rekreant brengen
Voor de bijeenkomst die het Strandschap afgelopen donderdag belegde,
hadden de Zandvoortse Reddingsbrigade, de Watersportvereniging en de
politie van de badplaats hun strandrapporten over 1982 ingediend. Het
stralend voorseizoen en de warme
zomer heeft honderdduizenden mensen naar Zandvoort gebracht en dat
betekende handenvol werk.

• Op zaterdag 11 en zondag 12 december a.s. organiseert de haarlemse wandelsportvereniging 'Jan Pastoors' de eerste van een serie van vier winterwandelingen over een afstand van 5, 10, 15
of 20 km. naar keuze.
Wie niet aan de hele serie kan meedoen
kan aan een dagtocht deelnemen. Beginpunt is ontmoetingscentrum 't Zijltje'. Korte Zijlweg 9a te Overveen
(naast de R.K. kerk). De lopers van
de langste afstand starten tussen 10.30
en 11.15 uur. De overigen beginnen
tussen 10.30 en 12.30 uur aan de wandeling. De N.S.-reisreduktieregeling is
van toepassing tot station Overveen.
Voor verdere inlichtingen tel. 023 24 19 27 of 343387.

De reddingsbrigade maakt zich met
name zorgen over de toevloed van aspi rant-surfers. 190 Keer moest de brigade assistentie verlenen, driemaal zo
vaak als in 1981. 134 Keer betrof het
de plankzeilers. In een enkel geval was
materiaalpech de oorzaak van veel
natte ellende, maar de zandvoortse
redders laten er geen misverstand over
bestaan: onkunde van de tjolvenberijders is de hoofdreden. Bij de opsomming van de ehbo-gevallen valt het
grote aantal snij- en glaswonden op en
het aantal voetverwondingen.
Ook de politie heeft het druk gehad.
Er moesten zelfs 21 vrije dagen ingetrokken worden om op de zonnige
dagen op volle sterke te blijven. Veertig maal maakte het stranddetachement
procesverbaal op wegens het 'zich ongekleed bevinden buiten de grenzen van
het naaktstrand'. Het blootlopen wordt
vooral gepraktiseerd in de zgn. waarschuwingsstrook en volgens de agenten in de hand gewerkt door de grote
afstand tussen tekstiel- en naaktstrand.

• Een 40-jarige duitser werd zaterdagnacht slapend aangetroffen in de bosjes
aan de Zandvoortselaan. De vreemdeling, die verdwaald is zeker, was slechts
in het bezit van f.2,65, een fiets en enkele flessen drank. De dromerige bezigheid en de schamele bezittingen waren
blijkbaar verdacht, want de man werd
ingesloten voor onderzoek en verhoor.

esnduoortse hoeren)1
Uitlokking als het ware, want vanaf
de laatste strandafgang is het nog een
kilometer door het zand sjokken voordat men de veilige haven met de blote
lotgenoten heeft bereikt. Vroeger was
die afstand misschien begrijpelijk aldus
de politie, maar de zedelijke normen
zijn de afgelopen jaren sterk veranderd.
Het kan vast geen kwaad de ontklede
toerist(e) een halve kilometer dichter
bij de overigens ook maar schaars bedekte medeburgers 1je brengen.

De suggestie werd door de strandschappers in dank afgenomen, over het héle
lijf verbranden hoeft van hen niet langer op grote afstand van de beschaafde wereld. Staat ook de sterke arm
der natie niet meer voor gek in uniform
en met dienstpistool tegenover zoveel
blote onschuld.

weer perspektief voor zvm
na 3-2 zege op drc?
^^•^^

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Telefoon 1 41 31

"

DECEMBER - AKTIVITEITEN
- tentoonstelling 'Egypte' (van 20 december
t/m 8 januari) replica's, beelden, reliëfs en
voorwerpen uit Egypte van de faro's.
- Film-inn
-vrijdagavond 10 december: El Nido
- aanvang 21 uur en de toegang is gratis
- i.v.m. het vertrek van een aantal vrijwilligers
- van de film-inn groep worden medewerkers
- uit Zandvoort gezocht om de.film-inn ook
- volgend jaar te laten draaien. Kontaktper- soon in de bibliotheek: Marian Schellekens
- Unicef
Vanaf 1 december kunt u weer wenskaarten
en uitgaven van Unicef in de bibliotheek
kopen.
- Fonotheek (afdeling waar u grammofoonplaten kunt lenen).
- in deze maand een extra kollektie aanwezig over de volgende onderwerpen:
Beatles, Blues en Populaire muziek.
- Internationale Dag Rechten van de Mens
De afdeling Zandvoort van Amnesty International verzorgt een informatiestand in de
bibliotheek over haar werkzaamheden.
Tevens een expositie van het werk van kunstenaars uit deze regio over deze internationale dag. (1 t/m 18 december in de expositiezaal).

foto Jacob Koning
Zandvoortmeeuwen is er afgelopen zondag in geslaagd twee kostbare punten
te veroveren op DRC. Het miserabele
lichtje van de rode lantaarn kan nu op
jets grotere afstand bekeken worden.
Uit het zicht is het nog niet, want aan
de staart van de ranglijst staan liefst
zes ploegen op een kluitje en elke misstap kan fataal zijn. De 3-2 zege op
DRC biedt de meeuwen in ieder geval
enig perspektief.
De zandvoorters traden aan zonder de
geschorste John van der Zeijs en Bert
Leijenhorst. Voor hen in de plaats kwamen Jos van der Meij en Marcel Schoorl.
Beiden bleken hun gewicht in goud
waard en hadden een fors aandeel in
de uiteindelijke skore.
Aanvallend deden de durgerdammers
het de hele wedstrijd niet slecht maar
zeker in de eerste helft liet de afronding te wensen over. De zvm-verdediging met Richard Kerkman in de hoofdrol en keeper Bos als betrouwbaar sluitstuk gaven daar ook weinig gelegenheid
toe. Vlak voor rust werd een snelle tegenaanval van de meeuwen wél in een
doelpunt omgezet. Marcel Schoorl manoevreerde zich in een goede positie en
schoot onhoudbaar in. Nog geen twee
minuten later was het opnieuw raak.
Jos van der Meij begon aan een van
zijn befaamde solo-akties, speelde zich
vrij en gaf een haarscherpe voorzet die
door Steef Water koeltjes werd verzilverd. 2-0 bij het ingaan van de rust. Een
ongekende weelde voor de zandvoorters.

- Jeugdafdeling
- elke woensdagmiddag om 2 uur voorlezen
- Deze aamdn een speciaal programma:
- woensdagmiddag 1 december: Sinter- klaasverhaal met dia's
- woensdagmiddag 15 december knutsel- middag om de kerstboom te versieren.
- woensdagmiddag 22 december:
-film voor de jonge kinderen (beneden 6
-jaar, aanvang 13.30 uur.
- film voor kinderen vanaf 9 jaar: 'Storm- boy', aanvang 15.30 uur
- alle aktiviteiten zijn gratis toegankelijk,
voor de films graag kaartjes afhalen op de
jeugdafdeling.

kruisver, start winterseizoen
met inleiding over acupunctuur
Onder de alternatieve geneeswijzen
neemt de acupunktuur een belangrijke
plaats in en het was dan ook een goede
gedachte van de Kruisvereniging Zandvoort om in het kader van de winteraktiviteiten 1982/1983 onze plaatsgenoot de heer Van Brero opnieuw uit
te nodigen om over dit onderwerp iets
te komen vertellen.
Hans van Brero, die zijn vierjarig oplelding tot acupuncturist in Engeland heeft
gevolgd, thans verbonden is aan de Brits
Nederlandse Acupunctuur Polikliniek
in Haarlem en een eigen praktijk in
Zandvoort heeft, vertelde dat de chinese geneeswijze dateert uit vijf a zesduimevr. Kraan-Meeth

zend jaar voor Christus. Er gaat een
oosterse filosofie achter schuil waarbij
wordt uitgegaan van de krachten Yin
en Yang die zich in het lichaam bevinden. Het zijn twee tegenstrijdige polen
die samen een eenheid vormen. In tegenstelling tot de westerse zienswijze
waarbij' goed en slecht tegenover elkaar
staan, evenals lichaam en geest, dag en
nacht, warmte en kou, horen in de
Chinese filosofie het abstrakte en het
Toen in het begin van de tweede helft
tastbare bij elkaar. Met tekeningen
een gave kombinatie van van der Meij,
toonde Hans van Brero aan hoe aan elk
Water en Schoorl een derde treffer op- •
orgaan in het menselijk lichaam een
leverde leek er geen vuiltje meer aan de
meridiaan gekoppeld is. Een acupunklucht. De bezoekers waren duidelijk een
tuurpunt ligt op een meridiaan en waar
andere mening toegedaan. De druk op
deze stroomt is de weerstand van de
het meeuwendoel werd vergroot en tweehuid minder en daar kan het betreffenmaal achtereen bezweek de zvm-achterde orgaan beïnvloed worden. Iemand
hoede. Rob Jonker skoorde in de 18e
is gezond wanneer Ying en Yang in
en 25e minuut. De 3-2 stand veranderbalans zijn. Is dat niet het geval dan kan
de niet meer, hoewel het dringen was
met naalden de energie in het lichaam
in het strafschopgebied van de badplaatsverplaatst worden. Nu hoeft bij een niet
bewoners. Die zochten zelf hun heil in
in evenwicht zijn van Yin en Yang niet
snelle uitvallen en kwamen een aantal
altijd een orgaan gestoord te zijn. Er
keren gevaarlijk voor doelman Coersen.
kan sprake zijn van een teveel aan enerOok de DRC-goalie hield zijn doel in
gie, dit kan dan via een naald naar buide resterende tijd echter schoon.
ten worden gebracht. Omgekeerd is het
mogelijk om bij een tekort op deze wijze energie in het lichaam te brengen. Ook
A.s. zondag is zvm vrij en kan het team
het vaststellen van de diagnose geschiedt
en zijn supporterschare in alle rust de
bij de oosterse geneeswijze heel anders
verrichtingen van de konkurrentie aandan bij de westerseT'De chinezen kijschouwen.
ken hoe iemand over komt. Ze kijken
b.v. naar rimpels op het voorhoofd,
blosjes op de wangen, een spleet tussen de tanden en een kuiltje in de kin.

De chinezen voelen de pols met drie
vingers. Onder iedere vinger klopt de
pols namelijk anders', aldus de heer
van Brero, die daarmee wilde aantonen dat acupunktuur niet magies is
maar logies en zelf kontroleerbaar.
Dat laatste konden zijn toehoorders,
die zonder uitzondering meteen volgens de Chinese methode hun pols
gingen voelen, beamen. Na de pauze
was er gelegenheid tot het stellen
van vragen waarvan, zoals altijd, een
dankbaar gebruik werd gemaakt Torn
de Roode, die samen met zijn medebestuursleden mevrouw Van Petegem
en de heer Van Norden, alsmede de
wijkverpleegkundigen Annemiek van
Limbeek en Joost Genuit de organiserende werkgroep vormt, vertolkte aan
het slot van de avond de dank van de
helaas niet talrijke aanwezigen.

nieuws

- Sluitingstijden op 24 en 31 december a.s.
De bibliotheek sluit op beide dagen om
om 16.00 uur.
- WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE
FEESTDAGEN

Vrijwillige Hulpverlening

17373

MENSEN helpen MENSEN
Een reddingslijntje.
Als de zee u te hoog gaat.

omroepers
1948

-

1978

30 jaar tandtechntoker
kunrtfebitnpcntfe, ttc.

A.RITMAN

Tcfefooa 14365

korl& klein
• Het Oranjekomitee van Zandvoort is van plan tijdens
Koninginnedag 1983 aan amateurs en/of verenigingen
de mogelijkheid te Lieden in het openbaar op te treden.
Het komitee wil hen daa.mee de mogelijkheid bieden
bekendheid te geven aan hun prestaties en mee te
werken aan een geslaagd programma op 30 april 1983.
Belangstellenden kunnen zich -met alle benodigde
gegevens- tot 31 december 1982 schriftelijk opgeven
bij postbus 75 te Zandvoort.

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4

tel. l 32 83
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 Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

ISOLEREND
DUBBEL GLAS

FL 1 79,- per m2
Naar keuze:
Rapid Pane-Thermobel-Thermopane
Met Komokeur en 10 jaar garantie
Tevens verzorging subsidieaanvraag
voor huurders.
Vraag vrijblijvend prijsopgave!
Dus voor snelle levering en vakkundige
plaatsing naar:
DAG-.NACHT- EN WEEKENDSERVICE
ZANDVOORT TEL. 02507 - 15602

82e jaargang no. 91

vrijdag 3 december ï982

eanduoorrse hoer
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artsenduo start in januari met praktijk
in zandvoort nw. noord
De bevolking van de wijk nieuw noord
kan op korte termijn een artsenpraktijk
in haar midden verwachten, zo bleek
woensdagavond tijdens de raaclskommissie maatschappelijk welzijn. Afhankei ij k van een aantal praktiese beslommeringen zoals de verbouwing en inrichting van de doktersruimte, gaat
medio januari één van de vele wensen
van de wijkbewoners eindelijk in vervulling.

• Van 'Arsenicum en oude kant', de
komiese thriller van Joseph Kesselring,
zal de Zandvoortse Toneelvereniging
*Wirn Hildering' op vrijdag 10 en zaterdag 11 december een voorstelling geven in gebouw 'De Krocht'. Woensdag
8 december kunnen 's avonds tussen
7 en 8 uur plaatsen worden besproken
in het Gemeenschapshuis, terwijl tevens kaarten verkrijgbaar zijn bij de
Bonbonnièfe in de Haltestraat en 'savonds aan de zaal.

Twee artsen, de 30-jarige Bart van Bergen en zijn vrouwelijke kollega Adé
Scipio - Blüme (31 jaar), zijn door de
stichting WEL, voorheen werkgroep
artsenpraktijk, uitgekozen uit 50 kandidaten en bereid gevonden als echte
wijkdokters te gaan optreden. Praktijkruimte is gevonden in een al lange tijd
leegstaand winkelpand aan het winkel*
centrum in nieuw noord.

• Voor de aktie 'Zandvoort voor Polen'. die als aan alle formaliteiten voldaan is, binnenkort van start gaat, zoeken de initiatiefnemers, de Lionsleden Willem Pijper en Piet Koper, nog
zoveel mogelijk kollektanten. Voor
opgave en inlichtingen, tel. 15046 of
17190.

Van Bergen zal met zijn vrouw en twee
kinderen zijn intrek nemen in de bovenwoning van het pand. Mevrouw ScipioBlüme is van plan zo gauw mogelijk
woonruimte te vinden in de wijk en zal
zich, na een hopelijk voorspoedige tevalling, in maart bij haar kollega voegen
om samen in deeltijd de praktijk verder uit te bouwen.
Het wonen in de wijk was een van de
voorwaarden die de Stichting WEL aan
de vestiging stelde. Op basis van de enquete die al geruimte tijd terug onder
de bewoners werd gehouden had het
bestuur van WEL zich een beeld gevormd van de wensen. Jarenlang heeft
men in alle stilte gewerkt om een groot
aantal,problemen die een vestiging bemoeilijkten uit de weg te ruimen. Het
vinden van een pand, financiële perikelen en met name de garantie voor een
24-uursregeling waren obstakels die
niet simpel te nemen waren Uit de
vele sollicitanten zicht men mensen
met een open benaderingswijze ta.v.
patiënten, grote samenwerkingsbereidheid met andere gezondheidszorgwerkers en sociale belangstelling voor het wel
wel en wee van de wijk/Louter als medicijnman werken kunnen veel mensen,
maar een wijkarts is toch wel iets anders/
aldus WEL-voorzitter Achterhof.
Het leek er nog even op dat de gemeente een spaak in het wiel zou steken.
Hoewel in het winkelcentrum al twee
fysiotherapeuten en een tandarts aktief
zijn, vroegen de artsen fatsoenshalve
aan b en w of er bezwaar bestond tegen de omzetting van winkel in dokterspand.
Onofficieel lieten zowel wethouder
Jongsma als burgemeester Machielsen
weten dat dat niet het probleem zou
zijn. Een definitieve 'toestemming'
bleef tot nu toe echter achterwege met
een beroep op de Wet Voorzieningen
Gezondheidszorg, die binnenkort van
kracht wordt. Het kollege had begrepen dat die wet met ingang van 1 januari ingevoerd zou worden. Dat zou
dan tevens de plaatselijke overheid
een handvat geven om het vestigingsbeleid van o.a. huisartsen zelf vorm te
geven.

eanduoartse Noerar*

sport - spel

de nieuwe zandvoortse artsen Bart van Bergen (30) en Adé Scipio-BIQme (31)
In de kommissie lieten Achterhof en
beide artsen,die uit Nijmegen waren
overgekomen, duidelijk blijken bang
te zijn voor een vertragingstaktiek van
het zandvoortse kollege. De vestiging
in noord is immers een heet hangijzer,
vooral omdat de overige dorpsartsen
bij herhaling habben laten weten geen
enkele behoefte te hebben aan konkurrerende kollega's. Jongsma maakte
duidelijk dat b en w de nodige zorgvuldigheid in acht wilde nemen met het
oog op de nieuwe wetgeving. Een formulering die op de publieke tribune
wat meesmuilend ontvangen werd.

De aanwezigheid van de gewestelijk
ambtenaar gezondheidszorg Beckers
bracht uitkomst. De invoeringsmaatregelen van de nieuwe wet zijn pas gepland voor 1 januari 1984. Er is geen
sprake van dat de gemeente officieel
'toestemming' moet geven. Het kóntakt van de artsen met de gemeente
draagt dus in feite het karakter van een
beleefdheidsbezoek.

foto Jacob Koning
tuatie in nieuw noord de noodzaak
van uitbreiding van het artsenbestand.
Hij vroeg aandacht voor de al jarenlang
moeizame samenwerking tussen de huisdokters en stelde het kollege voor 'een
loopplank uitte leggen'. De nieuwe
artsen waren bereidwillig genoeg, zij
spraken de hoop uit op harmonieuze
samenwerking: 'het konflikt is wel het
laatste wat wij zoeken'.

In de diskussie onderstreepte cda-er
Richard van As met cijfers over patientenaantallen en een schets van de si-

b en w gooien financieel visje uit
om nieuw politieburo te vangen
De korpschef van politie fylenkhorst en
het gemeentebestuur willen graag meespelen aan de rijksroelette-tafel. Zij vragen de raad f 14.500,- uit te willen trekken voor een onderzoek naar energiebesparende maatregelen in het nieuwe
politieburo, dat in de verre toekomst
moet verschijnen en officieel nog niet
eens op papier bestaat Een derde van
dat bedrag kan worden gesubsidieerd.

volksvertegenwoordigers ervan te overtuigen dat de mogelijke hoofdprijs in •
het haagse kansspel de inzet van gemeenschapsgeld wel :echtvaardigde.
De kommissieleden gingen ten lange i
leste schoorvoetend overstag, al bleef
de twijfel op aller gezichten afleesbaar.
Voor de zekerheid wierpen vvd, cda
en pvda nog even een drijfankertje uit:
eerst overleg met hun fraktiegenoten.

Energiebesparing is natuurlijk een loffelijk streven, maai dat bleek niet de
voornaamste aanleiding voor het gevraagde ekstra krediet. Men hoopt met
het onderzoek in de toekomst f 200.000.
aan subsidies in de wacht te slepen en
sneller goedkeuriging te krijgen voor de
bouw van het buro. Maar zekerheid over
dat resultaat bestaat er alleminst.

Volgens Merkhorst is er een reëele
kans om via het onderzoek twee ton
subsidie te krijgen. Het departement
van Binnenlandse zaken, dat opdraait
voor de bouwkosten van het politietehuis, hoeft dan minder diep in de buidel te tasten en kan op de eigen begroting bezuinigen. Bovendien zou het
nieuwe buro als energiebesparend proefprojekt aangemerkt kunnen worden en
zo in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Hoofdinspekteur
en burgemeester hopen dat de rijksambtenaren dan eerder geneigd zijn
voorrang te geven aan Zandvoort. Dat
staat nu op een lange wachtlijst met
tientallen andere gemeenten.

De raadsleden in de kommissie financiën hadden maandag dan ook grote
moeite met het idee en vroegen met
gepast wantrouwen om nadere uitleg.
Dinsdagavond trokken burgemeester
Machielsen en de korpschef in de kommissie AZ alle registers open om de

"We moeten wat risiko durven lopen',
aldus de ondernemende politiechef, 'anders staat er in het jaar 2000 nog
geen nieuw buro.' Machielsen deed er
nog een schepje bovenop. 'Een taktiese
manoeuvre' noemde hij het en 'een
kans die men niet mocht laten lopen'.
De pleiters vroegen de fronsende raadsleden, geen beroepsgokkers van nature,
aan 'het spel' mee te werken en het
'financiële worstje' voor te houden aan
de hogere overheid. Daar wil toch de
zuinige linkerhand niet weten wat de
rechterhand aan subsidies uitgeeft, lijkt
de gedachtegang.
Als de frakties niet dwars gaan liggen,
kan het kollege straks met f 10.000,een gokje gaan wagen in het kasino
Den Haag. Het 'rien ne va plus' van
bezuinigingsprofeet Flieringa heeft ditmaal nog niet geklonken.

Vorige week donderdag heeft het 2e
team van de Zandvoortse Schaakklup,
dat in de 3e klasse F een uitgestelde
wedstrijd speelde, een duidelijke overwinning behaald op het 3e team van
Santpoort. Eén partij ging verloren,
twee eindigden in remise, liefst vijf
partijen werden in zandvoorts voordeel
beslist De 6-2 einduitslag heeft een gedeelde 2e plaats in de NHSB-kompetitie
tot gevolg. Een aardig sukses, al staat
de denksporters nog menig moeilijk
schaakprobleem te wachten.

waterstanden
dec.
HW
5
06.17
6
07.07
7
08.04
8
09.14
9
10.28
10
H.37
11
00.12

L.W.
14.17
15.07
16.06
17.14
18.28
19.36
08.10

H.W.
18.34
19.30
20.35
21.47
23.03
-.12.38

L.W.
02.34
03.30
04.33
05.45
07.03
08.10
20.38

sint nikolaas toneel van onderwij
terug van weggeweest

23 november - 29 november 1982
foto Jacob Koning

Na een onderbreking van twee jaar
werd in het kader van de Sint Nicolaasviering een 28 jaar oude traditie in ere
hersteld, namelijk de toneelvoorstelling
door leerkrachten voor leerlingen van
de lagere scholen.

geboren: Rebecca Cornelia Johanna
dochter van P.J.M. Willemse en J P.
Schoo; Sebastiaan Sominic zoon van
C.J.M. Lemmens en C.M.H. Burger;
René Jacobus Bernardus zoon van
J.C. Mette en A.A.M, de Wilde; Laura
dochter van P.L. Bluijs en C. Keur.

Jos Dröse, die vanaf het begin de regie
heeft gevoerd, oogstte ook dit keer een
enorm sukses met de wijze waarop hij
het betreffende stuk, 'Opsporing verzocht' van J. Rillema, ten tonele voerde
In een bïjzorfder geslaagd dekor, voorstellende een dorpsplein met het huis
van de burgemeester, kompleet met
bordes,.het politieburo en het cachot,
speelt zich de jacht af op twee uitgeloofde beloningen, één van tienduizend
gulden voor het terugbrengen van de

overleden: Jan Delies, oud 71 jaar;
Franciscus Sperling, oud 64 jaar; Arie
Molenaar, oud 70 jaar; Pieter Paap oud
83 jaar; Maria Gijsberta Molenaar geb.
van Deelen, oud 69 jaar.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 5 december 1982:
10.00 uuc: Ds. C. Mataheru

mevr. Kraan-Meeth
wondervogel varf de koning en één van
vijfduizend, die op het hoofd staat van
de bandiet Gerrit Grijpgraag. Stompie,
de zoon van Siets Aalmoes, vindt de
vogel en wil die zelf naar de koning
brengen om de beloning in ontvangst
te nemen. Begrijpelijk want zijn moeder is zó arm dat ze iedere dag bij.tte
burgemeester om een paar sneden
brood komt bedelen. De burgemeester i
wil die tienduizend gulden echter zelf
halen want voor dat bedrag kan het
dorp worden aangesloten op het waterleiding-net en de put worden gedempt
Toch was het maar goed dat die er tijdens de voorstelling nog was want wat
zich allemaal rond die put en op het
plein afspeelde valt eigenlijk met geen
pen te beschrijven; een burgemeester
die, kompleet met ambtsketen en hoge
hoed, uitglijdt over een bananenschil,
een radeloze barones Tootenbels die
door de bandiet Gerrit Grijpgraag bestolen is, diezelfde Gerrit Grijpgraag
die dankzij een vermomming steeds
buiten schot weet te blijven en die
wanneer hij uiteindelijk toch in het
cachot zit opgesloten, kans ziet de
tralies door te zagen met een vijl, die
de bakkersvrouw Griet Deegrol hem
in ruil voor een beurs vol geld in een
stokbrood heeft toegespeeld.
Verder een agent waar Bromsnor een
voorbeeld aan had kunnen nemen en
een goudeerlijke dorpsomroeper die
door allerlei misverstanden achter de
tralies komt. Al deze figuren werden
zonder uitzondering bijzonder knap
neergezet door Pieter Joustra die een
prachtige typering gaf van de dorpsmagistraat,Wim van der Moolen als de
volijverige agent Jan Holvast, Gerard
van de Laar en Marg Wever als het ruziè'nde bakkersechtpaar Deegrol en
Han de Jong die op een kostelijke manier de omroeper Joris Bel gestalte gaf.
Ankie Joustra was een minzame aristokratiese barones Tootenbels en Annelies Daalhuizen vertolkte alleraardigst
het arme vrouwtje. Knap spel leverde
Ton Bezem als haar ietwat kinderlijke
zoon Stompie en Ed Fransen gaf opnieuw blijk van zijn veelzijdig talent in
de moeilijke rol van Gerrit Grijpgraag.
Zes maal brachten deze personages de
leerlingen van de verschillende scholen
in ekstase, maar hen niet alleen. Dinsdagavond, toen het stuk werd opgevoerd
voor genodigden, vroeg de heer Loogman, die het woord voerde namens het
Sint Nicolaas Comité, aan de aanwezigen
ïich even los te maken van hun volwassen zijn en te reageren als kinderen. Nou,
de spelers hebben het geweten! Wanneer
Gerrit Grijpgraag probeert te ontvluchten laat de hele zaal een waarschuwend
'juüüüt' horen,tijdens een beraadslaging wat er nu met de bandiet gebeuren
_moetj3rullen een kleine tweehonderd
'volwassenen 'naar de gevangenis! ' en ;
wanneer de ingesloten Gerrit Grijpgraag
zich afvraagt hoe hij aan een vijl komt
adviseert de zaal 'Versteege'. Het is
duidelijk dat de lachsalvo's die avond
niet van de lucht waren en het pleit voor
de rolkennis van de spslers dat ze door

ondertrouwd: Leendert Jacobus
Haak en Elisabeth Maria Theresia Willemsen.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 5 december 1982:
10.00 uur : Mw. Ds. N. van Keulen
NED' PROTESTANTENBOND
' zondag 5 december 1982:
10.30 uur : dienst verzorgd door eigen
leden. Thema.'Solidaridad'

al die interrupties 'geen moment van
hun a propos raakten. Aan hetslot van
het kostelijk gebeuren dankte Ge

Loogman met bloemen alle medewerkenden, waarbij regisseur Jos Dröse en
de drie 'gastarbeiders', zoals hij Ed

Fransen, Pieter Joustra en Wim van
der Moolen noemde, een fles geestrijk
vocht in ontvangst mochten nemen.

uniform tarief
zandvoortse
taxi's

Bovenvermelde tarieven zijn inklusief
fooi en btw. Voor het transport van
koffers en/of rolstoel mag geen ekstra
toeslag in rekening worden gebracht.

belangrijke adressen

Het is niet uitgesloten dat de nu van
kracht geworden tarieven met ingang
van 1 januari 1983 iets worden verhoogd in verband met de gestegen
Teneinde wat meer uniformiteit te bren- kosten. Tot een verhoging zal door de
gen in de tarieven die de twee zandvoort- gemeente niet eerder worden besloten
alvorens het door de wet toegestane ,
se taxibedrijven hun passagiers in rekening brengen, heeft het dagelijks bestuar percentage bekend is.
van de gemeente Zandvoort de prijzen
opnieuw vastgesteld. Met de nieuwe tarieven voor een taxirit zijn beide centrales volledig akkoord gegaan. De.tarieven, die eergisteren officieel van
'DE ENGELENBAK"
kracht zijn geworden, luiden als volgt.

14444 p0|itie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
, en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

dorpsplein 2
is iedere dag open

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 4 december 1982:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 5 december 1982:
08.45 uur : stille^ucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met jeugc
koor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden Verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
ZUSTERDIENST
zaterdag 4 en zondag 5 december a.s.:
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel. 023-313233.
APOTHEEK
Zeestraat apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Dorpsritten van het NS-station of busstation naar de volgende bestemmingen
kosten thans: f 6,00 naar kampeerterrein 'De Branding', f 7,20 naar Richebad, f 8,00 naar de buurtschap Bentveld, f 9,40 naar de kop van de Zeeweg, f 7,80 naar kampeerterrein 'Helios'
en f 6,00 naar kampeerterrein 'Sandevoerde'. Voor een enkele rit binnen de
bebouwde kom van het dorp geldt v.a.
heden -ongeacht de afstand- een tarief van f 6,00.
De prijzen voor het taxivervoer buiten
het dorp zijn als volgt geregeld. Enkele
rit buiten de bebouwde kom van de gemeente - aanslag f 6,00, waarvan de
eerste 2400 mtr. vrij en vervolgens een
tarief van f 2,00 per km. Retoerrit buiten de bebouwde kom van de gemeenteaanslag f 6,00, waarvan de eerste 2400
mtr. vrij en daarna een tarief van f 1,30
per km. Voor mensen boven de 65 kan
een reduktie van maksimaal 2Qo/o op
de tarieven worden toegepast. Het
wachttijdtatief bedraagt f 0,45 per minuut (per uur f 27,00).

groeten uit zandvoort

Een prentbriefkaart
uit de vorige eeuw
met rechts de Amsterdamsche Vacantie Kolonie, het huidige Dr. G.J. Plantinghuis. Tot aan
1973 werden er
alleen Amsterdamse
kinderen opgenomen!
Nu zijn ze uit de gehele regio welkom.

j a n, wij willen iwan!

omroepers

De bijeenkomst van de raadskorr|missie
maatschappelijk welzijn afgelopen
woensdagavond was nog maar nauwelijks begonnen of een dertigtal zandvoortse jongeren drong het zaaltje aan
de Haltestraat binnen.

nieuws

Haltestraat 65, tel. 12060

sheila - geit - dimfie
en django

Schoon maa kbed rijf N IVO
vraagt
PERSONEEL met ervaring
tijdens de ochtenduren voor objekt
in Zandvoort
tel. inl. 023-316162
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

vuurdoop voor vvd-wethouder Jan Jongsma •
wethouder,die er steeds grimmiger uit
begon te zien, sloot daarop de vergadering (die op 9 december zal worden
voortgezet). De jongeren lieten bij hun
vertrek een galm achter van het protest-lied 'Jan wij willen Iwan'. Even
nog werd overwogen de bijeenkomst
te heropenen, maar een vastberaden
Van As pakte zijn papieren 'm', 'als
we deze jongeren zo in de maling nemen, vertrek ik, dat is geen stijl'.

aan een hartstilstand. Meer dan de
helft daarvan overlijdt omdat hartmassage en beademing niet of te laat kunnen worden toegepast. Vooral in de
vaak kritieke minuten dat de ambulance onderweg is, kan de hulp van een
leek een mensenleven redden.
Het Zandvoorts Mannenkoor, dat sinds
Belangstellenden
kunnen zich voor de
drie maanden aan een gloednieuw bestaan bezig is, dingt nu al naar nationale nieuwe kursussen in januari en februari
bekendheid. Samen met de artiest 'Din- opgeven bij een van de zandvoortse
getje' het zangerspseudoniem van Frank apotheken of tel. 16085. De kosten
Paardekoper, is men naar da hilversum- bedragen slechts f 25,- en dat is inklusief lesmateriaal, diploma en koffie.
se studio getogen om een karnavalshit
Er wordt in het Gezondheidscentrum
op de plaat te zetten. Op de tonen van
het 'Drinklied' zal zeker in de badplaats van de Kruisvereniging Zandvoort geoefend met moderne oefenmaterialen
nog menig pilsje achterover geslagen
onder leiding van een instrukteur van
worden.
Bë~Hartstichting.
De 54 koorleden schuwen ook zelf het
gerstenat niet, maar werken ondertusOp woensdag 22 december wordt
sen Keihard aan de uitbreiding van hun
voor de vierde maal een Volkskerstzang
repertoir. Een eerste openbare uitvoegehouden, wederom in de Van Pagéehal
ring daarvan kan de zandvoortse geaan de Flemingstraat in Zandvoort-nrd.
meenschap verwachten op 11 januari
Medewerking wordt verleend door o.a.
in het nieuwe jaar, als de zangers het
de Amsterdamse Politiekapel onder leisamenspel zoeken met de akoestiek
ding van kapelmeester G.D. Fokkema.
van de ned. hervormde kerk aan het
Deze kapel, die uit 39 musici bestaat
Kerkplein.
en een harmoniebezetting heeft, zal
Onder leiding van dirigent Dico van
Putten, die de soms nog weerbarstige
tevens de samenzang begeleiden. Verstemmen tot een eenheid moet smeder vermeldt het programma deklamaden, repeteren de entoesiaste plaatsgetie door de voordrachtskunstenares
noten elke dinsdagavond in het GeEls Buitendijk, terwijl de konsertzanmeenschapshuis.
geres Nelly Vrolijk enige liederen ten
Het koor heeft inmiddels ook een begehore zal brengen. Zij wordt daarbij
stuur gekozen. Voorzitter, penningmees- aan de piano begeleid door onze plaatster en sekretaris zijn resp. Michiel Jangenote Sonja Smit-Rietveld. Verdere
sen, J.W. van Putten en Ruud Schiltbijzonderheden zullen nog nader wormeijer.
de.. bekendgemaakt maar het Comité
Volkskerstzang Zandvoort spreekt nu
In Zandvoort hebben al meer dan 75
reeds de wens uit dat heel veel ingezemensen met goed gevolg een kursus
tenen op 22 december naar de Van
gevolgd v'oor het diploma 'Levensred"Pagéehal zullen komen, zodat er sprake
dende handelingen bij hartstilstand'. De zal zijn van een echte 'Volkskerstzang'.
reanimatiekursus is opgezet door de
Nederlandse Hartstichting. Men hoeft
geen lange leerschool te doorlopen. In
'4 maal twee uur (middag en/of avond)
is het onder de knie te krijgen. Per jaar
sterven er in nederland 40.000 mensen

kort &,kiein

J. BLUYS

DRINGEND WOONRUIMTE
te huur gevraagd van januari
t/m maart voor 3 personen,
plm. f 750,- p.mnd. inkl.
Tel. 08370-11594 Greet
Verheyen.

Wethouder Jongsma kreeg zo als kersverse bewindsman een aardige vuurip. Zijn verzoek om zich aan de spelreijels te houden werd met hoongelach
begroet.
'Jan, wij willen Iwan', skandeerde de
meute in luidkeels maar geweldloos
protest tegen 'zijn' beleid. Jan wilde
zelf iets anders, namelijk de vergadering schorsen. Hij kreeg versterking
van vier agenten om de orde te handhaven. De keurig in uniformpak gestoken leeftijdgenoten van de Iwan-jeugd
stonden er maar wat verloren tussen.

Na de nu beter verstaanbare reprise
eiste het woedende gezelschap een
diskussie. Dat werd niet toegestaan
wat opnieuw tot tumult leidde. De

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTIMAN
Telefoon 14365

Staande de verbijsterde vergadering las
de woordvoerder van de verbolgen
jeugd, krakers en sympathisanten van
jongerencentrum Iwanowïtch, een verklaring voor. Een vlammende aanklacht
tegen de gedwongen ontruiming van
het pand aan de Oranjestraat en tegen
het falend gemeentelijk jeugdbeleid.

De nestor van het aanwezige raadsgezelschap, Van As, doorbrak de nerveuze
impasse. Hij greep de mikrofoon om
zich in het kabaal verstaanbaar te maken. De kritiek van de jeugd vond hij
allerminst onterecht 'voorzichtig uitgedrukt, meneer de voorzitter', en
hij stelde voor de protestanten nogmaals,maar nu officieerde gelegenheid te geven het woord te voeren.
Een antwoord mochten zij, zo waarschuwde hij, niet a la minuut verwachten.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

Om het aanwezige publiek en de opgetrommelde regio-ambtenaar te gerieven, mochten daarna nog wel vragen
worden gesteld in informele sfeer. Alsof de avond al niet informeel genoeg
was geweest

Bouwbedrijf
VPOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

. lid.N.V.O.B
winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

Jansen Bouw. bv.
Haarfem...mee.sterlottelaan 16

315428.

sport - spel
In de koerantvan dinsdag was geen
plaatsruimte meer om de positie weer
tegeven van Zandvoortmeeuwen op de
ranglijst van de zondagamateurs. Dit
weekeinde kunnen de voetballers uitrusten en krachten verzamelen voor
het aanstaande duel tegen SEW. De
stand van zaken in de eerste klasse A
luidt als volgt:

JOS
AFC'34
Spartaan
Stormvogels
DRC
SDW
DWS
Zandvoortmeeuwen
SEW
N FC
Aalsmeer
DCG
Lugdunum

9- 14
9- 14
9- 12
9- 11
9- 10
9- 10
9- 9
10- 8
9- 7
10- 7
9- 6
9- 6
10- 6

SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 2206 of 1 4755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

v. d. Werft

mijn bakker
•inds 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Drukwerk voor iedereen!
D R U K K E R IJ

Van Petegem ».v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793. - Zandvoort

c'estbori

Kerkstraat 2a
tel. 14597, Zandvoort

twee jongens van de straat
als de engelenbak weer open gaat
gijs en bart veel sukses!

HELP DE POLEN
DE WINTER DOOR
Het Poolse volk heeft het wederom zwaar te verdurea Te weinig medicamentea Te weinig voedsel. Te weinig
bescherming tegen de ijzige kou.
En opnieuw dreigen juist de zwakkeren
van deze nood de dupe te worden.
Kinderen, zieken, bejaarden, gedetineerden en hun gezinnen. Die mensen

hebben dringend hulp nodig. Van ons.
Samen kunnen- we ze de winter door helpea Met medicijnea Met voedsel. Met
kleding. En met dekens. Om de nood te
lenigen vragen we u om een gift
U kunt helpen door geld te storten
op het bank-en gironummer
539$ van de *Nederlandse

Stichting Hulp Polenl Tegelijkertijd met
deze landelijke campagne zal door vele,
ons bekende, regionale en plaatselijke
comités actie worden gevoerd
Polen lijdt
Dat vraagt om solidariteit

ISOLEREND
DUBBEL GLAS

Naar keuze:
Rapid Pane-Thermobel-Thermopane
Met Komokeur en 10 jaar garantie
Tevens verzorging subsidieaanvraag
voor huurders.
Vraag vrijblijvend prijsopgave!
Dus voor snelle levering en vakkundige
plaatsing naar:
DAG-.NACHT- EN WEEKENDSERVICE
ZANDVOORT TEL. 02507 - 15602

vanaf vandaag zijn
wij
gijs en bart
iedere dag open met
onze
engelenbak
dorpsplein 2
telefoon l 82 98

glas +
isolatie

auronts

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

H. KROON

gijs en bart

amsterdam / nieuwendijk 37 /tel. 020- 240434
zandvoort/kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

GPOEMElïEiN

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
VarbindinQtweg 38
Bloemandaal
Telefoon 023- 260633

"de engelenbak"
is iedere dag open

play-in

Iniatallaf ie bureau

BEGRAFENISONDERNEMING

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

Dirivenvooraen
TELEFOON

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieters werk,
zowel nieuw als onderhoud...

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

HALTISTKAAT 49

V

ZANDVOORT

kamerlingh onnesstraat 38 /zandvoort/
telefoon 02507- 1 8484*

82e jaargang no. 92

dinsdag 7 december 1982

eanduoorrse Noeranr
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per iaar, f 14.50 oer halt iaar, f 37.50 per post

is sociale dienst zandvoort
nieuws
toonbeeld van humaan beleid ? kort & klein
Met ingehouden woede reageerde wéthouder Jongsma afgelopen woensdag
op de perspublikaties over het strafbeleid van de zandvoortse sociale dienst.
Bij de aanvang van de kommissievergadering zag hij nog net kans een verklaring af te leggen voordat de bijeengekomen raadsleden overrompeld werden
door de Iwanowitchjeugd. De felle
kritiek op het strafbeleid -sanktiebeleid heet dat officieel- dié tijdens de
begrotingsbehandeling door het pvdaraadslid Ineke Wind werd geuit, is volgens Jongsma volkomen onterecht.

De socialistiese vertegenwoordigster is
allerminst onder de indruk van Jongsma's verklaring. Op haar beurt meent
zij dat de wethouder een loopje neemt
met de feiten. Er wordt volgens mevrouwWind met ambtelijke gegevens
gegoocheld. 'De 23 mensen die al eerder bestraft werden en bij wie de sanktie in de bewuste periode gehandhaafd
bleef, laat Jongsma gemakshalve buiten

'De zandvoortse afdeling sociale zaken
is een uitstekende dienst, aldus de wéthouder, met een sanktiebéleicf dat de
toets van de eenzijdige'kritiek gemakkelijk kan doorstaan. Helaas heeft de
pvda de kliënten, om wie het eigenlijk
gaat, en de afdeling, die toch al 20
onder druk staat, een zeer slechte
dienst bewezen door de haast en de onnauwkeurigheid van de konstateringen.'

sport — spel

Het werd tijdens de vergadering niet
helemaal duidelijk waarop de boosheid
Van de hoorbaar geëmotioneerde wéthouder zich nu eigenlijk richtte, op de
pers die het schokkende nieuws wereldkundig maakte of op het pvda-raadslid,
dat de kat de bel aan bond.

Zonder te spelen heeft Zandvoortmeeuwen de positie op de ranglijst bij de
zondagamateurs toch enigzins verbeterd. Van de naaste belagers verloren
SEW, MFC en Aalsmeer. Alleen DCG
wist op gelijke hoogte te komen met
de zandvoorters. Lugdunum bereikte
met een ruime zege,op koploper JOS
hetzelfde puntentotaal, maar had daar
wel een ekstra wedstrijd voor nodig.
Het ziet er naar uit dat genoemde zes
klups de strijd tegen het degradatiespook onderling zullen moeten uitvechten, want de kloof met de overige
teams in de eerste klasse A is inmiddels gegroeid. ZVM voert de nerveuze
zes aan, maar slechts twee punten
scheiden het team van Aalsmeer dat
onderaan bengelt. De stand is nu i
als volgt:
AFC'34
.
10-16
JOS
10-14
Spartaan
10 12
Stormvogels
10-12
DRC
10-12
SDW
10-11
DWS
10-11
Zandvoortmeeuwen 10- 8
DCG
10- 8
. Lugdunum
11 - 8
SEW
10- 7
NFC
11-7.
Aalsmeer
10- 6

NICARAGUA stop de vs

Ineke Wind: laat zich de zwarte piet
niet toespelen.

• Het Zandvoorts Kinderkoor geeft
op woensdag 15 december a.s. om
20.00 uur een Kerstkonsert in de Ned.
Hervormde kerk, Kerkplein te Zandvoort onder het motto 'Komt allen
tezamen'. Dirigent is Henk Trommel,
aan de vleugel speelt Willem Poot.
Medewerking aan dit konsert wordt
verleend door de sopraan Tineke Muider. De prijs van een programma (teDe pvda-ster wil niet te boek staan als
vens toegangsbewijs bedraagt f 5,--,
degene die voortdurend de sociale dienst kinderen t/m 15 jaar f 3,--. Aan de
•de voet dwars zou zetten. T gaat er mij
kerk zijn nog programma's verkrijgom dat de mensen die politie'k verantbaar.
woordelijk zijn voor de adviezen van
de RWW- en WWV- kommissies, die i
• Op vrijdag 17 december bestaat er
verantwoordelijkheid ook willen dragelegenheid om in hotel Keur aan de
gen en zich met het beleid bezig houZeestraat kerststukjes te maken. De
dan. Daar kunnen ze zich niet van afplaatselijke afdeling van 'Groei & Bloei'
maken door mij de zwarte piet toe te
organiseert deze avond en het bestuurs' spelen.'
lid de heer J.R. Warmerdam heeft zich
bereid verklaard advies te geven. Belangstellenden dienen een bakje, schaaltje of iets dergelijk mee te nemen en
het materiaal dat men denkt nodig te
hebben, zoals dennegroen, kaarsen,
oasis enz. Dit alles is verkrijgbaar bij
14444 p0Htie (alleen noodgevallen)
de plaatselijke bloemisten. Voor hen
12000 Brandmeldingen
die, om welke reden dan ook, niet
13043 Politie
aan het benodigde materiaal kunnen
14841 Gemeentesekretarie
komen, hebben de organisatoren nog
17947 Informatieburo vvv
wel iets achter de hand. Aan deze
18C83 Stichting wijkraad nw. nrd.
avond, die om 8 uur begint, zijn geen
(023) 242212 Automobielbedrijf
kosten verbonden.
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
• De korpschef van de zandvoortse
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
gemeentepolitie laat weten dat i.v.m.
, en magazijn
Kerstmis de winkels op de navolgende
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
data geopend mogen zijn:
en gebruikte Renaults
maandag 20 december tot 18.00 uur 12135 Zandvoortse Koerant b.v.
dinsdag 21 december tot 21.00 uur
Achterweg 1.
woensdag 22 december tot 21.00 uur

belangrijke adressen

Van de door mevrouw Wind opgelepelde cijfers over het aantal (soms zwaar)
bestraften, klopt volgens Jongsma weinig of niets. Er zou geen sprake van
zijn dat bij meer dan de helft van het
aantal RWW-ers op de uitkering gekort
is. De RWW-kommissie heeft, zo meldt
de liberaal, over de 192 aanvragen in
de periode oktober '81 tot september '
'82 precies 34 maal voor de eerste keer
een bestraffing geadviseerd, dat is
Jongsma ,verbolgen op kritiek
17,5%. Op dit moment wordt in 13
gevallen een sanktiemaatregel toegepast, 11,4% van het huidige RWWkliëntenbestand. Dat wijkt nauwelijks
af van de situatie in Velsen, die in de
pers als toonbeeld-van een humaan beleid werd afgeschilderd.
'Als wethouder konkludeer ik hieruit,
aldus Jongsma, dat de sociale dienst in
Zandvoort goed funktioneert en hoop
ik de andersluidende perspublikatie teniet gedaan te hebben'.

beschouwing. Dat slaat nergens op. Integendeel, het betekent dat sommige
mensen al vreselijk lang van een schijnbedrag moeten zien rond te komen!
De socialist® is van plan aanstaande
donderdagavond, als de onderbroken
vergadering wordt voortgezet, simpelweg 57 dossiernummers te overleggen
om haar gelijk te bewijzen.

interventie. Steun het revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St. Nicaragua Komiteo Nsderland o.v.v. F.SJ-N.

donderdag 23 december tot 21.00 uur
vrijdag 24 december tot 18.00 uur.
donderdag 30 december tot 18.00 uur
vrijdag 31 december tot 18.00 uur.
Op vrijdag 24 december en op vrijdag
31 december is er dus geen koopavond
en moeten de winkels om 18.00 uur gesloten zijn.
zaterdag 25 december van 13.00 tot
18.00 uur (1e kerstdag) - zondag 26
december van 13.00 tot 18.00 uur (2e
Icerstdag) - zaterdag 1 januari van 13.00
tot 18.00 uur (nieuwjaarsdag) zondag 2
januari van 13.00 tot 18.00 uur.
Deze openingstijden gelden slechts voor
winkels :
A. gelegen in het gedeelte van de gemeente, begrensd door de Oranjestraat, het
Raadhuisplein, het gedeelte van de Haltestraat ten zuiden van de Zeestraat, de
Zeestraat, de Burg. Engelbertstraat tot
de aansluiting met de Jac.van Heemskerkstraat, het Burg. van Fenemaplein, de
Boulevard de Favauge, de kop van de
Strandweg, de Boulevard Pau lus Loot
tot de aansluiting op de Seinpostweg,
de Seinpostweg, het gedeelte Thorbeckestraat ten noorden van de Hogeweg en
het gedeelte van de Hogeweg ten westen van de Oranjestraat
B. gelegen buiten het sub. A. bedoelde
gebied, doch gelegen aan een der genoemde straten, straatgedeelten en
pleinen;
C. gelegen aan de Grote Krocht, het
gedeelte vanxle Haltestraat ten noorden van de Zeestraat, het Stationsplein,
en de Boulevard Barnaart tot de aansluiting op de Burg. van Alphenstraat.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

m. crabbendam kwart eeuw employé
bij badplaats vestiging abn
Op 1 december j.l. was het vijfentwintig jaar geleden dat de heer M.A.J M.
Crabbendam als hoofdkassier in dienst
trad bij de Algemene Bank Nederland
N.V., met dien verstande dat de naam
toen nog Twetsche Bank N.V. was.
Tijdens een bijeenkomst in restaurant
Queenie werd de jubilaris, die vergeze\d was van zijn echtgenote, zijn moeder en zijn kinderenf toegesproken
door de direkteur van het kantoor
Zandvoort, de heer M.F. Vuisting. Spreker vond een vijfentwintig-jarig dienstverband op zichzelf geen verdienste.

mevr. Kraan-Meeth
maar wel de wijze waarop de heer
Crabbendam zijn funktie had vervuld. In het kort schetste de heer
Vuisting vervolgens de loopbaan van
de jubilaris: begonnen bij burgerzaken in Zandvoort, daarna ter vervulling van zijn dienstplicht geplaatst
bij de luchtmacht in Brabant waar
hij zijn vrouw leerde kennen. Na afloop van de dienst werd het toch
weer Zandvoort en wel bij de drukkerij van de heer Van Deursen met
wie de heer Crabbendam nog steeds
kontakt heeft en van wie hij indertijd het penningmeesterschap van

TZB heeft overgenomen. Kansen
voor promotie heeft de jublerende
hogfdkassier wel degelijk gehad
maar zijn verknochtheid aan Zandvoort en aan zijn werk weerhielden
hem de aangeboden funktie van beheerder bij één der kantoren van de
ABN aan te nemen. 'Wij zagen u
nooit ontstemd of opgewonden, u
doet uw werk vaktechnies goed en
u bent er in geslaagd een prima relatie op te bouwen met zowel de kliënten als met het personeel' aldus direkteur Vuisting, die zijn woorden
vergezeld deed gaan van een cheque.
Ook de prokuratiehouder van het
kantoor Zandvoort, de heer A.W. Kroder, richtte waarderende woorden tot
de jubilaris en bood namens direktie
en personeel een fraaie barometer
aan. De heer Rem, vroeger in Zandvoort maar thans bij de ABN in Haarlem werkzaam, voerde het woord namens een aantal oud-gedienden en
herinnerde er aan hoe hun vroegere
kollega via de kouponafdeling en allerlei administratieve toestanden bij
de kas verzeild was geraakt. Ook zijn
goede zorgen voor de loterijklup
werden even naar voren gehaald. Een
fraaie wandversiering en een koevert
met inhoud ('We zagen je onlangs op
een antiekbeurs dus je zult er beslist
een goede bestemming voor weten')
vertolkten de waardering van de oud-

kollega's. In zijn dankwoord memoreerde de heer Crabbendam de vele
veranderingen die zich in de afgelopen vijfentwintig jaar hebben voltrokken (tot 's avonds half zeven
werken was toen de gewoonste zaak
van de wereld) en bracht dank aan
alle medewerkers voor de prettige
samenwerking. Na het officiële gedeelte, dat werd bijgewoond door
o.a. direktie en kollega's van het
distriktskantoor en het kantoor
Haarlem, maakten veel kliënten van
de gelegenheid gebruik de heer Crabbendam en familie de hand te drukken. Gezien de talrijke bloemstukken en kadoos lieten ze het niet bij
een handdruk alleen.

kick boksen snelst groeiende
sport in zand voort
Afafa, de academy for asian fighting
arts, gevestigd in de Brugstraat, kent
een spektakuiaire groei van het aantal leden. Waar een groot aantal
zandvoortse verenigingen zich juist
het hoofd breken over de oorzaken
van de terugloop in belangstelling
met name van jongeren, gaat het
Afafa voor de wind.

abonnement)

De'fitness'-rage neemt af, het aantal
karateka's blijft konstant, maar er
is in het sportcentrum een gigantiese
toeloop van aspirant kick-boksers.
De Afafa-leia'ing kon de stroom, die
na de zomer pas goed aanwaste, nauwelijks de baas. Men heeft voorlopig
zelfs een ledenstop voor dit onderdeel moeten instellen. Er zijn op dit
moment liefst 100 vaste leden, een
volstrekt jeugdige aangelegenheid,
want de leeftijden variëren tussen de
12 en 25 jaar. Niet alleen mannen
voelen zich door het kick-boksen
aangesproken, er is ook een fors aantal vrouwen van de partij.

Handelsdrukwerk

Op 31 mei 1976 vonden in Nederland voor het eerst officieel georganiseerde kick-bokswedstrijden plaats
onder grote belangstelling van pers
en tv. Sinds die dag is de sport niet
meer weg te denken uit de lage landen. Sterker nog, Nederland geeft
de toon aan in Europa en behoort
met Thailand en Amerika tot de wereldtop. Er is hier blijkbaar een vruchtbare_voedingsbodem voor deze tak van
de gevechtssporten.
Ook dé hoofdtrainer van de 'academy'.
Peter Koopman, kan de eksplosieve populariteitshausse van deze agressief aandoende sport niet een twee drie verklaren. Hij vraagt zich af of het wellicht
een afspiegeling is van hetgeen in de
samenleving aan het veranderen is, met
een aksent op de toenemende agressie.
'Agressie is natuurlijk niet alleen negatief/al heeft het in onze kuituur de
betekenis van een enge ziekte gekregen,
aldus Koopman, het blijft een belangrijke drijfveer in het leven. Het kanaliseren ervan kan tot positieve resultaten
leiden op elk gebied.' Hij hecht grote
waarde aan het sociale aspektvan de
gevechtssporttraining en de groepsbinding die er bij hoort. We trainen niet
tegen elkaar, maar mét elkaar, we zijn
op elkaar aangewezen'.
In tegenstelling tot wat menigeen zou
verwachten, vallen er bij het kick-boksen maar weinig blessures. Het vergt
een uitzonderlijke lichaamskonditie en
veel zelfbeheersing in de 'stress' situatie
die de gevechten oproepen. Ook die
stress moet in banen geleid worden
volgens Koopmans filosofie.

GEVONDEN VOORWERPEN
Afgelopen maand werden navolgende '
verloren voorwerpen en huisdieren bij
. het politieburo gedeponeerd. Ze kunnert vanaf heden door de eigenaars aan
het buro Hogeweg - telefoon 1 3043
worden afgehaald. Ook voor inlichtingen kunt u daar terecht.
. honden, aanhangwagen, helmen, sleutels, goudkleurig plaatje met inskriptie, twee riempjes, portemonnees,
rode damestas; parkiet; twee uitgewerkte proefwerkschriften, sportschoenen,
armband, bontmuts, portefeuille, hoedje, oorbel, herenring, bril.
Kijkdagen gevonden fietsen, iedere 2e
en 4e woensdag van de maand tussen
14.00 en 15.00 uur.

D R U K K E R IJ

Van Petegem

bv

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,-.
De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)
Nu kan dit natuurlijk evengoed bereikt
worden in sporten als karate, judo of
•boksen. Maar kick-boksen legt niet zoveel nadruk op de wedstrijdregels. Zo
mag bij karate niet worden geworpen,
bij judo uitsluitend, en bij boksen mag
men niet met de benen trappen. Het
ontbreken van dat soort beperkingen

maakt van kickboksen een veelzijdige
gevechtssport die hoge eisen stelt aan
• beoefenaars en leraren.
Kick-boksen is vooral een gevecht met
jezelf, zo meent Koopman, 'Bij Afafa
wordt keihard bewezen, dat kick-boksers geen straatvechters zijn.'

adoptieaktie van amnesty
in openbare bibliotheek
De adoptiegroep van Amnesty International Zandvoort vraagt vrijdag 10 en
zaterdag 11 december aandacht van de
burgerij voor de rechten van één mens.
Een adoptiegroep zet zich in voor één
persoon waar ook ter wereld, waarvan
het vermoeden bestaat dat deze niet
volgens de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens wordt behandeld.
De Universele Verklaring werd op 10
december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties afgekondigd. Allereerst wordt onderzocht
op wat voor gronden een persoon wordt
vastgehouden of is terechtgesteld.
Zijn deze gronden niet in overeenstemming met de Universele Verklaring, dan
informeert de adoptiegroep vervolgens
naar de gezondheid en redenen van vervolging van de persoon, bij de officiële
instanties in het betreffende land.
Wanneer inderdaad blijkt dat de persoon
niet volgens de Universele Verklaring
wordt behandeld, wordt de persoon geadopteerd. Er wordt dan gepleit voor
vrijlating.
Vrijdag 10 en zaterdag 11 december
kan de adoptiegroep u in de de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te
Zandvoort, tel. 14131, nader informeren over Alfonse Libanje, te Rwanda
(Afrika), waar de groep nu mee bezig
is.
Er wordt een brief gezonderwiaar de
President van Rwanda, met een ver '
zoek om zijn vrijlating, ondertekend '
door zoveel mogelijk mensen die achter

HUN STRIJD
KOST GELD

het werk van Amnesty International
staan.
Verder kan men tijdens de openingsuren
van de bibliotheek de tentoonstelling
bekijken van kunstenaars die op hun
eigen wijze het thema van 10 december
hebben uitgedrukt. Veel van deze werken zijn ook te koop.
Bovendien bestaat de mogelijkheid een
informatiefilm te zien over het werk
van Amnesty International. Kontaktadres: Janny Laurier, Sophiaweg 55,
tel. 1 30 82.

adviesdiensten
WETSWÏNKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uu r
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

De dictatuur in El Salvador verdrijf je niet met
woorden. In de bevrijde provincie Chalatenango is
een schreeuwend tekort aan medicijnen, voedsel,
schoenen maar ook aan munitie. De duizenden
slachtoffers (onder wie de vier Nederlandse
journalisten) die in dat gebied vielen mogen niet
voor niks zijn gestorven. In Nederland kan je
makkelijk tégen geweld zijn. In El Salvador kost
die strijd behalve veel bloed ook geld.

Steuncomité Vrij Chalatenango

GIRO 2936572
t.n.v. El Salvader Komité Nederland (ow bevrijd gebied)

82e jaargang r»o. 93

vrijdag 10 december 1982
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nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
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zvm wil vaart zetten
achter renovatie klupgebouw

foto Jqcob Koning
• De Hannie Schaftschool organiseert
op donderdag 16 december een kerstbingo avond. Ook het rad van avontuur
en een grabbelton voor de kleintjes is
niet vergeten. De organisatoren kunnen
nog wel een aantal prijsjes gebruiken en
doen daarvoor een beroep op de zandvoorters. Een telefoontje naar 12862
of 13708 is genoeg. De opbrengst van
de avond komt ten goede aan de school
en de leerlingen. De avond begint om
19.00 uur aan de Cornelis Slegersstraat
11.

Vrijwel ongemerkt is het plan voor de
renovatie van het kluphuis van Zandvoortmeeuwen als politiek punt uit de
belangstelling verdwenen.
In mei jongstleden nog'werd er druk
over gediskussieerd. In het toenmalige
kollege gingen stemmen op om aan het
kluphuis voorrang te verlenen boven
nieuwbouwvan buurthuis 'tStekkie.
Ook toen was men het er roerend .over
eens dat renovatie dringend noodzakelijk was. Prioriteit nummer 1 werd het
echter niet.

• De rooie Vrouwen Zandvoort organiseren a.s. maandag 13 december een
open avond voor vrouwen. Zij willen
praten over de mogelijke samenwerking
tussen de diverse zandvoortse vrouwengroeperingen. De gespreksavond wordt
gehouden in 'tStekkie aan de Fahrenheitstraat 7. Aanvang 8 uur. Men rekent
op een grote opkomst.

Onder het bewind van de nieuwe politieke kombinatie verdween 'tStekkie
al gauw in de ijskast omdat de eksploitatie en, naar wethouder Jongsma tot
veler verrassing meedeelde, de bouwinvestering te duur was. De renovatie van
het ZVM-tehuis bleef wel overeind.
Het investeringsplan voor de jaren '83
t/m '87 werd onlangs voor kennisgeving aangenomen. Daarop prijkt de
vernieuwbouw in 1983 voor de somma van f 400.000.-. De vraag is eigenlijk allang niet meer óf maar wanneer
men de handen uit de mouwen mag steken. In die termen sprak ZVM-voorzitter Nijboer op de laatste ledenvergadering ook over het plan. Hij richtte een
verzoek aan b en w om een beetje
haast te zetten achter de beleidsafwikkeling. Het definitieve voorstel, dat nog
in de raad behandeld zal worden, moet
nog naar Gedeputeerde Staten en ZVM
wil toch wel in de eerste helft van '83
het begin van de verbouwing zien.
Sportwethouder Jongsma ziet weinig
politieke problemen. Hij verwacht vrijwel unanieme inschikkelijkheid van da
raadsleden. En dat lijkt toch op zijn
minst merkwaardig. In de praktijk betekent de hoge investering immers dat

waterstanden
dec.
11
12
13
14
15
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00.12
01.11
01.58
02.39
03.15

L.W. .
08.10
09.10
09.58
10.39
11 16

H.W.
12.38
13.30
14.14
14.51
15.24

L.W.
20.38
2-1.31
22.16
22.52
23.24

>| burgerlijke stand
30 november - 6 december 1982
ondertrouwd: Joseph Willem van
den Bergh en Arine Martine Coster, Jeff
Borkent en Bösecke, Carla Geertruida;
Antonius Hermanus Wiersma en Marijke
Bakker
gehuwd: Albert Prins en Maria Louise Wilhelmina Rademaker.
geboren: Dieudinnée Mariëtte dochter van G. C. Kramer en C.M. Bluijs
Harriè'tte Jantine dochter van J.H. van
der Sluis en A.M.J. Brinkman.
overleden: Joan Schaap, oud 71 jaar.

eanduoortse Noerartf

het sportveldenkompleks tot in lengte
van dagen is uitgeschakeld als mogelijke
lokatie voor woningbouw. Heel aangenaam voor de meeuwen die niet graag
willen verkassen Het zij ze van harte
gegund. Het pas afgesloten 5-jarige
kontrakt tussen gemeente en ZVM

over huur en verhuur van het kompleks
laat formeel natuurlijk wel ruimte voor
een ander gebruik van de velden. Maar
het gemeentebestuur dient dan wel te
zorgen voor andere grasmat en een
nieuwe akkommodatie. Geen zinnig
mens die daarin gelooft.

Zo wordt het zoveelste voorschot genomen op het struktuurplan, de ideeen over de toekomstige ruimtelijke ordening van de badplaats. Portefeuillehouder Machielsen wordt al heel wat
werk uit handen genomen.

zandvoortse artsen terughoudend
over komst praktijk in nw. noord
De plaatselijke huisartsen wensen zich
tegenover de Koerant niet uit te laten
over de voorgenomen vestiging van een
huisartsenpraktijk in Zandvoort nieuw
noord.

tigingsbeleid. Eerder nog zal het ziekenfonds daarvoor ingeschakeld worden, •'
dat al enige tijd van de minister toestemming heeft de groei van het aantal fysiotherapeuten aan banden te leggen. In de
nieuwe wet wordt overigens niet alleen
gekeken naar de verhouding tussen aantal hulpverleners en het bevolkingsaantal maar ook naar de spreiding over een
gemeente.

Niet geheel ten onrechte menen de dokters dat het om een heel gevoelige zaak
gaat en dat voorbarige opmerkingen zowel naar de nieuwe artsen als onderling
veel kwaad bloed kunnen zetten. De
_yraag van de Koerant om een reaktie
was niet onlogies. De zittende huisartsen
hebben zich in het verleden met hand
en tand verzet tegen een nieuwe vestiging. Zelfs een artsenspreekuur in de
nieuwbouwwijk, door henzelf te vervullen, dat keurig was opgevoerd in het
kollegeprogram '78-'82, kon in hun
ogen geen genade vinden. Een eigen arts
voor de zowel in geografiese als psychologiese zin geïsoleerde wijk leek zodoende lange tijd niet mogelijk.
Enkele artsen benadrukten dat zij, nu
vestiging toch plaatsvindt, geen goed-of
afkeuring willen uitspreken alvorens
met de nieuwe kollega's gesproken te
hebben. Deze behoedzame houding is
vooral van belang omdat een loyale
samenwerking tussen de huisartsen van
groot gewicht is voor een optimale
waarnemingsregeling. Dp lokale dokters
zijn wat dat betreft overigens ook zelf
verdeeld in twee groepen. De komst
van Van Bergen en mevrouw ScipioBlüme kan een aanleiding zijn om tevens het oude zeer tussen deze twee
partijen uit de weg te ruimen en met

een schone lei te beginnen. Hetgemeentebestuur zou, om met cda-er van As
te spreken, daartoe de loopplank uit
kunnen leggen.
Datzelfde dorpsbestuur loopt intussen
met de nieuwe wet voorzieningen gezondheidszorg op zak. Passages daarin
over een gemeentelijke bevoegdheid
inzake de eerstelijnszorg (al die zorg
waarvoor men geen verwijsbriefje nodig
heeft) hebben hen danig verward. Zelfs
als de regio Kennernerland als proefregio voor de invoering van de wet wordt
aangewezen, zal het kollege voorlopig
niets te vertellen krijgen over het ves-

In een nota van het regionaal overleg
gezondheidszorg kennemerland uit
1981 staat de cijfermatige verhouding
voor Zandvoort weergegeven. In de
badplaats geldt een gemiddeld aantal inwoners per huisarts van ruim 2700.
Korrekties daarop dienen plaats te vinden voor de inwoners van Bentveld/die
grotendeels aangewezen zijn op artsen
in Aerdenhout,en voor de toestroom
van zieke badplaatstoeristen. Op basis
van de norm, zo wordt in de nota gesteld, is er in Zandvoort ruimte voor
een ekstra artsenpraktijk. Die norm,
2200 - 2400 inwoners per huisarts,
komt uit de ministeriële 'schets voor
de eerstelijns gezondheidszorg'. De
landelijke huisartsenvereniging heeft
zelfs als ideaal 2000-2200 patiënten.
En de nieuwe dokters die in januari in
noord beginnen menen dat hun praktijk het beste zal gedijen bij 1800 patienten, zodat de beide deeltijdartsen
voldoende aandacht kunnen schenken
aan de , ook vaak psychiese en sociale,
problemen.

• De kerkeraad van de Hervormde Gemeente Zandvoort heeft een kommissie
bijeengeroepen om het naderende afscheid van Ds. C. Mataheru op zondag
16 januari 1983 te helpen voorbereiden.
Een van de eerste daden van de kommissie is geweest om een rekening te
openen bij de Algemene Bank Neder- >
land N. V. te Zandvoort onder bankgironummer 56.57.39.492. Het postgironummer luidt Algemene Bank Nederland N. V. - Haarlem, nr. 4000.
Zij, die deze predikant hun erkentelijkheid willen betuigen voor de ruim 14 jaar
dat hij hier werkzaam is geweest kunnen
dit doen door een bijdrage te storten op
een van deze rekeningen met vermelding
'Afscheid Ds. C. Mataheru'. Namens de
kommissie: l. Amiabel-Paap, S. BerlottRijkmans, L. de Vries-den Hartog, W.
Kames, J. Lasthuis, L. Schuiten.

Vrijwillige Hulpverlening
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jaar mag niet in speelballen
w9

^^9^

H

Gok- en speelautomaten zijn zeker in
toeristenoorden al lange tijd een alledaags verschijnsel. Vooral bij jongeren
Tslitfbehoefte aan het eertijdsTnecfia- ~
niese maar nu grotendeels elektroniese Tijdverdrijf eksplosief toegenomen.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 12 december a.s.:
10.00 uur: Ds. P.J. Mackaay uit Leiden

Het uitbaten van hele en halve gokpaleizen, waar een ware kakafonie van
bliep- en zoemgeluiden over de allang
niet meer argeloze bezoeker wordt
uitgestort, is eigenlijk nooit bijgeschreven op de lijst van eerzame beroepen.
Gelegenheid geven tot gokken en ijdele bezigheden hoort daar nu eenmaal
niet bij.
Dat heeft natuurlijk alles te maken met
de kalvinistiese opvatting dat kapitaal
vergaren alleen dient te geschieden door
middel van noest ploeteren en ijverig
sparen. De enige toegestane geluksfaktor daarbij is de goddelijke genade.
Dat nu juist de speelhallen'in een slechte reuk staan heeft ook van doen met
rangen en standen De gegoede en geachte burgerij verpoost zich in kasino's,
legaal of niet, en dat wordt eerder met
bewondering en afgunst bejegend
dan met het ophalen van de neus. De
jackpot, die eenarmig bandiet,is blijkbaar van lager allooi.
Het staat echter buiten kijf dat de
eksploitanten van de speelautomaten
ook zelf schuld hebben aan hun minder goede naam. Jarenlang balanceerden ze OD of onder de wet en betaalden onder de toonbank soms forse
sommen gelds. Een strafbare handeling die evenwel door veel plaatselijke
autoriteiten oogluikend werd toegestaan.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 12 december a.s.:
10.00 uur : Ds. R.C.T. Ootjers - Zaandar
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 11 december a.s.:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang,
zondag 12 december a.s.:
08,45 uur . stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Ceaciliakoor.
PROTESTANTENBOND
zondag 12 december a.s.:
10.30 uur : Niko van Noordenne d.g.
Amsterdam

^medische dienst
sument beschermd tegen de uitwassen
van het gokbedrijf. Het gemiddeld verlies per uur mag niet hoger zijn dan
f 50,-, de uitbetaling is eveneens vastgesteld op maksimaal f 50,- Onder de
16 jaar heeft men geen toegang tot de
gokafdeling en gelegenheden waar veel
jongeren komen zoals sportkantines en
buurthuizen krijgen geen vergunning
voor gokkasten, alleen behendigsheidss
spelen zijn daar toegestaan.

de bedrijven om zich aan de regels te
houden. De speelballen in Zandvoort
zullen worden gesplitst, voorin de vrij
toegankelijke behendigheidssOelen en
een apart gedeelte voor de gokautomaten achterin.
Heino roert nog een gevoelig punt aan.
'4k merk dat in zo'n doro als het onze
een plek moet zijn waar jongens en
meisjes elkaar kunnen ontmoeten. Dat
verschuift, zomers staan ze voor het
raadhuis, daar worden ze weggestuurd.

De Nachtuil is er ook niet meer. Nu
hangen ze bij mij voor de deur. domweg
als ontmoetingspunt. Als bedrijf hebben we daar niets aan. integendeel.
Het lijkt nu of het probleem zich konsentreert rond de automatenhallen,
maar dat is het punt niet, de jeugd
heeft hier geen ontmoetingsplaats. Als
eksploitant heb ik daar geen afdoende
antwoord op. Vooral de jongeren van
12 tot 16 jaar staan in de kou, die kunnen é"cht nergen heen.'

In Zandvoort staan zo'n 50 'helse'machines opgesteld. De Play-ln neemt
ruim 400 apparaten voor zijn rekening
in drie vestigingen aan de Haltestraat,
Kerkstraat en Zeestraat. De helft daarvan bestaat uit gokautomaten.
heid hebben gedaan. De ontwikkeling
De Werkgroep Huisvesting Zandvoort
Eigenaar Leo Heino ziet de komst van
rond Groot Kijkduin van de laatste tijd
noemt
in
een
open
brief
aan
het
kollede nieuwe wet die na goedkeuring door
heeft ons vertrouwen in de politieke
de 1e Kamer na een overgangstijo van <?ge van b en w ide gemeentelijke blun2jaar in werking treedt, met optimisme der, waardoor de verbouwing van Groot wil van het kollege niet bepaald vergroot. Hierbij komt dat sinds het nieuKiikduin voorlopig van de baan is, een
tegemoet.
we
Kollege gevormd is er geen stuuronverteerbare zaak.
'Het is een uniek stukje Wetgeving. Er
groepsvergadering
heeft plaats gevonis bij vrijwel elk onderdeel van de wet
e Dit weekend gaat de aktie' Zandvoort vooraf intensief kontakt geweest met
Als er sprake zou zijn van opzet om als- den. Wij kunnen ons een zekere inwerktijd van de nieuwe wethouders voorvoor Polen' van start. Zandvoórtse
nog nieuwbouw OD dit terrein door te
de eksploitanten. We hebben meegestellen maar er zijn grenzen aan ons
sportverenigingen en vele vrijwilligers
drukken,
staat
dat,
aldus
de
werkgroep,
dacht over het vraagstuk van de wetsgeduld.'
zullen zich inspannen voor een huis-aan- ontduiking, uit eigen belang de gaten
gelijk aan een sociale misdaad in het
"huis-kollekte en tevens trachten donalicht van de enorme woningnood. De
in de wet zoveel mogelijk gedicht. We
In de stuurgroep willen de werkgroepties van het lokale bedrijfsleven los te
geloofwaardigheid van de demokratie
wilden ook zelf af van de schnabbekrijgen. De initiatiefnemers, de Lionsleden Groot Kijkduin aan de orde stelkomt in het gedrang als b en w menen
laars die even snel hun zakken wilden
len. Daarbij zou de mogelijkheid bekeleden Willem Pijper en Piet Koper, hohet raadsbesluit tot verbouwing aan
vullen, dat bracht de bonafide bedrijken moeten worden om zonder ingrijpen een bedrag van minstens f 35.000,hun laars te kunnen lappen. En het
ven in diskrediet. Ik heb het heel lang
bijeen te brengen, waarvoor levensmidpende verbouwing het gebouw aan de
volgehouden om te werken met tegoed- zou niet de eerste keer zijn, zo gaat het
delen gekocht zullen worden. Per
huidige
bewoners te verhuren. Zij wijschrijven,
dat
de
bestuurders
raadsbebonnen voor vrije spelen, maar toen in
vrachtwagen vertrekken zij dan naar
zen op de nieuwe richtlijnen van rijkssluiten negeren of dat ambtenaren onde horeka overal onderhands werd uithet poolse dorp Chalupwi aan de tsjecho- betaald, werd dat onhoudbaar. Wie
wege die zelfwerkzaamheid van de bejuiste informatie aan raadsleden verslowaakse grens. In Polen zijn op dit
woners centraal stelt om de huren bestrekken.
De
groep
wijst
op
de
gang
niet meedeed kwam met de rug tegen
moment zelfs de meest elementaire letaalbaar te houden. Andere agendade muur te staan. De nieuwe wet móést van zaken rond de sloop van Sonnevensmiddelen nauwelijks te verkrijgen.
punten die voorgesteld worden zijn: de
wende en de Karel Doormanschool,
er wel komen om aan die ongewenste
Een kant en klaar voedselpakket kost
het te laat regelen van inspraak bij de
voortgang van de struktuurstudie, de
situatie een einde te maken.'
ca f 20,-. Voor een volle vrachtwagen
struktuurstudiejBnjTet_gesjgejrriel bij
splitsing van EMM-flats, nieuwe bouwzijn zeker 1500 van die pakketten noHet weren van jongeren onder de 16 zal l de aanleg van een nieuwe circuitbocht. plannen, de woningdistributie en het
met de grootst mogelijke zorgvuldigfunktioneren van de stuurgroep. Naar j
dig. De aktie 'Zandvoort voor Polen'
aanleiding van dit laatste punt^rneldt^ __
heid moeten gebeuren, al is er geen wakan zo in ieder geval voor een klein
De werkgroep heeft er vanaf het begin
terdicht systeenTteljëdenkën. Blf
stukje Polen een Hongerwinter voorop aangedrongen dat Groot Kijkduin
de brief, dat uit de kollégeonderhandeovertreding is overigens niet alleen het
zou worden aangekocht omdat het op "lingen duidelijk is geworden dat het
komen.
nieuwe kollege de woningnood van minkorte termijn geschikt was voor 20
« Zoals bekend zal op 22 december de bedrijf strafbaar maar ook de jeugdige
speler. Dat maakt het volgens Heino
woningzoekenden. In de Stuurgroep 1- der belang acht dan het vorige. Het
jaarlijkse Volkskerstzang worden gemakkelijker om ze buiten te houden,
feit dat de stuurgroep na de machtswisen 2 persoonshuishoudens is men
houden. Nog niet bekend was dat voor
seling nog geen enkele keer bijeen is
het is een stok achter de deur. De eksdaarna akkoord gegaan met de verbejaarden en hen die moeilijk ter been
ploitant kan voor drie jaaj-zijn vergunbouwing tot 17 appartementen. Liever geweest is daarvoor illustratief.
zijn en niet over eigen vervoer beschikning kwijt raken en dat is gezien de
dan sloop en onbetaalbare nieuwbouw
ken 's avonds om kwart over zeven een
te moeten aanzien. Nu het pand gebus vertrekt vanaf het Huis in de Duinen, enorme investeringen in nieuwe uitbetalende machines genoeg reden voor
kraakt is, wil de werkgroep opnieuw
om vijf minuten voor half acht vanaf
Reisbureau Kerkman aan de Grote
overleggen met het kollege. 'Wij zouden het een goede zaak vinden als
Krocht en dan rechtstreeks koers zet
naar de Van Pagéehal in de FlemingKijkduin op deze manier goedeen
BAKKIES voor NICARAGUA
straat. Op dezelfde manier zal na afgoedkope huisvesting kon bieden .
Dagelijks Invallen door Somozisten vanloop de terugreis geschieden. Verder
•utt Honduras.
vermeldt het Komité Volkskerstzang
•Öeen telefoon om te waarschuwen.
'Als leden van de stuurgroep hebben
Caarom 27 MC BAKKIES voor veiligheid,
Zandvoort dat de samenkomst in acht
wij meegedacht met het gemeentelijk
ïnaar ook voor onderwijs en gezond.
uut begint maar dat de deuren reeds
beleid m.b.t. huisvesting. Als zodanig
. VARA. NIVON, Ned. Cult. Sportb.
om kwart over zeven opengaan. De
hebben wij, door zitting te nemen in
worden bakkies ingezameld.
programma's, tevens bewijs van toedeze stuurgroep, ook een zekere ver•Geld Is nodig voor ombouw en venendln9
gang, zijn a raison van f 2,50 vanaf
antwoordelijkheid op ons genomen.
GIRO 3580163
morgen 11 december verkrijgbaar bij
Zoals U misschien bekend is, waren ont.a.v. Stichting Nicaragua Komitée No'derland.
het kantoor van de vvv, Schoolplein 1
ze ervaringen in het verleden met het
Postbus 13005 Utrecht
en op 22 december 's avonds in de Van
gemeentebestuur zo teleurstellend dat
o.v.v. Bakklea voor Nicaragua.
Pagéehal.
wij dit met een grote terughoudendDe herziene wet op de kansspelen die
vorige maand de 2e kamer passeerde
maakt een eind aan deze half-kriminele
sfeer door het uitbetalen te legaliseren.
Tegelijkertijd wordt de spelletjeskon-

geluid van huisvestingsgroep

steun
ons werk
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DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
ZUSTERDIENST
zaterdag 11 en zondag 12 december
a.s.: voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige tel.
023 - 313233.
APOTHEEK
Zandvoórtse Apoteek; H.B.A.
Mulder, tel. 13185

b elan grijke a dresse n
14444 Politie (alleen noodoavdUn)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gam«M)ntns«knrtam
17947 tnformatfebura vw
(023) 242212 Automobinlbftdrijf
Flintorman. Zandwoortaalaan
365, Bentvald.
12323 Rinko autotachniak,, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopeantnim, ni«MW4»
an gebruikt* R«n«ults
12135 Zandvoort»» (Courant b,».
Achterweg \.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ 10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.
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bouwplan van 77 woningen in 4 typen
op het terrein en over het voorstel om
de grond van de gemeente te kopen.
Een zandvoorts architektenburo zette
daarvoor een aantal ideeën op papier.
Nog niets definitiefs, maar een schetsontwerp dat wel de aantrekkelijke
mogelijkheden laat zien. Op de plek
De aankoop taad het-fiat van de provinvan het hoofdgebouw zullen, naar het
ciale overheid al gekregen en er werden
zich laat aanzien, woningen voor één
driftig plannen ontwikkeld om 20 snel
e.^weepersoonshuishoudens verschijmogelijk woningbouw te realiseren.
~~nen, in het talud aan de Dr. Gerkestraat
^gezinswoningen. De trappen blijven naar
het idee van de ontwerper bestaan.
,
A.s. dinsdag vergaderen de leden van
woningbouwvereniging EMM over een

In februari van dit jaar kocht de gemeente Zandvöort op de huizenveiling
via bemiddeling van een heemsteedse
makelaar het hoofdgebouw van het
vroegere kompleks de Schelp en het
voorliggende terrein voor een koopje,
f 225.000,-.

plan voor jeugdcentrum
nog steeds springlevend
Jeugdcentrum Iwanowitch is niet van
plan het hoofd in de schoot te leggen
na de gedwongen ontruiming van het
pand aan de Oranjestraat.
De jongeren hebben bij de gemeente de
plannen van de nog op te richten stichting Iwanowitch gedeponeerd en een
subsidieaanvraag ingediend. Voortdurend verwijzend naar de tekst van het
sociaal-kulturele plan voor de jaren
'82-'85, dat bol staat van de goede
intenties, schetsen ze in een uitvoerig
kommentaar een beeld van de kloof
tussen ideaal en werkelijkheid van het
zandvoortse jeugd- en jongerenbeleid.
Het sociaal-kultureel plan is door de
raad als beleidsuitgangspunt geaksepteerd. Iwanowitch citeert dan ook
gretig: 'zonder voldoende akkommodaties is een breed aanbod van sociaalkultureel werk niet mogelijk; opbouwWerk is van belang voor de uitbouw
van het kulturele leven in Zandvöort;
het streven moet gericht zijn op een
gevarieerd aanbod van aktiviteiten,
waarvan iedereen al naar gelang de
interesse gebruik kan maken; aandacht
dient er te zijn voor voorzieningen en
aktiviteiten gericht op sociale, rekreatieve en kreatieve ontplooiing en ontmoeting van jongeren' enzovoort.
Aardig opgeschrevenfvindt Iwanowitch,
maar er is nog steeds sprake van een
selektief subsidiebeleid waarbij het
open jeugd- en jongerenwerk helemaal
niet aan bod komt. De jeugdcentrumleden vragen de gemeenteraad om de
mooie beleidsadviezen zo snel mogelijk in praktijk te brengen. Om te beginnen zou het dorpsparlement in
kunnen spelen op de initiatieven van
Iwanowitch, een noodsubsidie moeten
toekennen en een geschikte ruimte zien
te vinden.
Geheel volgens de regels van het spel
heeft de stichting in oprichting haar
voorgenomen aktiviteiten op een rijtje gezet, de doelgroepen vermeld en
een schatting gemaakt van het aantal
deelnemers. Men denkt aan het houden van informatie- en forumavonden
over miljeu, ontwapening, werkeloosheid, huisvesting e.d. en aan het onderbrengen van belangengroepen omdat er een groot tekort is aan kleine
ruimtes voor permanent gebruik. Voor
het volgen van kursussen in de ambachtelijke of kreatieve sfeer moeten
de zandvoorrers meestal naar Haarlem, Iwanowitch wil daar een oplos-

sing voor bieden. Ook hoog genoteerd,
staat een ruimte voor het optreden en
oefenen van muziekgroepen en een
ontmoetingsolaats voor 15 tot 29-jarigen.
Verder zijn de initiatiefnemers van
plan disko-avonden zonder winstoogmerk te organiseren voor 10 - 16-jarigen (alkoholvrij) en voor 17 - 29-jarigen, films voor kinderen te draaien en
uit het alternatieve circuit, de kindermiddagen die een groot sukses waren
voort te zetten en kindertoneel op
poten te zetten.
Al die aktiviteiten zijn, om het de welzijnskommissie makkelijk te maken,
vast in punten 'gewogen'. De konklusie van het jeugdcentrum luidt dat het
volgens de officiële normen top-prioriteit verdient Een bijgevoegde begroting laat zien dat de gemeente op de
aktiviteiten tot april '83 zo'n f 6.000.zou moeten bijpassen.
Iwanowitch mag dan (tijdelijk? ) een
dak boven het hoofd missen, de jeugdcentrumplannen zijn zo te zien nog
springlevend. Het initiatief is tot nu
toe steeds overscnaduwd door de diskussie over nieuwbouw van 't Stekkie.
Het aanhalen van de touwtjes van de
gemeentebeurs heeft er zelfs toe geleid
dat 't Stekkie en Iwanowitch meer en
meer als een tegenstrijdig belang van
rivaliserende groepen gezien werd.
Voor een aantal politici kan dat misschien een welkome ontwikkeling zijn,
het jeugd- en jongerenbeleid is er zeker
niet mee gediend. De onmacht of on*
wil van de zandvoortse beleidsmakers
om het jongerenvraagstuk echt aan te
pakken, kan alleen maar bestreden
worden door onderlinge samenwerking
van alle belanghebbenden. De wat late
adhesiebetuiging van 't Stekkie aan
Iwanowitch is in dat opzicht een stap
in de goede richting.

o Op 9 december j.l. werd de inmiddel 6e -onder auspiciën van de
Sportraad Zandvöort georganiseerdekursus Algemene Basis Opleiding voor
de sport afgesloten.
Voor de twee kursusonderdelen t.w.:
leiding geven en sportgezondheidsleer,
was als docent aangetrokken de heer
M.J.M. Mentin uit Zandvöort.
De geslaagde kursisten kregen het A.B.O.
bewijs uitgereikt uit handen van de heer
N. Wertheim, voorzitter van de Zandvoortse Sportraad.
Geslaagden:
Mv.W.A.Drayer,Hr. M.W.A.Drayer,
Hr. M. Hommes, Hr. J.J. Koning, Hr. K.
Lucas, Mw. M. Phaff, Mw. R. Willemse,
Mw. N.M. ter Wolbeek (leden van de
Zandvoortse Zvuem- en Poloclub "De
Zeeschuimers")
Hr. R. Tonbreeker (lid van de watersportver. Zandvöort)
Hr. J. Enderman (lid van de badmintonver. B.C. Lotus Zandvöort)
Hr. M. Berg, Hr. r. van den Bos, Hr. M.
Krim (leden van Academy for Asian
Fighting Arts (Af af a).

De werkgroep Borstvoeding Natuurlijk te
Zandvöort vraagt een gemotiveerde moeder
met borstvoedingervaring, om opgeleid te
worden door "Borstvoeding Natuurlijk" tot
borstvoedingsmoeder.
Dit vrijwilligerswerk bestaat hoofdzakelijk uit
het geven van voorlichting aan a.s. moeders
Na de training moet de kandidaat zelfstandig
kunnen funktioneren in Zandvöort en
omgeving
Telefoniese inlichtingen bij Ingrid van Gijzel,
tel. 1 7676 of Tine Oudshoorn tel. 1 4437.
Schriftelijke aanmeldingen: Verloskundige
Praktijk Linnaeusstraat 3/flat 2,
2041 BP ZANDVÖORT.

Steun Astma
Leusden.

omroepers
1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365

Het schrijven van de stichting Iwanowitch staat op de agenda van de welzijnskommissie voor a.s. woensdag 15
december in het raadhuis (kommissiekamer), aanvang 20.00 uur.

Rumoer is terreur.
Laten we zacht zynvoor elkaar.

eanduoortee Noeranh

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zand voort)
iTelefoon 02507 - 1 44 99]
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Bouwbedrijf

EJTUn

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

VOOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

December 1982

Jansen Bouw. b v.

Voor leden komen beschikbaar:

Haarrem...meesterlottelaan 16 .....315428.

1. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 399
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift en berging.
Huurprijs: f l. 412,60 per maand.
2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT133
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, liften berging.
Huurprijs: f l. 614,00 per maand.

BUITENWERK- BINNENWERK- BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

4. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT116
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming en berging.
Huurprijs: fl. 577,70 per maand.

Installatie bureau

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

a. gezinnen
b. twee-persoonshuishoudens
De toewijzing van deze woningen geschiedt
in volgorde van het lidmaatschapsnummer
van de vereniging. Belanstellende leden
dienen uiterlijk op dinsdag 14 december
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:
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 16 december
1982 om 2 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd.

Een afschrift van deze vergunning ligt ter
lezing ter secretarie gedurende de termijn dat
tegen deze beschikking beroep kan worden
ingesteld.

Zandvoort, 25 november 1982.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sekretaris,
de burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen

Aangeboden Zandvoort-Zuid

vrijstaand huis

OROENEITEIN

Burgemeester en Wethouders verlenen
voor deze woningen slechts woonvergunning aan:

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 (4e) taxi, zulks met onmiddellijke inwerkingtreding.

Beroep kan op grond van het bepaalde in
artikel 55, eerste li'd, van de Wet Autovervoer Personen binnen 30 dagen na de datum
van deze bekendmaking worden ingestuurd
door belanghebbenden, de commissie vervoervergunningen en door de Rijksinspecteur
van het Verkeer in Noord-Holland bij het
college van gedeputeerde staten van NoordHolland.

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 2206 of 14755

3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 409
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, liften berging.
Huurprijs: fl. 622,20 per maand.

gemeente
zandvoort

. lid.N.V.O,B

met uitzicht op zee
Bevat: 4 slaapkamers, zwembad en
sauna.
Koopsom f 395.000.-

Tel. 020 - 79 59 42 / 23 25 97

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -1 84 84*

PUZZELLIJN j
v. d. Werff
mijn bakker
•inda 1746
Gftsthuisplein 3
en winkelcentrum

Nieuw Noord
Tel. 12129

Handelsdrukwerk
U kunt direct meedoen aan het
D R U K K E R II

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 —

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

Zandvoort

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

denkt u aan een touringcarvakantie in 1983?

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

Jeugdtandverzorging Groot- Kennemerland

De eerste touringcarreisgidsen zijn bij ons
aangekomen. Haalt u ze
gratis af en maak uw keus.
Het kan maar geregeld zijn
vinden wij.

REISBUREAU
KERKMAN
s,Grote'.Krocht 20 - ; iandyoort ,
'télefoon 02507 Ï2560'/>3203.'

.v
'

-

bijverdienste
Wij vragen een tandartsassistente, mnl/vrwl,
die op maandag en dinsdag kan invallen op
de tandartswagen en deze wagen ook kan
rijden.
Vereisten: praktijkervaring, klein rijbewijs.
Voor meer inlichtingen: de hr. D. Kappelle,
Schotersingel 123/2023AB Haarlem
Telefoon: 023-25 81 41.

\7I35

Handelsdrukwerk
D R U K K E R 11

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 — Tel. 12793 —

Zandvoort
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eanduoorrse Noeranr
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

w. hildering won het van beeldscherm
met opvoering van klassieker
Ondanks een aantrekkelijk televisie-programma was 'De Krocht' behoorlijk faezet toen vrijdagavond het doek opging
voor 'Arsenicum en oude kant', het
stuk waarmee 'Wim Hildering' in de
regie van Alie Bol op de planken verscheen.

nieuws
kort & klein
• Naarmate de winter nadert en iedereen beschutting zoekt tegen kou en regen, worden de politieberichten steeds
korter. Het is lang geleden dat onder hetkopje 'zaterdag en zondag' niets staat
dan 'geen bijzonderheden'. De woelige
weekeinden van zomer en nazomer lijken al weer ver weg. Nu nog even de
jaarwisseling afwachten.

In een voorbericht was het aangeprezen
als een 'komische thriller' maar een
thriller was het beslist niet,, want van
stonde af aan wist de zaal dat de zusters Brewster in de kelder een stuk of
twaalf lijken hadden geborgen. Komies
was het echter wel en dat was voornamelijk te danken aan de twee bejaarde
dametjes die eenzame oude heren liefderijk in huis nemen en na informatie
naar hun geloofsovertuiging hen een
glas zelfgemaakt vlierbessenwijn offreren. Wanneer het daarin vermengde vergif zijn werk heeft gedaan wacht hen
een sfeervolle uitvaartdienst volgens
hun eigen geloof, kompleet met kaarsen en geleid door de twee van top tot
teen in rouwkleding gehulde dames
Brewster.

• Ds huwelijkszwendelaar waarover
wij enige tijd geleden berichtten is afgelopen dinsdag aangehouden. Het betreft een 46-jarige inwoner van Assendelft, die er met de spaarbrieven t.w.v.
f 10.000.- van een 42-jarige zandvoortse vandoor was gegaan na haar vertrouwen te hebben gewonnen middel een
huwelijksaanzoek. De man had de
spaarbrieven al in Amsterdam verzilverd in samenwerking met een haarlemse vriendin.

mevr. Kraan-Meeth

Nadat het beroepstoneel 'Arsenicum en
oude kant' had vrijgegeven stortten amateurgezelschappen, film en televisie zich
er op en alle voorstellingen hadden een
enorm sukses. Begrijpelijk dus dat 'Wim
Hildering', die voor de bezetting van de
drie hoofdrollen de spelers in huis had,
haar keus op dit kostelijke toneelspel
van Joseph Kesselring liet vallen. Abby
en Martha Brewster werden vertolkt
door resp. Thea Lammers en Ria Sluiter. Beiden droegen het stuk en door
de voortreffelijke wijze waarop ze in
loop, spraak en gebaren de oude dames gestalte wisten te geven vergat
men gewoon dat onder de grijze pruiNa afloop waren er bloemen voor de
ken en stemmige kleding een paar jonge vrouwelijke en flessen geestrijk vocht
vrouwen schuil gingen. Een unieke pres- voor de manlijke medewerkenden. Alie
tatie leverde voorts Ed Fransen als hun
Bol, die door haar knappe regie opnieuw
neef Mortimer, die in een kort tijdsbeeen belangrijk aandeel had in het sukses
stek gekonfronteerd werd met de door
van de voorstelling, ontving een telezijn tantes aan ou'de heertjes bewezen
foontoestel nieuwe stijl. Het fraaie de'weldaden', de terugkomst van zijn
kor waar voorzitter Hildering in zijn
louche broer Jonathan en diens aan• welkomstwoord over repte was vervaarslag op zijn leven. Wederom een rol
digd door Henk Jansen en zijn dekorwaarmee Ed Fransen heel hoog scoorploeg. De waardering voor het enorme
de. Wim van Duin viel op door zijn
werk dat hiervoor werd verzet vertolkuitermate geschiktheid voor de rol van
te het bestuur met het overhandigen •
het zorgenkind van de familie, Teddy
van een hoofdtelefoon met bijpassend
Brewster. Henk Jansen vervulde de rol
'hoofd' en een aantal langspeelplaten
van de misdadige Jonathan niet onveraan Henk Jansen. Dat ook de spelers
dienstelijk en hetzelfde kan gezegd wor- gelukkig zijn met hun nieuwe entoeden van Wil van Waardenberg als Elaine
rage bleek uit de woorden van Joop
Jackson, de verloofde van Mortimer.
van Droffelaar, die namens hen een
Verder speelden mee Joop van Droffegeschenkenbon aanbood. Voor echt'
laar, Toon v.d. Raay, Jan Schuurman,
genote Letty, die gezorgd had dat het
Ron Klaasse Bos, Wim Eveleens en Wim de ploeg bij de werkzaamheden aan
van der Moolen die elk op hun eigen
niets had ontbroken, was er een forse
wijze mede zorgden voor een heel geazalea. Tot slot: de opwekking van
slaagde uitvoering.
voorzitter Hildering om de aktie 'Zandvoort voor Polen' royaal te steunen
was ons uit het hart gegrepen!

waterstanden

dec.
16
17
18
19
20
21

H.W.
03.47
04.19
04.52
05.31
06.05
06.46

L.W.
11.48
12.21
12.53
13.31
14.05
14.44

H.W.

15.57
16.29
17.04
17.38
18.19
19.08

L.W.
23.57
00.29'
01.03
01.39
02.19
03.08

_

PEETERS ZANDVOORT

PROMOTES
Dik Peeters modeblad
"MAKE-UP"
Bij aankoop van een 'make-up'
artikel, het blad gratis.
Dit geldt alleen voor de maand
december.
Hoe u het moet gebruiken
{egt mijn broer uit in het blad.
Dit moet u dus vooral
ZIEN.
Hoe u er uitziet hoort u wel
van de buren
verkoop vanaf a.s. vrijdag
DAT MOET JE ZIEN
DAT MOET JE HOREN
PEETERS BEELD + GELUID

Haltestraat 56

De badmintonners van B.C. Lotus
hebben de afgelopen weken een versnipperd programma afgewerkt. Behalve in de weekeinden moesten ze ook
door de week aantreden omdat de
kompetitieleiding een paar planningsfoutjes had gemaakt. De uitslagen van
de gespeelde uit- en thuiswedstrijden
volgen hieronder. Tot 8 januari staat
de kompetitie in verband met feestdagen en jeugdvakanties stil.

• De eerstvolgende viering verzorgd
door de oekumeniese werkgroep Exodus
is op zondag 19 december 's morgens
om half 11 in het gebouw Brugstraat
15 te Zandvoort. Het thema van deze
dienst is 'Macht'. Iedereen is van harte
welkom.

foto Jacob Koninfl

e Op zondag 19 december zal in de
chr. mavo 'Jaap Kiewiet' aan de Soph iaweg de jaarlijkse kerstviering van de
Zondagsschool plaats vinden. Niet alleen de kinderen en hun ouders maar
ook andere belangstellenden zijn 's middags om 4 uur hartelijk welkom.

scholen lonken naar peuters
om te kunnen overleven
De verhuizing van de Klimop-peuterspeelzaal naar een lokaal van de Beatrixschool in Zandvoort noord heeft
opnieuw de diskussie doen losbarsten
over de konkurrentiestrijd tussen de
zandvoortse scholen.
De schoolbesturen en onderwijzers die
een paar jaar geleden nauwelijks iets
zagen in peuteropvang binnen hun domein, doen via de speelzalen en de verhocpte doorstroming naar het eigen
basisonderwijs een wanhopige poging
het dalend leerlingenaantal een halt
toe te roepen. Het partikulier initiatief van ouders tot opvang van de allerkleinsten is door de koppeling aan
de akkommodatie van de scholen veranderd in een visitekaartje voor de
scholen zelf. Alleen 't Stekkie in nieuw
noord heeft geen rechtstreekse binding met het onderwijs.

komst vorig jaar van een nieuwe opvang in de Mariaschool bracht de nodige wanorde in het uitgestippelde beleid. De spoeling in het dorpscentrum
werd dun. De Klimop zag zich in het
bestaan bedreigd en besloot zonder
enig vooroverleg met de beleidsplanners, te verhuizen naar noord. Maar
daar ontstaat nu met drie speelzalen
eenzelfde situatie.
De politici die de slag om de leerlingen
al lange tijd gefrustreerd aanzien, zonder er iets aan te (kunnen? ) doen, hebben in dit geval maar e'éh middel tot
regulatie, de subsidiekraan. B en w zijn
dan ook niet van plan de Klimop met de
beloofde f 2500,- tegemoet te komen.
Zij vonden daar in de kommissie financiën steun voor bij alle partijen, 'Kindertjes vangen, onfrisse situatie, oneerlijke konkurrentie, klantenbinding op
jonge leeftijd' die woorden vlogen verontwaardigd over en weer.

Het dorpsbestuur wordt voor het peuterbeleid geadviseerd door de weizijnskommissie. Die vond een viertal peuterIn een later stadium gingen de liberalen
.ruimtes, de Klimop en de St. Peutertoch weer overstag. Over de spreiding
speelzaal in het centrum en Josientje
waren, aldus Methorst, nooit vaste afen 't Stekkie in noord, ruimschoots
sp.raken gemaakt, men moest de Klimvoldoende en redelijk gespreid. De
. op er dus maar niet al te hard om val-

STtëtermeer 1
- Lotus 1 8-0
Uvo4
- Lotus 2 2-6
v. Zijde rveld 10
- Lotus 3 7-1
Haarlem 5
- Lotus 4 5-3
Mart. A'veen 9
- Lotus 7 2-6
Kennemerland 10 - Lotus 9 4-4
Lotus 5
- Treffers 1 5-3
Lotus A1 - Uvo A2 4-4
Lotus 8
- IJmond 4 5-3 •
Lotus 9
- Delta Lloyd 1 2-6
Lotus 10 - Kennemerland 10 0-8
Lotus B1 - Haarlem BI 3-5
Lotus Cl - Weesp C1 0-8

len. Volledige intrekking van de subsidie achtte de vvd-er uit den boze. Het
nieuwe vvd-standpunt werd door de
f ra kti e ge noten in het kollege echter
niet gedeeld.
Het dichtdraaien van de subsidiekraan
blijft een magere.vorm van beleid. Het
achterliggende vraagstuk verdwijnt weer
even achter de schermen, de nieuwe
schoolstrijd gaat gewoon door. Geen
bewindsman in dorp, stad of land die
daar zijn vingers aan wil branden.

familieberichten

strafkorting zandvoortse minima
volgend jaar opnieuw in diskussie
maanden op zijn post zit, zulke stellige uitspraken kon doen zoals: 'de
afd. sociale zaken kan de toets der kritiek makkelijk doorstaan' en 'Zandvoort voldoet aan het voorbeeld Velsen'. Ik zou als ik'u was dergelijke uitspraken nog maar even inslikken, zo
.hield ze Jongsma voor, en eerst de
feiten eens grondig bestuderen'. Volgens de socialiste stond het keihard
vast dat in een jaar tijd 50 uitkeringegerechtigden straffen opgelegd waren
waardoor ze maandenlang ver onder
het bestaansminimum moesten leven.

Een openbare diskussie over het bestraffingsbeleid ten aanzien van mensen met een RWW- of WW V-uitkering
moet opgeschort worden tot februari
van het volgend jaar. Dat was de unanieme konklusie van de raadsleden in
de kommissie maatschappelijk weizijn jongstleden donderdagavond.
Na de aanklacht van pvda-raadslid Ine- "
ke Wind tegen het zgn. sanktiebeleid »
in Zandvoort bij de begrotingsbehandeling, en de daarop volgende ferme verklaring van wethouder Jongsma, die
'zijn' sociale dienst in bescherming
nam, zijn de emoties bij de betrokkenen nogal hoog opgelopen.
De kliënten van de sociale dienst halen
n.a.v. de publikaties over deze affaire
hun gram bij de ambtenaren van die
afdeh'ng, de vakbondsleden in de RWWkommissie, die over de straffen adviseert, dreigen de pijp aan maarten te
geven, de wethouder en zijn socialistiese tegenspeelster hebben zich in hun
stellingen ingegraven.
De raadsleden probeerden donderdag rust en orde te herstellen. Zij
voelden er weinig voor meegesleurd te
worden in het 'welles-nietes'-spel,
zoals d'66-er Termes het uitdrukte,
van de politiske kemphanen. Eerst',
moesten de juiste gegevens maar eens
boven tafel komen, want het cijfermateriaal over de kortingen op de uitkeringen, waarmee Jongsma en Wind elkaar om de oren sloegen vertoonde be-

nieuws
kort & klein
• De werkgroep minderjarigen van
Release Haarlem doet deze week een
beroep op de Zandvoorters. Release is
een hulpverleningsinstelling die bekend
staat om haar kritiese benadering van
officiële hulpinstanties en om het signaleren van misstanden in de hulpverlening. Om een antwoord te kunnen
.geven op de vraag om hulp slaat de organisatie zelf dikwijls minder officiële
wegen in.
Steeds vaker kloppen minderjarigen, die
van huis of tehuis zijn weggelopen, bij
Release aan. Deze jongeren hebben
dringend een opvangadres nodig waar
ze tot rust kunnen komen. Daarna proberen ze met behulp van Release een
oplossing te vinden voor hun problemen. Er zijn al een aantal opvangadres';sen verbonden aan Release, maar er
*zijn er veel me'ér nodig. Wie zich daarvoor wil aanmelden of meer informatie wenst kan in kontakt treden met:
Release Haarlem, werkgroep minderjarigen, Gasthuisvest47a, tel. 023-313428.

Jan Termes: wil politieke kemphanen
scheiden.
hoorlijk wat lakunes. Het wachten' is
nu eerst op de in januari geplande diskussie hierover in de Bijstandskommissie. Deze kommissie, die op een aantal gebieden de bevoegdheden van burgemeester en wethouders heeft overgenomen, vergadert achter gesloten deu- '
ren. De soep kan daar m.a.w. heet worden opgediend om later in aanmerkelijk afgekoelde toestand publiekelijk
t&worden gekonsumeerd.
Het pvda-raadslid liet op de bijeenkomst alvast weten zich niet met een
kluitje in het riet te zullen laten sturen. Het verbaasde haar in hoge mate
dat de wethouder die nog geen drie

• De Hannie Schaftschool organiseert
op donderdag 16 december een kerstbingo avond. Ook het rad van avontuur
en een grabbelton voor de kleintjes is
niet vergeten. De organisatoren kunnen
nog wel een aantal prijsjes gebruiken en
doen daarvoor een beroep op de zandvoorters. Een telefoontje naar 12862
of 13708 is genoeg. De opbrengst van
de avond komt ten goede aan de school
en de leerlingen. De avond begint om
19.00 uur aan de Cornelis Slegersstraat
11.
• Het Zandvoorts Kinderkoor geeft
op woensdag 15 december a.s. om
20.00 uur een Kerstkonsert in de Ned.
Hervormde kerk. Kerkplein te Zandvoort onder het motto 'Komt allen
tezamen'. Dirigent is Henk Trommel,
aan de vleugel speelt Willem Poot
Medewerking aan dit konsert wordt
verleend door de sopraan Tineke Muider. De prijs van een programma (tevens toegangsbewijs bedraagt f 5,-,
kinderen t/m 15 jaar f 3,--. Aan de
kerk zijn nog programma's verkrijgbaar.

• Op vrijdag 17 december bestaat er
gelegenheid om in hotel Keur aan de
Zeestraat kerststukjes te maken. De
plaatselijke afdeling van 'Groei & Bloei'
• De openbare bibliotheek, die ook
organiseert
deze avond en het bestuursgetroffen wordt door de bezuinigingen,
lid de heer J.R. Warmerdam heeft zich
deelt de zandvoorters het volgende mee:
bereid verklaard advies te geven. BePer 1 januari a.s. worden de gebruilangstellenden dienen een bakje, schaalkerskaarten voor het meenemen"van
tje
of iets dergelijk mee te nemen en
boeken, grammof f onplaten enz. in prijs
het
materiaal dat men denkt nodig te
verhoogd. Jongeren van 18 tot 25 jaar
hebben, zoals dennegroen, kaarsen,
betalen f 10,- (verhoging f 2,50); voloasis enz. Dit alles is verkrijgbaar bij
wassenen vanaf 25 jaar f 15,50 (verhode plaatselijke bloemisten. Voor hen
ging 5,50) en bejaarden met een pas
die, om welke reden dan ook, niet
65-plus f 3,50 (verhoging f 2,50).
aan het benodigde materiaal kunnen
De jeugd tot 18 jaar kan nog gratis ge
komen, hebben de organisatoren nog
bruik maken van de bibliotheek!
wel iets achter de hand. Aan deze
Naast verhoging voor de gebruikerskaar- avond, die om 8 uur begint, zijn geen
ten wordt ook de boete met f 0,10 per
kosten verbonden.
week verhoogd naar f 0,40 per geleend
materiaal.
Het is niet uitgesloten dat per 1 juli
1983 de prijzen opnieuw verhoogd zullen moeten worden.
Verwoede lezers kunnen zich nog laten inschrijven tegen de oude prijzen.

eanduoorbe hoerartf

De kommissieleden bogen zich vervolgens over de brief van de F N V-vakbondsleden in de RWW-kommissie. De FIMVers lieten daarin weten zorgvuldig en
gewetensvol te werk te gaan en niet
gediend te zijn van de scherpe kritiek.
Zij dreigden uit de kommissie te stappen en zo het werk onmogelijk te maken.
Iedereen was het er over eens dat de
brief onder grote emotionele druk tot
stand was gekomen en dat men het
het vakbondskader niet al te euvel moesten duiden dat het zo'n toon aansloeg.
Vreemd blijft het natuurlijk dat een
wettelijk verplichte advieskommissie,
waarvan het beleid onder vuur komt
te liggen, politici poogt te chanteren.
Een reden te meer voor kollege en raad
om scheefgetrokken verhoudingen ondubbelzinnig recht te trekken.

Enige- en alqemene kennisgeving
Bedroefd-moeten wij kennis geven, dat wij
afscheid hebben moeten nemen van mijn
allerbeste vriendin, onze zuster, schoonzuster en tante
FREDDY GEERTSEMA
Zij werd 60 jaar.
Zandvoort,
Uden N.Br.:
Heemstede:

B. Roozen
J. de GrootGeertsema
J. de Groot
D. Geertsema
en verdere familie

2041 KC Zandvoort, 11 december 1982.
Burgemeester van Alphenstraat 55 flat 18.
De overledene is opgebaard in Uitvaartcentrum Kennemerland, Herenweg 180 te
Heemstede.
Zowel thuis als in het Uitvaartcentrum geen
bezoek.
De crematie zal plaatshebben donderdag 16
december om 13.30 uur in het crematorium
Velsen te Driehuis, halte'Westerveld.
Na afloop gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers van Westerveld.

Met groots Gods vertrouwen is heden
geheel onverwacht van ons heengegaan
mjjn innig geliefde vrouw, onze lieve
moeder en oma, beste schoonzuster en
tante
JANSJE MOLENAAR-NIEVAART

* Vrijdagavond 10 december kwamen
de medewerkers van het centrum voor
vrijwillige hulpverlening bij elkaar om
het vijfjarig bestaan van het centrum te
vieren. Het werd een sober maar fees- É
telijk gebeuren, geen officiële en openbare receptie, deels om redenen van financiële aard deels om de anonimiteit
van de medewerkers te waarborgen.
In vogelvlucht werden op de bijeenkomst de wapenfeiten van de vr'ijwil•ligerscentrale gememoreerd. De hechte
groep heeft meer dan 1700 hulpvragen
te verwerken gekregen. Precies acht
daarvan kwamen de eerste morgen fainnen en werden met de nodige nervositeit behandeld. De afgelopen jaren zijn
ook een aantal buitengewone plannen
gerealiseerd zoals de jeugdtelefoon en
de telefoonketen. Met het uitspreken
van de hoop op een onmisbaar goed
onderling kontakt, besloten de medewerkers het werk de komende jaren
met volle energie voort te zetten.
• Onze plaatsgenoot Wim Wertheim
is aan de Gemeenteuniversiteit in
Amsterdam na een opmerkelijk korte
studieduur geslaagd voor het artseneksamen. Onze gelukwensen.

op de leeftijd van bijna 67 jaar.
J. Molenaar
Willy en Dick
Hans en Lucy
M ia en Jan
Bep en Ab
Janny en John
kleinkinderen en
verdere familie
2041 B J Zandvoort, 11 december 1982.
Catherina van Renesstraat 1
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der
rouwkamers van het Uitvaartcentrum
"Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te
Zandvoort van 16.00 tot 16.30 uur en van
19.00 uur tot 19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 16 december pm 14.00 uur op de
algemene begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van huis omstreeks 13.40 uur.
Geen toespraken.
Aan huis geen bezoek.

Met droefheid moeten wij u kennis
geven, dat na een langdurige ziekte van
ons is heengegaan mijn innig geliefde man,
onze lieve vader en opa
HENDRIK JOHANNES VISSCHER
op dejeeftijd van 72 jaar.
Zandvoort:

omroepers
1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RITMAN
Telefoon 14365

LS.M. Visscher- Eigendorp
Bentveld:
J.J.M. Visscher
Hilleke
Janneke
2042 CJ Zandvoort, 13 december 1982.
Lijsterstraat 2 flat 10.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort, gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren woensdag- en
donderdagavond van 8.00 uur tot 8.30 uur.
De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 17
december om 11.00 uur op de algemene
begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.

vrijdag 17 december 19R2
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toekenning rangnummer bij huwelijksbr
brengt emm in de problemen
Het plan van het bestuur van de WOT
ningbouwvereniging EMM om bij echtscheidingen de vertrekkende partner het
rangnummer toe te kennen dat direkt
volgt op dat van het achterblijvende
EMM-lid, is dinsdagavond door de ledenvergadering met veel reserves ontvangen. De ruim 50 aanwezige EMMers vonden het voorstel niet voldoende
doordacht en gaven het bestuur het nodige huiswerk mee voor de volgende
vergadering die in het voorjaar zal
plaatsvinden.

PEETERS ZANDVOORT
PROMOTES
Dik Peeters modeblad
"MAKE-UP"
Bij aankoop van een 'make-up'
artikel, het blad gratis.
Dit geldt alleen voor de maand

december.

Hoe u het moet gebruiken
legt mijn broer uit in het blad.
Dit moet u dus vooral
ZIEN.
Hoe u er uitziet hoort u wel
van de buren
verkoop vanaf a.s. vrijdag

De opvattingen van het bestuur en de
leden over de taak van de woningbouwvereniging kwamen stevig met elkaar in
botsing. Aftredend voorzitter van de
Bos, die vooraf gehuldigd werd voor
zijn 24-jarige inzet t.b.v. de EMM, benadrukte dat de vereniging de sociale
problematiek die uit het grote aantal
echtscheidingen voortvloeit, niet langer kon ontlopen. 'Wij moeten op tijd
de bakens verzetten, zo betoogde hij,
en de gelijkberechtiging van de huwelijkspartners ook in het rangnummersysteem erkennen.
Voor de aanwezigen was dat allesbehalve vanzelfsprekend. Van de EMM als
pure belangenbehartiger voor de leden
bleef zo maar weinig over. De kans om
zelf ooit in aanmerking te komen voor
een woning werd op die manier steeds
kleiner en de spoeling was toch al dun.
Als variant werd naar voren gebracht
bij een huwelijksbreuk het bestaande
nummer mee te geven aan de vertrekkende man of vrouw en de achterblijver,
die het woongenot behield.achteraan te
laten aansluiten op de ranglijst.
Een ander probleem was de beoordeling
van samenlevingsvormen zonder boterbriefje. Ook het bestuur dat zo graag
met zijn tijd mee wilde, had het niet
aangedurfd bij een breuk in het duurzaam samenwonen dezelfde gelijkberechtiging toe te passen. Alles met mate, leek de gedachte, de oude regeling
had het ruim 60 jaar uitgehouden, men
moest niet te hard van stapel lopen.

•v

en natuurlijk
eigentijds
'gekleed'
voor de
feestdagen!

V.LE
•rolr houlslniiil 121/luiar
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DAT MOET JE ZIEN
DAT MOET JE HOREN
PEETERS BEELD + GELUID
Haltestraat 56

Vrijwillige Hulpverlening
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kalm toch liefje, ik vroeg alleen maar welk EMM-nummer je had.,
De zaal die het al moeilijk gerroeg had
met het bestuursidee, was al helemaal
niet toe aan dit nieuwe vraagstuk en de
verwarring groeide. Een van de leden
verwoordde de heersende stemming nog
het beste, door op te merken dat de
waarde van het ooit onaantastbare rangnummersysteem langzamerhand tot nul
gereduceerd werd.
Dat werd overduidelijk toen het volgende agendapunt, inpassing van het lidmaatschap in het urgentiepuntensysteem van de gemeente, aan de orde
kwam. De leden reageerden furieus. De.
EMM had niets meer te vertellen bij de
woningtoewijzing en kon net zo goed
opgedoekt worden. Het bestuur beaamde de tanende invloed en meldde dat
men zich maar neer te leggen had bij
het raadsbesluit over de urgentie bij
woningtoewijzing. Het prees zich nog
gelukkig dat de inschrijvingsduur als
EMM-lid met een aantal ekstra punten
gehonoreerd werd. Mokkend legde de
vergadering er zich bij neer.
Voorzitter van de Bos bezwoer tenslotte de leden zich als woningzoekenden
bij de gemeente te melden. Wie daar
niet ingeschreven staat maakt in ieder
geval geen schijn van kans op een woning. Als de duizenden EMM-ers massaal
aan die oproep gevolg geven, krijgt het
buro huisvesting binnenkort handenvol werk.

IK ben er nu eens doodziek van
dat zandvoorters denken dat het
bij mij duurder zou zijn dan in
Haarlem.
Dat is N IET waar.
fa.v.
Agfa 3 uurs-video-band "180" nu
nog maar f 29,95.
Ep zegt u mij nu maar eens of
het nog goedkoper kan.
PEETERS
BEELD en GELUID
Haltestraat 56

inwoonster van zandvoort ontving
onderscheiding voor verzetswerk
In aanwezigheid van ruim 1200 belangstellenden onder wie burgemeester Polak, oud burgemeester Samkalden, minister van Aardenne en de voorzitter
van het Nederlands Israëlisch Genootschap de heer Van Hall werd door de
ambassadeur voor Israël in Nederland
Jahov Nechushtan, op 8 december j.l.
in het Tropenmuseum in Amsterdam
aan vijfenveertig verzetsstrijders een
hoge Israëlische onderscheiding uitgereikt. Onder hen bevond zich onze
plaatsgenote Henny Kets de Vries Houtman.
Tijdens een gesprek dat wij een paar
dagen later met haar hadden bleken
de emoties rond de uitreiking nog niet

mevr. Kraan-Meeth
gezakt te zijn. Sterker nog, het leed
van de oorlogsjaren, de ondragelijke
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spanningen van een christen-vrouw die
het leven van haar joodse man redt
door bewust twee kinderen ter wereld
te brengen waardoor hij in een Nederlands werkkamp kon worden ondergebracht in plaats van naar Duitsland
gedeporteerd te worden, het is na al
die jaren nog steeds niet verwerkt.
Met de uitreiking van het verzetskruis,
ook posthuum aan haar ouders Florian Houtman en Emelie A. HoutmanKretschmer, werden geen oude wonden opengereten, ze waren er nog steeds.
Er over praten kan zij niet. Dat zij desondanks in het bezit kwam van het Israëlische verzetskruis dankt zij aan haar
goede vriend en plaatsgenoot Jacques
Corper, die hiervoor tal van stappen
heeft ondernomen zoals gesprekken
met de Israëlische ambassade, kontakten rnet onderduikers en een persoonlijk bezoek aan het Yad Vashem Instituut te Jerusalem. Deze instelling
heeft o.a. tot doel de herinnering levend te houden aan die niet-joden die
hun teven waagden om joden te redden.
Zo werd in Huizen zowel de oude boerderij van het echtpaar Houtman' als
het woonhuis van hun dochter een
open huis voor talrijke joodse onderduikers. Sommigen vonden er een tijdelijk onderdak, anderen een permanent. Door verraad moest de boerde-

rij enkele malen worden verlaten maar
telkens weer hebben beide families
vluchtenden onder hun hoede genomen. Het is dus alleszins gerechtvaaroigd dat aan Henny Kets de Vries en
posthuum aan haar ouders de Yad Vashem medaille werd uitgereikt. En ook
dat over een paar maanden in de 'Tuin
der Rechtvaardiger,' in Israël een boom
wordt geplant die hun naarn zal dragen.
Henny Kets de Vries ziet er tegen op
als tegen een berg. Maar ze zal er zijn!

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie" van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

KOERANT VOLGENDE WEEK
OP DONDERDAG
in verband met de kerstdagen op 25 en 26 december
a.s. zal de dinsdag- en vrijdageditie volgende week
worden samengevoegd en op donderdag 23 december
verschijnen.

toch nog hoop voor
iwan-jongeren op onderdak

agenda
gemeenteraad
voor de bijeenkomst op dinsdag 21 december a.s. in het dorpskantoor. De
vergadering begint om 20.00 uur;
1.
"2.
.
«•

3.
4.
5.

Woensdagavond kwam een oude diskussie opnieuw tot leven. De welzijnskommissie boog zich in het bijzijn van een
aantal Iwanowitch jongeren over de
vraag of inpassing van het 'open' jeugdwerk in aktiviteiten van de georganiseerde jeugd mogelijk en gewenst was.
Jaren geleden al werd die vraag door
kommissie en raad bevestigend beantwoord. Toen betrof het de Nachtuiljongeren, die zich dienden aan te passen aan de disko- en tafeltennisjeugd
van een ooit te verrijzen nieuw Stekkie.
Multifunktioneel moest dat droompaleis worden, geschikt voor een groot
skala aan aktiviteiten. Woordvoerders
van de ongebonden jeugd verzetten
zich toen heftig tegen dat plan, maar
moesten zwichten toen duidelijk werd
dat voor twee afzonderlijke gebouwen
geen geld was.

De geanimeerde vergadering vond tenven is naar de toekomst. De kommissie
slotte een voorlopig kompromis. Want
houdt vopr een definitieve oplossing
van goede wille was men wel. Binnen
vast aan geïntegreerde aktiviteiten. Niet
afzienbare tijd gaan delegaties van Iwan elke groepering kan een eigen akkommodatie verwachten. Dat is in de meeste geen kommissie om de tafel zitten om te
vallen niet alleen redelijk maar ook verzoeken naar een tijdelijk onderkomen,
antwoord uit sociaal oogpunt. Zo is het
liefst in het centrum. De suggestie van
niet gezond bejaarden of werkelozen in
wd-raadslid mevrouw Joustra, om akkommodaties in beheer van het partiku- aparte hokjes te stoppen en te isoleren
van hun medeburgers. De vraag is echter
lier initiatief (scouting, kerkeraad e.d.)
of de kommissie de harde werkelijkheid
in de speurtocht te betrekken en daarniet uit het oog verliest als zij echt konbij te bemiddelen, vond een willig oor.
flikterende groepen bijeen wil brengen.
Een hoopvol resultaat, maar het neemt
niet weg dat het probleem doorgescho-

IN MEMORIAM FREDDY GEERTSEMA
Holland de franse teksten voor haairekening nam. Een ander belangrijk
onderdeel van het VVV werk waar zij
samen met mevrouw Roozen haar
schouders onder zette was de jaarlijkse
Avondvierdaagse, die onlangs voor de
achste maal werd verreden. De organisatie, het uitstippelen van de roetes, het
zoeken van unieke plekjes, het was al'lemaal haar werk en ondanks haar niet
altijd optimale gezondheid deed ze het
met veel plezier en enthousiasme. Met
Freddy Geertsema is een vrouw heengegaan die veel betekend heeft voor de
promotie van Zandvoort. Zandvoort
zal haar missen.

Van een nieuw buurthuis in noord is
nog steeds geen sprake, al liet wethouder Jongsma woensdag doorschemeren
dat binnen enkele weken al een alternatief, afgeslankt, plan op tafel kan liggen. De jaarlijks wisselende groep jongeren die niet veel op heeft met een
uitgebreide organisatie en voorgebakken evenementen, is ditmaal echter
opgedoken in het centrum. Niet alleen
hebben de Iwan-jongeren, die een tijdlang met sukses aardige aktiviteiten
ontplooiden in de gekraakte nogafabriek,
geen dak boven het hoofd, zij voelen
er ook weinig voor weggefrommeld te
worden in het geïsoleerde nieuw noord.
De kommissie zag geen reden af te zien
van haar visie op geïntegreerd jeugdwerk. Daar konden de betogen van de
Iwan-voortrekkers, van de konsulent
van het prov. buro voor jongeren en van
de liberaal van Asperen niets aan veranderen. Volgens de konsulent was uit
ervaring gebleken dat het samengaan
van het gewone en het open jeugdwerk
niets dan ellende bracht. Het loopt
spaak, zo meldde hij, het is een bron
van voortdurend trammelant. Zijn verhaal, doorspekt met een stuk weizijnsjargon, kon de meeste leden nietvermurwen. Ook de heer van Asperen deed
tevergeefs zijn best de kommissie ervan
te overtuigen dat Iwanowitch een eigen
plek in het centrum behoefde. Men kon
niet verwachten, zo zei hij, dat 'deze
smaakmakers van de toekomst' een
nieuw buurthuis in noord zouden beschouwen als een 3-sterren-gelegenheid
die wel een omweg waard was. De ongebonden jeugd had een eigen subkultuur, die niet paste tussen padvinders
en bridgeklup.

eanduoortse

Het komité Volkskerstzang heeft de
nodige organisatoriese, techniese en
programmatiese voorbereiding van de
jaarlijkse massale zangmanifestatie afgerond met het aantrekken van de
Amsterdamse Politiekapel, de voordrachtskunstenares Els Buitendijk en
de sopraan Nelly Vrolijk.
De kapel zal onder leiding van Gerrit
Fokkema de samenzang begeleiden, Els
Buitendijk het kerstevangelie lezen en
Nelly Vrolijk de manifestatie afwisselen met de vertolking van enkele bekende kerstliederen. Zoals reeds eerder
gemeld zal de uitvoering op woensdag
22 december plaats vinden in de Van
Pageehal aan de Flemingstraat in nieuw
noord, aanvang 20.00 uur. Toegangsbewijzen zijn vanaf heden verkrijgbaar
bij het vvv-kantoor aan het Schoolplein
en op de avond van de zangmanifestatie
in de entree van de hal.
Voor het vervoeren van en naar de hal
t.b.v. hen die moeilijk ter been zijn, de
hoge leeftijd, etc. rijdt een bus, die om
19.15 uur vertrekt v.a. het Huis in de
Duinen, 10 min. later vanaf reisburo

ondertrouwd: Charles Keur en Fabienne Laura Ameye; Josephus Petrus
Leonardus van Houten en Cornelia
Zwemmer; Menno Beulink en Seaske
Hinte;Theodorus Johannes Maria Hoenderdos en Maria Regina de Muinck.

gehuwd: Bernard Wilhelmua Korver
en Clementina Sophia Maria Lentink;
Notulen
Otto Willem Paap en Johanna Maria
Ingekomen stukken:
Helena Burggraeve; Laurentius Petrus
brief dd. 30 november 1982 van de
Cornelis van.der Voort en Therese
Stichting EVA over de noodzaak van Kraaijenoord; Gijsbert Marinus Komeen eigen ruimte;
lóssy en Wilhelmina Louise Albertina
brief dd. 23 november 1982 van de
Boonacker; Robert van der Lee en AnWerkgroep Kinderdagverblijf over
na Maria Petronella van Toor.
de behoefte aan een kinderdagverblijf
geboren: Hubertus Franciscus zoon
brief dd. 26 november 1982 van de
van H.H.J. Spolders en J.M. Oudendijk;
Werkgroep Huisvesting Zandvoort
Bernardus Theodorus zoon van A. Holover verschillende onderwerpen.
ten en M.A.T. Mengede; Natalie Regina
Begrotingswijzigingen enz.
Sheila Romena, dochter van G.A. DaOnderwijsaangelegenheden.
niels en E.G. van Rhee.
Transakties onroerend goed:

a. grondverkoop Dr. de Visserstraat
2.
b verhuur perceel grond aan de 's
G ravesandestraat.
6. Bestemmingsplannen e.d.
a. voorbereidingsbesluit grote
krocht e.o.
b. voorbereidingsbesluit natuurgebieden.
7. Nemen van een besluit en -eventueel- heropenen van de beraadslaginover de toekenning van subsidie aan
de Stichting Andere Werkvormen,
waarover de stemmen in de vorige
vergadering staakten.
8 Vernieuwen elektrische installatie
in het creativiteitscentrum.
9. Wijziging bouwverordening.
10. Garantie geldlening EMM
11. Fietsenberging, pleisteren muur en
vernieuwen toegangshek raadhuis.
12. Goedkeuring jaarrekening 1981 Openbare Bibliotheek
13. Kleinverbruikerstarieven aardgas per
1 jan. 1983.
14. Instelling winstegalisatiereserve waterbedrijf.
15. Gezamenlijke reactie ziekenhuissituatie Zuid- en Midden Kennemerland.
16. Wijziging van de bij de salarisverordening behorende bijlagen.
17. Wijziging van de vergoedingsregeling
vrijwilligers bij de gemeentelijke
brandweer.
18 Wijziging Programma Sociaal-Cultureel Werk 1983.
19 Benoemingen.
a. vervulling vakatures welstandskommissie.
b. benoeming leden emancipatiekommissie.
20. Rondvraag.

overleden: Kathe Emilie Funke geb.
Sternheim, oud 80 jaar; Adriana Neefs
geb. Oomen oud 87 jaar; Franciscus Petrus Izaak Erde, oud 76 jaar; Maria Catharina Geertrui van Kampen geb. Putman, oud 89 jaar ; Vincentius Johannes Zalmstra, oud 76 jaar; Jansje Molenaar geb. Nievaart, oud 66 jaar.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 19 december 1982:
10.00 uur: Ds. L. Dorst uit Santpoort
gemeensch. dienst
GEREFORMEERDE KERK
zondag 19 december 1982:
10.00 uur: Ds. L. Dorst-Santpoort
Gemeensch. dienst
PROTESTANTENBOND
zondag 19 december 1982:
10.30 uur : viering verzorgd door de
oekumeniese werkgroep
Exodus.
dinsdag 21 december!
19.30 uur: oek. gebedsdienst in rk-kerk
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 18 december 1982:
19.00 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang
zondag 19 december 1982:
08.45 uur : stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St.
Caeciliakoor

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

21 december volkskerstzang
Zaterdag j.l. overleed onverwacht onze
plaatsgenote Freddy Geertsema. Mevrouw Geertsema, die zich in 1971 in
Zandvoort vestigde, heeft zich in de
loop der jaren bijzonder verdienstelijk
gemaakt voor de zandvoortse gemeenschap. Na een haar overkomen autoongeluk moest zij haar werkzaamheden als chef fin van de afdeling Vestigingswetgeving van de Kamer van
Koophandel in Haarlem voortijdig beeindigen. Bij haar afscheid ontving zij
als waardering voor haar belangrijke
werk bij de 'Kamer' de eremedaille in
goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, waarvan de versierselen haar
op 8 april 1975 door burgemeester
Nawijn werden opgespeld. Haar sociale
bewogenheid leidde er toe dat zij een
van de initiatiefnemers was om te komen tot een ambulance in Zandvoort,
en het was voor haar een grote teleurstelling dat dit plan niet gerealiseerd
kon worden. Samen met mevrouw
Roozen heeft ze zich ingezet voor de
VVV, speciaal voor de talrijke evenementen, terwijl zij in de 's zomers verschijnende toeristenkrant voor Noord

7 december - 13 december 1982

Kerkman aan de Grote Krocht. Na afloop van de volkskerstzang rijdt de bus
na vertrek bij de Van Pagéehal via De
Krocht terug naar het Huis in de Duinen. Het vervoer is kosteloos.
Tenslotte vraag het komité nog de aandacht voor het volgende:
de kerstzangdienst vindt maar één maal
per jaar plaats. Zonder leden of vaste
donateurs proberen de organisatoren
iedere keer weer de balans sluitend te
krijgen. Zij zullen het dan ook zeer op
prijs stellen'bijdragen voor het in stand houden van de Volkskerstzang te mogen ontvangen op rekening nr. 56.57.
12 34 t.n.v. Komité Volkskerstzang bij
de Algemene Bank Nederland te Zandvoort. Het gironummer van de ABN is
4000.

NICARAGUA stopoavs
interventie. Steun het revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St. Nicaragua Komttee Naderland o.v.v. F.S.L.N.

GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A.van Kempen,
Zeestraat 71, tel.13073
ZUSTERDIENST
Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige tel.
023-313233

belangrijke adressen
14444 p0|jtie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

nieuws
kort & klein
• Op dinsdag 21 december organiseert
de kring Zandvoort van de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen voor haar
leden in het Gemeenschapshuis een
kerstlunch die om 12 uur begint, 's Middags om 2 uur start men met een kerstprogramma waaraan medewerking zal
worden verleend door een zangkoor
uit Haarlem. Bovendien zal Gré Huyervan Rijnberk een paar verhalen vertellen. Waarschijnlijk ten overvloede: de
leden die alleen het middagprogramma kunnen bijwonen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom.
• Zandvoort is zwanger van het kerstgebeuren. Bij de vele a.s. blijde gebeurtenissen als Kerst-lnn en Volkskerstzang voegt zich volgende week een uitvoering door het Hervormd Kerkkoor
in de prot. christelijke dorpskerk aan
het Kerkplein. Op dinsdag 21 december zullen onder leiding van koordirigent Henk van Ameron komposities
ten gehore worden gebracht van o.a.
G.F. Handel (Halleluja) en delen uit de
kerstsuite van Jan Zwart. Organist
Willem Hendrik Zwart uit Kampen
zal de vokalisten aan het orgel begeleiden. Het konsert begint om 20.30 uur.
Liefhebbers van koorzang kunnen een
half uur voor de aanvang van de uitvoering op de banken plaats nemen.
» Volgende week dinsdag zal de gemeenteraad de leden van de emancipatiekommissie benoemen. Via een advertentie zijn de kandidaten daarvoor opgeroepen. Uit de 16 reakties worden nu
7 burgerleden voorgedragen nl.:
mevr. H.M. Biekman-van Haasbergen;
mevr. T.J. van 't Hof-Quasters; dhr. B.
E. Kater; mevr. W. v.d. Oord-de Haan;
mevr. Chr. Oudshoorn; mevr. l. Veerkamp; mevr. P.M. Vreugdenhil-Minderhoud.
Toegevoegd worden nog de wethouder
emancipatiezaken de heer Jongsma en
een raadslid.
• De kerstbomen zijn nog maar nauwelijks getooid of ze worden al weer bedreigd met publiekelijke verbranding.
Menig kind, vroeger ingetogen mijmerend bij het dennegroen in de huiskamer, ziet tegenwoordig in gedachten de
vlammen al door de takken schieten. Er
wordt immers vroeg gewag gemaakt van
de openbare vreugdevuren.
De kerstboomverbranding vindt plaats
op woensdag 5 januari 1983 om 19.30
uur. Zoals elk jaar op twee plaatsen,
het strand voor de rotonde en in Zandvoort-noord aan de Kamerlingh Onnesstraat op het terrein naast de remise.
Er zal een verloting gehouden worden
onder de kinderen die de bomen naar
een van die plekken brengen.
Elk kind dat op woensdag 5 januari vanaf 10.00 uur 's morgens een boom brengt
ontvangt hiervoor een lot. Hoe meer
bomen een kind brengt, des te meer loten het ontvangt en des te meer kansen
het heeft een van de prijzen te winnen.
De bomen kunnen to 's avonds 19.00
uur worden gebracht.
De prijzen zijn:
Ie prijs een vvv-bon van f 40,2e prijs een vvv-bon van f 30,3e prijs een vvv-bon van f 20,4e t/m 100e prijs een bon van f 5,-.
De trekking zal geschieden op vrijdag
1 januari 1983. De uitslag van de loterij zal op diverse plaatsen worden aangeplakt.
De prijzen kunnen vanaf dinsdag 11 januari op het kantoor van de dienst van
publieke werken aan het Raadhuisplein
4 worden afgehaald.

• De aktie 'Zandvoort voor Polen' verloopt voorspoedig. De huiskollekte door
65 vrijwilligers heeft f. 17.000,- opgebracht en dat is zeker geen slecht resultaat. Welke financiële middelen van het
üandvoortse bedrijfsleven te verwachten
zijn is overigens nog niet bekend. De
initiatiefnemers hebben inmiddels ook
al een 50-tal adressen waar kledingstukken afgehaald kunnen worden, die na
inspektie en sortering meegaan naar het
poolse dorp. Half januari zal naar alle
waarschijnlijkheid de reis per vrachtwagen beginnen.

sport - spel
Op 9 en 13 december j.l. vonden in resp.
de Oranje Nassauschool en de Van Pagéehal de jaarlijkse onderlinge wedstrijden tussen de athletiek-pupillen van
OSS plaats. Op 9 december werkten
de jongste en oudste meisjes van de
vereniging een programma van oefeningen op de lange mat, evenwichtsbalk,
ringen en sprong over de kast af. De
resultaten bij de jongste meisjes waren:
groep 1:
1. Elly v.d. Mije 26,8 pnt.; 2. Maaike
Cappel - Biba Paap 26,7 pnt; 3. Inez
Schnegg en Petra Schnegg 26 pnt.
groep II:
1. Helen Plantenga 30.5 pnt; 2. Marlol
Kreijger 29,9 pnt; 3. Corinne de
Muinck 29,5 pnt.
Oudste meisjes
groep l:
1. Pascal Boom 30,3 pnt; Inge Stobbelaar 29,9 pnt; 3. Pascal Cliteur 29.7
pnt
groep 11:
1. Carla Hoogvorst 30 pnt; 2. Therene
Winter 29,4 pnt; 3. Jaenine Molenaar
27,8 pnt.
Op 13 december de wedstrijden door
de jongste-meisjes voortgezet met oefeningen op de lange mat, evenwichtsbalk, brug met ongelijke leggers en
sprong over de kast. De jongste lichting
van OSS klasseerde zich als volgt:
groep 1:
1. Nancy Clark 31 pnt.; 2. Kyra Kroeze
29,8 pnt; 3. Iris Ortis Merino 28,7 pnt.
groep 11:
1. Angelique Keur 29,6 pnt; 2. Brenda
Sandbergen 29,4 pnt; Sheila Post 29,2
pnt.
groep III:
1. Ingrid Kraaijenoord 28,4 pnt; 2. Kim
Kuipers 28.2 pnt; 3. Dan Blom.
Groep IV:
1. Linda Paap 28,2 pnt; 2. Sabine Dijks
28 pnt; 3. Pauline v.d. Bos 27,6 pnt
Oudste meisjes
groep l:
1. Patricia Bluijs 32,6 pnt; 2, Petra Bure
30 pnt; 3. Bianca Visser en Kirsten
Jochems 29,6 pnt
groep II:
1. Linda v.d. Meulen 29,8 pnt; Nancy
. de Smitt 29,8 pnt; 2 Sandra Keur
'28,4 pnt; 3, Majorie Dekker 28 pnt.
Groep III:
1. Saskia Krippendorf 29,2 pnt; 2. Nathalie de Graaf 28.8.pnt; 3. Daphne de
Vries 28.2 pnt
Op beide avonden werden direkt na afloop van de wedstrijden door verenigingsvoorzitter Brink de prijzen en diploma's
aan de meisjes uitgereikt.

omroepers
1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTIMAN
Telefoon 14365

Bouwbedrijf
VOOR AL UW

vraag offerte
wij komen

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaar tot uw dienst

TE KOOP
eengezinswoning
HELMERSTRAAT 16
in Zandvoort.
Vraagprijs f 98.000,Grote zonnige tuin met
stenen schuur.
Inl. tel. 023-286088
TE KOOP bergmeubel
teakhout br. 1,92 x hg. 1.45
telefoon 1 82 52.
J.G. ANDERSON, huisarts

Janse n
Haarlem..:meesterlattelaart 16>.:ïi:;'31:5

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 2206 of 1 4755
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

AFWEZIG
tot
5 januari 1983
waarneming tel. 12058.

Installatie bureau
BEL
vooreen
omroepertje
12135

OHOENEIIEIN
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 025O7-18484*

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

v. d. Werft

mijn bakker
•inde 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

RELATIEGESCHENKEN

• • KNIP UIT ••
Zwemmen in de kerstvakantie
voor f 1,30 in zwembad
"De Duinpan"
ma. 20 en 27 dec. 12.00-13.30 uur
ma. 20 en 27 dec. 12.00-13.30 uur
di. 21 en 28 dec. 8.00-12.00/13.00-15.30
wo. 22 en 29 dec. 8.00 - 12.00 / 13.30 -16.00
do. 23 en 30 dec. 12.00 -13.00 /14.00 -15.30
vr. 24 en 31 dec. 8.00-12.00 /13.00 -15.30

cestbom

Kerkstraat 2a
tal. 14597, Zandvoort

Het zwembad is beide kerstdagen en
nieuwjaarsdag gesloten
Alle medewerkers wensen u en de uwen
goede feestdagen en een voorspoec'ig 1983

TE KOOP AANGEBODEN:

SCHOOLSTRAAT 13

GROOT WOONHUIS
met? kamers in centrum dorp.

f90.000,Bel voor bezichtiging:

V*tll/1 La^arii makelaar/ 0.9.
TELEFOON 02507 - 1 26 14.

ZANDVOORTSE
VOLKSKERSTZANG
van Pagéehal - 22 december 20.00 uur
m.m.v. de Amsterdamse Politiekapel
programma's, tevens toegangsbewijs,
verkrijgbaar bij VVV en 's avonds aan
de zaal

SAMEN ZINGEN

Handelsdrukwerk

wordt donateur
van

D R U K K E R IJ

Van Petegem

Kerstmis '82....nog 8 dagen

GREENPEACE

bv

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

KERSTDAGEN, gezellige dagen.
Uitgaan of gasten bij u thuis. Dan krijgt kleding ook extra
aandacht. Tijd voor iets nieuws!
U heeft nu nog de tijd en u vindt vast wel iets (gekleed of
sportief) in onze kollektie.
En
redelijk geprijsd!

maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

DIERENBESCHERMING
Wist u dat omstreeks Kerst en Nieuwjaar veel
dieren door vuurwerk in paniek raken,
wegrennen en dan aangereden kunnen worden?
Wist u dat de botjes van wild en gevogelte
gevaarlijk voor Uw dieren kunnen zijn?
Verpak dat afval zorgvuldig, zodat ze
er niet bij kunnen
Wist u dat BONT overbodig is, er zijn tal van
modieuze en warme alternatieven.
Koop geen bont
draag geen dierenleed.
Wist u dat onze vereniging u allen
prettige kerstdagen en een goed 1983
toewenst?

KERK*TR.20

onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Vereniging voor het wel zijn der dieren

• TEIM31M

U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65, tel. 12060

pan

vanavond
arriveert om
22.35 uur

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDE RNEMING

met vlucht LH 864
Sjeik Tino Ben Sloeber
niet rijk, maar wel gelukkig

a

H. H. KROON
(VoortiMn Jac. Kop«r, Dorpsplain 11, Zandvoort)
Vcrbindingswag 38
Blo*m«ndaal
Tal«foon023'260533

salaam aleikum

t KINDER WINKELTJE
Buureweg 1 Zandvoort
Tel. 16580.

ÜÜLETOPÜÜ
KERSTAANBIEDING
bij het Kinderwinkeltje
ALLE jurkjes (o.a. Buffy)
met 10% - 20% korting
KOMT U OOK EVEN LANGS

InformatiM batraffande Begrafaniuan of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

• • •VOORDELIG MET VAKANTIE IN 1983* • «
b.v. naar Mallorca
in de maand juli 15 dagen Hotel Playa de Mallorca
vol pension f 890,00
of Costa Brava
15-daagse vliegreis naar Lloret de Mar
Hotel vol pension f 830,00
of wat denkt u van:
een 17-daagse toeringcarreis naar Benidorm:
in de maand juli naar Hotel Rosama.
volpension f 998,00 voor 10 dagen f 710,00
in de maand juni naar Hotel Rosamar.
Vol pension f 880,00 voor 10 dagen f 570,00

Wij wensen al onze klanten
PRETTIGE FEESTDA GEX

^^•^•*"^•t^"^»*

BEL
PUZZELLIJN
DE

020-21.44.44

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

of per touringcar naar de Costa Brava:
in de maand juli
17 dagen hotel - vol pension voor f 865,00
10 dagen hotel - vol pension voor f 580,00
MAAR WACHT U HIERMEE NIETTE LANG

Aangeboden Zandvoort-Zuid

vrijstaand huis

REISBUREAU
KERKMAN
Gróti' Kiocltt 20
• T<!li!foon 02G07

Ziiiulvooi t •
Ï2b60/13203

met uitzicht op zee
Bevat: 4 slaapkamers, zwembad en
sauna.
Koopsom f 395.000.Tel. 020 - 79 59 42 / 23 25 97

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding

82e

donderdag 30 december 1982

eanduaarbe

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

artsen vinden macht van 't getal
belangrijker dan wijkvoorzïening
De zandvoortse huisartsen zijn van oordeel dat er geen plaats is voor een nieuwe praktijk in de wijk nieuw noord. De
dokters ventileerden die mening overigens maar voor een deel van de zandvoortse bevolking. Zij weigerden een
gesprek hierover met de Zandvoortse
Koerant, d ie "het nieuws van de vestiging als eerste bracht en er geen doekje om wond dat ze het initiatief toeju ichde. Een wat rankuneuze houding
van de artsen. Waar kleine dorpsnotabelen al niet groot in kunnen zijn.

o Burgemeester en wethouders van
Zandvoort zullen de burgerij en vertegenwoordigers van het plaatselijke verenigingsleven graag ontmoeten op de
nieuwjaarsreceptie, welke ten raadhuize zal worden gehouden op maand, 3
januari a.s., 's avonds van 7 tot 8.30
uur.

De dokters Anderson en Bouman, sprekend voor alle artsen, verklaarden dat
er te weinig patiënten in de badplaats
zijn voor een zevende praktijk. Zij zien
het kersverse initiatief dan ook na verloop van tijd volledig mislukken. Zij
zeggen de nieuwe kollega's wel te willen aksepteren, maar 'staan niet te
trappelen van ongeduld om met hen
samen te werken'.

ondertrouwd: Wouter Johan van
Kan en Hermina Catharina Volkers.

Met name de stichting WEL die zich
jarenlang heeft beijverd voor een praktijk in de nog immer desolate wijk,
krijgt een veeg uit de pan. De plaatselijke dokters suggereren dat de stichting onjuiste en onvolledige informatie
heeft verstrekt aan de nieuwe artsen en
geen inzicht had in de te verwachten
problemen. Reden voor de koerant om
het bestuur van WEL om een reaktie te
vragen.
De heren Achterhof en Van Wierst tonen zich in eerste instantie wat onwillig, omdat zij geen onnodige sfeer van
konflikt willen scheppen. Maar zij willen de strekking van de artsenverklaring toch niet onweersproken laten.
"Het heeft weinig zin, aldus van Wierst,
om over getallen te bekvechten, al spingen de dokters daarmee onnauwkeurig
om. Financiële deskundigen hebben
WEL vanaf het begin laten weten het
projekt in principe levensvatbaar te
achten. Die zijn uiteraard niet alleen
op onze informatie afgegaan, zegt Van
Wierst, en ook de a.s. wijkdokters die
ieder verantwoordelijkheid dragen voor
een gezin, zijn niet over één nacht ijs gegaan. WEL is zelf bij haar plannen voortdurend ondersteund door het prov. opbouworgaan en sinds enige tijd door
het serviceburo voor de eerstelijn in
noord-holland. Wij worden ook gesubsidieerd door het koningin Julianafonds,
dat de waarde van onze plannen voor de
wijk inzag. Het gaat dus allerminst om
een of ander wild of amateuristies verzinsel van onze zijde, zoals de artsen
suggereren!

IK ben er nu eens doodziek van
dat zandvoorters denken dat het
bij mij duurder zou zijn dan in
Haarlem.
Dat is NIET waar.
b.v.
Agfa 3 uurs-video-band "180" nu
nog maar f 29,95.
En zegt u mij nu maar eens of
het nog goedkoper kan.
PEETERS
BEELD en GELUID
Haltestraat 66
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'De zandvoortse artsen praten wel over
de grootte van hun praktijk, zo gaat
Achterhof verder, maar laten helemaal
uit het beeld verdwijnen wat belangrijk
is vanuit het standpunt van de patiënt
en de wijk. We kunnen ook niet goed
wijs uit hun verklaring, ze slaan een paternalisties toontje aan, alsof de nieuwe dokters kleine kinderen zijn die hun
daden niet kunnen overzien. Eigenlijk
heel diplomatiek, ze lijken hun kollega's in noord in bescherming te willen '
nemen tegen de ideeën van de stichting.
Wat wij veel belangrijker vinden is of
ze daadwerkelijk bereid zijn met ze
samen te werken, dat is nog steeds niet
duidelijk. Maar hoe dan ook, wij zijn
er van overtuigd dat de vestiging een
groot sukses wordt. Dagelijks worden
we door mensen aangeklampt met de
vraag hoe het er voor staat'.
'Er wonen hier 4000 mensen en het is
een wijk met veel problemen. Het is
noodzakelijk dat hier goede voorzieningen komen. De lokale artsen hebben
ook zelf de kans gehad zich in de wijk
te vestigen, daartoe zijn ze ook uitgenodigd, maar dat hebben ze kategories
geweigerd. Ze halen wel de nieuwe regeling van de Landelijke Huisartsenvereniging aan om hun gelijk te bewijzen,
maar het is slap dat ze niet vermelden
dat de LHV er op aandringt witte
plekken in de gezondheidszorg in de
gemeente in te vullen.'
»
Op de vraag of het feit dat een arts in
Zandvoort als wethouder optreedt van
invloed is op de houding van de gemeente t.a.v. dit initiatief, reageren

de bestuursleden resoluut "Wij zijn overtuigd van de integriteit van bedoelde
wethouder, vanuit die funktie zal hij
ons geen strobreed in de weg leggen,
dat weten we zeker.'

tussen hen en patiënten en wijkbewoners. Met het maatschappelijk werk
zijn al geruime tijd kontakten om te
zien of hier een spreekuur geopend kan
worden.'

Wat gaat de stichting verder doen, nu
de hoofddoelstelling gerealiseerd is?
Van Wierst: 'de samenwerking in de
wijkgezondheidszorg tussen wijkverplegina gezinszorg, artsen, maatschappelijk
werk, fysiotherapeuten enz. moet ge- .
stimuleerd worden. Verder gaat WEL
een patientenoverleggroep op poten
zetten. De nieuwe artsen willen ook
zelf dat er tweerichtingverkeer ontstaat

'En nu we niet meer al onze energie
hoeven te stoppen in de komst van een
arts krijgen we ook ruimte om onze
kontakten met andere organisaties en
groepen in de wijk uit te bouwen. De
gezondheidszorg is gebaat met informatie van vele kanten. Signalen uit de
wijk moeten op tijd ojjgepikt worden.
Er is nog genoeg te doen.'

kinderkoor gaf kerstkonsert
Het kerstkonsert van het Zandvoorts
Kinderkoor was dit keer aan de vroege
kant. De kerstvakantie was zelfs nog
niet begonnen maar dat was juist de
bedoeling. De laatste jaren kwam het
namelijk nogal eens voor dat een derde
van de koorleden naar de wintersport
was, iets dat hun gezondheid ongetwijfeld ten goede kwam, maar niet de
kwaliteitvan het koor.
En nu waren ze met een kleine veertig
leden, onder wie zelfs acht jongens, op
volle sterkte en dat was na een wat onzeker begin (het valt ook niet mee om
tijdens het binnenkomen in de kerk op
je brandende kaarsje te letten en dan

om niets dan lof voor dit voortreffelijk
zingende koor waarmee zowel dirigent
Henk Trommel als begeleider Willem
Poot veel eer behaalden. Het was bovendien een aardige gedachte om de
kinderen zelf het kerstevangelie te laten
voorlezen en ook de voordracht aan
hen toe te vertrouwen.
De sopraan Geertruid van Beek verving
de ziek geworden Tineke Mulder. Zij
werd op het orgel begeleid door Henk
Trommel en verrukte haar gehoor met
twee Franse kerstliederen, 'Quelle est
cette odeur? ' en 'Noël Nouvelette',
gevolgd door een aria uit 'der Messiah'
van Handel. Tijdens haar tweede optreden vertolkte ze op sublieme wijze
'Maria Wiegenlied' van Max Reger en

gehuwd: Cornelis Leonardus Gerar- ,
dus van Loon en Teuntje Johanna Huisman; Johannes Maria Schouten en Saskis Margriet Beekhoven; Leonard van
Ginkel en Neeltje Johanna de Rooij.
overleden CornJis Jacobus de
Ruijter, oud 90 jaar. Johanna Elisabeth
Brada geb. Oosthof, oud 75 jaar; Truus
Gernanda Geertsema, oud 60 jaar; Rudolf Hendrik Smink, oud 87 jaar; Sara
Margaretha Elisabeth Wehman geb.
Maas, oud 90 jaar; Anna Berendina
Pasman, oud 85 jaar; Geertje de Boer,
oud 44 jaar, Hendrik Johannes Visscher, oud 72 jaar.

IK ben er nu eens doodziek van
dat zandvoorters denken dat het
bij mij duurder zou zijn dan in
Haarlem.
Dat is NIET waar.
fa-v.
Agfa 3 uurs-video-band "180" nu
nog maar f 29,95.
Ep zegt u mij nu maar eens of
het nog goedkoper kan.
PEETERS
BEELD en GELUID
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'Drei Könige'. Het was begrijpelijk dat
de talrijke toehoorders in de hervormde kerk, die zich tot dat moment stipt
gehouden hadden aan het verzoek om
tijdens het konsert niet te applaudiseren,
zich na dit muzikale hoogtepunt niet
langer konden intomen en de zangeres
met een ware ovatie beloonden.

mevr. Kraan-Meeth

adviesdiensten
nog te zingen ook) heel goed te merken. De voortreffelijk gezongen canon
'Puer Natus', het bekend 'Gloria in excelsis Deo' met een heel mooie solo
van een van de grotere meisjes, het
door Henk Trommel bewerkte 'EeuCENTRUM voor vrijwillige hulpverlening wen geleden' en 'Hoe leit dit kindeGeeft advies, huip en informatie van
} ' ke', het kwam allemaal uitstekend uit
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
de verf en bij al dat moois vergeten we
12.30 uur en iedere woensdagavond
dan maar even dat er met 'Er was een
van 18.30 tot 19.30 uu r Postbus 100,
sneeuwwit winterdal' naar onze mening
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
een beetje te hoog gegrepen was. Het is
ook razend moeilijk en dan nog in mineur.... Maar we zeiden het al, er bleef
MAATSCHAPPELIJK WERK
genoeg te genieten over en dan noemen
Noorderstraat 1, telefoon 13459
we bijvoorbeeld de wat oudere meisjes,
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
die uitstekend een drietal pittige kerstmaandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
liederen vertolkten met als hoogtepunt
'O, du fröhliche' meteen verrukkelijke
jazzy-achtige pianobegeleiding van Willem Poot. Sommige liederen werden
heel welluidend meerstemmig gezongen, er werd goed geartikuleerd, kort-

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.

eanduoortse Noeraftf

KOERANT VOLGENDE WEEK
OP DONDERDAG

TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR VERSCHIJNT DE ZANDVOORTSE
KOERANT ALLEEN OP DONDERDAG 30 DECEMBER A.S.

drïehoeksqe

over circuit

kerkdiensten

l belangrijke adressen

HERVORMDE KERK
vrijdag 24 december a.s.:
23.00 uur: Ds. G. Mataheru
zaterdag 25 december - 1e kerstdag:
10.00 uur: Ds. C. Mataheru
zondag 26 december - 2e kerstdag:
10.00 uur: dhr. J. Lasthuis

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad n w. nrd.
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoorttalaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Ronaults
12135 Zandvoortse Koarant b.v.
Achterweg 1.

GEREFORMEERDE KERK
zaterdag 25 december - 1e kerstdag:
10.00 uur : Ds. N. Wijngaarden
zondag 26 december - 2e kerstdag:
10.00 uur : Kand. T.M. Hibma
PROTESTANTENBOND
zaterdag 25 december - 1e kerstdag:
10.30 uur : Ds. A.A. Thim

Het overleg tussen gemeente, provincie al uitgemergelde nederlandse belastingen ministeries over het circuitvraagstuk betaler het gat weer opvullen Een ahrdig dilemma voor wethouder Flieringa
komt binnenkort in een nieuwe fase
Op 21 januari gaan de gesprekspartners , en partijgenoot Gielen, die zich gedurig plegen op te winden over het afwenzich beraden op cle toekomst van de
racebaan en zullen ze proberen een uit- telen van lasten op al lang niet meer
weg te vinden uit de problemen rond
sterke schouders. Maar ook hier zal
geluidshinderwetgeving, ruimtelijke
het hemd wel nader dan de rok zijn.
ordening en, daarmee samenhangend,
de zandvoortse woningbouw.
De voortzetting van de racebaan heeft
tot nu toe, met name door toedoen
van de volksgezondheid en miljeu-afEind maart van dit jaar schortten b en
w van de badplaats het beraad op, omdelingen van rijk en provincie, woningdat ze geen heil meer zagen in het oebouw ten noorden van de spoorlijn onverloos ambtelijk gepalaver en het gemogelijk gemaakt. Ds verkaveling van
brek aan konkrete besluiten. De toenportefeuilles en ministeries heeft de in~
vloed van deze afdelingen echter aanmalige ministeries van ekonomiese zazienlijk verzwakt. Of de miljeubewusken,crm en volksgezondheid en miljeu
te beleidsambtenaren tegen de storm
lagen onderling overhoop, politieke
in de rug nog kunnen rechten, is zeer
zwaargewichten of topambtenaren met
de vraag.
mandaat kwamen er niet aan te pas.
Wat het laatste betreft is het nog zeer
de vraag of ditmaal wel politieke 'vip's
aan de diskussie zullen deelnemen. Het
ligt in de lijn der verwachtingen dat
noordhollandse portefeuillehouders en
staatssekretarissen in ieder geval het
oriënterende werk aan hun onderge*
schikten zullen uitbesteden. Wat wel
veranderd is, is de politieke samenstel, ling van het gemeente-, provincie en
landsbestuur. Op alle nivo's heeft de
vvd een stevige vinger in de pap gekregen en dat geeft het beraad een totaal
andere inhoud. Misschien kan dan ook
i beter van een uitgebreid onderonsje gesproken worden.
Vast staat dat het breed overleg van
voorheen ter ziele is. Dat was immers
een duidelijk uitvloeisel van de zgn.
anti-circuitmotie, een raadsbesluit ondertekend door pvda, cda, inspraak nu
en d'66. De voortijdige sluiting van de
autorenbaan de financiële gevolgen
daarvan en mogelijke alternatieven in
de rekreatieve sfeer vormden destijds
de hoofdmoot van de besprekingen.
Dat alles in het licht van de stagnerende woningbouw.
Op dit moment staat als oen paal boven
water dat niet de sluiting maar het openhouden van het circuit de kern van het
gesprek vormt. Men zal kwistig met ontheffingen moeten strooien om dat te
bereiken. In het kader van de wet op
de geluidshinder dient de cenav naar
schatting een half miljoen gulden per
jaar in de rijkskas te storten wil ze haar
oorverdovende aktiviteiten mogen voortzetten. Een genadeklap voor de nog
steeds op de rand van bankroet balancerende onderneming. Als het rijk berpid is daarvoor een oogje stevig dicht
te knijpen, mag ongetwijfeld de toch

NICARAGUA stop da vs

interventie. Steun het revolutionaire
proces. Giro 3580163
t.n.v. St. Nicaragua Komüee Nederland o.v.v. F.34-N.

Niet uit een politieke keuze, maar omdat het racebedrijf zonder financiële
hulp elk moment kan instorten, zullente zijnertijd in het breed overleg
ook alternatieven voor het circuit ter
tafel komen. De zandvoortse liberalen
hebben daarvoor grootse plannen met
de omgeving van het vijverpark in kombinatie met bungalowbouw en zwembadprojekt. Het liefst zouden ze die
plannen uitvoeren onder behoud van
het circuit. Een week vóór de aanvang
van het breed overleg komen inspraak
nu en vvd bijeen om een gezamenlijke
gedragslijn uit te stippelen. Of en in
hoeverre daarbij de portefeuillehouder
van ruimtelijke ordening Machfelsen
voor voldongen feiten gesteld gaat
worden is een van de vele vragen die
de nieuwsgierige toeschouwer bezig
houdt.

Naar verluid zouden de ministeries van
ekonomiese zaken en van wvo (het
vroegere crm plus volksgezondheid)
bereid zijn, nu de dwarsliggers in de
raad het veld hebben moeten ruimen,
om net als in oktober 1981 de circuiteksploitant een lening of subsidie van
vele tonnen op een presenteerblaadje
aan te bieden. In het nationaal belang
natuurlijk, maar de reden van die goedgeefsheid zal de.cenav, die met huid en
haar is overgeleverd aan de inhalige
Foca-leider Ecclestone, een zorg zijn.
De Grand-Prix, die nauwelijks meer
toeschouwers trekt dan een wedstrijd
tussen Feyenoord en Ajax in de 'kuip'
lijkt ook voor deze regering een heilige koe. Gemolken uiteraard door
Ecclestone.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
vrijdag 24 december - kerstavond:
19.45 uur: samenzang met jeugdkoor
St. Agatha
20.00 uur : eucharistieviering
23.30 uur : samenzang met St. Caecilia
koor
24.00 uur : eucharistieviering
zaterdag 25 december - 1e kerstdag:
10.45 uur: eucharistieviering mmv St.
Ceaciliarkoor
m.uuuui. iMnuje wieuen vuui en
door kinderen.
zondag 26 december - 2e kerstdag:
. 10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagdienst
worden verstrekt via het tarfefoonnummar van uw huisarts.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige tel.
023 - 313233

Vrijwillige Hulpverlening
/*SZ*

SU

24
25
26
27
28
29
30
31

medische dienst

H.W.
09.26
10.30
11.32
00.07
01.11
02.07
02.52
03.33

L.W.
17.26
18.30
19.34
08.09
09.13
10.08
10.52
11.33

H.W.
21.58
23.02
-.12,33
13.31
14.24
1509
15.49

kGL

L.W.
05.58
07.02
08.09
20.29
21 30
22.24
23.10
23.49

17373
Wij helpen in vele noodsituaties door kinderoppas,
klusje, boodschap, begeleiding en een praatje of bezoekje

nieuwe kursus dieren-ehbo start in januari
Gezien de grote belangstelling voor de
onlangs gehouden ehbo-kursus voor
dieren heeft dokter Dekker zich bereid
verklaard deze in januari te herhalen.
Op vier avonden zullen bezitters van
huisdieren leren hoe ze in geval van
nood de helpende hand kunnen bieden.
Op de laatste kursusavond wordt een
en ander aan de praktijk getoetst en daartoe mogen de kursisten hun eigen dier
meenemen. Dat niet alle in huis gehou- .
den dieren huisdieren zijn bleek vorige
week donderdag toen één der kursisten
met haar moerasschildpad kwam. Het
in huis halen van deze dieren wordt ten

mevr,

kraan-meeth

/
sterkste ontraden omdat 80 tot 90u/o
binnen een jaar sterft, meestal aan kalkgebrek. Desondanks bleek die van de
kursiste het goed te doen want van een
vijfjaar geleden gekocht klein schildpadje was het uitgegroeid tot een flink
eksemplaar. Ook hier dus kennelijk een
uitzondering die de regel bevestigt. Het
aanwezige konijn gaf de dierenarts
aanleiding het een en ander te vertellen
over hun verzorging, voeding en huisvesting. De zwart-witte kater liet gewillig de nagels van zijn voorpootjes knippen en wanneer dat eens in de drie weken gebeurt blijft de ravage aan het
meubilair binnen de perken. Ook een
biezen krukje of een kokosmat waar
ze hun nagels aan mogen slijpen weerhoudt ze hopelijk daarvoor het leren
bankstel te gebruiken. Dierenarts Dekker bleek fel gekant tegen nagel-amputatie. Dat is zuiver verminking van het
dier en dat is dan ook de reden dat zij
bereid is kattenbezitters te vertellen
hoe zij zelf de nagels kunnen knippen.
Tot verrassing van de kursisten kwam
er die avond ook een zeekoet op de
onderzoektafel. De bedoeling daarvan

zegt het voort

kursus eribo in januari 1983

was hen te leren hoe deze watervogels
met hun niet ongevaarlijke spitse snavel bij aantreffen vast te pakken. Een
toevalstreffer, want de vogel die door
de dierenarts van olie was ontdaan zou
de volgende dag worden overgebracht
naar de beheerder van het Kennemer
Dierentehuis, de heer van Vueren, waar
hij in het Vogelhuis verder op zijn verhaal kan komen. Een herstelde rietgans,
afkomstig van een kinderboerderij, was
die avond de hekkesluiter. Om dergelijke
grote vogels, en dat geldt zelfs voor zwanen, te vervoeren bestaat een heel simpel trucje, de kop onder een vleugel
stoppen, waarna het dier denkt dat

het nacht is en prompt rustig en hanteer
baar wordt. Bij de rietgans lukte dat dan
ook prima. Even de kop ónder een
vleugel geduwd en mijnheer was onder
zeil, terwijl zijn voor de gezelligheid
meegekomen kameraad parmantig
bleef rondlopen. Het was een goede
gedachte van dokter Dekker om gedurendè het laatste kwartier van deze
kursusavond het een en ander te vertellen over dekking (ook ongewenste),
zwangerschap en geboorte en over het
laten inslapen van ongeneeslijk zieke en
oude honden. Over deze onderwerpen
bestaat er, ook bij dierenbezitters, nog
veel onduidelijkheid.

eanducxrrse

winst nutsbedrijven onder vuur
in gemeenteraad
Raad en kollege besloten dinsdagavond
vlak voor de kerst en nieuwjaar een gebaar van goede wil te maken naar de
zandvoortse bevolking.
De verhoging van het vastrechttarief
voor het gasverbruik met 18°/o per 1
januari a.s., aangekondigd door de
nederlandse gasbedrijven en goedgekeurd door het ministerie van ekonomiese zaken, werd door het dorpsparlement gehalveerd. Het verlies van
f 27.000,- voor de gemeentekas mag
geen naam hebben in het licht van de
gigantiese gaswinsten in de badplaats,
zo'n f 600.000,-. Het besluit is ook bedoeld als protest tegen het beleid van
de hogere overheid, dat de gemeente
steeds voor het blok zet en de aardgasprijzen naar eigen behoefte vaststelt.

Een symbolies gebaar derhalve, die zoals vvd-er Methorst zei, de onmacht
van da raad zichtbaar maakte. Namens
het kollege dat eerst nog onwillig was
de unanieme raadsopinie te honoreren,
sprak wethouder Flieringa na een tussentijds beraad: 'het is terecht dat de
nederlandse bevolking te hoop loopt
tegen de aardgastarieven en de verhoging van de woonlasten!

Na deze uiting van volksliefde was het
uiterst ongeloofwaardig dat het pvdavoorstel om de verhoging van de waterprijs ook af te schaffen, niet voldoende
steun vond. Het ministerie gaf geen
toestemming voor de stijging met 4
cent per kubieke meter kraanvocht,
als de baten daarvan in de gemeentekas terecht kwamen. Een verhoging
van de tarieven mocht wel als de winst
in een reservefonds gestopt werd om
Alle partijen waren het er over eens dat
mogelijke verliezen in de toekomst te
het een schandaal was de gebruikers te
taten opdraaien voor het zuinig omsprin- bestrijden. Er is op dit moment echter
al een rijkelijk gevuld potje voor kalagen met energie. Het verminderde feermiteiten in het waterbedrijf. Pvda, cda,
bruik leidt er toe dat de winsten uit
d'66 en gemeentebelangen vonden het
het gas dalen en de centrale overheid
onzinnig nog meer geld te 'parkeren' en
tracht dat op te vangen middels tariefverhogingen. De gemeente kan weinig
de woonlasten op die wijze te verzwadoen aan de stijgende kubieke meterren. De kollegepartijen bleken evenwel
in hun nopjes met de toekomstige
spaarcenten.

WIJ:
CENSE MAKELAARS O.G.
bemiddeling bij aan- en verkoop
onroerend goed
Fa. VERHOOG & VAN ASPEREN
beheer van flatgebouwen
CENSE ASSURANTIËN
alle verzekeringen & financieringen

Gielen: kerststukje met één kaars
prijs. Dat gaat wél door en kost de
kleinverbruiker bij 3000 m^ ongeveer
f 90,- ekstra. De halvering van de
vastrechtverhoging bespaart elk gezin
slechts f 4,50. Inspraak nu-raadslid mr.
Gielen besprak de geste dan ook in
koopkrachttermen; 'niet meer dan een
kerststukje met precies één kaars'.

ÏERSTEE8E
* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 -Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

v. d. Werft
mijn bukker
sindt 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel 12129

C.D.A.-Bestuur, Fraciieleden en
werkgroep Zandvoort/Bentveld,
wenst haar leden gezegende
Kerstdagen en een voorspoedig 1983.

ZANDVOORT HOUSING
SERVICE b.v.
bemiddeling bij huur en verhuur
flats en woningen in de vrije sektor
TELETOURS ZANDVOORT b.v. i.o.
reisbureau
(de zomergidsen 1983 zijn uit)

CSU schoonmaakefficiency

ZEESTRAAT 30 - TEL. 1 9544
gevraagd op korte termijn

wensen iedereen

ERVAREN SCHOONMAAKSTERS
voor 2 1/2 uur per avond.

prettige feestdagen en een
voorspoedig 1983

kerst-in zorgt voor ouderwets
familiefeest
uur tot half zes tekenfilms en korte
films gedraaid worden. Ook dit jaar belooft de kerstmaaltijd weer het hoogtepunt te worden en ook van het optreden van de voordrachtskunstenaar Ru
Kaebisch stelt men zich veel voor. Tot
Het Gemeenschapshuis is die dagen letslot:
de trekking van de verloting zal
terlijk een huis voor de gemeenschap.
Iedereen is welkom, jong en oud, alleen- plaats hebben, er is een tombola met
staanden en komplete gezinnen, kortom fraaie prijzen en voor hen die het nog
iedereen die wat gezelligheid en warmte niet wisten, op telefoonnummer 17436
zoekt. De deuren van het Gemeenschaps- van mevrouw De Leeuw, de spil van
het Kerst-In gebeuren, zijn alle verdere
huis gaan op 24 december 's avonds om
half acht open en dan is de koffie bruin. inlichtingen te verkrijgen.
De spelietjeszaal is ingericht voor bridgers en klaverjassers en in de hal kunnen kreatievelingen een bijdrage léveCREMATIE FREDDY GEERTSEMA
ren aan het wandkleed. In de Randagzaal begint om acht uur een gevarieerd
Een onafzienbare rij vrienden, kennisprogramma met o.a. een demonstratie
sen en relaties begeleidde vorige week
Volksdansen onder leiding van Letty
donderdag de onverwacht overleden
Jansen en Jopie Puts, Arie Loos vertelt
mevrouw Geertsema op haar laatste
op zijn bekende manier een paar verhalen waarna Helen Shepherd zal optreden tocht.
en na afloop daarvan de samenzang van
In de overvolle aula van het krematokerstliederen zal leiden. Het is dan onrium in Velsen voerde als eerste de heer
derhand twaalf uur en tot één uur blijft
Juda van Daalen het woord, die de eimen gezellig bij elkaar. De bar is open
en voor hen die liever iets warms hebben gen stijl van leven en de persoonlijkheid
van Freddy Geertsema memoreerde.
is er gratis erwtensoep. (Men mag ook
"Voor deze prachtvrouw kwam eerst
naar huis gaan want zoals altijd bij de
de gemeenschap, dan nog eens de geKerst-In, niets moet, alles mag). Op
meenschap en dan pas zijzelf" aldus de
Eerste Kerstdag zal het Gemeenschapsheer Van Daalen, die aan mevrouw
huis opnieuw gonzen van de aktiviteiRoozen de verzekering gaf dat zij na
ten en dat begint 's morgens al om elf
uur wanneer binnenkomers onthaald
het heengaan van Freddy niet zal worworden op koffie met kerstbrood. Er
den vergeten. De sekretaris van de Kais weer volop gelegenheid om te bridmer van Koophandel, Mr. J.G. Tielegen, klaverjassen, schaken, sjoelen,
nius Kruythoff, herinnerde aan het betafelvoetballen, maar ook om te luislangrijke werk dat de overledene geduteren naar het kinderkoor 'Talita Koerende dertig jaar voor de Kamer heeft
verricht en de bijzondere plaats die zij
mi' uit Alkmaar dat kerstliedjes ten
in de middenstand heeft ingenomen.
gehore brengt met begeleiding van een
'Zij had hart voor haar werk en deed
kombo bestaande uit orgel, gitaren
het met een vriendelijke lach'
banjo's enz. Maar ook de zandvoortse
kinderen iaten zich niet onbetuigd want spreker, die vervolgens vaststeldlrfL.
de grote waardering voor mevrouw
leerlingen van de Nicolaasschool zulGeertsema deze middag heel duidelijk
len een kerstspel opvoeren. Tijdens de
tot uiting kwam in de grote opkomst
lunchpauze biedt de Kerst-In een lunch
aan, bestaande uit soep en brood. (Goed van medewerkers en oud-medewerkers
idee van het team om bij deze aankondi- van de Kamer van Koophandel. De
heer Hilbers direkteur van de vvv, zag
ging in het programma het gironummer
de overweldigende belangstelling (in de
11 259 08 tpv Kerst-In Zandvoort te
aula moesten velen met een staanplaats
vermelden). Van drie tot half zes is
er thé-dansant op muziek van de.'Moon- genoegen nemen) als een hommage aan
Freddy Geertsema. Ook hij schetste haar
lines', maar ook dat dansen is vrijblijals een vrouw die met een glimlach de
vend want die uren kunnen ook gevuld
mensen tegemoettrad. Spreker voerde
worden met de vele andere aktiviteiten
tevens het woord namens de Federatie
zoals kerststukjes maken of een kijkje
nemen in de kleine zaal waar van twaalf
Hanze waaraan zij jaren lang haar tijd.
Na maandenlange voorbereidingen
heeft het Kerst-In team voor de kerstavond en eerste kerstdag een aantrekkelijk programma samengesteld.

De VVD wenst u
prettige kerstdagen
en een gezond en
voorspoedig 1983

Inlichtingen tel. 023 - 35 1972.

ZANDVOORTSE REDDINGS
BRIGADE
Bij het einde van ons jubileumjaar
willen wij al onze leden en u inwoners
van Zandvoort/Bentveld en de
gemeente raad, politie, publieke
werken, garage Versteege, surfshop
Klijn, radio Peeters, foto Bakels,
drukkerij van Petegem, fam. Paap de Vijverhut, fa. Straëter, North Sea
Jazz band, Zandvoortse Koerant,
Zandvoorts Nieuwsblad, Koerier,
Haarlems Dagblad, Haarlems Weekblad, De Brigade, Gemeenschapshuis, gebouw De Krocht, zwembad
De Duinpan, binderij Alblas, KNBRD
en de Midgetown Jazz band hartelijk
bedanken voor al uw medewerking.
Wij wensen u allen prettige
kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar.
Bestuur Zandvoortse
Reddings Brigade

PRAKTIJKVERHUIZING
B!C. BAREL - TANDARTS
Oud adres: Burg. v. Fenemaplein 7-1
Nieuw adres: Kostverlorenstraat 52
Tel. 02507-18548
nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.

haar kennis en haar werkkracht heeft
gegeven, en memoreerde haar grote
dienstbaarheid aan de middenstand.
'Dank je wel Freddy voor je inzet. Rust
zacht, je vrienden en vriendinnen zullen dankbaar aan je denken' aldus een
bewogen Theo Hilbers. Staande naast
de met tal van bloemstukken overdekte baar herinnerde Jan Schuurman er
aan hoe Freddy Geertsema een natuurmens was met een grote liefde voor
bloemen en planten. Haar kennende
wist hij dat ze zou instemmen met zijn
woorden omdat die helemaal in haar
geest waren: 'Lieve vrienden, hartelijk
dank dat u er was'.

omroepers
1948
1978
30 jaar tandtechnieker
kunstgebitreparatie, etc.
A.RTTMAN
Telefoon 14365

KAMER gezocht m. gebr.
v. keuken, toilet en
douche voor jonge man
uit Schotland. V.a. begin
januari voor een jaar. Tel.
18456 bellen tussen 9 16.00 uur.
tandarts
afwezig van maandag 27
december t.e.m. maandag
3 januari
Dringende spcedgevallen tandarts Barel, tel.
1 85 48, tandarts Doorgeest tel. 1 30 26
's Avonds en gedurende
de weekeinden tel.
023-313233

gemeente
zandvoort
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat door hem besloten is de wegsleeptarieven en de vergoeding voor het bewaren van
voertuigen per l januari 1983 aan te passen.
De aanpassing houdt verband met de gestegen
kosten.
Het betreffende besluit ligt ter inzage op de
gemeentesecretarie, afd. Algemene Zaken,
Swaluëstraat 2 en op het politiebureau aan de
Hogeweg 37.
Zandvoort, 17 december 1982. '
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

gemeente
zandvoort

BEKENDMAKING

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat ingaande maandag 3 januari 1983
gedurende een maand op de secretarie
(afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening) vooreen ieder ter inzage ligt het
ontwerp van het bestemmingsplan "Rond de
remise, deel l".
Het plan heeft betrekking op een gebied tussen het garagecomplex achter de woningen
aan de Voltastraat en de spoorbaan.
De gronden in het ontwerp-plan zijn aangewezen voor de bouw van ambachtelijke bedrijven.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad
bezwaren tegen het ontwerp indienen.
Zandvoort, 20 december 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Handelsdrukwerk

Het bestuur van de Stichting Samenwerkende Kruisverenigingen Zuid
West Kennemerland vraagt voorhet
wijkgebouw Zandvoort per 1 april
een
KONCIERGE
voor 40 uur per week.
De taak omvat o.a.:
Het geven van mondelingen en
telefonische inlichtingen.
Het beheer van het uitleenmagazijn
(onderhoud, reparatie en uitgeven
van uitleenartikelen)
Voorkomende huishoudelijke en
lichte schoonmaakwerkzaamheden
Functie eisen:
Gastheer/Gastvrouw kwaliteiten.
Leeftijd tussen 25 en 45 jaar.
Bereidheid om werkuren eventueel
aan te passen aan aktiviteiten.
Wij bieden U:
Arbeidsvoorwaarden volgens de
CAO Kruiswerk.
Salaris minimaal f 2.102,37
maximaal f 2.843,51, afhankelijk
van opleiding en ervaring.
Een dienstwoning is aanwezig.
Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen na verschijning van
dit blad te worden gericht aan de heer
C. van den Oever, bestuurslid van de
Stichting Samenw. Kruisverenigingen Zuid West Kennemerland,
Haarlemmerstraat 49,
2042 NB Zandvoort,

Installatie bureau

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38 /zand voort/
telefoon 02507-1 8484*

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
telefoon 1 22 06 of 147 55
BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

Bouwbedrijf
VOOR AL UW
.
vraag offerte
wij komen

•
*
*
*

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

*
*
*
*
*

lid.N.V.O.B
winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jea> tot uw dienst

Jansen Bouw. bv.

D R U K K E R IJ

Haarlem...meebterlottela;in 16 . . . . . 31 5428.

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

Handelsdrukwerk
D R U K K E R IJ

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

Van Petegem b.v
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort
Haal warmte en kleur in uw huis
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys
U vindt er ook leuke dingen om als
geschenk te geven.

J. BLUYS
Haltestraat 65. tel. 12060

r
koffieclub
CHANTAL
SOUHAITE
a sa clientèleUNJOUEUX 1983

t KINDERWINKÊLTJE
Buureweg 1 Zandvoort
Tel. 16580.
we hebben diverse kerstkoopjes

Voor
ABONNEMENT
12 i 33

BELLEN

JURKJES
JACKS
JASSEN

20% KORTING

prettige kerstdagen
Els, Louise en Coby

[PRETTIGE KERSTDAGEN
l en hartelijk dank voor de mooie tekeningen)
Lvan de klas van Saskia.

'cestboiï
Kerkstraat 2a
.tel. 14597. Zwtdvoort

donderdag 30 december 1982
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amateurs en professionals
gaven glans aan kerst-in
De Kerst-In 1982 behoort weer tot het
verleden en was, evenals de twee vorige,
een enorm sukses. De opzet om hen die
daar behoefte aan hadden tijdens de
kerst een paar gezellige uurtjes te bezorgen is volkomen geslaagd, aldus een
tevreden teamleidster mevrouw De
Leeuw.
En die gezellige uurtjes begonnen al op
kerstavond met een optreden van de
volksdansgroep onder leiding van Letty
Jansen en Jopie Puts. Hoewel de groep
nog niet zo lang bestaat beschikt zij al
overeen repertoire van Roemeense,
Griekse,, Joegoslaviese en Israëliese dansen die met verve werden uitgevoerd in
de traditionele (zelfvervaardigde) kostuums van het betreffende land. Bijzonder knap. Niet minder knap is dat beide
dames kans gezien hebben ook kinderen (door de grote belangstelling zelfs
verdeeld in twee leeftijdsgroepen) een
paar alleraardigste dansen te leren^

mezzi die dag waren de verschillende
tombolaas met een onvoorstelbare hoeveelheid prijzen, beschikbaar gesteld
door de middenstand. De heer Rooymans, die met dit onderdeel van de
Kerst-In was belast, memoreerde dan
ook dankbaar deze steun van de Zandvoortse neringdoenden. De liefhebbers
van spelletjes, de bridgers en klaverjassers, de film-enthousiasten en de vervaardigers van kerststukjes en niet te
vergeten de kinderen in de speelhoek,
ze kwamen allemaal ruimschoots aan
hun trekken. Het uit vijf gangen bestaande kerstdiner werd geheel ver-

zorgd door zegge en schrijven drie dames en de vijftig aanzittenden staken
hun bewondering voor deze kulinaire
prestatie niet onder stoelen of banfcen.
Ru Kaebisch, de hekkesluiter in de rij
van optredenden bleek niet alleen een
uitstekend kabaretier te zijn maar ook
een groot improvisator. Hij had niet
gerekend op de grote kinderschare
maar wist zijn programma goed aan
het jonge volkje aan te passen. Derhalve een geslaagd slot van een heel geslaagde Kerst-In.

famjliëbèrichteii

familieherichten

Voor ons geheel onverwacht is tot onze diepe droefheid, op eerste Kerstdag, van onze heengegaan, onze lieve moeder en oma
MAIKE ELIZABETH VAN TIL
weduwe van Leendert de Roo
op de leeftijd van 74 jaar.
Amstelveen:

Leo en Jet de Roo-Dijkstra
Margit, Leo
Moergestel:
Johan en Henny de Roo-Pommerel
Monique en Carlo
Robert-Jan, Barbara
Zandvoort:
Eta en Willem Jubels - de Roo
Willem, Alfred, Maike
Nieuw Buinen:Wies en Jacques Aafjes-de Roo

Zandvoort, 25 december 1982
„'t Huis in de Duinen"
Herman Heijermansweg 1
Corr. adres: Jan Lievensweg 1
1181 Amstelveen
De crematie heeft dinsdag j.l. plaatsgevonden.

Voor uw belangstelling en medeleven ons betoond tijdens de ziekte en
na het heengaan van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa,
onze broer, zwager en oom
JOAIM SCHAAP

mevr. Kraan-Meeth

betuigen wij U onze hartelijke dank.

Behalve Letty Jansen en Jopie Puts (de
laatste verzorgde de presentatie) kreeg
ook Marijke Kerkhof, die de Roemeense dansen had ingestudeerd, als dank
van het Kerst-In team fraaie bloemen
en de kinderen allemaal een aardigheidje voor in de kerstboom. Hankie de Vogel vertolkte met bloeiende planten de
dank van de volksdansers voor hun
'leermeesteressen'. De heer Loos (wanneer we zeggen Arie Loos van het Rode
Kruis weet iedereen wel wie we bedoelen) deed met een paar kostelijke verhalen in Zandvoorts dialekt het vroegere Zandvoort herleven. Het waren
21 december - 27 december 1982
allemaal voorvallen uit zijn eigen jeugd,
zoals dat van de aangespoelde 'twie
ondertrouwd: David John Clare en
kissies butter', de gluurder die 's zaterJohanrfa Weiss.
dagsavonds tussen de balletjes van het
lancastergordijn loerde wanneer de
gehuwd: Robert Jan van Waardenmoeder van Arie Loos in de tobbe ging, berg en Alexandra Christina Wildeboer.
en de Zandvoorter wiens 'pien in de
geboren: Sander zoon van P. Lucasreg' niet kwam van het 'bokke bai 't
sen en J. Was; Ronald Cornelis zoon van
braeme zoeke in 't doin' maar van
H. Burgstede en J.M. Friedrich; Jean'nierstiene'.
Julien zoon van J.M.E.A. Althuisius en
Hierna volgde een optreden van Helen
R. Althuisius; Toine zoon van A.J. Assié
Shepherd die evenals verleden jaar been
A.M. Dirkse.
geleid werd door Frans Landmeier en
het bleek dat beiden de beste herinneoverleden: Matthijs Doornekamp,
ringen hadden aan de Kerst-In 1981.
oud 89 jaar; Jacob Koning, oud 75 jaar.
Dat was dan ook de reden dat zij bereid werden gevonden om ook dit jaar
hun medewerking te verlenen. Drie
door de zangeres bijzonder mooi vertolkte kerstliederen vormden de inleiding tot de samenzang die mede door
jan. H.W. L.W. H.W. L.W.
haar inspirerende leiding een sfeervol
1
04.25
12.25 16.36 00.36
gebeuren werd. Niet op het program2
05.09
13.10 1728 01.28
ma vermeld en daardoor juist zo spon3
06.03
14.05 18.17 02.16
taan was het optreden van een 83-jarige
4
06.58
14.59 1906 03.04
dame uit het publiek die heel zuiver
5
07.43
15.43 19.56 03.55
en welluidend een kerstlied uit de jor6
08.29
16.27 20.55
04.55
daan ten gehore bracht. Zowel Helen
7
09.29
17.28 22.06
06.06
Shepherd als Frans Landmeïer haakten
8
10.37 18.37 23.26
07.27
er op in en met hun steun waagde ook
9
11.49
19.49 -.08.42
de zaal zich aan het refrein. Resultaat:
10
00.41 08.42
12.54 20.55
een ware muzikale happening!
11
01.42 09.42
13.49 21.51
Na een gezellige instuif op kerstochtend 12
02.24
1023 14.30 22.30
met koffie en kerstbrood voerden de
13
02.53
10.51 15.02 23.02
leerlingen van de vijfde en zesde klas
14
03.26
11.25 15.34 23.35
van de Nicolaasschool een aardig kerstSpringtij 1 - 1 6 - 3 1 januari
spel op. Hun optreden werd gevolgd
Doodtij 8 - 24 januari
door dat van het kinderkoor 'Talita
Koerni' uit Alkmaar onder leiding van
Wim Hakvoort. Zij werden begeleid
door niet minder dan twee orgels, een
Vrijwillige Hulpverlening
banjo, een trommel, een accordeon en
vijftien gitaren (l). Een aardig intermezzo was het optreden van Robin de
Ruyter, een zichzelf op de gitaar begeleidende 'cowboy', een solootje van de
17373
jeugdige Natasja Joosten en een door
MENSEN helpen MENSEN
Mariette van Langen geschreven en
Een reddingslijntje.
voorgedragen kerstwens. Andere interAls de zee u te hoog gaat.

waterstanden

Namens ons allen:
H. Schaap-Bannink
Zandvoort,

december 1982.

eanduoorrse hoeranr
zvm likt wonden tijdens winterstop
De voetballers van Zandvoortmeeuwen
staan te trappelen van ongeduld om de
bal weer aan de teen te voelen.
De winterstop duurt lang voor ZVM,
aan het ijsvrij zonder ijs ging nog een
vrij weekeinde en een afgelaste wedstrijd vooraf, zodat de balgoochelaars
al een maand op nonaktief staan. 9 Januari pas treden de meeuwen weer aan
om het konkurrent Lugdunum zo
moeilijk mogelijk te maken.

vervangers aan te treden. Hopelijk geeft
de tweede helft van de kompetitie wat
dat betreft minder problemen. Na de
jaarwisseling moeten zeker Buchel en
Van der Zeijs nog een paar wedstrijden
aan de kant zitten.

en zeker het 2e maakt nog een kans op
het kampioenschap.

A.s zondag vindt de jaarlijkse nieuwjaarsinstuif van de meeuwen plaats. Bestuursleden, kommissieleden en jeugdleider staan die dag eens niet aan de
Op wat langere termijn ziet de toekomst zijlijn, maar proberen zelf de bal te raken Aanvang om 13.00 uur.
er overigens niet zo slecht uit. Talent
is er genoeg aanwezig. De resultaten van
het 2e en 3e team zijn uitstekend. Beide elftallen draaien in de kopgroep mee

De rustpauze is in ieder geval nuttig besteed om de wonden te likken Dat
geldt niet alleen de opgelopen blessures
maar ook de gerezen problemen tussen
trainer Frans Kramer en een aantal spelers. In overeenstemming met de vele
goede voornemens die rond deze tijd
van het jaar gemaakt worden, lijkt alles
nu weer pais en vree. Alleen de situatie
rond Duncan Pratt is nog niet opgehelderd. De engelse speler met betaald
voetbal ambities kan niet overweg met
de ZVM-trainer en is slecht te spreken
over diens trainingsmethode. Het bestuur van de vereniging zal een bemiddelende rol spelen voor een gesprek
tussen Pratt en Kramer om het konflikt
uit de wereld te helpen. Het heeft de
stille hoop dat de koppige brit ook zelf
wel inziet dat zijn kansen op een verblijf in hogere voetbalregionen er niet
op vooruit gaan als hij de grasmat langdurig mijdt.
De positie van ZVM op de ranglijst is
ondertussen niet erg florissant te noemen. Tegenslag bleef ZVM niet bespaard.
Ziekte, schorsingen of blessures maakten het soms noodzakelijk met 6 of 7

eanduoorhse hoerartf

peeters • beste wensen wim peeters • beste wensen - wim peeters * beste

1983 wordt moeilijk jaar
voor openb. bibliotheek zandvoort

HERVORMDE KERK
vrijdag 31 december - oudejaarsdienst:
19.00 uur : Ds. c. Mataheru
zondag 2 januari a s..
10.00 uur : Ds. C. Mataheru

De openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg gaat moeilijke tijden tegemoet. Niet alleen zullen de bezuini:jingen op het beschikbare geld voor
deze voorziening in de loop van de
cijd toenemen, de bibliotheek dreigt
ook een speelbal van de dorpspolitiek
te worden.

GEREFORMEERDE KERK
vrijdag 31 december - oudejaarsdienst:
19.30 uur : Mevr. Ds. N. van MeulenSchaafsma - Overveen.
zondag 2 januari a.s.:
10.00 uur . Dr. G. Manenschijn.
PROTESTANTENBOND
zondag 2 januari a.s.:
10.30 uur : dienst verzorgd door eigen
leden; uitwisseling nieuwjaarswensen.

Volgens de direkteur, de heer Haggenburg steekt op dit moment de situtie van de zandvaortse bibliotheek nog
met kop en schouders boven die in
vele andere plaatsen uit. De gemeente
heeft de o.b. dan ook rijkelijk bedeeld
en verschaft jaarlijks bijna een half miljoen harde guldens. 'Her en der moeten
al mensen ontslagen worden. Zover
is het hier nog niet, maar ik zie de toekomst wel somber in'.
De o.b. heeft meer (part-time) personeel dan gebruikelijk is. De 53 bovental l i ge uren die door de gemeente ver
goed worden lopen in 1983 nog geen
gevaar, maar komen daarna wel op de
tocht te staan. Haggenburg is daarom
samen met het bestuur en personeel
driftig op zoek naar andere bezuinigingsposten 'Ook wij ontkomen er
niet aan te moeten inleveren, maar dan
wel in de laatste plaats op boeken en
personeel.'
In eerste instantie zullen de nevenaktiviteiten er aan moeten geloven. De eksposities krijgen een andere en soberder
opzet, muziekavonden verdwijnen, viditel gaat van het scherm. Het grote aantal advertenties waarmee de o.b. haar
aktiviteiten aankondigt vermindert
waarschijnlijk aanzienlijk. En ook het
voortbestaan van de Film-in staat hevig ter diskussie.
Haggenburg geeft als er gekozen moet
worden de voorkeur aan evenementen
als de boekenweek, het uitnodigen van
van schrijvers en aan tentoonstellingen
die meer aansluiten bij zandvoortse gebeurtenissen, waarbij de bibliotheek gebruik kan maken van eigen materiaal.
Men is al bezig met het opbouwen van
een centraal informatiepunt, waar dorpelingen die iets meer willen weten
van bijvoorbeeld een zandvoortse straat
of buurt terecht kunnen. Nu de vette
jaren voorbij zijn, lijkt de bibliotheek
zich met andere woorden terug te trekken op meer dorpse stellingen.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
vrijdag 31 december - oudejaarsdienst:
19.30 uur : eucharistieviering
zaterdag 1 januari - nieuwjaarsdag:
10.45 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang.
na de viering uitwisseling
nieuwjaarswensen in de ontmoetingsruimte.
zondag 2 januari a.s.:
08.45 uur .-stille eucharistieviering
10.45 uur : eucharistieviering met orgel
en samenzang.

medische dienst

sfeer goed, belangstelling gering
bij volkskerstzang '82
Dat het welslagen van een Volkskerstzang niet afhankelijk is van het aantal
zangers bleek vorige week woensdagavond in de Van Pagéehal. De zaal was
met honderddertig aanwezigen slecht
bezet en toch werd het een gebeuren
waaraan velen met warmte terugdenken.
"Het is een goede zaak de kerst samen
ringend aan te vangen" aldus mevrouw
Van Maris-Beute, voorzitster van het
Comité Volkskerstzang Zandvoort, die
in haar welkomstwoord dank bracht
aan de talrijke vrijwilligers die er in geslaagd waren de sporthal in kerstsfeer
te brengen. Vanzelfsprekend was het
grootste deel van het programma gewijd aan de samenzang en we kunnen
rustig aannemen dat men daarvoor ook

teleurstelling was des te groter omdat
nu letterlijk niets was nagelaten om de
Volkskerstzang onder de aandacht te
brengen. Bovendien had het Comité
Volkskerstzang Zandvoort het Reisbureau Kerkman ingeschakeld voor een
bus waarmee zij die niet over eigen vervoer beschikken gratis vanaf het Huis
in de Duinen met een stop op de Grote
Krocht naar en van de Van Pagéehal
vervoerd konden worden. De heer Oonk,
op de hoogte van de financiële perike-

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

len waarmee het comité te kampen
heeft, berekende een vriendenprijsje en
hoewel slechts twee dames van dit aanbod gebruik maakten stond de riante
reisbus om half tien weer bij de sporthal om beide passagiers aan huis af te
leveren. Allerwegen dus volop medewerking, ook van buiten Zandvoort
zoals de geluidstechnikus die er speciaal
voor uit Waddinxveen kwam. Maar wat
doe je als comité wanneer het publiek
het laat afweten?

ZUSTERDIENST
Zaterdag 1 en zondag 2 januari a.s.;
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073.

adviesdiensten
HENK DROMMEL NAM AFSCHEID VAN PW

Op woensdag j.l. werd tijdens een intieme bijeenkomst afscheid genomen
van de heer Henk Drommel, die, gemevr. Kraan - Meeth
bruik makend van de VUT-regeling, per
1 januari a.s. de Plantsoenendienst gaat
verlaten.
Op zijn verzoek vond het afeigenlijk naar de sporthal was gekomen.
Als het bibliotheekwezen over enige
scheid niet in het Gemeenschapshuis
Welnu, de zanglustigen kwamen deze
tijd onder de kaderwet specifiek weiplaats maar in de remise van de dienst
avond ruimschoots aan hun trekken
zijn valt, krijgt de gemeenteraad het
van
Publieke Werken aan de Kamerlingh
want
het
programma
vermeldde
minsvolledig voor het zeggen. Zwart-wit
Onnesstraat waar zich tegen halfvier
tens tien bekende kerstliederen en de
gesteld kunnen de dorpspolitici dan
een zestigtal medewerkers, kollega's en
begeleiding van de Amsterdamse
een financiële afweging maken tussen
oud-kollega's verzamelde om Henk
Politiekapel onder leiding van Gerrit
de bibliotheek en de hockeyklup. 'We
Drommel en zijn naaste familie de
Fokkema maakte het helemaal feestekomen in partijpolitiek vaarwater, alhand te drukken. Men liet het niet bij •
lijk. De uit 39 musici bestaande Amsdus de direkteur, en we weten niet
handdrukken alleen, er waren ook toeterdamse Politiekapel verleende voor
hoe dat uitpakt. Het vorige kollege en
spraken, zoals die van wethouder Aitede vierde keer haar medewerking en
met name verantwoordelijk wethouder
ma die het belangrijke werk van de
Aukema was bereid veel geld in de o.b. ook ditmaal weer met enorm sukses.
Zij begon haar optreden met de Ouverscheidende PW-man memoreerde. Niet
te stoppen. Voor de pvda-er was de biture uit 'Music of the fireworks' van
alleen de verfraaiing van de gemeente
bliotheek een basisvoorziening die weiHandel en eindigde met het Menuet uit
met kleurrijke bloembakken en het onnig drempels hoort te kennen. Gezien
deze prachtige kompositie. Bovendien
derhoud van de sportvelden behoorde
de landelijke opstelling van de vvd in
gaf de kapel een prima vertolking van
tot zijn taak, maar ook het bestrijden
het verleden boezemt deze partij minhet Andante uit de Symphonie van Joh. van de gladheid. Dat betekende bij
der vertrouwen in. Het profijt beginsel
strenge winters 's morgens om half vier
Chr. Bach. De zangeres Nelly Vrolijk
is daar tot norm verheven'.
met de tractor op pad om te strooien
begon haar optreden met 'Wie Lieblich
Haggenburg ziet de bibliotheek in een
een klus die, indien nodig in de loop
ist der Botenschritt' van Handel, dat
neerwaartse spiraal raken, als de konvan de dag een paar maal herhaald
naar onze mening met helemaal uit de
tributieverhogingen doorzetten 'Het
werd. Ook de adjunkt-direkteur van de
verf kwam. 'Noël' van Adolphe Adam
is heel goed mogelijk dat ook de jeugd
en het slotnummer 'the Holy City' daar- Dienst van Publieke Werken, de heer
moet gaan betalen Als het aantal inschrijvingen daalt, moet de kontributie • entegen voldeden bijzonder, mede door F.M. Smits, sprak waarderend over het
werk van de heer Drommel en overhanweer omhoog en zo verder. Dan zijn we de uitstekende pianobegeleiding van
digde een fraaie plantenbak, iets dat de
_ echt op de verkeerde weg. De glorietijd Sonja Smit-Rietveld. De voordrachtshovenier in hart en nieren (begonnen
kunstenares
Els
Buitendijk
had
met
de
van de bibliotheek is dan wel voorbij,
lezing van het kerstevangelie en een bij- bij een kwekerij in Aerdenhout, vervolde kwaliteit van de dienstverlening
gens dertien jaar bij kwekerij Van Kleeff
zonder mooi gedicht van Gabriël Smit
dient overeind te blijven.'
een belangrijk aandeel in deze vierde en en daarna achtentwintig jaar bij het
'groen' van de gemeente) heel erg op
laatste Volkskerstzang. Een vijfde rit
prijs stelde. Namens de AB VA/KABO
er namelijk niet in. 'Of er zou een hewerd Henk Drommel toegesproken
leboel moeten gebeuren' aldus een
NICARAGUA «top de vs
door de heer Bisenberger terwijl de
teleurgestelde mevrouw Van Maris,
interventie. Steun het revolutionaire
heer Joukes het woord voerde uit naam
die
zich
afvraagt
of
de
maandenlange
proces. Giro 3580163
van de kollega's van de buitendienst.
voorbereidingen, de hoge kosten en de
t.n.v. St. Nicaragua Komttee Nederinzet van talrijke vrijwilligers wel opwe- Laatstgenoemde bood een origineel
land o.v.v. F.8X.N.
kado aan, namelijk een receptieboek
gen tegen het handjevol bezoekers. De

met voorin een aantal fotoos, genomen
op Drommel's laatste werkdag.
En nu breekt er voor de gisteren 61 jaar
geworden heer Drommel een periode
van rust aan Hoewel? Op zijn tuin gelegen achter de waterzuivering, de plek
waar vroeger zijn kollega s en hij de bomen voor de gemeente kweekten, valt
genoeg te doen!

nieuws

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie' van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

kori& klein:
• Burgemeester en wethouders van
Zandvoort zullen de burgerij en vertegenwoordigers van het plaatselijke verenigingsleven graag ontmoeten op de
nieuwjaarsreceptie, welke ten raadhuize zal worden gehouden op maand, 3
januari a.s., 's avonds van 7 tot 8.30
uur.
o Op verzoek van Horeca-Nederland
afd. Zandvoort heeft de Burgemeester
van Zandvoort voor de nacht van 31
december 1982/1 januari 1983 (oudejaarsavond/nieuwjaarsochtend) een algeheel pardon voor het sluitingsuur
verleend tot 05.00 uur.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renauits
12135 Zandvoortsa Koerant b.v.
Achterweg 1.

HELP DE POLEN DE WINTER DOOR

Dit nummer geldt zowel voor bank als giro.

WIJ

WENSEN
EEN

WIJ WENSEN U IN 1983 EEN
PROBLEEMLOOS JAAR. MAAR

Bouwbedrijf

U ALLEN

GELUKKIG

NIEUWJAAR

MOCHT HET TOCH NODIG ZIJN DAN STAAN
ONZE MEDEWERKERS VOOR U KLAAR.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Telefoon 17373
ma. t/m vrjjdag van 10.30 -12.30 uur
en woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur

VOOR AL UW

bloemenhuis

J. BLUYS

vraag offerte
wij komen

Haltestraat 65, tel. 12060

utiliteisbouw
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoudswerken

*
*
*
*
*

•lid. N.V.O B
winkelbetimmeringen
open haarden
keuken
badkamers
binnenhuisbetimmeringen

al meer dan 50 jaaTtot uw dienst

Jansen Bouw.fbv.

H a a r l e m . . ^ m e e s t e r l o t t e U i a n 16

315428.

Noord-Zuid-Hollandse
\fervoerMaatschappijN\r

gemeente
zandvoort
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 21
december 1982 op grond van artikel 21 van
voormelde wet heeft verklaard, dat voor de
volgende gebieden bestemmingsplannen worden voorbereid:

SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP
Burg. Beeckmansfraat 33
telefoon 1 2206 of 14755

dienstregeling
op
oudejaarsavond

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc.

In verband met de oudejaarsviering wordt
de dienstregeling op vrijdag 31 december
op een vroeger tijdstip beëindigd.

1. het gebied, gelegen buiten de bebouwde
kommen, in hoofdzaak omvattende
natuurgebieden;
2. Grote Krocht e.o.

Alle ritten die om 21.00 uur of later van de
beginpunten vertrekken, komen te
vervallen.

Installatie bureau

Echter, alle ritten die vóór 21.00 uur van
de beginpunten vertrekken, worden
volledig uitgevoerd.

Vermelde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen, waarop met rode omlijning het
gebied is aangegeven, ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage en wel op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

BJK

De NZH wenst u een goede jaarwisseling.

Zandvoort, 24 december 1982.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

centrale verwarming
airconditioning
loodgietersbedrijf

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

Handelsdrukwerk

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -1 8484*

D R U K K E R IJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 ~

Tel. 12793

- Zandvoort

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

omroepers

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

1948
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS

H. H. KROON
(VooriiMn Jac. Kop«r, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Blocmendaal
Telefoon 023-260633

gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 350,De Drie Sterren,
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem
(bij de Botermarkt)

Telefoon 02507 - 1 44 99

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

v. d. Werft
mijn bakker
sindc 1746
Gasthuiaplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

1978

In JANUARI begint er een
nieuwe
YOGA-kursus
telefoon 1 62 30.

Informaties botreffende Begrafenissen of Crematies
gahMl vrijblijvend
Geen lidmaatschap

* tweewielerbedrijf
Haltestraat 18 -Zandvoort

-

30jMr Undtechnteker
kunrtfebitrapantie, etc.
A.KTIMAN
Tekfooa 14365

amsterdam / nieuwend ijk 37 / tel. 020-24 04 34
zandvoort/ kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

82a Jaargang no. 97
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donderdag 30 december 1982

nieuuujaarsuuense
aiiouk
mode»

van DEURSEN wijnhandel
Kerkstraat 12a

veel plezier in 1983

casino
royaal

wenst iedereen een
goed 1983
_

DE BESTE WENSEN EN
EEN GOED RIJDEND 1983
WIJ HOPEN OOK IN HET
NIEUWE JAAR OP EEN PRETTIGE
SAMENWERKING

Loes, Rinus en Lambert
van

wenst ledereen een goed 1983
PAULenGERTIE
van drogisterij
"DE GAPER'
wensen iedereen een geurig
V
1983

kantoor-, boekhandel en sigarenmagazijn
t»

wensen een ieder
een voorspoedig 1983

J

OROENEIIEIN B.V.

autobedrijf
zandvoort

liberty mode
WENST AL HAAR VRIENDEN BEKENDEN

wenst iedereen veel geluk in 1983

EN CLIENTÈLE EEN HEEL GELUKKIG

BAKELS B.V.

democratisch goed

(sinds 1874)

LOUIS DAVIDSSTRAAT 15
(t.o. VVV»
Tel. 16920

wenst u een goed lopend 1983

Kerkstraat 29-31, Zandvoort.
Tel. 02507-12513

"DE KAASHOEK"
Haltestraat 38, tel. 02507 -15000

wenst kliënten
een voorspoedig nieuwjaar

zandvoort

basketbalvereniging
THE LIONS
wenst leden, donateurs
en adverteerders
een gelukkig en voorspoedig
nieuwjaar

Groentehandel

J.DRAIJER
Van Ostadestraat 9
wenst kliënten, vrienden en kennissen
J

een voorspoedig 1983

exclusief in binnen- en buitenlandse kaas
wenst kliënten en vrienden een
voorspoedig wss
J

^
Reisbureau

KERKMAN

Grote Krocht 20, tel. 12560
Zandvoort
WENST

WIJ WENSEN
ALLE CLIENTÈLE, VRIENDEN
EN BEKENDEN

Bouwonderneming
LUITEN B.V,

^

WENST
TEDEREEN EEN GOED

U
EEN

EEN VOORSPOEDIG

EN MODIEUS 1983

HERMAN HARMS
SCHOENEN
Grote Krocht 22

GOEDEREIS
\DOOR 1983

1983

NIEUWJAAR

Schilders- en afwerkingsbedrijf

9<cut

WINKELCENTRUM NW.NOORD

-^

Zeestraat 49

t Bonbonnièrei
haltestraat 39a

WENST
IEDEREEN EEN GOED
1983

wenst iedereen een
goed 1983

WENST U
EEN VOORSPOEDIG 1983

GROTE KROCHT 19 / ZANDVOORT
Tel. 02507-17878

r

direktie en medewerkers

Else, Louise en Coby
van het kinderwinkeltje
wensen al hun klanten een
rijk en gezond 1983

AUG. v. d. MUE
Mansstraat 13a - telefoon 1 5186
Zandvoort

wenst
clientèle, vrienden en bekenden
EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

onehourcleaning service
wenst H een gezond en
goed 1983

wat GERT en SHEILA geven
is een bruin leven

Brood- en banketbakkerij

paviljoen Take Five

Potgieterstraat 24
Tel. 12865

Tweewieler-specialist
PETER VERSTEE6E

Wenst cliënten, vrienden en
bekenden een gezond en
voorspoedig nieuw/aar

PHILIPSEN

Drukkerij
van Petegem B.V.

wenst al zijn klanten
een gezond en
voorspoedig 1983

MANNENMODE
WENST U
EEN MODEBEWUST

KERKPAD 6

HALTESTRAAT 18
TELEFOON 14499
Wenst
al zijn kliënten, vrienden en bekenden

haltestraat 16
,^_ tel. 16204

een voorspoedig 1983

1983

telefoon 12793

Aitobedrijf

wenst
kliënten en vrienden
een
voorspoedig
nieuwjaar

VIP videotheek

rinko
fam. jongsma

J. Portegies - Schoenservice

wenst iedereen
geen bandeloos
1983

en medewerkers

Kerkstraat 32 - telefoon 12234

wenst kliënten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

opticien A. G. Slinger
^

wenst kliëntele en vrienden
een voorspoedig 1983

koffieclub
CHANTAL
SOUHAITE
a sa clientèle
UNJOÜEUX 1983

J

TOPSLAGERIJ

Vreeburg

Grote Krocht 20 a - telefoon 14395
wenst zijn kliënten, vrienden en
. bekenden een voorspoedig 1983

Haltestraat 54
wenst cliënten een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar

veel geluk

SHOP 67

74
N "l

'(f

JOKE en WIL
wensen al hun klanten een proper
en voorspoedig 1983

wenst vrienden, bekenden en
cliënten een voorspoedig

J

1983

wassalon

wasuiüek

LOODGIETERSBEDRIJF

BV.
Wilhelminaweg 20 - telefoon 12630
wenst
vrienden en kliënten

een
VOORSPOEDIG 1983

W

HALTESTRAAT 63b
tel. 14417

^~

Bakker
v.d. Werff
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum nw. noord

De PvdA belooft u geen
overvloed, maar werkt aan
een eerlijke verdeling...
Met de beste wensen
voor een in alle opzichten
voorspoedig 1983...

haltestraat 35
wenst u een sportief

1983

wenst.u allen met
elkaar een gezond en
een gelukkig nieuw jaar

-.~
..
Taxi Teeselmg
tel. nr. 16550
16843
Dr. Gerkestraat 47 rd.
wenst iedereen een goede rit
door

1983

Folklore Vereniging
"DE WÜRF"
Wenst jeloi allegaer
veul heil en zege in 't
nieuwe jaar

