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Stof rondom sloop Sonnewemie no§ niet

Aankoop ze
door instant!
ZANDVOORT - De gemeente heeft de «elegenheid gekregen het perceel
Zandvoorlselaan 36) aan te kopen,.na verbouwing tot zes eenheden voor
één en tweepersoonshuishoudens. Het betreft hier de woningen die
gebouwd zijn aan Zandvoortselaan in Bentveld, naast de Herberg Klein
Bentveld, praktisch op de hoek van de Bentveldseweg. Volgens wethouder
Aukema. zal deze transactie de gemeente niet veel geld kosten, omdat voor
deze zogenaamde Van Dam-eenheden de diverse toestemmingen al zijn
verkregen.
Voor zes woningzoekenden is er dus
in de naaste toekomst een extra
meevaller te verwachten, want de
spiksplinternieuwe woningen, zijn
pas zeer recent opgeleverd.

aanwezige diecteur van PW moeilijk dit
te erkennen.
De vergelijking die werd gemaakt tussen deze zaak en de beruchte Armterdamse kraakaktie van de Grote Wetering, ging volgens Toonen (en terecht)
mank. In Zandvoort lag de zaak geheel
anders, en als de raad destijds in juni
1980. de bouwvergunning had ingetrokken. was het nog maar de vraag
geweest of de rechter in een later
stadium inderdaad de krakers had kunnen sommeren het pand te verlaten.

De maisonnettes aan de Zandvoortselaan, gebouwd en verkocht door de firma Groot ui Egmond aan
de Hoef die door de gemeente Zandvoort zijn aangekocht. De maisonettes zullen worden verbouwd Nogmaals Sonnewende
tot zes eenheden voor één- en twee persoonshuishoudens. Metde aankoopsom van ƒ 451.000,— incl.
verbouwing heeft l de H.I.D. zich akkoord verklaard, zodat deze Van Dam-eenheden de gemeente In de commissie Publieke Werken was
praktisch geen cent zullen kosten.
foto: Rob Langereis. de fractievoorzitter van de PvdA, Gert
Toonen. uitgenodigd omdat in deze
vergadering meer informatie verstrekt
zou worden over de gang van zaken
Langs de Vloedlijn
met betrekking tot de bouwvergunning
en sloop van het voormalige Sonnewende.
Toonen had in de begrotingsvergadering al aandacht gevraagd voor dit
ZANDVOORT - Naar aanleiding
punt. waarbij hij stelde dat door het
van de publikatie in het Zandvoorts
verstrekken van foutieve informatie
Nieuwsblad van vorige week, waar:
van de ambtenaren van de Dienst PW.
uit bleek dat de Amsterdamse hoofdSonnewende ten onrechte is gesloopt.
inspecteur Jagerman afziet van zijn
Hoewel de commissieleden allen oversollicitatie naar de functie van
tuigd waren dat de informatie, verkorpschef gemeentepolitie te Zandstrekt door de desbetreffende ambtenavoort, heeft huisarts Flieringa op de
1
Tijd is geld weerd, dat is waar;
ren niet correct was geweest, viel het de
hem geheel eigen wijze, in de comZANDVOORT - Burgemeester Ma- vriendelijk terecht.
Maar verstonden 't vele lieden, zij
missievergadering nadere uitleg gechielsen kan zich niet voorstellen dat er Met de ambtelijke werkgroep „alterna;n zouden aan malkaar niet zo
vraagd. De procedure zoals deze tot
' binnenkort een verkort circuit zal zijn. tieve bestemming circuit" zal door het
neerstig 't nieuwjaar bieden.
nu toe is gevolgd kan in zijn ogen
Dit was zijn antwoord op vragen van de college in de komende week een geGuido Gezelle (1830 - 1899)
geere genade vinden, omdat dan
democraat Van Erp toen deze in de sprek" worden gevoerd, waarna het
mensen het slachtoffer worden. De
commissievergadering AZ & RO vroeg college een bespreking zal hebben met
informatie die de burgemeester van
naar de gang van zaken omtrent het Gedeputeerde Van der Knoop.
Zandvoort had ontvangen was niet
circuit.
Bovendien bleek dat door het college
juist gebleken en hij verzocht maatNu bedoelde het raadslid hoe ver het twee offertes zijn gevraagd voor geluidregelen een andere procedure te
was met de plannen voor een alterna- beperkende maatregelen voor het cir- ZANDVOORT - De badplaats heeft ZANDVOORT - De tentoonstelling
tieve betemming van het circuitgebied, cuit zelf, één aan de TNO.en één aan dit jaar een betrekkelijk rustig oude- „Rondom de Kat" die oorspronkelijk' bewerkstelligen. Burgemeester Madus was hij, wellicht, onaangenaam een Engelse firma. Men wilde graag jaarsviering beleefd. Behalve een aan- tot 4 januari 1981 in het Cultureel chielsen bleef het antwoord schuldig
op de vraag of hij gemanipuleerd
verrast dat het college in wilde gaan op geïnformeerd worden ten aanzien van houding van drie knapen die zeer Centrum zou worden gehouden wordt
was. Wel zei hij dat besprekingen
het laatste verzoek van de exploitant, de kosten, en ook onderzoeken of die baldadig bezig waren, behoefde de verlengd tot en met l februari aangaande zijn om uit de ontstane
de Cenav, het circuit te verkorten. kosten eventueel verhaald kunnen wor- politie niet in aktie te komen. Op staande. Bovendien heeft men enkele
inpnsse te geraken.
Volgens de Cenav kunnen er dan ande- den via een subsidie van de „Vomil", nieuwjaarsmorgen bleek alleen dat de wijzigingen en uitbreidingen aangere. attraktievere races met minder la- de nieuwe benaming voor Volksge- papierbakken en een hek aan de Von- bracht zodat een hernieuwd bezoek
dellaan ernstig waren beschadigd.
zeker aanbeveling verdient.
waai gehouden worden.
zondheid en Milieu.
Doch voorzitter Machielsen legde de „Zo u ziet zijn wij op alle fronten
heer Van Erp uit. dat het college deze bezig, maar wij houden u op de hoogvraag wel in oehanüeimg wilde nemen, te", aldus de heer Machielsen.
,.want of je nu „nee" of ..ja" zegt, je De heer Moerenburg, vertegenwoordimoet met goed onderbouwde argumen- ger van de Federatie Handelsvereniten komen", zo wees de voorzitter hem ging Hanze, kon vanaf de publieke
tribune nog mededelen dat er een
gesprek is geweest tussen de Cenav en
Hanze met minister Ginjaar, waarbij
de laatste had medegedeeld dat hij zo
ZANDVOORT- De laatste dagen wor- weinig nieuws van de gemeente Zandden veel vogels besmeurd met olie voort ontving, met betrekking tot het
langs het strand gevonden.
circuit.
Wandelaars die deze vogels vinden
kunnen deze, liefst zo snel mogelijk, Het lijkt dus beter dat het college, zowel
afgeven aan het Bureau van de Ge- D'66 als de minister regelmatig van
meentepolitie aan de Hogcweg, of nieuws voorziet.
rechtstreeks brengen naar het Kennemer Dierentehuis aan de Keesomstraat.
De politie brengt de gevonden vogels
met de grootste spoed naar de heer
Van Vueren van het dierenhuis, die
voor de verzorging zorgdraagt. Hij ZANDVOORT - L>e eerste zondag in
heeft zijn handen eraan vol, want de 1981 heeft gezorgd voor grote verkeerslaatste dagen zijn zeker zo'n kleine clrukte. Zowel van. als naar Zandvoort
vijftig vogels bij hem gebracht.
ontstond een meterslange file. OmDe politie houdt zelf een wakend oogje streeks halfdrie stond de file vanaf de
in het zeil, en veel vogels zijn al door Passage in Zandvoort tot aan het stahen gevonden en gebracht, doch mis- tion in Heemstede. De politie heeft
schien valt er nog meer te redden handen vol werk gehad het verkeer, dat
ZANDVOORT • Leden van de Haarlemse zwemvereniging ,,De Waterratten" hebben Nieuwjaarsmorgen Inin traditie
wanneer men er sneller bij is.
werd bemoeilijkt door sneeuw- en haStrandwandelaars wordt daarom ge- gelbuien, in goede banen te leiden. Een voortgezet en hebben ook het jaar 1981 fris ingezet door een forse duik te nemen in de golven. Golven die dit jaar bijzonder
vraagd: Houdt Uw ogen open en rea- kleine kettingbotsing deed zich voor op hoog waren, want er stond een stevige storm op de Nederlandse kust. Na de champagne van oudejaarsavond een bruisend
begin van het nieuwe jaar. Foto Rob Langereis.
geert snel".
de Zandvoortsclaan.

Offertes geluid werend matersaal

Affaire Jagerman

Tentoonstelling
verlengd

Rustig oudjaar

Olievogels

eerste zondag

Bruisend begin van

Om alsnog ie voorkomen dat tic Bond
zonder Naam het terrein verkoopt aan
een exploitatiemaatschappij die er d.m.
volgens het bestemmingsplan, een hotel of pension gaat bouwen, verzocht
Toonen maatregelen te nemen alsnog
de bouwvergunning in te nekken.

Aspecten
Deze rechtstreekse vraag bracht zowel
wethouder Termes, als de aanwezige
ambtenaren, in verlegenheid. Volgens
svethouder Termes dient voorzichtig
gemanoeuvreerd te worden. Niet ondenkbaar is het dat. wordt de bouwvergunning vcor dit terrein nu ingetrokken. de Bond zonder Naam via juridische weg. een schadeclaim kan eisen
voor bijvoorbeeld „onbehoorlijk bestuur". ..Slechts wanneer er een voorbereidingsbesluit wordt genomen om
het bestemmingsplan te wijzigen, zouden wij kunnen overwegen, de bouwvergunning in te trekken. Deze zaak
moet eerst terdege worden onderzocht,
anders lopen wij het gevaar van de wal
in de sloot terecht te komen", aldus
ing. Wertheim.
Ambtenaren van de Dienst Ruimtclijke Ordening zullen dus nu gaan onderzoeken in hoeverre de gemeente aan de
wens van Toonen tegemoet kan komen.
Voor de aanwezige leden van de werkgroep huisvesting was de gevoerde
discussie over dit onderwerp teleurstellend, men had er meer van verwacht.
De Bond zonder Naam heeft momenteel
een aktie gestart onder zijn leden,
waarin men verzoekt voor het jaar 1981

Geen zomertijd
weekmarkt
ZANDVOORT - Zowel maandagavond
(commissie PVV) als dinsdagavond (commissic AZ & RO) waren er bij de
commissieleden geen bezwaren in te
stemmen met het voorstel van het college de tijden van de wcekmarkt, gedurcndc de zomermaanden te handhaven,
namelijk van 10.00 tot 16.00 uur.
De weekmarkt, die in 1980 startte, werd
gedurende de maanden juni, juli, augustus en september, gehouden van
's middags 14.30 - 20.00 uur.
Na afloop van het seizoen is echter
gebleken dat deze markttijd ongunstig
voor de kooplieden was, reden waarom
de marktcommissie het college heeft
verzocht, dit jaar geen zomertijden in
te voeren.
Jongsma (VVD) informeerde waarom
geen lid van de Federatie llandelsvereniging Hanze lid was van deze marktcommissie (niet gebruikelijk dat de
middenstand vertegenwoordigd is in
een marktcommissie. antwoord voorzitter) terwijl Toonen (PvdA) vroeg
naar de brief van de winkeliers van de
Grote Krocht die een verzoek tot het
college hebben gericht de inaikt in deze
straat te houden.
Burgemeester Machielsen heantwoordde deze laatste vraag met <Ie mededeling
dat dit nog bekeken zal kunnen «orden.
..Wij hebben destijds gekozen voor de
Prinsessen eg, ook ai omdat de toelevering \an de winkels aan de Grote
Krocht niet mocht stagneren. Er is
beloofd dat wij dit te zijner tijd nog
nader zouden bekijken, en dat zullen
wij doen."

Jen minste tien gulden over (t- maken.
De spreuk van januari van dc/c Bond is:
..Tegen alles in moed houden" en voor
februari: ..Van stommiteiten kun je
ieren'*. üe laatste is een hee! tocpassclijke spreuk, voor voor- en tegenstanders
van de Bond /.onder Naam. Toch zou de
spreuk „Vertrouwen is goed, controleren is beter" in dit genre niet misplaatst
lijken.

Zandvoort- De Inspraakgroep Lentrum nodigt iedereen uit om mee te
denken over de structuurschets van
Zandvoort. Hiertoe wordt een di.scussieavond georganiseerd in het Gemcenschapshuis op 14 januari aanstaande. Aanvang 20.00 uur. Op de
agenda staan: Verkeerswegen, openbaar vervoer, voetgangers- en parkecrprobiemen, relatie dorp-strand etc. Informatie verstrekt: P.v. Wijk, Koningstraat 29, tel: 16288, na 18.00 uur.

ZANDVOORT - De stormen van de
afgelopen week hebben gezorgd dat do
brandweer vrijwel dagelijks in touw is
geweest. Zaterdagmorgen werd op de
Jac. van Hecmskerkstraat een lichtmast geveld, en moest 's middags op de
Grote Krocht een bovengedeelte van
een lichtmast met vier ornamenten
verwijderd worden omdat deze gevaar
voor de omgeving opleverde.
Op nieuwjaarsmorgen moest de brandweer in aktie komen, omdat verschillende opengewaaide deuren en ramen
gevaar opleverde.
Ook zondag werd de brandweer gewaarschuwcf. ditmaal voor een ingewaaide ruit aan d<; Passage, ook werden losgewaaide reclameborden verwijdcrd. Eevenecns sneuvelde er een
ruit bij een restaurant aan de Rotonde.

ZANDVOORT - De fikse brand
die zaterdagmorgen woedde in
de smelterij van Corodex, en er
voor zorgde dat de opslagruimte
van deze fabriek in vlammen
opging, is vooralsnog een duistere zaak. De politie acht brandstichting niet uitgesloten.
Omstreeks tien over vier zaterdagmorgen kwam de brandmeiding binnen en om halfzeven kon
het sein ,,brand meester'' gegeven worden.
Uit het onderzoek is gebleken
dat in hef bedrijf, dat kunststofproducten produceert, twee
brandhaarden waren. Eén in de
opslagruimte van de elekfronische afdeling en één in de impregneerafdeling. Een kantoorruimte en een afwerkruimie
werden eveneens gedeeltelijk
door het vuur aangetast.
De schade wordt geschat op
ruim ƒ 100,000,-. De recherche
heeft de zaak in onderzoek.

(Advertentie)

(Advertentie)

U bent van harte welkom op

vrijdag 16 januari 1981
van 19.00 uur-22.00 uur
5V. Xutidvoorl
Telefoon: 025U7-KU98

om op onze goede toekomst te proosten..

bij de heropening van
suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a

rcco's
11 Al IA

see

MORRIS
befbreyoubuy
donderdag koopavond^

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

CAFÉ - BAR - RESTAURANT

„DE KOUSENPAEL"
Haltestraat 25 - Zandvoort - Telef. 02507 -12567
Muzikale omlijsting

Trio „The Whiskers
en een gastoptreden van

Shirley
^^Knnn*ji«i*

It
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RANDSTAD PUBLICATIES 5

TENNISCLUB ZANDVOORT

voor
slechts

Dirk van Duyn
e ii

Clara van Duyn-Koning

SAUNA
BOUWES
PALACE
Sporimnssage, pedicurc,
lonncbank op afspraak.
Sauna dag.geopend van
14.00-22.00 uur,
's zaterdags van 11.0017.00 uur.
Burg. v. Fennemaplein

inkl btw

heeft u bi| Inter-Form al een dubbelwandig
rolluik van 2 meier breed en 160 cm hoog
Rolluiken bieden tevens bescherming logen storm,
inbraak, hagel, vorst en zon

in het huwelijk traden.
Hartelijk gefeliciteerd door uw
kleinkinderen

Tel.02507-1 3871.

Heeft u een andere maat,
of wilt u nader advies?

HLNKcn Dl-IBBY.

Ingang hotel.

U kunt ons even bellen ol een bezoek|e brengen
aan onze showroom Op uw verzoek
komen wi| gratis en geheel vrijblijvend bij u langs
Ter plaatse kunnen wij u het beste en vakkundig
adviseren inzake alle mogelijkheden

Op l j a n u a i i is, moe gestreden na een langdurige ?iekte tot on?e droefheid van ons heengcgaan, mijn üevc man, oiue goede vader en lieve
opa, on/e beste broer, /waucr en oorn

On/e showroom /.s geopend van
\tm satcrajq v,-in v rof ' /* 30 in,r

(Jan) Antonie Johannes
van der Heijden

Atoomweg 10
Industrieterrein HN 80

Zandvoort, januari 1981
Dr. Jac. P.Thijsscw e g23
De crematie heeft dinsdag 6 januari plaatsgehad.

A. RITMAN

Hoorn

Tel. 02290-13843.

Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 -14365.

Na een langdurige ziekte en ongelijke strijd
hebben \vij afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, onze vader en opa

Henry Isaac Clowting

Drogisterij - Reform
Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.

vraagt voor direct:

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 -1 61 23

JONGE CAFÉ-REST. OBER
met ervaring.

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

48

60

96

120

mnd.

5.000,10.000,15.000,20.000,25.000,-

150,95
289,14
427,34
565,53
703.73

129,93
247,15
364,37
481,59
598,81

98,93
184,15
269,92 238,43
355,68 313,71
441,44 388,99

1e en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens!
Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

INTER
FORMi

ZANDVOORT

Grannetia

EISEN: betrouwbaar, actief, het kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het
kunnen omgaan met mensen.
TAAK: aanleg en onderhoud van tennisbanen
(inwerkperiode), verzorging van clubhuis, paden, planten en hekwerk.
VOORWAARDEN: seizoencontract van 16/2
tot 15/10. Werktijden: 6 dagen per week van
8.00-18.00 uur. Overige condities nader overeen ta komen.
SOLLICITATIES: Tennispark DE GLEE,
Kennemerweg2042XT Zandvoort.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

MOERENBURG
Kerkstraat 15

ASSURANTIN

groundsman tennispark

op de leeftijd van 66 jaar.
A.M. van der Rcijdcn-Baumann
A.E. van der Reijden
S. Niepoort
A . R . Stokman-van cicr Reijden
F.P.J. Stokman
kleinkinderen en verdere familie,

A. J. DE LEEUW

vraagt per 16 februari 1981:

HOGE ENERGIEBESPARING!

Op 9 januari 1981 is het 40 jaar geleden dal
onze lieve opa en onia

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG-9.00-16.00 uur '
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG-9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uuren van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507 - 1 71 66
GEVRAAGD:

FLINKE HULP
1 x p.w., 9-12 uur.
f 10.-per uur.
Tel. 02507-14055.

PEDICURE
MANICURE SALON

HET BLAD VOOR RECLAME tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur.

MEVROUW
G. Hamminga

LEERÜNG-KELNER p.m 18jaar
5-daagse werkweek.
Goede salariëring.

ELLEN CATS
gediplomeerd hondenirimstcr
liefdevolle vcr-nri;ins
van 11 w hond

Inlichtingen en afspraken:

Tel. 02507-147 74 of 147 08

Ir. I'ricdhoffnlcin 10, Zandvoort,
telefoon 12773

\

bij drogisterij-parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7,
tel. 02507 - 12327

Behandeling volgens
afspraak.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

op de leeftijd van 12 jaar.
M. Clowting-Benjamens
kinderen en kleinkinderen
2042 TD Zandvoort, 30 december 1980
Burg. van Fenncmaplein 13, flat 5.
De tcraardcbesteüing heeft maandag 5 januari
plaatsgehad.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt mgevolge artikel 22. 2e hd van de Wol op de
Ruimtelijke Oidenmg (er openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 23
december 1930 op giond van artikel 21 van
deze wet hutll v e r k l a a r d , dat voor de percelen:
1. Bramenlaan 2 (gedeeltelijk)
2. Haarlemmerstraat 3]
3. Dumdoornlaan 21
4. Boulevard Paulus Loot 75
b. < , ole KrocrM e o. en de percelen Hogeweg 78, 80 en 82.
6. Natuurgebieden
7. Nieuwstraat 10
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen waarop met rode omli|mng de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeentcsecietarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.
Zandvooit. 30 december 1980.
De burgemeester voornoemd,
H. MachieKen.

gemeente
zandvoorl

bekendmaking
De uuigeniecïter van Randvoor t maakt bekend, dal met ingang van 12 januari 1931
gedurende 14 doqen (er gcmeentoseaetai ie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke o r d e ninrj, voor een reder ter inzage liggen de volgende bouwplannen.
l Uitbreiding woning Haarlemmerstraat 31
2. Uitbreiding woning Boulevard Paulus
Loot 71>
3 Uitbreiding woning Dumdoomlaan 2 l.
Gedurende de termijn van de tonnzagelegging kanoen ieder sUinltoliik bij buiqemeester en welhoudeis bc/waren tegen deze
bouwplannen indienen
7,indvooi t, 30 docombei 1980.
De burgemeester voornoemd.
H Machielscn.

/i»MMiiyi/c///W.iW.\-. Iml. B.I.W. l////i/i/rci»/. •!/ l.eu\ilen. U i/r/.i:»/j.'<'« \iiiiihflintiilcii. la\irallf\t'iiiit:\limiriil J7.\- l n/iiiiit'ltilfii ir/w/i en iiiilinicyeii i

Er heeft een nieuwe wind door de Passat gewaaid
Nieuwe tijden stellen nieuwe
eisen aan auto's. Eisen die steeds
strenger geformuleerd worden en die
draaien rond de begrippen zuinigheid, betrouwbaarheid, veiligheid.
Getrouw aan z'n solide reputatie is Volkswagen er ook nu weer
in geslaagd inhoud aan die begrippen
te geven.
Met deze nieuwe Passat is er
sprake van een werkelijk nieuwe auto
die op een Hink aantal punten
afwijkt van z'n populaire voorganger.

Nieuw is de
verbeterde aerodynamische vorm. Nieuw
in de meeste modellen is de gecombineerde schakelen verbrui ksmeter,
waarop u precies
kunt aflezen of u eco
nomisch rijdt. Nieuw is de electronischc ontsteking die eveneens
bijdraagt aan de zuinigheid. Nieuw
zijn de langere wielbasis en de gro-

lere spoorbreedte. Nieuw is de
vernuftig geconstrueerde koerskorrigerende achteras.
Nieuw zijn de verbeterde
vering, de doeltreffender isolatie tegen windgeruis en de vergrote
binnenruimte voor meer rijcomfort.
Nieuw is de grote drempelloze achterdeur en wegklapbare achterbank bij alle limousines.
Nieuw is naast de 1,3 liter en
de 1,6 liter benzine versie, de 1,6 liter
dieseluitvoering.

Nieuw is ook de exclusieve 1,9
liter benzine-uitvoering met z'n
bijzondere 5-cilinder motor die
waarschijnlijk vanaf eind februari
verkrijgbaar is.
Nieuw is dat deze Passat nu in
de showroom van iedere V. A.Gdealer voor Volkswagen en Audi z'n
opwachting maakt.

De nieuwe Passat.
! Rijk aan technische
hoogstandjes

Volkswagen. Degelijk duurt het langst
uitvaartverzorging
kennemerland bv
Dag en nacht
bereikbaar
Keesomstraat 61,
telefoon 1 53 51.

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

K
EP
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Weekenddiensten

'

ï^:

Datum 10-11 januari j!*Sl
Artsen
Huisartsenpraktijk Bonman, Mol en
Riddcrbos
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600
Verdere inlichtingen ornrent de weekcnddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. J2I81, Zwerver
tel. 12499.

'

TANDARTS: telefoon 023-313233
WIJKVERPLEGING: Zr. A. Boschma. Linnacusweg 7/4, Zandvoort.
Tel. 14277
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185
VERLOSKUNDIGErnwvr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort. tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckcstraat 17, tel. 15S47
Bij afwezigheid van tic gewenste arts

raadplege men uitsluitend de Veeartsendicnst te Haarlem, tel. 023-313233
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht)
STORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
telefoon 17641
POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
TAXIitelefoon 12600 en 16843
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-520899 of 320464) Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

tbon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
postbus 100, 2040 AC Zandvoort

KERKDIENSTEN zondag 11 januari
Zandvoort • Hervormde kerk, Kerkplein:

WETSWINKEL

10.30 uur Geen dienst wegens gemeenschappelijke
Hervormd/Gereformeerde dienst in de Gereformeerde
kerk, Julianaweg 15. Aanvang 10 uur.
Voorganger ds. P. van Hall, Gereforrneerd predikant te Zandvoort.
Jeugdhuis achter de kerk: Geen jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur Ds. P. van Hall, Gemeenschappelijke
Hervormd/Gereformeerde dienst. 19.00 uur Dienst verzorgd door medewerkers Gemeenschappelijke werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15:

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM

Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodip heeft bij acute problemen.

Brandschade
ZANDVOORT - Maandag 29 december onstond in een woning aan de Jac.
van 'Heemskerckstraat flinke schade
doordat een brandende kaars op een
stoel was gevallen die vlam vatte. "De
bewoner trachtte eerst zelf de brand te
blussen, doch zag hier geen kans toe.
Nadat de brandweer het vuur had
gedoofd bleek de schade zo aanzienlijk
dat het gezin tijdelijk elders onderdak
moest worden verschaft.
Een duinbrandje bij Nieuw Unicum
zorgde ervoor dat er ongeveer 30 m2
duinbeplanting verschroeide. Bewo-.
ners van Nieuw Unicum hebben deze
brand geblust, voordat de brandweer
arriveerde.

Automatisch
sparen..,
\
een goed recept
A.

10.30 uur Ds. J.C. Beekhuis, Doopsgez. predikant te Haarlem.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk
St.
Agatha,
Grote
Krocht:

Zaterdag 10 januari: 19.00 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang.
zondag 11 januari: 8.45 uur Stille Eucharistieviering. 10.45 uur Eucharistieviering met medewerking van het St.
Caecilia-kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14:
9.30 uur Ds. K.Kuiper van Overveen;
19.30 uur Ds. L.J. Boeyinga
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlemnoord.
Nederlands Christelijke Gcmeenschapsbond: maandagmiddag 12 januari 3 uur
samenkomst
in
huize
„Pniël,
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk a. Zee.

Burgelijke stand

De Rabobank kent 2 vormen
van automatisch sparen:
met vaste óf met wisselende
maandbedragen*
Informeer er naar bij uw
Rabobank in de buurt.

- Oehuwd:
J.H.L. Offerhaus en H.J.M. Heitkönig; P.J. Van Kleeff en Y.I.Luiting;
D.C.Roodt en G. de Jonge
OVERLEDEN:
Jan W. Smouter, 75 jr.; Henri I.
Clowting, 72 jr.; Antonie Joh. van der
Reijden, 66 jr; Cornelis Hoogendijk,
82 jr.

WATKRSTANDFN

Rabobank C3

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Voor automatische
spaarders.

datum'.
HW
8 jan.
4.33
9 jan.
5.04
10 jan.
5.50
11 jan.
6.35
12jan.
7.18
13 jan.
8.06
14 jan.
9.01
15 jan.
10.05
Maanstanden: EK
11.10 uur.

HEEMSTEDE: Binnenweg 67 - Tel.
023-290050.
Zandvoortsfelsan 179 - Wilhelminaplein 21 - J^ van Goyenstraat 20 Amstellaang.

LW HW LW
0.31 16.37 12.51
1.04 17.18 13.16
1.35 18.02 14.04
2.08 18.50 14.57
2.51 19.43 5.29
3.45 20.39 16.17
4.48 21.43 17.19
5.58 22.53 18.18
dinsdag 13 januari
Te koop
prachtige

Ford Mustang

ZANDVOORf: Grote Krocht 34-36 Tel. 02507-16941.

Scylinder. 5liter,"
b.jr. eind 78, 30.000 km.
Kleur: Maroen rood
Type sport, inl.:
Tel. 02977-25309.

Trouw

Trouw is een landelijk ochtendblad, met
edities in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.
Voor onze afdeling in Den Haag, welke zich
bezighoudt met advertentievcrkoop voor de
editie Den Haag, zoeken wij op korte tcrmi|n
een:

medewerker/ster
advertentieorderverwerking en
telefonischeacquisitie.
Hij/zij werkt binnen een klein team.
De werktijden zijn van maandag tot en met
vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, onderbroken door een pauze van 30 minuten.
Zijn/haar takenpakket omvat onder meer:
- aannemen en verwerken van advertentieorders en familieberichten;
- passief acquireren bij binnenkomende advertentie-orders;
- actief acquireren voor enkele rubrieken
(ca. 16 uur per week);
- eventueel verkoopvoorbereiding (misserregistratie).
Van de juiste kandidala)t(e) verwachten wij:
- een opleiding op middelbaar niveau (Havo,
Leao, Meao, MDS);
- een goede beheersing van de Nederlandse
taal;
- enige administratieve ervaring, bij voorkeur
bij een drukkerij of uitgeverij (bijvoorbeeld als
telefoniste, advertentie-orderverwerking e. d.);
-leeftijd vanaf 21 jaar.
Honorering geschiedt volgens de CAO voor
Administratief Personeel in het Dagbladbedrijf
in Nederland.
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed
te noemen.
Inlichtingen: De heer D. Verschoor,
Telefoon 070 - 46 88 64 of 010 - 11 57 00.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten
aan: mevr. L. van Tellingen, afdeling
Sociale Zaken. Wibautstraat 131, 1091 GL
Amsterdam, onder vermelding van LvT 095

DOE MEER ZELF

•

De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemerland regelt het ambulancevervoer in de volgende
deelnemende gemeenten: Bennebroek, Beverwijk.
Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliedeen
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en
Zandvoort.
De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemerland is gevestigd in Haarlem.

RESTAURANT

De nieuwe telefoonnummers zijn:

JACK
HOUSE
Specialiteitefl-restaurant met een

ONGEVALLEN/SPOEDVERVOER
023-31 91 91

apart speciatitfondue-restaurant
tot 45 personen.

BESTELD VERVOER
023-319277

(it'n. Cnmjéstraai 14 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

Vanaf 5 januari 1981 jl. worden rechtstreekse
aanvragen om vervoer bij de ambulancevervoerders
verwezen naar de C.P.A. Kennemerland.

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pfanoklanken of voor
u w recette en party.
Gra\innesUM'{{ 9 - 1 1 - 1 3 - Haarlem

Reserveren: lel. 023 -31 7058

Restaorattt
„Gbalêt Het Witte Hals"

Zeeweg 3, Overveen, rel, 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakencjiners, recepties enz.
Reserveren göwenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

Elke werkdag van
half negen tot halféén
en van halltwee tot
halfzes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur
en zaterdags van
10.00-12.00 uur.
U bent welkom.

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-288550'

bv haarlems hardhout
Prinsessekade 53. Haarlem of Rijksweg 343.
Santpoon, telefoon 023-375381-314107
Grote ;ak 8,00

Per kub. mtr. 80,-

Twèé kub. intr. thuisgebracht vanaf

JAZZ BALLET
U kunt 1981 goed beginnen1 Jeugdclubs vanaf 6
jaar, speciale scholierenclubs na schooltijd.
Avondlessen voor beginners en gevorderden.
Sportacademie
Nauwelaerts de Agé
Bloemendaalseweg 152
Overveen, tel. 26 55 21.

190,.-

Zwemlessen
Nieuwe inschrijving voor
de cursussen: moederbabyzwemmen.
jeugd
vanaf 3 jaar, conditie en
zwemgymnastiek, recreatiegroepen, lessen voor
volwassenen, beginners
en gevorderden. Overdag
en 's avonds.
Sportacademie
Nauwelaerts de Agé
Bloemendaalseweg 152
O verveen
Teletonn 26 55 21

KOOIJMANS

FORDOTO
HANDWERK

eiken tafels

ZANDVOORT
Ampérastraat 10
(n»ast Coioirt)
Tal. 02507-169 25.
b.g.g. 1 32 42
Ford verkoop en •
service.

Wi| maken ze voor u

Zie ome
nieuwe collectie
Schaghelstraat 27
Haarlem
telefoon 023-327019

Ook voor diverse
merken inruilauto's.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

„DUBROVNIK"

speciaal wintermenu

Zaterdag's geopend tol 5 uur 's Maandag's
gesloten, 's Middags van 12 30 l 30 uur gesloten

Wegens vertrek wan een van de logopedistes vragen wij zo spoedig mogelijk
voor klinische afdelingen (somatisch zieken) een

logopedist

(mnl./vrl.) voor 32/40 uur per week.

De logopedie in ons huis richt zich
op "totaalbehandeling" van mensen
met een afasie, dysarthrie en slechthorendheid.
Dit betekent, dat naast onderzoek
en individuele en groepsbehandeling,
veel aandacht wordt besteed aan begeleiding van verpleging en familieleden, ook in groepsverband.
Bij deze funktie hoort tevens het lesgeven aan de opleiding tot ziekenverzorgende.
Er is een hechte samenwerking met
de 2 kollega-logopedisten en met
verschillende andere disciplines.
In regionaal verband wordt samengewerkt in het Afasieteam
Kennemerland.

V .w .b. salariëring en arbeidsvoorwaarden is de CAO voor het Ziekenhuis wezen van toepassing.
Telefonische inlichtingen worden
verstrekt door de logopediste
Jeanine Haverlag.

- goulash-soep stokbrood
- gemixte grit/plaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- palacinka warm flensje met koude roomvülling

f 14,50

Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort.
Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken.
Wij zijn de gehele week geopend.
Voor reserveren:
Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur.

OPENHAARDBLOKKEN
Gebr. Sweers, Hoveniersbedrijf, boomrooibedrijf,
Hoofddorp.
Voor particufieren en bedrijven.
Tel. 023-284894, b.g.g.
282043 of 338608.

Zwemlessen
GEHEEL NIEUW!
Wij organiseren voor de
jeugd, die zwemdiploma's
heeft gehaald zwemveiligheids/en zwemzekerheidscursussen.
Sportacademie
Nauwelaerts de Agé
Bloemendaalseweg 152
Overveen, tel. 2G 55 21.

d e Y<ol les

Schriftelijke sollicitaties te richten
aan de dienst Personeelszaken van
de

Binnen de advertentie-exploitatie van de
Volkskrant bestaat de afdeling Personeeladvertenties. Deze afdeling richt zich via

janskliniek

telefonische acquisitie en buitendienst
activiteiten zowel op bedrijven als instel-

RIDDERSTRAAT 32,
2011 RS HAARLEM.
TEL. (023)319282.

Ir W. van den Broek Instituut Amsterdam
Opterding tot laboratoriummedewerker HBO en MBO

OPEN DAG

TE KOOP
AANGEBODEN

OPENHAARDHOUT
Ldngbrandend en spat vrij

Wandplaten, triplex, board, spnanpki.it, lal
werk en lijsten. Wandkurk tegels, fineei.
vouwrekjes elementssysteem plankiJtacjers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer
waren. Verf. Louvredeuren, edelfmeer,
binnendeuren, saloondeuren, gereedschap
Kortom zoveel mogelijk voorde DOE HETZELVER.

Voor geïnteresseerden in deze opleiding houden wij een

SPECIALITEITEN

Uitstekende kwaliteit handgekloofd

Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem
Tel. 023-322609
is bijna 10 jaar gevestigd.
Daarom hebben wij voor u vanaf heden een
(van maandag t/m vrijdag)

De directeur van de C.P.A. Kennemerland.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
KENNEMERLAND

J. D. MUIS
Zandvoonsclaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).
Reeds moer dan 25 |aar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor panicu'ioren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen beslist goede prezen, grote en kleine
wereidcollecties, landencollecties, verzamelingen Nedcrland en Overzeese Ri|ksdelen, goede losse zegels, series
engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gdarne bij u thuii.

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpaneleri; geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN

De Janskliniek is een verpleeghuis voor 200 somatisch
zieken. Aan de kliniek is tevens een dagbehandeüngscentrum verbonden. "Overspaarne", een verpleeghuis
voor 70 psycho-geriatrische bewoners valt eveneens
onder de organisatie van de Janskliniek.

Met ingang van 5 januari 1981 jl. is voor de gemeenten in
Umond en Zuid-Kennemerland een nieuwe regeling voor
het ambulancevervoer van kracht geworden.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

op zaterdag 17 januari 1981 van 10.00-15.00 uur
in de volgende gebouwen:
voor de chemische en medische opleidingen: Praktijkgebouw van
Breestraat 2-4 (nabij het Concertgebouw, vanaf Centraal Station
tramlijn 2).
voor de biologische opleidingen (botanisch en zoologisch):
Hugode Vrieslaboratorium, Plantage Middenlaan 2A,
(nabij Artis, vanaf Centraal Station tramlijn 6, 9, 10).

Inschrijving voor het cursusjaar 1981/82 is mogelijk tot 1 APRIL 1981.
Prospectus -f inschrijfformulier aan ts vragen bij: Administratie
Ir. W. van den Broek Instituut, Bennebroekstraat 11-13, 1058 LJ
Amsterdam, telefoon 020 - 158290.

lingen.
Op korte termijn zoeken wij een:

telefonisch advertentie
verkoper/ster
(part-time, 20 uur per weekl
De werktijden zullen liggen tussen 9.30 en
14.00 uur.
Overleg is mogelijk.
Het takenpakket omvat onder meer:
- het via de telefoon verkopen van. advertentie-ruimte op het gebied van personeeladvertenties;
- het adviseren van ralaties op dit terrein;
- het behandelen van klachten;
- bijbehorende verkoopvoorbereiding en
administratieve verwerking.
Van de juiste kandida(a)t(el verwachten wi|
- een middelbare opleiding (niveau MEAO.
MBO, MDS, Atheneum, HAVO),
- studerend en/of bereid te studeren voor
SRM-mediaplannmg en cursussen op het
gebied van de personeelmarkt;
- goede beheersing van de Nederlandse
taal;
- kennis van de arbeidsmarkt en de personeelsadvertentiemarkt strekt tot aanbeveling;
- minimaal 1 jaar verkoopervaring;
- leeftijd vanaf 23 jaar.
Nadere inlichtingen- P. op der Heijde, telefoon 020-5622630.
Uw sollicitatie kunt u richten aan: mevr.
L. van Tellingen, afdeling Sociale Zaken,
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
onder vermelding van LvT/099.
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Wie, oh wie!!!!
Operettevereniging zoekt

pianist

Yvonne en Boudewijn Duivenvoorden

Telefoon 023-256316.
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT

n-y.
-i m.\jr\^__
gJagiELlg K.M IV ^

bedanke jeloi allegaer voor de faine belangstelling, bai de opening van de Taveerne "De
Bomschuit"

Haltestraat 58

het parool
middagkrant

_

2 0 4 2 LP ZANDVOORT
tel.02507-16928

Ook de blommen waere hartstikke mooi. We hope jeloi allegaar
weeris berom te zien.

BEZORGERSISTERS)
eventueel ook voor bezorgen alleen op de
zaterdagen (omstreeks het middaguur).
Tel. 02507 -14046, Lijsterstraat 13, Zandvoort.

G. Kol

023-263657

WORDT GEHOUDEN OP

Schuitengat 7
Tel. 13112

DONDERDAG 29 JAftUARI

BLOEMENDAAL
ZANDVOORT

Wij leveren al uw kozijnen, ramen en deuren in elke maat en in iedere,
gewenste houtsoort: o.a. grenen, red meranti, merbau.
en deuren eventueel afgehangen, incl. beglazing.
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.

Annonce volgt.
Veilinggebouw Ö6 Witte ZW33n
Fa. Waterdrinker, tel. 02507 -12164.

Feestproblemen

+c

? *

^ is uw kind jarig.
^C heeft u een partijtje?

vraagt

TIMMERFABRIEK
J. PLEVIER
&ZOONB.V.

J

^

T*
^f

•^Cop 14 januari 1981 kunt u dat realiseren, in Bistrotheater Harlekijn, i
j( voor/12.50 p.p. bieden wij u een

^

$

*

KINDERFEEST

^aan, waarin een kindermenu, drankje en CLOWN DIDI uw problemen £
^ uit de weg helpen
!
r*
^((Overigens, ook zonder verjaardag is uw kind van harte welkom, ^f
Goed idee hè)?
J* Wij vangen om 15.30 uur aan en gaan door tot 17.30 uur.

Auto • brand • leven
alle verzekeringen.

*

Foto Quellé

*

Compleet foto/film
assortiment, voordoüg
afdrukken en
ontwikkelen

*

S

^

TIJDIG
RESERVEREN
02507-16939.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.
Zandvoort

***********************

De weerberichten voor Nederland zijn
voorlopig niet te best.

-wat ik zocht
Orote Krocht
® POOS rauw 500 gram

0,85

® PeilS gestoomd 500 gram

1,45

® KOpVleeS 400 gram

1,50

® Hart grof 300 gram
2,65
Kippengehakt 400 gram 0,95
® Kippenmagen 400 gram 2,00
0

4,00

® 20 (strip) .......................

2,30

25kg ............... 39,90
DIERENSPECIAALZAAK

EZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Verkoop van kleinmeubelen en matrassen
Grenen bruin tïenager

198,saper

Heeft u het al gelezen
bij Fraberg moet u wezen.
LEER EN BIJOUTERIEËN

van de winterkollektie

kortingen van
30%. 40% en 50%

Een nieuwe, moderne bril

op onze merkartikelen.

Kom vlug want het gaat hard! ! !

Uw adres voor:

Boek en kantoorboekhandel
Vrijdag koopavond
Grote Krocht 19, Zandvoort
telefoon 02507-17878

Sigarenmagazijn

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN

De uitverkoop begint 15januari.
f op*n: van maandag 13.00 uur tot zaterdag 13 00 uurj

De Krocht

REINKiiN-STOMEN-PERSEN

Azeanette
GROTE KROCHT 21 ZANDVOORT
TE1025O72574

90 x 190 cm met laden en
buro, veel ruimte

In het appartement Bahia Park.
Houdt u toch meer van sneeuw?????
dat kunnen we ook voor u regelen.
Informeert u maar even bij:

Grole Krocht 20b
telefoon 02507-18539
VRIJDAG KOO'PAVOND

Geweldige opruiming

7,50

• SOstuks .......................

9

3 weken Tenerife 960; p.p.

éwmetmode

VOOR DE POES:
100 stuks

Wij hebben voor u een zonzekere bestemming

Fraberg boetiek

Uwh,
hulpje

ROOKWAREN

*)€|f$ m
£m%fQf

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

in alle maten verkrijgbaar.

l w]
Grote Krocht - Zandvoort
telefoon 02507-17751.

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF

Grote Krocht 20a - Zandvoort. telefoon 02507-14395.
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

TOTO/LOTTO

Bij ons binnen lopen
is altijd iets kopen

v.a. 3laden.

OPTIEK
SLINGER
Gedipf. opticien

STAATSLOTEN

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

j 's morgens gebracht.'» middags al schoon

betekent vaak een ander gezicht, een
nieuwe persoonlijkheid. Betekent ook
méér dan een modieus kledingstuk.
Een bril draagt U immers elke dag. In
on/e bij-de-tijdse-kollektie vindt U
precies de bril die U flatteert. Zeg
maar wat U wenst: hip of klassiek,
charmant of een beetje intellectueel,
elegant of sportief. Of wilt U het comfort van een lichtgewichtbril? Komt
U eens kijken en passen ? Wij hebben
wel 100 gezichten vóór U in huis!

TEEKENS
Voor de binnenkort te openen

MOOISTE SLAGERIJ VAN ZANDVOORT
vragen wij:

Empo, Union. Gicom, KaHchoff,
Motobecane, Kyoso en dhr
kinderrijwielen. Tevens
KIS-sleutelservice en
rijwiehrerhuur

• 3 kundige verkoopsters
• 1 vakkundige slager
• 1 leerling slager
• 2 part-time verkoopsters

Grote Krocht 27, telefoon 12954

voor 2 a 3 dagen per week.
Sollicitaties na telefonische afspraak
met mevrouw Baak, telefoon 02502-8047.

Voor u allen
een heel gelukkig 1981'.

Wij kunnen u bieden:

De Schatkist
Grote Krocht IS
Tel 1W33

rov

koopa\ond \an
7 lot 9 uur

Voor kadootjes groot of klein,
moet u hij de schatkist zijn.

* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4
paarden
Ook in combinatie mogelijk

Goede voornemens gemaakt voor 1981?

Zeker, dat ik iedere week
mijn bloemen haal bij:

Taxi Centrale

Grote Krocht 18. Zandvoort
'Zandvoortselaan 140- Heemstede
Tel. 02507-12600-l 7588.

Alle cliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1981.
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'erica'

GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT.

landvoort Noord tot Zandvoort Zuid Aart Veer voor groente en fruit.
Grote Krocht 23, Zandvoort, telefoon 02507-14404.
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Bestuur openbare bibliotheek in beleidsnota

"Voor verantwoorde taakuitvoering is
uitbreiding van collectie gewenst"
ZANDVOORT • Het beleid \an de openbare bibliotheek voor de jaren 1983-1985
zal niet zoveel verandering ondergaan. De reden daarvan is tweeërlei. Allereerst is
men van mening dat het tot nu toe gevoerde beleid een goed beleid is geweest, dat
zijn vruchten heeft afgeworpen en waardoor de bibliotheek zich een vaste plaats
heeft verworven in het sociale en culturele leven van Zandvoort. Men zal dit beleid
dan ook continueren. In de tweede plaats zullen geen nieuwe aktiviteitcn
ontwikkeld worden, gezien de huidige (krappe) personeelsbezetting en de sombere
toekomstvoorspellingen.

ke werkzaamheden op korte termijn
geautomatiseerd kunnen worden. In
beginsel is het besluit genomen om in
geval er tot automatisering wordt overgegaan dit in nauwe samenwerking met
de Provinciale Bibliotheekcentrale
Noord-Holland te doen. Deze streeft
bij het opzetten van de geautomatiseer-

mede gebaseerd op de volgende twee
feiten. Bij de vaststelling van de normen in 1976 is uitgegaan van een
gemiddeld gebruik door 20 % van de
bevolking. In Zandvoort ligt dit gebruik thans op 32,5 %.
Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met het gebruik door de tijde-

Het ziet er voorlopig tenminste niet
naar uit dat de centrale overheid op
korte termijn uitbreiding van de perspneelsformatie zal toestaan terwijl dit
toch eigenlijk dringend noodzakelijk
zou zijn.

Woensdagmiddag in de openbare bibliotheek in Zandvoort. Speciaal het
Extra probleem jeugdwerk
vraagt veel arbeidstijd
(archieffoto)
Voor Zandvoort vormt ook een extra
probleem de vervanging van het personeel tijdens de vakantie. Het Rijk gaat
er vanuit dat in de goedgekeurde for;
matie van een openbare bibliotheek de
Automatisering
vervanging van met vakantie zijnd perDe
krappe
personeelsformatie
van de
soneel is begrepen. Bibliotheken met
een ruime personeelsformatie zullen openbare bibliotheken en het toenedoorgaans zonder al te veel problemen mend gedifferentieerd gebruik van de
de dienstverlening kunnen kontinueren bibliotheek hebben het noodzakelijk
tijdens de vakantieperiode. Het feit dat gemaakt dat er in de interne organisatie
de meeste bibliotheken ver beneden de voortdurend wordt gezocht naar een zo
noodzakelijke personeelsformatie zit- effektief en zo doelmatig mogelijke
ten en dat de bibliotheken met een werkmethodes. Toetsing van nieuwe
geringe formatie slechts in uitzonderlij- werkmethodes vindt doorgaans plaats
ke situaties erin zullen slagen de dienst- aan de hand van in andere bibliotheken
verlening gedurende de vakantieperio- opgedane ervaringen en op onderzoek
de te laten doorgaan, maakt duidelijk dat op landelijk en provinciaal niveau
dat de betreffende regeling voor kleine wordt verricht.
en middelgrote bibliotheken niet in de
praktijk van toepassing is. In Zand- In hoeverre er nog ruimte bestaat voor
voort doet zich dan nog het specifieke verdere rationalisering van werkmethofeit voor dat door het gebruik van de des is in eerste instantie niet nauwkeubibliotheek door toeristen de uitleen rig aan te geven. Gelet op ervaringen
ook gedurende de zomermaanden 100 elders moet echter wel worden gecon% blijft.
stateerd dat verdere ontwikkelingen in
In vele gemeenten die geen toeristische het vlak van automatisering liggen.
funktie hebben zakt de uitleen terug Arbeidsintensieve en routinematige
naar 60 tot 70 %. Minder personeel in handelingen kunnen door een geautode uitleen tijdens de vakantieperiode is matiseerd systeem worden overgenodan ook niet verantwoord. Het wordt men, waardoor medewerkers van de
principieel onaanvaardbaar geacht om bibliotheek meer tijd kunnen geven
in een periode dat veel gebruikers van aan direkte dienstverlening aan de gede bibliotheek vrij zijn tot sluiting over bruikers. Eveneens kan worden gesteld
te gaan. Zolang het Rijk haar verplich- dat automatisering oplossingen biedt
tingen dienaangaande niet nakomt zal voor een aantal problemen die prakde post ,,kosten voor invallen tijdens tisch onmogelijk te realiseren zijn zonde vakantie" in de begroting gehand- der computerhulp. Op provinciaal niveau wordt momenteel onderzocht weihaafd moeten worden.

Verdwenen folklore

GARAGE
STRIJDER

de dienstverlening op aansluiting bij
landelijk ingevoerde systemen. Voorwaarde voor het welslagen van een
automatiseringsprojekt is de mate
waarin op landelijk of regionaal niveau
wordt geparticipeerd aangezien dit de
uitwisselbaarheid van informatie en het
kostenniveau bepaalt. Bij het ontwikkelen van het beleid wordt voor de
planperiode 1983-1985 gedacht aan automatisering van: 1. uitleenadministratie; 2. katalogus; 3. gebruikersadministratie.

Omvang collectie
In de vorige beleidsnota van de openbare bibliotheek is uitvoerig stilgestaan
bij de omvang van de collectie. Op
grond van het inwonertal, het gebruik
door tijdelijk ingezetenen van de bibliotheek en het intensieve gebruik van
het materiaal is in die nota gepleit voor
een bahdenbestand van 45.000. De
gewenste omvang van het bestand is

Borrelen, Bowlen,
Dineren en Dansen

lijk ingezetenen. Bovendien, en dat
kan niet nadrukkelijk genoeg gesteld
worden, gaat het hierbij om een minimumnorm: m.a.w. een norm waaraan
minimaal voldaan moet worden wil
bibliotheekwerk verantwoord uitgevoerd kunnen worden.
m

Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat de gemeente zelf voor de exploitatie van De Krocht zou zorgdragen, dit
zou de gemeente echter een bedrag van
rond de ƒ 150.000.— per jaar gaan
kosten. Daarom werd via een advertentie om een exploitant gevraagd.
Ab van der Moolen (PvdA) toonde
zich bezorgd over de huurprijs van de
grote zaal die verenigingen dan in de
toekomst aan deze exploitant moeten
betalen. ,,Het moet wel redelijk blijven" was hij van mening.
Stelde de exploitant Homex BV als
voorwaarde dat de gemeente zich voor
een eventueel deel van het verlies
garant zou stellen, de gemeente daartegenover zal zelf de huurprijs van de
grote zaal voor verenigingen bepalen.
Voor bruiloften en partijen zal de
exploitant zelf een prijs mogen bedingen.

Feestavond

ZANDVOORT- Prijswinnaars van de
Sint-Nicolaas- en Zcgelaktie worden
Indien een bestand van 32.750 bij een uitgenodigd om op vrijdagavond 16
gebruik van 20 % als minimumnorm januari 1981 naar hotel Keur in de
wordt gehanteerd, dan mag duidelijk Zeestraat te komen. Deze avond bezijn dat datzelfde bestand bij een ge- looft een gezellige avond te worden.
bruik door 32,5 % van de bevolking ver Aanvang 20.00 uur.
onder dat minimum blijft.

Retspad Bentveld/
Zandvoort

Het Nederlands bilbiotheek en lektuurcentrum heeft op basis van een percentage ingeschreven gebruikers van 30 %
een gecorrigeerde minimumnorm berekend. Dat lijkt in ieder geval een reëler
uitgangspunt dan het gehanteerde percentage van 20 % dat dateert uit 1970. ZANDVOORT- Wanneer het rijk zijn
Voor Zandvoort betekent deze bijstel- belofte nakomt, en inderdaad het
ling een verhoging van de minimum- grootste deel van de aanlegkosten van
norm met 6.250 banden, hetgeen in- het fietspad vanaf de Blinkertweg naar
houdt dat de bibliotheek over ten Bentveld (de oude trambaan) zal verminste 39.000 banden zou behoren te goeden, zal in de naaste toekomst dit
beschikken. Ondanks de stellingname fietspad worden aangelegd.
in de vorige beleidsnota, die men on- Dit was het standpunt van de commisverkort handhaaft kan het bestuur van sicleden van financiën die werden gede openbare bibliotheek zich wel vin- vraagd akkoord te gaan met het voorden in het compromis in de planperiode stel dit fietspad te realiseren, en hier1983-1985, allereerst het door het voor een krediet beschikbaar te stellen
NBLC (Nederlands Bibliotheek Lek- van ƒ 265.000,—. De provincie heeft al
tuur Centrum) becijferde minimum- toegezegd dat zij vijf procent voor haar
streefbezit te bereiken. ,,Voor de vol- rekening neemt. De commissieleden
gende planperiode tot 1990 dient dan stelden wel als eis dat van het rijk de
telkens bekeken te worden of de gestel- toezegging dat zij 85 % voor haar
de norm van 45.000 banden haalbaar rekening neemt zwart op wit binnen
zal zijn en of de verdeling naar diverse moet zijn. De kosten voor de gemeente
materiaalsoorten dient te worden bijge- Zandvoort zouden dan alsnog 10 % van
steld", aldus het bestuur in haar nota. de totaalsom (ƒ26.500,—) bedragen.

Ook in ons land heeft gebruik bestaan met name in de vissersplaat•ben. In de Volksalmanak tot het
„Nut van het Algemeen 1869" leest
men „en in mcenige visschersplaats
loopen nog visschers en handwerkliedcn, wonderlijk uitgedoscht met
pluimen en mantelslangs de huizen
der meer gegoeden en doen tot
genoegen der meer gegoeden hun
ster ronddraaien onder het zingen
van een ,,oud lied". Van mijn jeugd
herinner ik mij nog goed en zekere
Hein Roosendal uit Enkhuizen, die
altijd met de ster bij ons thuis
kwam.
Eens op een Driekoningenavond in
1928, het was toen fel koud- nodigde vader oude Hein binnen om zich
te warmen en een glaasje te drinken. In die tijd had ik de eigenaarigheid om wat aantekeningen te maken over folklore en toen Hein bij
ons aan tafel zat, vroeg ik hem heel
eigenwijs „waar haal je toch dat
lied vandaan? Dat wordt in onze
kerk nooit gezongen". De oude
man keek mij aan en zeide toen
..Och eigenlijk is dat een heel oud
lied w;it nooit meer wordt gebruikt.
Ik heb het voor mezelf wat veranderd want zo ontroert het de men•>en en brengt het wat meer op". Al
pratende vertelde hij dat in Noord
Holland aan de plaatsen langs de

Noord en de Zuiderzee overal nog
dit lied gezongen wordt, vaak met
heel andere woorden. „En weet je
waar het het vreemdste is? In Zandvoort. Dat heb ik gehoord van een
oude visser Kees van Duivenvoorden en die haalt daar een zekere
moeder Agatha bij. Zoals hij mij
vertelt heeft levert dat wat extras
op.
Hoewel ik toen in de verste verte
niet kon vermoeden dat ik ooit
Zandvoorter zou worden, vroeg ik
nieuwsgierig of hij het lied kende.
Ja. dat wist hij wel. Of hij het dan
wilde opzeggen zodat ik het op kon
schrijven. En dat gebeurde. Met dit
lied ging de oude visser langs de
huizen van weigestelden in Bentveld en Overveen en haalde daar
zijn kostje op voor de winter. Het
luidde als volgt:
Het was op een driekoningenavond,
hel was op een driekoningennacht
Dat onze vrouwe Agatha, zat op ons
lieve heers graf
Staat op dan moeder Agatha, Maat
op voor den bitteren dood
dan zijn al die zonden vergeven, al
waren ze nog zoo groot
komt laten we om kerkje betreden,
betreden en luisteren naar Gods
woord
daar zagen we het scheepje zeilen, en
daar stond de sneeuwitte vlag
daar onze moeder Agatha. daar
Jezus de stuurman van was de zon,
de maan en de sterren, die scheenen
zoo helder en klaar
dan wcnschen wij u allen te zamcn,
veel zegen in het nieuwe jaar.
De herkomst
In een oud schrift heb ik deze
driekoningenversjes bewaard. In de
Speelwagen II blz. 17 heb ik wat van
die oude liedjes op laten nemen
maar met het Zandvoortse zat ik

Dominee in golven

De Krocht

Driekoningenlied uit Zandvoort
De Vlaamse schrijver F. Timmermans vertelt in een van zijn boeken
over drie figuren Pitjevogel de palingvisser. Suskewiet de herder en
Schrobberbeeck de bedelaar, die
gedrieën de drie koningen verbeelden. Wanneer ze geen duit meer
bezaten om de waardin uit het
Zeemeerminneken te betalen togen
zij verkleed en geschminkt Vlaanderland in met een soort van ster en
zongen aan de deuren hun driekoninge lied.

een daverende avond te woulen.
Houdt u die vrij? Volgende week
hoor u er meer ovei

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

ZANDVOORT • Verenigingsgebouw De
Krocht zal waarschijnlijk in de toekomst geëxploiteerd worden door de
firma Homcx BV, dit in tegenstelling
met de oorspronkelijke gedachte van
het gemeentebestuur.
Bovendien heeft de commissie financiën
er maandagavond mee ingestemd dat de
gemeente zich garant stelt voor het
eventuele verlies tot een maximum van
tienduizend gulden.

Personeel
In de pas verschenen beleidsnota van
1983-1985 van de openbare bibliotheek
wordt uitvoerig ingegaan op de taken
en aktiviteiten van de bibliotheek en de
personeelsbezetting. Hieruit blijkt dat
de omvang van de personeelsformatie
in hoge mate bepalend is welke educatieve en culturele aktiviteiten opgezet
of uitgebouwd kunnen worden.
Bij de vaststellig van de huidige personeelsformatie is er van uitgegaan dat
zowel de directe dienstverlening kan
worden verbeterd als wel het program
van aktiviteiten kan worden gecontinueerd en uitgebouwd. De noodzakelijk geachte personeelsformatie is berekend op basis van onderzoek dat voor
wat betreft alle onderdelen een relatie
legt met het werkgebied, de collectie en
de grootte van de bibliotheek.
Uit de gegevens blijkt dat Zandvoort
voor 145 uur werk per week personeel
te kort komt. Dit is vooral te wijten aan
de uitgebreide administratie, organisatie jeugdbibliotheek werk etc.

oooo

wat in mijn maag. Agatha kon ik.
hoewel ik wist dat zij de patrones
was van het dorp, niet thuis brengen
in een driekoningenlied. Toen ik
hier kwam, heb ik hier navraag
gedaan maar de folklore was verdwenen. L. v.d. Mije wist wel te
vertellen dat het vroeger wel gebeurde maar van het lied kon hij
zich niet veel herinneren.
Bij verder onderzoek werd Agatha
in verband gebracht met het vuur.
Ze werd aangeroepen bij brand
maar de stap tot Agatha en het vuur
was gauw gezet. De driekoningenster nu was vuur en zo kon er
verband worden gezocht met deze
heilige.

Door
B. Voets
De rekening van 1854
De oplossing vond ik in ecu rekening in de map Zandvoort op bisschoppelijk archief. Voor het bisdom werd toen een staat opgegeven
van financiën en bij de inkomsten
staat 10 januari afgedraagen door
H. Duivenvoorden voor het lied 2
gulden een 111/: cent. Waarschijnlijk had hij een percentage aan de
kerk gegeven, maar de omschrijving
bevestigt de oude gewoonte en
waarschijnlijk ook de verbinding
met Agatha.
Wat Hein Roosendaal mij verteld
heeft, is dus juist gebleken. In mijn
artikelen over de folklore-heb ik dat
liedje om de vreemde expressie
nooit opgenoemd, maar nu ik toch
wel overtuigd ben dat deze versie in
Zandvoort kan hebben bestaan, leg
ik het vast in deze schets'van een
verdwenen folklore.

Een goed begin
Het jaar 198! heeft /.ijn intrede
gedaan. Wat ons dorp b e t r e f t , heb
ik er nog geen hoge pet van op.
Afgezien van het vele, vele vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling
werd afgestoken en mijns inziens
rijkelijk aan de overdadige kanl
was, heeft deze uiting van een soort
massa-verdwazing gelukkig geen
ernstige gevolgen gehad. Lichamelijk niet en ook niet in materieel
opzicht. Maar ze hebben het wel
bruin gebakken, onze jongelui m de
direct aan oudejaarsdag vooratgegane dagen. Op sommige plaatsen
was het zo erg. dat vooral hel
vrouwelijk deel van onze bevolking
zich voor geen geld langs de vuurwerk-afsteekplaatsen durfde te wagen, uit angst dat ze een gillende
keukenmeid" zouden ontmoeten of
zo'n venijnig rotje of een daverende
klap van een v r i j zwaar geladen
bom zouden krijgen te verwerken.
Gelukkig, het is allemaal weer voorbij en de winterse rust is weergekeerd.

Vuilnisbakken
In de eerste plaats hebben de vuilnisbakken langs openbare wegen en
pleinen het weer danig moeten ontgelden. Wc waren "trots op die
bakken, die er nog niet zo lang
staan, maar reeds nu een doelwit
zijn voor baldadigheid. Publieke
werken is er kwistig mee omgesprongen en heeft ze in grote aantallen neergezet. Maar in de Haltestraat is er na nieuwjaarsdag vrijwel
niet één meer te vinden. Ze zijn of
grondig gesloopt, of anders onbruikbaar geworden, doordat men
er vuurwerk in gooide. Op het
Raadhuisplein heeft men ze uit
voorzorg weggehaald. Daar zijn ze
nu weer geplaatst. Het is meer dan
erg, zoals men ermee is omgesprongen.

Lifthallen
Ergerlijk is ook het feit, dat in vele
flatgebouwen, vooral in Noord, de
hallen bij de entrees, waarin de
liftschachten zijn geplaatst prachtige objecten vormden om er vuurwerk in af te steken. Wat ik er, nog
verscheidene dagen na nieuwjaarsdag, in aantrof, tart elke beschrijving. De mensen van EMM komen
handen te kort om al die rommel
direct op te ruimen. Ik begrijp
daarom niet. dat de bewoners van
zulk een flatcomplex zelf niet gezamenlijk eens de handen uit de
mouwen steken en de zaak grondig
uitbezemen.

Winkelruit
En ten .slotte hebben in de nacht van
zondag op maandag enkele brooddronken jongelui de grote winkelruit van slagerij Vieeburg in pulvers
getrapt. Hoe ze het voor elkaar
gekregen hebhen begrijp ik niet,
want die ruit ligt zeker op minstens
een meter hoogte. Maar in elk
geval: enkele stukken zijn nog heel.
want de prachtige grote ruit, die
tenminste zo'n slordige tvveeduizend gulden gaat kosten, is radikaal
verspfinterd. Gelukkig heeft de politie deze ..helden" welen te gnjpen. Hopelijk zullen ze hun gerechte straf niet ontgaan.
Tot zover dit vandalisme in hel
achter ons liggende nieuw jaaisweekeinde. Begrijpt u nu, dat ik
van het begin van ons nieuwe (aar
geen erg hoge pel op helV'

Nieuw informatieblad
Het Genootschap ..Oud /and\oort" is overgegaan tol hel uiigvven v a n een officieel orgaan en
intbimatiebliid. dal de toepasselijke
naam van ,,De Klink" heet! gekregen. Het verschijnt elk kwartaal,
het eerstvolgende nummei dus hegin april. Het is een zeer ,iantrekkeI i j k blad. dat een vvaie schat aan
gegevens bevat, uiteraard de meeste
de historie van Zandvoort het relfende. Een prachtige jnopaganda
voor het aktieve Genootschap hoveiulien. En mag ik dan nu leeds
vermelden dat op vnjdag l ( > l a n u a i i
in „De Krocht" het tweede l u s t r u m
van het Genootschap /al vuuden
gevierd, omdat men op 11 ilecemher |l. tien jaar bestond, l let damesvokiial ensemble en de /usterverenigmg ..De Wurf" hebben reeds medewerking toegezegd Hel helootl

Onder degenen, die op niemvj.iarsdag een eerste duik dit j a a r m a a k t e n
m de golven op ons koude, w m d e n ge gure strand, bevond /icli ook een
dominee! We kennen dominees
over het algemeen beter in 't /w arte
pak, ofschoon dat ook a! u i t de
mode raakt, maar een dominee in
een zwembroek geeft je /o'n koud
gevoel. Het is cfe bekende radiopredikant dominee J M. Boevinga. m
Zandvoort ook welbekend door z i / n
medewerking aan het Ia//testival
Ik vernamn, dat hij van half oktobei
jl. af alweer dagelijks, weer of »een
weer, een duik m de /ilte baren
neemt. En van zulk een dominee
heb ik nu wél een hoge pel op Da!
had ik trouwens toch al Hulde aan
deze zeer sportieve predikant.

Tafel van verdienste
Het bestuur van Sociëteit ,.Duvsterghast". Gasthuisplein v /al op
zaterdag 10 januari een nieuwjaarsreceptie houden van 20.30 tot 22.00
uur. De traditionele uitreiking van
de tafel van verdienste /al dan
tevens plaatsvinden, 'k Ben wel
benieuwd, wie dcve eer ditmaal te
beurt zal vallen. Mannetjes en
vrouwtjes van verdienste voor
Zandvoort moet je tegenwoordig in
onze contreien met een lantaarntje
zoeken.

Zuster de Beer
met pensioen
De bekende zuster E. de Beer zal
na een jarenlange verbintenis met
het Hervormd Rusthuis „Hulsmanhof waar zij als directrice optrad,
op l februari a.s. de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Ter gelegenheid hiervan hebben het college van diakenen en het bestuur van
het Hervormd Rusthuis het voornemen, haar een afscheidsreceptie aan
te bieden, die gehouden zal worden
op vrijdag 30 januari a.s. van 16.30
tot 18.30 uur m hotel Faber, Kostverlorenstraat 15. Hulsmanhof vervulde tachtig jaren lang een sociale
funktie in de Zandvoort.se samenleving, doch zal op l februari niet
meer voldoen aan de eisen, die
tegenwoordig aan een modern ingericht tehuis voor ouden van dagen
zijn gesteld. Een ingrijpend besluit,
dat in brede kring wordt betreurd,
doch waaraan niet meer valt te
tornen. Tijdens deze receptie, die
wel met weemoed vervult, zullen
ongetwijfeld vele herinneringen uit
de geschiedenis "an dit rusthuis
worden opgehaald.

Kousepael heropend
Het bekende caté-bar-restaurant
..De Kousepael" aap de I laltestiaat
nr. 25 zal op vrijdag 16 januari
heropend worden Ter gelegenheid
hiervan zal een „open huis" worden
gehouden van 19.00 tot 22 00 uur
om op de goede toekomst van de
nieuwe gastheren Menno \an Gemert en E\ert Bakker te proosten
In elk geval een leuk bericht, waarvan ik gaarne melding maak.

Opoes start in '81
'k Heb jeloi laest evraegd wal üerrv
of Danmk is Hem, Denie. Dar( r ) m k , Dark. dat's allegaei 't zeilde
en wel een veengrond Do ouwe
Zcinverters vvaerc 'n \n\ent\et volk
Z i j v e i b i a n d d e n de turt en \ e i mengden de as. die /outresidu bev a t t e met /eewaeler en m /outkue'i
weid dit tesidu tot wu /.out ge/nden. In 1515 heeft K.nel \' de/e
vorm van /oul/ieden \erboden omdat het werd gebruikt voni hu
heiligen van de m a a l t i j d Men k e n de er bovenaerdse aigeiischappen
an toe. üaerom noemde men tiet
wel „het zaed der waishaid" i let
gebruik ervan bracht ook siherp/mmghaid
\\elbespr.iektliaid
u as
goed teuge ooi- en tiogaandoentngen. w i a t t e n en Mienpoisii. l ui
r i j m uit die t i j d (14%) v e i h a a l t
(ieen koek en kan bestaen
Geen mes l en weet te kookn 1
Sn haesi als haer 't pekel
H I J 't macl en heelt onbii'osui
l u wie den taetel dn.kt
l n 'l /out daeiop v e r e l u u
Die toont dat h i j / i i n .imp:
In uhenen dele en w».vu
K.Sr.

NIEUW
in ZANDVOORT
'^-•.^^^ffA^^^i^s^^^
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Met toestemming van
de Kamer van Koophandel
tot 15-K81

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

1981 begint goed.

Bouwman

B.H.'s

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Daarom bieden wsj onze voorraden
dames- en herenkleding aan met

Warner v.a... 14.95
Holl.
Vassesette
14.95
v.a
Patriciav.a... 14.95
Escorav.a.... 14.95
Dewév.a
14.95
Bolero v.a.... 17.50
Halstonva. 24.95
Aubade v.a... 24.95

MEISJE

Kerkplein 3, Zandvoort. Tel. 02507-14828

19 jaar, wil oppassen
vrijdag- en
zaterdagavond.

geopend: zondag 13.00-17.00 uur
maandag 13.00-18.00 uur
andere dagen 9.30-18.00 uur

Tel.
02507-18867.
na 18.00 uur.

STICHTING

,HET HUIS IN DE DUINEN"

AUTOBEDRIJF

't Verleden jaar heeft, oud en stram, geleejd totdal het
nieuwe kwam, maar 't nieuwe nauwelijks geboren, heeft
meen 'ge dag a/weer ver/oren.
Guicin Gezel/c
(1830-1899)

Huis voor ouderen
Herman Heyermansweg 1. tel. 02507-13141, Zandvoort
zoekt op korte termijn:

Dr. Schaepmanstraat 1
Tel.02507-1 45 80

1ÖKENHULP

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur,
zaterdags van 8.30 tot 77.00 uur.

HORLOGERSE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

m/vr.

Dienstverband: tot 1 april 1981.
Werktijden: 8.00 uur tot 13.00 uur.
Vijfdaagse werkweek.
Om het weekend vrij.
Werkzaamheden: Maaltijdvoorbereiding.
Maaltijdproportionering
Schoon- en onderhoudswerkzaamheden.
Salaris volgens C.A.O. Bejaardenhuizen.
Het kan mogelijk zijn dat per april 1981 deze tijdelijke baan omgezet
wordt in een definitief dienstverband en op fulltime basis.
Bent u geïnteresseerd, belt u dan even met de chef kok de
heer R. van Riek.
Uw sollicitatie kunt u richten aan de directie van „Het Huis
in de Duinen". Herman Heyermansweg 1, 2042 XM Zandvoort.

Ook in 1981
merk-superbenzine
Slerkbenzine 6 cent korting
Normaal
4 cent korting
Diesel
2 cent korting
Ook voor ai uw schade!

Jonge
Goudse kaas
heel kilo voor

7.

Gas- en oliehaarden - qasfornuizen

250 gram

Deskundig advies
Voor al uw
SAMTAIkl. l NUK HII.M.I.N
WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Tootvjiii

Brie van de Mat
200 gram

De l a a t s t e
d u b b ele
l etter kasten

2.15

f 150.00

2.50

Per stuk o. en bov.
kom eens kijken

Haltestraat 38 - Tel. 1 50 00

v.a

HULP IN DE
HUISHOUDING

heel fijn handgeknoopt, 320 x 200 cm.
Vraagprijs r" 3650.Telefoon 02507 - 12051, na 18.00 uur 020934462, vragen naar de heer lbo.

MOERENBURG

Sstuks

EET-EN

Haltestraat 8, Zandvoort,
tel. 02507-16123.

10.00

Corselets
Warner, Patricia
speciale aanbieding v.a.

DR1MKHUIS

49.95
Ofl Ofnmring begint 15-V8T.

BIJLES

10 t/m 50%
korting

geven
(Nederlands).
Tel. 02507-15146.

TELEF. O 2 5 0 7 - 1 2 5 0 7
b.g.q.

Muziek voor uw party's?
TRIO
76* Ttw TVtei&vi* W

Haltestraat 18 - Zandvoort
Tel.02507-1 4499

voor het betere genre
Telefoon 02507-13014

Atelier Valk
glazenier voor:
glas in lood-ramen
Gebrandschilderd
glas, gegraveerd
glas.
Cornelis Slegerstr. 2
Telefoon 02507-16094

Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf

Vooral uw

Chr. Koper

TIMMER-, METSEL-, TEGEL-,
STUC-, DAK-en BETONWERK
belt men

voor u renovatie, open keuken,

0.2507-1 S S 2 7

bedrijfspand
CENTRUM
ZANDVOORT
SCHOOLSTRAAT
Zeer geschikt v. Vis
enz. enz. enz. enz.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. v.d. BOS
Bilderdijkstraat 5
Tel. 13796

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen „Be Vijverhut"
Vondellaan46-Zandvoort-Tel. l 2538

DE KOPEREN KETEL
Haltestraat 69 - Zandvoort
BOETIEK VOOR 2e HANDS
DAMES- EN HERENKLEDING
Inbrengdagen maandag en dinsdag
van 13.00 tot 17.00 uur. .
Voor verkoop alle dagen geopend
van 13.00tot 17.00 uur.

Scherpe prijzen
met3jaar schriftelijke garantie.

Begin 1981
met bloemen van
BLOEMENHU1S

20 tot 30% kortïfig
op au uw binnenwerk.

Tel. 023-32 45 98

P. .S. Een keur van

planten en

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

TIMMfcR- en ONDERHOUDSBEDRIJF-

F. KORS
Paradijsweg 11a -Zandvoort
Tel. 02507 -1 41 63 -1 23 61 - 1 63 04

Nieuwbouw
Dakkapellen
e Open haarden
° Keukens
• Badkamers
enz., enz., enz.
Vraag gratis offerte.

VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

Voor al uw WAS naar
RIE en JOHN

tel. 02507 -14985

Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".

Beh. ook voor verzorgings/bejaardentehuizen. Beh. opafspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.

llullvslriuil (o - /aiultmirl
leidoon (12507 - l 2(1 Ml

OUDHOULANDSE SCHOUWEN

zandvoort

KOELKAST

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

J. BLUYS

Specialiteit:
OPEN HAARDEN en

galerij kerkstraat 22

„Shell Duinzicht"

(Ruton 2 sterren),
122x50. f 150.-.
Tel. 02507-12440.

open haard, kozijnen, ramen, deuren en
verbouwingen.

BODY FASHION
INTERNATIONAL

Te koop aangeboden een in goede
staat zijnde

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort.
telefoon 02507 -16987

Dealer van:

Patricia v.a.... 9.95
Bolero v.a 9.95
Aubade v a 10.50
Warner v.a... 12.95

op 15anuari &8i openen

voor
Dr.
Vogel,
homeopathie.

COURANT- EN
HANDELSDRUKKERIJ

2

vooreen ochtend
per week.
Mevrouw Elzema
Frans Zwaanstr. 34
Zandvoort.
Tel. 02507-13400

3.30

Drogisten/

ZATERDAG, gesloten

SCHOOLSTRAAT

, voor straks,

Telefoon 02507-15847.

Nieuw perzisch tapijt te koop

Wie kan jongen van
11 jaar

f. M. VAN D E U R S E N

Bleylev.a 5.95
Dewé v.a 5.95
Escorav.a 6.50
Holl.
Vassette

A.C. Dekker-Lukkassen

LET OPH!
TE-KOOP

Slipjes

Dierenarts

Gevraagd:

dus kompleet

KAASHOEK

M.i.v. 1 januari 1981 worden de spreekuren weer
gehouden: dagelijks van 14.00-15.00 uur.
Maandag-, woensdag- en vrijdagavond van
19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak.

Komt u eens kijken in onze showroom, 't is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

met inhoud onder
en b o v / e n k a s t

Tot ziens bij de

Schelpenplein -Tel. 15068/.13612/12518

wijst U aan 'l begin van dil jaar op de vergankelijkheid
\an dit leven en het snel verglijden van de tijd.
Controleer daarom Uu tijd met de lijd van Waaning.
Die stelt U nooit teleur, want het is preeisie-tijd!

Wijziging spreekuur

Telefoon 02507-13871

U kunt uw auto overdag s/echt
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER
Dr. C. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 13287

AUG. v.d. MIJE
*

Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- EN

*

*fcl&l.JK&ï^

ik
*
ik
ik

Raadhuisplein 3 - Zandvoort - Telefoon 02507 -16939
ZATERDAG 17 JANUARI

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

Ook voor dekens kunt u
bijons terecht.

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD

EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ
Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandv o o rt

VITRAGES en OVERGORDIJNEN

etc.

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD
WANDBESPANNINGEN

MARCONIE MAGIC
Gea en Jan Barth en Clown Didi

En ons huisorkestje
na afloop van het programma sfeervolle dansmuziek.
De prijs voor deze avond is inclusief diner, een flesje champagne voor 2 personen, een kopje koffie na uw diner plus
uw programma en het dansen
TIJDIG RESERVEREN 02507 -16939.

i*
k
*
*
i*
k
i*
k
ik
ik
*
*
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ZANDVOORT - Een terugblik op het
sportseizoen 1980 zou moeten betekcncn, dat van elke sport een toto geplaatst wordt ot' een stukje tekst wordt
opgenomen. De beschikbare ruimte is
echter hiervoor niet groot genoeg en
een volledig overzicht, zonder iemand
te vergeten wordt het dan ook niet.
Belangrijk is dat Zandvoort toch wel
aan de weg timmert met zijn enige
duizenden sportbeocfenaren, ondcrgcbracht in enige tientallen verenigingen,
die zowel recreatief of prestatie gericht
bezig zijn.
Een greep uit twaalf maanden sportaktiviteitcn laat zien dat er kampioenen
waren te feliciteren bij de badmintonners van BC Lotus en de basketbal
heren van Lions, terwijl de drie voetbalverenigingen zich in hun afdelingen
wisten te handhaven.
Door een versterkte promotie bewcrkstelligde bijna alle zaalvoetbalvercnigingen een hogere klasse. Enorm veel
belangstelling trok het groots opgezette
zaal voetval toernooi
georganiseerd
door Zandvoortmccuwcn in de Pellikaanhal. waarbij Fotolitho Drommel
de sterkste was.
Het circuit stond eveneens weer volop
in de belangstelling met o.a. motorraces. Old timers, zuinigheidswcdstrijden. achteruit rijden en natuurlijk de
Grand Prix met daarin plaatsgenoot
Jan Lammcrs, die zich helaas niet voor
de wedstrijd wist te klasseren. Het
circuit was tevens finishplaats voor een
etappe van de ronde van Nederland.
Ondanks verwoede pogingen van Gcr-

1. Kampioenen bij BC Lotus
baltoernooi
2. Zandvoort'75 op eigen velden
S. Mislukte overtocht-naar Engeland
3. Veel belangstelling Europese op de surfplank
Prindle kampioenschappen
9. Dr. Max Euwe bij jubilerende
4.Etappe-finish ronden van Neder- schaakvereniging Zandvoort
land op het circuit
10. In de rij bij opening clubhuis
5.Olaf motorraces
ZVM-handbal
6. Old timers voor de start
11. Sporting OSS volleybal dames
7. Spanning tijdens ZVM-zaalvoet- aan het net.

\olleybal. noem maar op. allen brachten /ij op hun eigen manier de naam
ric Kneteman moest hij de Belg Dcl- van Zanchoorl naar buiten. Bi| al deze
croix voor laten gaan. Op wielrcngc- sporten, dient men wel te bedenken dat
bicd leverde bij de amateurs Vv'im het niet alleen de sporters zi|n die
Koene enige bijzondere vei richtingen genoemd moeten worden. Om dit alles
met als geweldige uitschieter een over- mogelijk te maken moet men beschikwinning in de ronde van Kamerik.
ken over mensen achter de schermen,
In de straten van Zandvoort werd ook die hun \ri|e ti|d voor hun \erenigmg
op diverse fronten strijd geleverd om opofferen. De bestuurders, trainers en
de nodige ereprijzen. Groot succes coaches dienen zeker voor hun m/et
werd de weck van het paard en de met vergeten te worden.
Zandvoortse estafette, terwijl de luclieke solex-race de duizenden toeschou- Wat betreft de sportaccommodaties
wers veel kijkplezier bood. Verder staat Zandvoort er zeker met slecht op.
waren er honderden deelnemers aan Twee sporthallen, terwijl er vergcunvierdaagsen. Vier avonden verrichtte derde plannen zijn voor een derde hal.
men topprestatie in het zwembad de Zandvooi tmeeuwen onderzoekt de
Duinpan de toertochten rond en in de moge!i|kheden om tot bouw \an een
omgeveing van Zandvoort, gcorgani- eigen sporthal te komen. In het binnenseerd door rijwielvercniging Olympia, circuit verrezen twee schitterende
waren eveneens de moeite waard. De bouwwerken met daaraan handbal- en
jaarlijks terugkerende strandloop staat voetbalvelden. Eerst was het ZVMook in een steeds groter wordende handbal die zi]n poorten opende met
belangstelling.
een prachtig clubhuis en later was het
En om maar verder te gaan met strand. de beurt aan Zandvoort'75 om hun
De watersporters kwamen ook aan hun eigen clubhuis in ie wijden. Twee
trekken. Ondanks het grillige Neder- prachtige velden met een prima verlandse klimaat werden vele zeil- en lichting kompleteren dit sportkomplex.
surfwcdstrijden gehouden met als U ziet het op vele fronten is er in
hoogtepunt de Europese kampioen- Zandvoort sport bedreven. De een
schappen Prindle. De drie surfers die meer en de ander minder succesvol,
de overtocht naar Engeland waagden maar er kan cestcld worden, dal het
slaagden helaas niet, maar misschien jaar 1980 toch wel een goed sport jaar
levert een nieuwe poging komend jaar geweest is. Voor het komende jaar
meer succes op.
1981 wenst het Zandvoorts Nieuwsblad
Er zijn misschien nog wel enige presta- alle sporters, bestuursleden en supporties ten noemen: hockey, handbal, tcrs en sportief en zeer succes\ol jaar
tennis, zwemmen, gymnastiek, judo. toe.
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MEER DAN OOIT

CITROEN AFWAS
UTER-flacon

JOSD'ORANGE
Of APPELSAP
(niet goed, direkt uw geld terug!)

DAT IS NOG
GEEN 17 CT.
PER KOEK

Verwarmt u graag de buitenmuren? KOOP NU N

kant en klaar, heerlijk van smaak

LIEFST 1000 ^

(ME

RADIATOR-REFLECTOR 3
Zorgt voor n aanzienlijk betere
warm te-opbrengst van uw radiator.

ROYCQ SAUZEN
KERRiE-OfSATE

HOTEL KOFEIE
ROODMERK

MAYA ZEEP
het bekende stukje
zeep uit Spanje

platen van
100x50 cm.

FOTOALBUMS
met 10
zelfklevende
bladen

SCHIGK
PIVOT
de beweegbare
scheerkop met 3
dubbelmesjes en
schoonmaakschuif

Handig om m huis te hebben!

60,75 en
100 watt
LET OP!

10 stuks

v „
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

AmJvooris Nieuwsblad
Hecmsicc'dse l u u r a i i i
H o o l d d o r p N V cnncpcr Nic'tnv shl.id
/ss j n u i r n i r u H a l l wegsc' (. u u i aill
B a d h o e v e / Sloic'iise C ourani
Vilsnic'erder Courant
( iihoomsc' ( iniuini Ons U cckblacl
Mie-ckWad/ De Ronde \ ener

\ alsini'L i Oor/issiruui A
It'k-loon 02977- 2 M I i
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ALLE BETROKKENEN GEVEN "GEEN COMMENTAAR

Plannen van gemeen
Honderd flats op
ZANDVOORT - Momenteel vindt
er een intensief overleg plaats tussen
het gemeentebestuur en een aantal
particulieren om eventueel te kunnen komen tot een vorm van sociale
woningbouw op het Stationsplein,
namelijk de bouw van honderd
wooneenheden. Aan deze plannen
kleven veel bezwaren, en veel toestemmingen zijn nodig voordat de
eerste spade in de grond zal gaan.
Toch valt dit initiatief toe te juichen.

Historie

Informatie leerde echter dat degene die
in 1978 als eigenares werd genoemd,
mevrouw Pronk, heeft afgezien van de
bouw van luxe appartementen.
„Die tijd is er niet meer naar. Wij zijn
nog steeds bezig, maar van de oorspronkelijke gedachte, er vier/vijf kamer-flats/appartementen te bouwen
zijn wi] afgestapt. Wij denken nu aan
zo'n twee- tot vierentwintig flatjes,
maar ook dié mogen niet te duur
worden. Reden waarom de architekt
weer een andere opzet heeft gemaakt,
nu met één liftschacht. Onder het
gebouw zouden zo'n twee tot vierentwintig garages gebouwd moeten worden, daar staat het gemeentebestuur
op", aldus mevrouw Pronk, die zegt
dat de plannen nog slechts in ontwikkeling zijn, en er nog heel wat water naar
de zee zal stcomen voor de plannen
„rond" zijn.

Enkele jaren geleden bestonden er
plannen om op het Stationsplein op de
plaats van het huidige „La Mer" een
appartementengebouw neer te zetten,
een appartementengebouw waartegen Eigenaars
de naaste buurman destijds hevig protesteerde, omdat hij grote moeihjkhe- Op de vraag of mevrouw denkt aan

van mevrouw Pronk, ook in het veel
grotere project dat het gcmeentebestuur voor ogen staat, is gekend „Ja,
ik weet van die plannen, maar ik ben
slechts een klem schakelt|e Ik kan en
mag verder mets zeggen als alles niet
doorgaat heb je mensen blij gemaakt
met ccn dode mus" geeft hij als zijn
mening

Honderd flats
Daar gaat het nu juist om, om de véél
méér woningen die het gemeentebestuur voor ogen staan. Namelijk honderd flats in totaal, te realiseren op het
Stationsplein.
Informatie leert dat hierin zijn gekend
de stedebouwkundige van de gemeente, Hezik Partners & Co, en de zaakwaarnemer van de eigenaar van de
grond, makelaar Cense
Kadastraal staat de grond namelijk
bekend als de nrs 5701. 5700, 4843,
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Plattegrond van het Stationsplein.
Duidelijk te zien hierop de percelen grond waarop men m de toekomst denkt honderd wooneenheden te realiseren
den voorzag wanneer het oude gebouw
tegen de vlakte zou gaan.
Intussen zijn er ruim tweeëneenhalf
jaar verlopen, maar van een nieuw
appartementengebouw valt nog weinig
te bespeuren. Integendeel, het Stationsplem maakt een desolatere indruk
dan ooit tevoren.

Langs de Vloedlijn

Wie de eieren hebben wil, moet het
kakelen van de hennen Ieren.
H.L. Spieghel
(1549-1612)

'Ghassie'
Prins Ludo XIV reikte in Sociëteit
Duysterghast zaterdagavond niet alleen de Tafel van Verdienste uit aan
zuster De Beer. hij had ook voor de
aanwezige burgemeester van Zandvoort nog een kleine verrassing m
petto.
De heer Machielsen ontving namelijk de bijzondere versierselen behorend bij het erclidmaatschap van
de carnavalsvereniging, de pas ontworpen ketting met mascotte van
Duysterghast ,,Ghassie"
Een fraaie geitekop met horens
waartussen zelfs nog het symbool
van het 1-april-genootschap een
plaatsje heeft gekregen.
De heer Machielsen toonde zich
aangenaam verrast, en zei dat hij
wellicht m de toekomst nog wel een
gelegenheid zou krijgen deze onderscheidmg te dragen.

sociale woningbouw, wordt met klem 4844 en 4841. Het vroegere ,,La Mer"
afwijzend geantwoord. Wél wordt is kadastraal bekend onder nr 4844.
overwogen of in de premiekoopsector Hoewel mevrouw Pronk als eigenares
gebouwd kan worden, maar zelfs dat is wordt aangemerkt, is de grond volgens
nog niet zeker.
het kadaster eigendom van de heer T
De architekt van dit project reageert Koper en familie Zo ook de percelen
bijzonder verschrikt wanneer hem ge- 4843 en 5700. Nr 4841 is van de heer
vraagd wordt of hij, behalve het project Stokman, en nr 5701 van de heer

- Het was /us/er De
B(xr, die zaterdagavond in Sociëteit
Duysterghast de elfde „Tafel van Verdienste" uit handen van carnavalsprin'!
Ludo de XIV ontving.

Jongsma
'RjJetS bekend'
De heer Jongsma is naar zijn zeggen,
mets bekend van bouwplannen Wel.
maar dat is algemeen bekend, zal de
dagmarkt vanaf het Stationsplein verhuizen naar de voormalige garage van
de heer Jongsma aan de Oranjestraat
Dit zal per l maart geoeuren. De heer
Jongsma ,,denkt" ?flecn aan een showroom op het Stationsplein, en wellicht
dat het technische gedeelte van zijn
bedrijf verhuist naar de Curiestraat,
maar mets is zeker ,,Alles is nog in een
bespreekbaar stadium, maar van huizenbouw weet ik mets" aldus Jongsma.
.,Ik hoor daar erg van op, tk zou ook
niet weten of dat kan met bestemmingsplannen en zo Dat ik dan ter
compensatie een showroom zou mogen
bouwen op de hoek Burgemeester Engelbertstraat/Zeestraat"^Niets van bekend. trouwens ik v,oon er ook nog,
waar moet ik dan naar toe?" is de zéér
verbaasde reactie

Deze onderscheiding die sinds 1970
y.i.(r/;;As wordt uitgereikt aan personen
ot instellingen die ach bijzonder verdicnstclijk hebben gemaakt voor de
gemeente, was ditm.ial dus voor de
directrice van de Hnkmjnhof. die per l
februari aanstaande met pensioen zdl
gaan
Zuster De Beer werd dus min of meer
uitgeroepen tot,, Vrouw van het Jaar"
van de bddphiats, en was volkomen
beduusd en \errast door deze onverwachte onderscheiding. ,,Wij hebben
bewusr voor zusfer De Beer gekozen,
om met /war. alle mensen die zich
geroepen voelen hun leven m dienst te
stellen van hen die verzorging behoevcn, eens m het zonnetje te zetten
Want het is een bijzonder zwaar beroep, dat alleen gedaan kan worden
wanneer ook de liefde voor het vak
aanwezig is. en dat is bij zuster De Beet
zeker het geval", aldus Duysterghastpraeses Tonny Kaldewaaij, die de diMinder verbaasd
rectnce de bij de tafel behorende cheDuidelijk minder verbaasd ts de reactie Zuster De Beer tijdens de overhandiging van de „Tafel van
que overhandigde.
van de kleinzoon van de heer Teunis
Ge LoogmM had ook dit jaar weer met
Foto Rob Langereis eindeloos geduld zo'n kleine tweedui
Koper De heer Koper zelf ligt in een Verdienste 1981" m Sociëteit Duysterghast
ziekenhuis, maar de kleinzoon zegt te
zend steentjes tot een fraai mozaïek
horen bij de in het kadaster genoemde MachieKen kwam overeen met die van januari aanstaande de raad m besloten verwerkt. Centraal op de tafel van
familie ,,Ik zeg niks, u gaat maar naar de heer Cense Ook hij was van mening vergadering bijeenkomt De plaatskcu- zuster De Beer staat de rode roos dei
de heer Cense als u wat weten wil" is dat één en ander nog met geschikt was ze van het politiebureau staat dan op de mensenliefde.
zijn commentaar De heer Cense is wél voor pubhkatic. omdat de raadsleden agenda De raad /al dan ook uitgebrei- Meer over het leven en werken van de
verbaasd, zéér verbaasd zelfs en snel nog met op de hoogte waren gesteld de informatie verstrekt worden over de directrice van de .,Hulsmanhof' vind
i met het intwoord ,,Geen commen- van de plannen De laatste reactie van overige plannen die de gemeente heeft. u op pagina 3, waarin zij vertelt hot.
taar". ..Uiteraard 213:1 er wel plannen, de heer MachieKen was , Geen ramverrast zij was zaterdagavond lOjanuaoveral worden plannen gemaakt, maar mentaar Ik heb u al gezegd dat op 2f< ik kan t,' Uii>-. nu mets mededelen".
n i»ff l
dat wil niet zeggen dat zij voor pubhcatie geschikt zijn. Er kunnen te veel
belangen bij geschaad worden, wanneer hiervan iets uit zou lekken in de
pers" De tekening van het plan. waarvan slechts twee exemplaren bestaan,
wordt dan ook niet ter inzage verstrekt
,,Geen denken aan, de zaak is veel te
prematuur, er staat te veel op het
spel". Wat er nu precies op het spel
staat dat niet openbaar gemaakt kan of
mag worden, kan verder niet worden
uitgelegd

Besloten vergadering
De eerste reactie van burgemeester

ZANDVOORT - Doortrekking van de
Herman Heijermansweg is voor be\vo-

Nieuwe korpsleden
bij politie

Volgens de plannen zou deze \\ eg langs
de rand van de wi|k komen te liggen,
waardoor hij volgens de bewoners een
grote barrière zou vormen om het
centrum te bereiken
Bovendien \ e r \ \ a t h t men dat een ge\aarlijksc situatie /al ontstaan in de
Linnaeu^straat omdat een groter ver-.
keersaanbod in deze straat automatisch
het gevolg zal zijn
Dit k w a m naar \oren tijdens de discusMe die ontstond op de avond Nieuw
Noord w a a r b i j het structuurplan ten
tweede male ter discussie stond Bevvoners hadden een prousonsch enquêtef o r m u l i e r rondgestuurd, en tot groie
verrassing was de rcnspons hierup grotei dan men aanvankelijk had verwacht
Mocht men het niet eens /ijn met de
a inleg van de Herman Heijumanswc^
zoals die momenteel wordt vonruesti-ld
in het structuurplan, de bewoners zelf
hadden slechts vage ideeën hoe men
dan op een verantwoouk uij/e du w i j k
kan ontsluiten en toch de nodige v u keersveiligheid kan behouden

ZANDVOORT - Vorige week dinsdag
installeerde waarnemend korpschef
Blokland een Haarlemmer en een Leidenaar als nieuwe korpsleden van de
gemeentepolitie
De twee waren in januari vorig jaar als
aspirant bij de Zandvoortse gemeentepohtie gekomen. Zij volgden een opleidmg op de politie-opleidingsschool
Noord-Holland m Amsterdam. In december waren beiden geslaagd voor het
politiediploma, zodat zij per l januari
1981 tot agent bevorderd werden. Dit
geschiedde gedurende een korte plechtigheid op het raadhuis door burgemeester Machielsen.

Besloten
vergadering

ZANDVOORT - Dinsdag 20 januari
aanstaande komt de raad van Zandvoort in besloten vergadering bijeen.
Na deze vergadering wordt verwacht
dat er eindelijk een definitieve plaatskeuze is bepaald van het politiebureau.
De plaats waar vroeger Sterre der Zee
stond ligt nog braak na de sloop van het
pand. Het pand waar de afdeling Sociale Dienst van de Gemeente is gehuisvest, is bijna leeg, omdat de verhuizing
naar de nieuwbouw van het raadhuis
bijna is voltooid. Hoewel wel een
krediet voor de sloop van dit pand
beschikbaar is, zal het college de raad
van een eventuele sloop van dit nog
zeer goede gebouw tijdig op de hoogte
ZANDVOORT - Maandagavond 5 ja- stellen, LO werd het afgelopen jaar
nuari werd een taxichauffeur geroepen besloten.
naar een café op het Kerkplein Toen
de man zich in het etablissement meidRindstid Pubicaties
de om zijn passagier op te halen en zijn
Dorpsstraat
8,. Aalsmeer,
wagen met lopende motor buiten liet,
telefoon
hoorde hij de taxi wegrijden richting
Kerkstraat. De politie stelde een onderzock in en vond de taxi onbeheerd
op de Boulevard Paulus Loot.

02977-28411

ners Nieuw' Noord geen haalbare kaart.
Men vreest dat de wijk die momenteel
toch al geïsoleerd ligt ten op/ichte van
het dorp, nog verder geïsoleerd /al
worden wanneer de nieuwe \erbindingsweg (zoals die in het structuurplan
staal aangegeven) wordt gerealiseerd.

Openbaar vervoer

Tweemaal
ZANDVOORT - Twee maal een uitveikoclit IIUH m verciiiging<igebou\i ,,De Kiocht', dut u « s de huldiging \an de
sportkampioenen S9SO
Maar tiejst J/2 sportlteden kwamen dit jaar m aanmeikmg voor een \aantje in dn Zand\oott\e kleuren
Waren op donderdagavond de individuele •ïportlieden aan de beurt, windsurfen, (cwmsen, wielrennen, /udoka s en ctt
vrijdagavond waren de teams uitgenodigd
Beide avonden werden de sportlicden toegesproken door de wethouder urn snotizakin. Jan 1ermi\ Di:c benadiiikte
onder meer dat de sportbeoefening met alleen afhing \ an de sportmannen- en \ touwen :elj, nniar dm de resultaten ook te
danken zijn aan de sportitutrucieiirs. In \ ele gevallen de vrij» tuigen (.sten) die 2i>\ ee! tijd m er In bhen i oor , , hun' spon
Bovendien was de wethouder van mening dal de subsidies eventueel hugei kunnen Horden en dat \\aw nioqdijk de
sportaccommodaties uitgebieid dienen te worden
Na deze toespraak werden de sportkampioenen één \oor een op het podium geroepen door sponraadslui Jaap Meiliotst
Deze legde, heel amusant, m iedere sport een \e>l>inding tussen de,,grote" kampioenen lükker, (jtesmk) en de prestaties
van de Zandvoortse kampioenen.
De eerste avond werd na de pauze een spannende ski-Jilm vertoond, terwijl de tweede avond werd besloten door Leo Hom,
die een boeiende voordracht hield over liet leiding geven op het veld
foto Rob Langereis

Ook het openbaar \er\oer \onnt voor
de/e w i j k een probleem Momenteel
njdl de laatste bus van h]ii M) s avonds
om ee'n uur of ell Vee'l te v i o e g is de
mening van de bewoners De voorgestelde dooitrekkini; m het plan v a n lijn
80 werd met mstemmins: begroet, doch
als dit ten koste' /ou moeten gaan v a n
( \tt\ilUIHH s/

Z/'e voor uitverkoop
advertentie elders
in dit blad.
Pasteurstraat 10,
Tel. 02507-16533
Winkelcentrum
Nieuw Noord
Gezellig \\inkelui zonder
parkeerproblemen

buslijn 81, dan zagen de aanweziger
liever een combinatie van beide bushj
nen, omdat toch ook veel Jeugd ui
Zaandam Noord in Haarlem Noorc
naar school gaat en lijn 81 in dezi
behoefte voorziet Voor passagiers du
naar Haarlem-Centrum en Amsterdan
willen, (ook een groot aanbod) zou dai
lijn 80 doorgetrokken kunnen worden
Bijvoorbeeld door beide lijnen naa
Nieuw Noord te laten rijden, doch d<
tijden te laten verspringen.

Voorzitter
De/e vergadering van de buuctbewo
ners werd bijgewoond door de herei
Heemskerk (afdeling Ruimtelijke Oi
dening van de gemeente) en De Boi
van het Opbouw Orgaan Noord Ho
land, die de bewoners behulpzaai
waren en de vergadering min of mee
begeleidden
Halverwege echter, besloot de heer D
Boer de voorzittmgshamer te overhai
digen en mevrouw Rie Ewolt. die zie
ook al verdienstelijk had gemaakt mi
enkele anderen, bij hei samcnstellc
van het enquêteformulier. Volgens cl
heer De Boer kan zij deze taak gemak
ke'hjk overnemen

Circuit
Op deze bijeenkomst ,,cen volle bak i
't Stekkie" volgens een der orgamsau
len. kwam ook nog woningbouw te
sprake
De bewoners van Nieuw Noord wille
/eker niet beslissen of de sportveloe
uit het oude Noord moeten wijken voi
woningbouw Wel was men van menu
dat het circuit beter gehandhaafd k.
blijven wanneer er op het cirruitterre.
met gebouwd mag worden. ..Wannce
ze daai als rekreatieve trekker ee
bungalowpark gaan bouwen, hoeft h<
voor ons zeker met" was men unamci
van oordeel ,,Laat dan het eiren
maar blijven" Overigens zag men h
lemaal geen voordeel in een alternatii
\e bestemming van het circuit, welk
de/e dan ook moge zijn.

Wijkraad
Het werd duidelijk dat iii Nieuw Noor
behoefte bestaat aan een vvykraad, dit
/oals hier, coördinerend zou kunne
opereren.
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SLECHTS 2 WEKEN

HONDENKAPSALON

UITVERKOOP

voor vakkundig
knippen, scheren,
trimmen, wassen,
oor- en
voetbehandeling

kennemerland bv

alles één prijs

Dag en nacht
bereikbaar

BROEKEN TRUIEN
JURKJES JURKJES
JACKS ENZ.

Keesomstraat61,
telefoon 1 53 51

Van Ostadcstraat 26,
telefoon 15626

SHIRTS
Buureweg 1-3, Zandvoort, telefoon 16580

Wij zijn geopend van 15 januari t/m 1 februari.
Wo./do./vrYza. van 12.00 tot 17.00 uur - Zondag 13.00 tot 17.00 uur.
geeft geweldige korting op:

Timmer-, ftöetsel-, Voegbedrijf

Chr. Koper
voor u renovatie, open keuken,

open haard, kozijnen, ramen, deuren en
verbouwingen.

te qeover!
(met

Wat waar is bij lamplicht, is mei altijd waar in de
zonneschijn.
J. Joubert (1754-1824).

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 • Tel. 1 23 07

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort,
telefoon 02507 - 16987

Komt u eens kijken in onze showroom, 't is een belevenis/
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN

Grannetia

Haltestraat 55, Zandvoort.

GELD LEMEN WIET DUUR
5.000,10.000,15.000,20.000,25.000,-

150,95
289,14
427,34
565,53
703,73

129,93
247.15
364,37
481.59
598,81

98,93
184,15
269,92
355,68
441,44

Beh. ook voor verzorgings/bejaardentehuizen. Beh. opafspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.

Ie en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens!

Telefoon 02507-13871

Helmersstraat 11 -Zandvoort
Tel. 02507 -1 21 50

koopjes
tussen

Krijgt u gasten?

elast. kousen, panties, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Orogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

7
•

bij de heropening van
i,

DE KOUSENPAEL

Kerkstraat 18
Zandvoort
Tel. 02507-12728

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80
i Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur,
zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur.

ZANDVOORT IS BEST
GEZELLIG!

Trio ii„The Whiskers
Winkelcentrum IMw. Noord

ZONDAGS GESLOTEN |

Wist u dat in Porque

UW ADRES VOOR:

iedere donderdagavond
erg gezellige Franse avonden
gehouden wordt?
Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u
wordt aangeboden door het huis.

MAZDA
Ook voor uw

HARTELIJK WELKOM

SCHADES

KUNST
TEKEN EN
SCHILDERS M A T E R I A A L .
bij
CREATIEF"

Fa. Gansner & Co.

BUUREWEG 7 ZUSTR.: KERKSTRAAT
tel. 17367

tr

Rullen voor woning in
Zandvoort: Amsterdam,
Vondelparkbuurt, dubbel woonhuis. Bevat.:
begane grond huiskamer 45 m1 met open
haard en parket, open
keuken, toilet en tuin
op het zuiden. 1e etage:
3 slaapkamers, badkamer en toilet. Lage
huur. Brieven onder no.
1953 bur. van dit blad.

Gas- en oliehaarden - gasfornuizen
Deskundig advies.
Vooral uw
SANITAIRK 1NR1CHTINGKN
WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad gashaarden.

ZANDVOORT

Toonzaal

tr

en een gastoptreden van
.ff

Pasteurstraat 10, telefoon 16533,

maisonette

Schelpenplein-Tel. 15068/13612/12518

rnet eigen cv-installatie,
luxe keuken, woonkamer,
badkamer en 2 slaapkamers, schuur.

DE KOPEREN KETEL
Haltestraat 69 - Zandvoort

BQETIEK VOOR 2e HANDS
DAMES-EN HERENKLEDING

Intichtingen
Makelaar o.g.

Inbrengdagen maandag en dinsdag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor verkoop alle dagen geopend
van 13.00 tot 77.00uur.

H. W. Coster
telefoon 02507-15531

Haltestraat 25 - Zandvoort - Telef. 02507 -12567
Muzikale omlijsting

AUTOBEDRIJF

Te koop in centrum

van 19.00 - 22.00 uur
om op onze goede toekomst te proosten...

(uitgezonderd fietsen)

Vraag gratis offerte.

Zandvoort bv

U Denivan
bent van harte
welkom op
nane weiRum
u\i

vrijdag 16 januari 1981

Nieuwbouw
Dakkapellen
Openhaarden
Keukens
Badkamers
enz., enz., enz.

PORQUE

UNIEK AANBOD

CAFÉ - BAR - RESTAURANT

international

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164
of 13713.
Privé na 18.00 uur 16658. '

Uw adres voor

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

•
•
•
•
•

Dealer van:

f T KEUKEN

levert U slechts die uurwerken die altijd waar zijn, omdat
ze /owel bij lamplicht als bij /onncschijn precies de juiste
tijd aangeven. Onder alle omstandigheden kunt U er op
rekenen!

of zonder rits .

Paradijsweg 11a - Zandvoort
Tel. 02507 -1 41 63 -1 23 61 -1 63 04

At* ROS E

10.'T KINDERWINKELTJE

* Alle cross your
's....
Niet te geloven

AANNEMINGSBEDRIJF
J. DEUTEKOM

Renee

Met officiële toestemming
l Van 15 jan. t/m 5 (ebr. van de Overheid 1

Alleenstaande jonge
werkende vrouw vraagt

etage
te huur
Tot 700,Telefoon 02507-13387

Zandvoort.

Gedwongen
uitverkoop/
door

•

•"/ '0

ruimte geb r ek^
0

HUMPY

Na een fijne vakantie staan wij a.s

weer geheel tot uw dienst.
Haltestraat 24, Zandvoort,
telefoon 02507-13201.

ÜP/ERKOOP

ZandvoQrts ffousing Service

Luxe, echt lederen hoekkombinatie bestaandeu« een'a-zitsbank';

Zeestraat 30 - Zandvoort
Huur, verhuur en beheer van woningen,
appartementen en vakantieverblijven.

van onze gehele wintercollectie w.o. vele bekende merkartikelen,
slechts zolang de voorraad strekt. Alles gaat nu weg voor

en 2-zits bank. Uitgevoerd In rundieder coffeebruin of olijfgroen, ook leverbaar in wildieder

,3890,bijpassende f nr\c
fauteuil
T ÖÏJO,-

vraagt:

f Sats voor aanstaand
zonierseizoen.
De verhuurders worden geen kosten in
rekening gebracht.
Zandvoorts Housing Service
selecteert de huurders.
Inlichtingen:
Dagelijks van 9.30-12.00 uur.
Telefoon 02507-14969.

Drogisten'/
MDEREWBURG

Gevraagd jong rneisie
ca. 16 jaar of ouder als
zondagochtend -

voor Dr. Vogel,
homeopathie.

Hattestraat 8. 2^mdvoort,
tel 02507-16123.

en op afspraak.
Annomarie Ostor en
Jan Vis. Brederodostraat 166. Zandvoort.
telefoon 023-13377

mm

HALVE PRIJZEN!

Ook de grote maten kunnen profiteren van deze unieke uitverkoop!
HAAST Uu!

HUMPY
damesmode
Kerkstras ï:4f ^Zandvoort

2990,

Luxe. uiterst comfortabele hoekkombinatie met verstelbare hoofdsteunen
uitgevoerd in 1ste klas rundieder of wildleder, in de kleuren colleebruin,
tabac en copper. (ook leverbaar als bankstel)
Normaal 6450,--

Nu 4890,-

Moderne echt lederen zitelementen uitgevoerd in wildleder tabac,
naturel ol copper.
Normaal 995.- per element

Nu

695,-

Enkele 3-zits banken in luxe rundieder, kleur cofleebruin normaal 2195,-

Nu 1295,-

Echt wildlederen 3-zits bankstel met losse kussens

normaal 3785,-

Nu 2495]-

Vlotte hoekkombinatie best. uit een 3-zits bank en 2-zits bank in Jste
klas rundieder m coffeebruin en okergeel
normaal 3270,-

Nu 1995,-

Losse 3-zits bank, modern kuipmodel in rjndleder. olijfgroen
normaal 1795,-

Nu 995,-

Schitterende massief ingelegde houten salontafels
Bljpassende massief ingelegde houten hoektalels

normaal 895,normaal 495,-

Nu 495,Nu 295,-

Echt lederen patch-work fauteuil

normaal 595,-

Nu 298,-

Onze filialen
Zandvoort en
Scheveningen zijn
alle zondagen
geopend.

:

Voor al deze aanbiedingen geldt
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

APELDOORN
Europaweg 170
SCHEVENINGEN Gevers Deynootweg 83
ZANDVOORT
Stationsplein 13

Openingstijden Schcveningen en Zandvoort van dinsdag urn zaterdag van 11 00 • 17 00 uur '*Maandags gesloten
Op koopavond geopend Lel op: elke Zondag geopend: Schovenmgen van u 00 - 17 00 uur Zandvoort van 13 00 - 17 00 uur
Apeldoorn maandag l/m zaterdag geopend Vnidagavond koopavond Zondag* XXoton
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Januariprogramma
Vrouwen van Nu

Nieuwe eigenaar voor
SnackbarDe Zilvermeeuw
ZANDVOORT- Snackbar De zilvermeeuw aan de Vondellaan vlak na de
spoorbomen, heeft sinds begin december een nieuwe eigenaar.
Het zijn Marja en Piet Koning die enthousiast in deze zaak zijn begonnen, en
hoewel de eerste ervaring van Piet niet zo goed was, (hij gleed uit en kwam met
zijn linkerarm en hand in het kokende frituurvet terecht), zijn ze nu bijzonder
verheugd dat het er naar uitziet, dat zeker de buurtbewoners de weg naar hun
snackbar weten te vinden.
Daar is dan ook alle reden voor, niet alleen zijn de prijzen attractief, de geboden
consumpties zijn van een uitstekende kwaliteit. Zo hebben ze ingesteld dat
,', Woensdag Patatdag" is. Iedereen kan dan voor één gulden een portie frites
mét bestellen. Ze zijn van plan om van de zaterdag een 'frikandellen' dag te
maken.,,Zoiets van: „Op zaterdag lust je wel, een Koningsfrikandel", en dan
tegen een lagere prijs dan de rest van de week. Ik moet nog precies berekenen
hoeveel, maar zeker onder de gulden", aldus Piet.
Ook hebben zij kleine attrakties verzonnen voor de vaste klanten, zo was er de
maand december een pot met bonen geplaatst waarvan het aantal geraden kon
worden.
Snackbar 'De Zilvermeeuw' van Marja en Piet is dagelijks geopend van 11.00 20.00 uur, en gedurende het weekend van 12.00 • 20.00 uur. Wie het eens wil
proberen ? De specialiteiten mogen er zijn en de prijzen zijn zeker aan de lage
kant.
foto Rob Langereis

ZANDVOORT - In de maand december zijn bij de gemeentepolitie de
volgende gevonden voorwerpen gedeponeerd:
een aantal handschoenen;
ZANDVOORT - De vrouwenvereni- herenbril met bruin montuur;
ging Vrouwen van Nu wordt bekendge- 1 witte sportschoen met zwarte strepen;
maakt dat de navolgende aktiviteiten trouwring „1952".
voor de maand januari zijn gepland:
AANGETROFFEN FIETSEN
4 herenfietsen
DL 13 jan.: de bekende schrijfster en 3 damesfietsen
r diospreekster mevrouw Marti Verde- 2 meisjesfietsen
r^JS, houdt een lezing over het onder- 2 jongensfietsen
werp „Prettig oud worden". Aanvang
14.00 uur in het Gemeenschapshuis, Kijdagen gevonden fietsen: tweede en
vierde woensdag van de maand van
Zandvoort. Gratis toegang.
14.00 - 15.00 uur.
Wo. 14 jan.: wandeling naar de Oase. Inlichtingen over gevonden of verloren
Vertrek om 10.00 uur vanaf de ingang voorwerpen worden door de politie
van de Waterleidingduinen, Zand- gegeven onder tel. 13043.
voortselaan.
Do. 15 jan.: naar aanleiding van de reis
naar Amerika in april 1981, houden we
een filmavond over de route van New
York naar Miami en de vele bezienswaardigheid aan de Oostkust van Amerika. Tevens mogelijkheid tot opgave
voor deze reis. Aanvang 20.00 uur in ZANDVOORT - Zondagavond hield
Hotel Keur, Zandvoort. Gratis toegang de politie de 72-jarige Zandvoorter J.J.
aan. Hij had met zijn bestelauto achtervoor leden en donateurs.
eenvolgens in de CeJciusstraat één, in
Vr. 16 jan.: open yoga-morgen. Aan- de Pasteurstraat één en in de Fahrenvang 10.00 uur in het Gemeenschaps- heitstraat nog eens één boom en een
huis. Om 19.45 uur begint in Zpmerlust paaltje, plus het bordje „bushalte"
de eindbridge-drive van de vrijdagmid- omver gereden.
dag en vrijdagavondgroep.
Misschien had hij beter de bus kunnen
Di. 20 jan.: open middag volksdansen nemen, want na een blaastest en een
o.l.v. Aly klijn. Aanvang 14.00 uur in bloedproef kreeg hij een rijverbod
opgelegd.
het Cultureel .Centrum.
Wo. 21 jan.: excursie naar de Openbare Werken in Haarlem, Z. Buitenspaarne 22. Tijdens het bezoek dat,
incl. koffiepauze, duurt van 9.15 tot ca.
12.00 uur wordt ons aan de hand van
een film verklaard wat het bedrijf
precies doet. Vervoer op eigen gelegenheid. Opgave bij Ans Buursema, ZANDVOORT - Op 19 januari aanstaande zal in het Haarlemse Concerttel. 13922, Zandvoort.
Do. 22 jan.: laatste kunstgeschiedenis- gebouw 's avonds om 20.15 uur een
les van de eerste serie in het Frans concert gegeven worden door het NeHalsmuseum, Haarlem. Aanvang 10.10 derlands Studenten Orkest.
uur. Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid van een tweede Onder leiding van dirigent Louis Stoserie van vier lessen. Opgave bij Willy tijn zal het volgende programma worden uitgevoerd: Tsjechische suite A.
Brand, tel. 18530, Zandvoort.
Vr. 23 jan.: bij voldoende deelname Dvorak; Danses pour Harpe van C.
start om 14.00 uur in Zomerlust een Debussy, soliste Charlotte Sprenkels,
nieuwe bridgecursus voor beginners. harp; Menuet met variaties van W. de
Opgave bij Ans Buursema, tel. 13922. Ruiter, een opdrachtstuk, speciaal geZa. 24 jan.: „Avondje Uit!'' Diner- schreven voor het NSO en de Symfonie
dansant in Hotel Keur, Zandvoort met Nr. 4 van G. Mahler. Soliste is hier
sfeervolle muzikale begeleiding. Leden Wendela Bronsgeest, sopraan.
en donateurs betalen ƒ 27,50 en voor
introducés is de prijs ƒ 35,—. Aanvang De opbrengsten van deze concerten
19.00 uur. Opgave hiervoor op de zijn geheel ten bate van de Stichting
Handicap en Studie NSS. Een stichkontaktmorgen van 6 januari 1981.
Wo. 28 jan.: pp veler verzoek vertoont ting, die voor gehandicapte studenten
de Heer Davids nog eens de prachtige bijvoorbeeld aangepaste woningen verdia's van de Schotlandreis. Aanvang zorgt, het bijwonen van colleges moge13.45 uur in het Gemeenschapshuis. lijk maakt en, indien noodzakelijk,
Alle belangstellenden zijn van harte helpt met financiële en studieproblemen.
welkom.

Spoor van

Te koop m centrum Zandvoort

Uniek woonhuis

met zomerhuis en verkoopruimte
ca 17 m2 en terras in Oud Zandvoortse stijl,
perfecte staat.
Totale oppervlakte 111 m2.
Koopsom f 180.000.- k.k.

Lotus Bl-Slotermeer B2 5-3; Lotus
Cl-Weesp C2 7-1.
Programma week 17/23 januari:
Heerhugowaard 2-Lotus 1; U.V.O. 1Lotus 2; Umpnd 2-Lotus 3; Velsen
3-Lotus 4; Hilversum 5-Lotus 5; IJmond 5-Lotus 6; Flight 3-Lotus 7;
Kennemerland 9-Lotus 8; Mixers 6Lotus 9; Umond 4-Lotus 10; Umond
6-Lotus 11; Umond Al-Lotus Al; IJmond A2-Lotus A2; U.V.O. B2-Lotus
BI; Velsen Cl-Lotus Cl.

Telefoon 02507-15531

j OPRUIMING!!!
l
••M

10 tot
korting

l
l
l

op onze voorraad behang.

Voorleden komt beschikbaar:
1. De flatwoning

KEURenZOQiti

l

Paradijsweg 2 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 56 02.
Raadhuisstraat 92, Heemstede
Telefoon 023 - 286182.

l
l

Voor al uw

VERBOUWINGEN
TIMMER-, METSEL-, TEGEL-,
STUC-, DAK-en BETONWERK
belt men

BOUWBEDRIJF

NOORD-HOOGLAND
Scherpe prijzen
met 3 jaar schriftelijke garantie.

20 tot 30% korting
op al uw binnenwerk.
Specialiteit:
OPEN HAARDEN en
OUDHOUANDSE SCHOUWEN

Tel. 023-32 45 98

WORDT GEHOUDEN OP

DONDERDAG 29 JANUARI
Annonce volgt. Kijkdagen maandag 26 en dinsdag 27 januari.
Veilinggebouw De Witte ZW33n
Fa. Waterdrinker, tel. 02507 -12164.

Oogschadu^

Lijsterstraat 2-7
bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, '
douche, berging, lift, c.v. Huurprijs f 392.95.per maand. B & W verlenen als regel slechts,
woonvergunning voor deze woning aan: een
alleenstaande van 65 jaar en ouder/of aan een
gezin waarvan één van de huwelijkspartners
de (eeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
3. De flatwoning
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverw., lift, berging. Huurprijs
f 511.40 per maand. B & W verlenen als regel
slechts woonvergunning voor deze woning
aan: 2-persoonshuisfioudens, gezinnen.
De toewijzing van deze woningen geschiedt
op het lidmaatschapsnummer van de vereni-'
ging. Het bestuur verstrekt een bereidverkiaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het college .
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort.
- .
De inschrijving dient schriftelijk vóór dinsdag
20 januari 1981 om 19.00 uur te geschieden
aan het kantoor van de vereniging onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en geboortedatum. Inschrijvingen die later binnenkomen worden terzijde gelegd. De uitslag van ,
de voorlopige toewijzing zal eerst op donder- *
dagmiddag 22 januari 1981 om 2 uur in hét'gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.
.•

\\l
MAAND JANUAR11981:
1. Aangeboden: boven-duplexwoning Van,.
Lennepweg, huurprijs f 153.25 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning met 3 si.kamers
en zolder.
2. Aangeboden: eengezinswoning Celsius- •
straat, huurprijs f 213.40 per maand.
Gevraagd: woning in het centrum.
3. Aangeboden: bejaardenflatwoning Lijster.-;
straat, huurprijs f 392.95 per maand.
' ~'.
Gevraagd: eengezinswoning of flatwoning'
begane grond, evt. driehoeksruil.
'.
4. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat.
voor alleenstaande, huurprijs f 432.85 pèr>
maand.
^;
Gevraagd: wonmg in het centrum.
5. Aangeboden: flatwoning
Lorentzstraatvoor alleenstaande, huurprijs / 432.85 permaand.
- •
6. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat
begane grond, huurprijs f 515.30 per maan'd.
Gevraagd: eengezinswoning.
-_'*'
7. Aangeboden: flatwoning
Lorentzstra^C
(even nrs.), huurprijs f 544.40 per maand. • - <
Gevraagd: eengezinswoning.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Belangstellende
huurders van E.M.M. of Gemeentewoningên
dienen vóór eind januari 1981 schriftelijk 'tereageren onder vermelding van de aan te bieden woning en lidmaatschapsnummer/geboortedatum.
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Diaconiehuisstraat 21
zijstraat Haltestraat t.o. bakker Keur
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Alle damespyllover;
Kindertruien n„
Heren tweedjack;
Kijk maar:

l warm gevoerd, maten 42 t/m 48 nu
l Moderne dames en heren velvet
'

,

-

:•

...

.

Dit is slechts een kleine greep, dus kom even ki^kën
de voorraad strekt.
," ' ' • ' • ' \ • " ' . - f - /•:.."•••.

HALTESTRAAT8

"

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging. Huurprijs f 206.15 per maand.
B Ef W verlenen als regel slechts woonvergunning voor deze woning aan: 2-persoonshuishoudens, gezinnen.
2. De bejaardenflatwoning
. -

Keesomstraat 355

INBOEDELVE!L!NG

(merk,mogen we niel noemen)' van1Q:95 voor

voor 4 personen.
;
Brieven onder nummer Z-493 bureau van
dit blad.
•',

Van Lennepweg 59-4

MOERÊNBÜRG
(mertf mogen we niet noernënyysn Tl .95 vöörl r';

te huur gevraagd

Mak. o.g. H. W. Coster BV

Drogisterij - parfumerie

Lipstick

voor permanent

Inlichtingen:

Orkest in Haarlem

Uitslagen en programma Lotus
ZANDVOORT - De uitslagen van de
BC Lotus van het weekeinde 10-11
januari zijn als volgt:
Lotus 1-Polisport l 8-0; Lotus 2-Mart.A'veen 2 5-3; Lotus 3-Weesp 2 8-0;
Lotus 4-Hilversum 3 3-5; Lotus 5A.A.C. 23-5; Lotus 6-Kennemerland 7
5-3; Lotus 7-C.T.O.'70 l 6-2; Lotus
8-Slotermeer 12 5-3; Lotus 9-Flight 2
2-6; Lotus 10-Velsen 5 0-8; Lotus 11Heemstede 2 7-1; Lotus Al-Slotermeer
Al 2-6; Lotus A2-De Treffers Al 2-6;

Gevonden voorwerpen

bekend merk, overal 98,- nu

Kinderjacks
En nog veel meer. Kom vlug... het is de moeite waard!

VI
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Krocht

k vond w

ndvoort Noord tof landvoort Zuid Aart Veer voor groente en fruit.
Grote Krocht 23, Zandvoort, telefoon 02507-14404.
Voetschommei
voor uw gemak

Ook wij helpen u wat voordeliger door 1981 te komen

Bloemen en planten
een altijd welkom kado!

Uit de D. Tours gids b.v.

97,-

voor o.a.

, Union, Gieom, Kaikhoff,
Motobecane, Kyoso en div
kmderrijwielen. Tevens
KSS-sIsaitaSservice en

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751

15-daagse vliegreis Fuengirola, vertrek 5 juni, prijs in 1980 p.p.
Prijs in 1981, vertrek 4 juni p.p

'erica'

Dus isi 1981 p.p. 140,* voordeliger

rijwlelverhuur

Wij zijn agent van D. Tours en reserveren graag een reis voor u uit de
uitgebreide gids.

Grote Krocht 27. telefoon 129S4

Grenen
opzetkasten

open: van maandag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur

REISBUREAU
KERKM AN

met schuifdeuren

&$:-,'

119,Het Kastenhuis

f!^ÜSf.:'\ • •

•:-:.-'-

' •'

;• ;3brötë:Krpchi 20. ^pdvoort
' 5 T "telefoon02507 "02560

Grote Krocht 25.
telefoon 02607-17751

GROTE KROCHT 21 ZANOVOORT
TEL 02507-2474

, •.

'T LUIFELTJE

Het Kastenhuis

j's morgens gebr»cht.'» middags •< se hoon

Taxi Centrale

voor goed zicht op elke afstand

Optiek
Slinger
Gedipt, opticien
v
N.

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.
L everancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopovond.

schatkist"
De Schatkist
Grote Krocht IS
Tel. 15933
Zandvoort
Vrijdagavond
koopavond van
7 lot 9 uur.
SPECIALE AANBIEDING

per stuk van 19,95 nu voor

17,50

Per paar

,00
Drogisterij • Reform

RflOERENBURG

Grote Krocht 18. Zand voort
iZandvóortselaan 140 - Heemstede
Tel. 02507 - 12600 - 17588.

Boek en kantoorboekhandel

Uw adres voor:

Sigarenmagazijn

BOEKEN

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Foto Quelle

J. v.d. BOS

voor suikerpatiënten
on zoutloos.

DROGISTERIJ

BilderdljkstroatS
Tol. 13796

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 61 23

l *% C*

i «.o.

20.00 uur.

Motto van de avond:
'Van het strand en over Zandvoorts
volksleven in dia en film".
Ieder is van harte welkom!

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

een bril
nodig. Wij
staan voor
ü klaar.'

Tureluurs
van het turen
?
WIJ ZIJN ER VOOR!
CENT

295,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751

Geweldige opruiming
van de winterkollektie

Halve prijzen!
Kom vlug want het gaat hard!

naa ètometmocfe
Vrijdag koopavond
Grote Krocht 19, Zandvoort.
telefoon 02507-17878

Nog lager in prijs
dan bij de grootste grutter

Pens rauw pp
Pittah25kg

0.85
39,90

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort.
GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT TEL 02507-16957

DIEET-ARTIKELEN

(

TURELUURS
VAN H ET
TUREN?

Waarom verder lopen
als u het hier kunt kopen.

Compleet foto/film
assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen

viering tweede lustrum
in gebouw "De Krocht"

KANTOORARTIKELEN

Hoogslaper
90x190
190 met 2 laden
lade en
itklapbaar bui
uitklapbaar
buro

TIJDSCHRIFTEN
STRiPBOEKEN

ROOKWAREN

BEHANGER
STOFFEERDER
BÊDDENMAKER

Gespecialiseerd in

Grote Krocht 26, Zandvoort, tel. 1 74 23

Grote Krocht 25.
telefoon 02S07-17751

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
x Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4
paarden
^^
Ook in combinatie mogelijk

Opruiming bij
't Luifeltje
10 tot 50%
op diverse breigarerts.

va125,uit voorraad leverbaar

Set u niet meer alles met uw bril?

GROTE KROCHT 24.
ZANDVOORT.

korting

Hang- en
legkast

Listig is dal. Daar heeft u gelijk in. Bril op... bril af...
Wat 'n gedoe. Maar twéé brillen is helemaal geen doen. En
lo'n bril met van die halve maantjes is weer geen gezicht.
Eigenlijk wilt u gewoon één normale, leuke bril waarmee u
alles goed kunt zien.
Gelukkig datzo'n bril bestaat! Er zitten Varilux-glazen
in. Die gaan geleidelijk over van vertesterkte naar leessieride. Zodat u moeiteloos kunt lezen, prima in de verte
kunt zien en... alles wat daartussen ligt Heerlijk is dat Oogt
ook jonger. Belangrijk toch»
Uitnodiging! Stap gerust eens bij ons binnen. Als
Varilux-specialisJen adviseren wij u graag en goed. Hel
verplicht u lot niets, maar maakt u wel 'n heelstuk wijzer.
Wfefkom!

/

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

TE KOOP

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

KORS
VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

GARAGEBOX
aan Burg. Fenemaplein.
Prijs 12.500.-k.k.
Telefoon 023-262492

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

KROON

A. RITMAN
Roinwürdtstroot 20. telefoon 02507 • 14365.

Maak een doordacht e keus, haal
bloemen bij:

J. BLUYS

(v/h Jac. Koper)

Haltestrant 65 - Zandvoort
Telefoon 02507 • l 20 60

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

P.S. de specialist in
al uw bloemwerken.

G. Kol

TEKOOPAANGEB.:

Schuitengat 7
Tel. 13112
Auto • brand - leven
alle verzekeringen.

AQUARIUM
af m.: 80x40x40 cm
+ toebehoren.
Pr. n.o.t.k.

Tel. 02507-137 95

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANOVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur

AUG.v.d.MIJE

WOENSDAG • 9.00-16.00 uur

Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 15186

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING
KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD
etc.

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

DINSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

Telefoon 02507-1'71 66
HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!
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AFSCHEID DIREKTRICE VAN DE HULSMANHOF

'*Eerst moeten mijn
zorgd, dan zie ik wel
ZANDVOORT • In de kleine spreekkamer van de Hulsmanhof aan de Nieuwstraat
In Zandvoort hangt een moot bord aan de muur. Daarop slaat „Mensen die hard
werken maken fouten, mensen die weinig werken maken weinig fouten, en ik ken
mensen die géén fouten maken". Een fraai bord, maar tot de mensen die geen
fouten maken, behoort zeker niet zuster De Beer, want als er iemand is die haar
hele leven hard gewerkt heeft, en nu, vlak voor haar pensionering, nog moeite
heeft om het per l februari eens kalm aan te gaan doen, is dat zeker deze
direktrice.
Trouwens ze is ook helemaal niet van
plan te stoppen. ,,Eerst moeten alle
mensen onder dak zijn, en dan, ja dan
ga ik met vakantie", stelt ze, terwijl ze
er nog eens goed voor gaat zitten. Want
,,de mensen", de bewoners van Hulsmanhof, die gaan haar boven al.
Algemeen bekend is dat De Hulsmanhof per l februari gesloten dient te
worden, omdat het gebouw niet meer
voldoet aan de eisen van de tijd.
Achttien bewoners telde het huis,
waarvan er nu twee elders zijn ondergebracht. Zestien blijven er dus over
waarvoor een andere woongelegenheid
gevonden moet worden.
„Vier gaan er naar „Het Kostverloren", en er gaan er vijf of zes hoop ik,
naar het Huis in de Duinen. Voor de
overige zes wordt nog een oplossing
gezocht".

in. Oorspronkelijk waren die voor weduwen wier man op zee gebleven was.
,,Ik heb de tijd nog gekend dat ze per
week vijf gulden huur kwamen brengen
iedere maandagmorgen. Toen het laatste gezin een huis gekregen had, kwam
de ruimte vrij en kon er weer verbouwd
worden", zo vertelt ze.

Steun

ling.van Meer en Bos.
Daarna werkte ze in de sector geeste- Dank zij de steun van velen, is het
lijk gehandicapten, waarvan zo'n jaar zuster De Beer gelukt „haar huis" en
of vijftien in de Martha Stichting in „haar bewoners" meer deel te laten
nemen aan het openbare leven. BehalAlphen aan de Rijn.
ve de steun van het huidige bestuur.
Bejaardenzorg
(„Moet je nu de tuin eens zien, zoveel
Van haar broer Kreee ze een tip het gezelliger en mooier dan vroeger, die

Öpoe's recept

willen gaan, alhoewel?
Ze bekent eerlijk dat het voor de
bejaarde bewoners toch ook wel moeilijk geweest zou zijn, wanneer zij, na
haar pensionering, er niet meer was
geweest en ook die weer hadden moeten wennen aan een ander. Nu moeten
ze straks wennen aan een andere omgeving.
Een van haar grootste zorgen is het
echtpaar De Roode. „Ik begrijp wel
dat Oom Jan geen zin heef! om naar
het Kostverlorcn te gaan. Zoveel jaren
zijn ze h'cr vader en moeder geweest,
hij en tante Lies, ze hebben het huis en
de bewoners door de moeilijke oorlogsjaren heengesleept, en dat is een hele

Zaterdagavond

Teken- en
schildercursus

Personeel

Carrière
Het blijkt dat zij uit Dokkum komt en
als 20-jarige naar Haarlem vertrok
.waar zij in Bethesda Serepta begon in
de zorg voor epileptici, een onderafde-

l Februari mag dan de dag zijn dat
zusier De Beer officieel afscheid zal
nemen van de Hulsmanhof, hei zal nog
wel even duren voordat zij van haar
vrije leventje zal gaan genieten. „Wan!
eerst moeten de mensen ond?r dak" en
van dat standpunt zal ze moeilijk af te
brengen zijn.
Pas wanneer dat allemaal naar wens is
geregeld zal ze gaan doen wat ze nu al
jaren wil. namelijk eens ongestoord
met vakantie gaan vrienden opzoeken
en reizen. Net zo lang ergens blijven tot
je er genoeg van krijgt en niet meer de
ijzeren wet, van alle feestdagen naar
het huis, niet meer zoveel dagen dienst
en dan een paar dagen vrij, vrije dagen
waarbij haar gedachten toch gaan naar
haar mensen, het toch telefonisch bereikbaar blijven. „Want je weet maar
nooit, veel bewoners zijn mensen van
de dag".

Neen, echt ongestoord „vrij" zijn en
doen waar je zfn in hebt. Het is haar van
harte gegund.
Margrect Ates

„Nou ik wist niet wat mij zaterdagavond overkwam", zegt de zuster, nog
een beetje naglunderend, doelend op
de tafel van verdienste die haar in
Sociëteit Duysterghast werd overhandigd. „Ik had er totaal geen idee van".
Zuster De Beer is ontzettend trots op
deze onderscheiding. Ze was naar de
soos ge'okt om op de nieuwjaarsreceptie aanwezig te zijn. Haar vriendin die
in het complot zat had wijselijk haar
mond gehouden, zodat deze verdiende
onderscheiding, inderdaad als een grote verrassing werd ervaren.

Behalve voor „haar" bewoners heeft
zuster De Beer ook nog de nodige zorg
voor haar personeel. „Als dat nu maar
goed terecht komt. Voor enkelen geen
probleem, maar ik heb ook twee inwonende hulpen, die toch een woongelegenheid moeten hebben, het liefst samen. Ik zal blij zijn als ik hoor dat dat
pok geregeld is, want daar kan ik mij
ook echt zorgen om maken. Maar je
moet het maar overgeven zeggen ze,
dus dat doe ik dan maar".
Dat „overgeven" zal Zuster De Beer
zeker moeite geven, want niet voor
niets is zij al sinds haar twintigse
zelfstandig en zeer zelfstandig zelfs.

prestatie geweest. Nu wonen ze hier al
weer zo'n 28 jaar. Lekker gezellig met
zijn tweetjes. Ze hebben een eigen
voordeur, en Oom Jan kan zo de straat
op. Nu gaan ze vier hoog, ik weet het
wel, als je negentig bent, valt dat niet
mee, maar wat kan ik doen?" en met
,een wat hulpeloos gebaar, haalt ze haar
'schouders op.

Zuster De Beer temidden van „haar mensen" 's morgens aan de koffie.
eens te proberen in de bejaardenzorg
en zo kwam zuster De Beer naar
Zandvoort, zestien jaar geleden in augustus 1964.
De beginperiode moet moeilijk geweest zijn. Ieder dubbeltje moest worden omgekeerd, dankbaar is ze daarom
dat de laatste jaren het bestuur haar
zoveel mogelijk terzijde heeft gestaan
bij haar werk. „Een geweldig bestuur
hebben wij nu, dat maakt het werken
alleen al zoveel plezieriger" is ze van
mening, terwijl ze vertelt van de vele
verbouwingen die in haar periode in en
aan de Hulsmanhof zijn gedaan.
„Toen ik kwam waren er nog die kleine
huisjes, daar woonden nog drie families

wordt onderhouden door twee bestuursleden, Langeraar en Dirks, en
ziet het er niet goed uit" zegt ze trots),
is daar ook de trouwe steun van haar
vriendin. „Die heeft altijd zoveel gedaan, japonnen gemaakt voor de mensen, kerststukjes gemaakt, paaseieren
beschilderd, ja die ook, dat is geweldig,
zo als die altijd heeft meegeleefd" zegt
de directrice enthousiast.

Besluit
Daarom is het besluit van de Provincie
dat het huis gesloten moet worden, ook
bijzonder hard aangekomen. Zuster
De Beer had nog best een tijdje door

Zandvoortse kleuters leren 'geven'

reis

Nieuwe cursussen
ZANDVOORT - De plaatselijke vrouwenoverleggroep Stichting EVA start
weer met nieuwe cursussen.
Maatschappijleer, maatschappelijke
ontwikkelingen, bekeken vanuit de positie van de vrouw.
Start: dinsdagavond 13 jan. Aanvang:
20.00 uur.
Plaats: Openbare Bibliotheek, alhier.
Inlichtingen en aanmelding: Mary Muider, tel. 17835.

ZANDVOORT- In het Cultureel Centrum zullen twee nieuwe cursussen
tekenen en schilderen worden gegeven
onder leiding van Anna Lengkeek.
Er is een cursus op dinsdagavond van
totaal zestien lessen die begint op 3
februari, van 19.30 - 21.30 uur. Het
cursusgeld bedraagt ƒ 125,- dat men
kan overmaken op bankrekening nr.
56.57.30.606 ABN Zandvoort t.n.v.
Cultureel Centrum. (Het gironummer
van deze- bank is: 9711)
•Ook op woensdagmiddag wordt er een
cursus gegeven van 14.00 - 16.00 uur.
Deze cursus start pp 4 februari en
omvat eveneens zestien lessen. Hetzelfde cursusgeld wordt gevraagd over te
maken op dezelfde bankrekening. De
eerste les is bedoeld als kennismaking,
materiaal zal dan aanwezig zijn.
Het is de bedoeling dat de cursisten zelf
voor het verdere materiaal van de
cursus zorgdragen.
Deze teken- en schildercursussen kunnen slechts doorgang vinden wanneer
er meer dan acht deelnemers per cursus
zijn.

Harry Verbeke in
'Pourquoi'

PVV, Politieke Vorming voor Vrouwen (basiscursus politiek).
Start: donderdagavond 29 jan. Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Openbare Bibliotheek, alhier. ZANDVOORT - Zondagmiddag 18
Inlichtingen en aanmeldingen: Ria januari zal Harry Verbeke, met medeBergwerff, tel. 16700.
werking van het Hans Keune Kwartet,
een jazzmiddag verzorgen in ,,PourVOS-vervolgcursus. Heb je al eens een quoi". Kerkstraat 18 te Zandvoort.
VOS gedaan? Dan is er nu de mogelijkThijmen Hoolwerf, gitaar, Henk Koogheid tot een vervolg.
Start: woensdagochtend 21 jan. Aan- er, bas en Jaap Kooger, drums, zullen
Harry Verbeke, die gerekend moet
vang: 9.00 uur.
Plaats: Openbare Bibliotheek, alhier. worden tot één van Nederlands belangInlichtingen en aanmelding: Ingrid rijkste jazzmusici, begeleiden. Verbeke
kreeg, terecht, grote bekendheid als
Veerkamp, tel. 14744.
hardbop tenor en heeft een geheel
eigen stijl.
Kindcroppas aanwezig.
Geïnteresseerden wordt verzocht zo Het jazzconcert begint zondagmiddag
spoedig mogelijk contact op te nemen. om 15.00 uur.

Ambtensrenserviee
Een inwoner van onze gemeente.
die regelmatig reizen maak! naar
het buitenland, waarvan verscheidene per vliegtuig, had in december
j.l. zijn paspoort voor verlenging bij
de afdeling burgerzaken in Zandvoon ingeleverd. De ambtenaar aidaar vertelde hem. dal het vrijdag
voor de Kerstdagen zou kunnen
worden afgehaald. Omdat betrokkene het document niet eerder
dacht nodig te hebben dan een paar
dagen voor Kerstmis, besloot h i j .
het op maandag vóór Kerstmis op te
halen. Toen kreeg hij op 20 december van zijn directie het bericht, dat
hij reeds op de zaterdag vóór de
Kerstdagen moest vertrekken. Hij
vertelde toen. dat hij dit niet k o n ,
omdat hij zijn paspoort nog niet had
afgehaald en dat men voor hem dus
maar een collega moest nemen.
Zekerheidshalve meldde hij dit de
betrokken ambtenaar per telefoon
thuis, die hem verklaarde, dat hel
paspoort op het bureau gereed lag,
maar dat het kantooor op zaterdag
gesloten was. Hij vroeg hem, of er
nog een mogelijkheid was, dat hij
het zou kunnen komen halen, waarop de ambtenaar hem antwoordde,
dat dit niet nodig was, maar dat hij
het zelf wel even zou komen brengen. (In z'n vrije lijd, op zaterdagmiddag!) En inderdaad kwam heer
ambtenaar kor! daarna het zo begeerde document afleveren. Hij
meldde zijn directie, dat de zaak in
orde was gekomen, die het aanvankelr'jk niet wilde geloven, omdat
men zóveel ambtenaren-service nog
nimmer had meegemaakt. Maar het
bleek inderdaad waar te zijn en de
man kon nog op tijd vertrekken.
Van zijn reis teruggekeerd, belde
hij mij op en was zó onder de indruk
van deze service, dat hij mij verzocht, er in de krant melding van te
maken. Hetgeen ik bij deze gaarne
doe, want een dergelijke dienstverlening van een ambtenaar is zeker
vermeldenswaardig. Deze man had
wel een zeer hoge opvatting van zijn
plicht. Een prettig bericht.

Historisch document
In september 1928 werd de bekende
Heemsteedse garage ., Boekenroode" van de gebr. Barnhoorn
uitgebreid. Aan het karwei werkten
ook een aantal Zandvoorters. Enkele weken geleden moest een nieuwe uitbreiding tot stand komen,
waarvoor de in 1928 gemetselde
muren moesten worden weggebroken. Groot was de verbazing en
verrassing, toen bij die afbraak een
nog geheel gaaf met potlood geschreven document te voorschijn
kwam, dat bleek te zijn ingernetseld. Het vermeldde de volgende
tekst:

Opening jazzseizoen 'fff

optreden van
urton in Perroquef
ZANDVOORT - Het jazzscizoen in
Zandvoort werd dit jaar bijzonder
feestelijk geopend door Club Pcrroquet
met hel optreden van Ann Burton, die
werd bijgestaan door het Thijmen Hooiwerf Trio.

zorgt vuur gm-aieiijk en ttchuntelijk gehandicapte kinderen, was deze zomer
even overgekomen, om persoonlijk alle
kinderen en volwassenen die nu al
jarenlang haar bij haar werk behulpzaam zijn, te bedanken. In adembenetnend tempo reisde zij door het land, en
zij kwam tijd te kort, want niet alleen in
Zandvoort, waar ook de kinderen van
de Oranje Nassauschool, Woelwaters,
Beatrixkleuterschool bij haar werk zijn
betrokken, maar ook in Lelystad, L/wburg en Nieuw Vennep wordt reeds
Dat is een ervaring die de kleuters van jarenlang ingezameld voor het werk van
de „Woelwaters" aan de J.P. Thijsse- zuster Lemmens.
weg hebben opgedaan. Met stralende
snuitjes reisden zij naar Schiphol enkele Deze zomer dus zagen de kleuters
dagen voor het kerstfeest, omdat het zuster Lemmens, die vertelde van haar
begrip ,,geven" hen duidelijk was ge- werk, en bij de leiding van de kleutermaakt door de hoofdleidster en haar school ontstond het idee om dit jaar af te
wijken van het kadootjes,,kopen" voor
medewerksters van de kleuterschool.
de kinderen in Karachi, van het geld dat
Zuster Lemmens die in Karachi al de kleuters dan meenemen, maar het
jarenlang , dank zij hulp uit Nederland „geven" meer op de voorgrond te plaatZANDVOÜRT • Zelf naar Schiphol mogen om het kadootje dat je zelf hebt
uitgezocht uitje eigen speelgoed, en dat
met een klein koffertje, dat je zelf hebt
gemaakt en waar je al enkele maanden
geld in hebt gestopt, aan een meneer te
geven die het op een lange band zet, ja
dan weetje als kleuter dat jouw kerstkadootje voor kinderen in de Derde Wereld,
in dit geval in het hete Pakistan, zeker
aankomt, want je hebt het toch immers
„bijna" zelf gebracht?

sen. Reeds voor de herfstvakantie waren
de piepkleine koffertjes door de kleuters
gemaakt, met een label eraan waarop
„Karachi"'stond. Wekenlang werden er
door de kleuters dubbeltjes, kwartjes en
andere munten in gedaan, en vlak voor
de kerstdagen werden de koffertjes weer
meegenomen naar school. Bovendien
zocht iedere kleuter uit zijn speelgoedkast een eigen stukje speelgoed om te
geven, en werd de reis naar Schiphol
aanvaard.
Luchthaven-predikant dominee Hogenvorst was het die aan het einde van de
band de pakjes in ontvangst nam en
voor verdere verzending naar zuster
Lemmens zorg droeg.
Op de „Woelwaters" in Zandvoort
wordt nu gewacht op de foto's vanuit het
verre Karachi, die de kleuters duidelijk
zullen maken dat er met hun kadootjes,
ook inderdaad wordt gespeeld.

Duysterghasi. nu opnieuw op eigen
benen staat en in 1981 begint onder de
naam Club Perroquet.
De doelstelling van de club is gezelligheid op zo breed mogelijke basis, door
onder andere kaarten, biljarten, schaken, bowling, algemene muziek, jazz,
Een optreden dat in de bomvolle club zaalvoetbal en andere evenementen en
enthousiast werd begroet, door meren- aktiviteiten.
deels leden van de vroegere jazz-sociëteit „Sunshine Jazzcorner", die na een
zeer kortstondige integratie in Sociëteit Club Perroquet die een ondei komen
heeft gevonden in Hotel Keur in de
Zeestraat, zal in de toekomst op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag zijn
geopend. De officiële opening geschiedt op zaterdag 17 januari' met
„The Millers" in originele bezetting.
Het lidmaatschap van Club Perroquet
ZANDVOORT - In de „Telebingo"- bedraagt ƒ 75,8 per persoon per jaar,
uitzending, die aanstaande vrijdag op jcugdlidmaatschap ƒ 35,—.
het televisieprogramma van Nederland
2 wordt uitgezonden, zal ditmaal de Een ieder die belangstelling heeft voor
dierenbescherming aan bod komen.
de club en wil genieten van goede jazz in

Dierenbescherming
in tsfebingo

Mevrouw L. Creutz-Dorré zal de Ncderlandse Vereniging tot bescherming
van pieren vertegenwoordigen. Er zal
een film worden vervaardigd, die zal
worden bekostigd uit de opbrengsten
van deze Tdebingo-uitzending,

de toekomst, en andere aktiviteiten, kan
inlichtingen inwinnen bij het voorlopige
bestuur gevormd door Hans Visser,
Wim en Rinus Kok, Heriny Nederlof,
Nel Boon, Ans Gclsing en Tiny v.d.
Ze(fs, tel. 16309 en 17566. Opgeven als
lid is daar eveneens mogelijk.

Door navraag heb ik geprobeerd,
de namen van deze werklieden ie
achterhalen. De meesten van hen
blijken reeds !e zijn overleden, enkelen leven er nog. O.a. D. Haldeiman en Jacob Koper. Wal die ,.Ko
pertjes" betreft, blijken de meesten
van hen van het geslacht ..Pierie" ;e
zijn. Er kunnen echter ook enkele
„Witgatjes" tussen zitten. A. Keui
is er waarschijnlijk eentje \ a n „De
Kouwe" wie \V. Paap was. weer ik
niet en evenmin* A. Drommel. De
redactie zal proberen, dii zeldzame
document (c fotograferen om het in
het Zandvoorts Nieuw-blad «c
plaatsen. Het resultaat wacht ik at',
hopelijk l u k t liet.

Hieronder heb ik veu; jeioi een l'ai/i
receppie veur 'n Vispate, waeraen
je je vingers a f l i k t . Wat je nodig heb
i«, twie airpels. 400 gram torre f k a beljauw). l(Ji) gram droog broodkroim. 100 grarn in repe gesnede vet
;*pe.k. Op ze Fransosich „en j u l i e n ne" da! i.\ in repe, „rn imirioi.se".
dat is in blokke en „en chinoise"
dat is in roiie. Verder een gesriipperde ajoin en "n gesnipperd (eentje
knoflook, „garlie" of „ai!" ';> schot
sherry of witte wijn (5 eetlepels). Mi
gram butler (echte) 'n eetlepel eitroensap, plus 'n eetlepej gehakte
pieterselie, 'n aierdooier, 5 lepels
koffieroorn. zout, peper en cayenne'
peper, (niet teveul. want dat brandt
in je strot). Snai de tïlets van de
torre en in brokkies. Doe de wijn
over het broodkroim. Dan de vis en
het vette spek deur de vleesmole toi
't 'n gladde zooi is. Dan 't broodkroim d'rbai en ook ajoin en knoflook d'rbai kvvakke. De twie uirpels raspe. de citroensap. pieterselie. zoul peper en cayenne. aierdooier en in een beboterde vuurvaste skael i'o putépot kwafcke. Die
skael afdekke (uluminiumfolie doet
't ook) en in een pot kokend water
zette in een oven tussen de 225 en
25(lgraede. Dan zo'n veertig rninute
laete bakke. Lekker niet stokbrood.
witte wijn en olijven en jeloi ken de
zooi warm of koud ete. Hoe lekker
't is. valt niet te beschraive.

filcg geen dirigent
Degenen, die zich hebben opgegeven voor het op te richten Zandvoortse mannenkoor moet ik helaas
nog even teleurstellen, door ze te
laten wachten. We hebben n.l. nog
steeds geen dirigent en die is toch
onmisbaar om met succes van start
te kunnen gaan. We hadden aanvankelijk drie kandidaten. Na lang
onderhandelen heeft no.l zich terfslotte terug getrokken, omdat hij
geen avond meer vrij kon maken.
Nummer twee bleek nog weinig
ervaring te hebben met mannenkoren, (wél met gemengde) en durfde
het nog niet aan, terwijl nummer
drie zich nog niet voldoende ingewerkt acht om zulk een moeilijke en
verantwoordelijke taak met een opnieuw op te richten koor op zich te
nemen. We zitten dus nog steeds
zonder leiding en die is in de eerste
plaats noodzakelijk. Intussen geven
we de moed niet op. want we
nebben nog een drietal mensen.
waarop we nu onze hoop hebben.
gevestigd. Daarmee zijn wc nu aan
"t onderhandelen, maar dat alles
kost tijd. U zult dus nog even
geduld moeten hebben, vóór we u
voor de eerste vergadering bij elkaar kunnen roepen. Ik verwacht,
dat dit zeer binnenkort zal kunnen
geschieden. Hopelijk heb ik volgende week wat meer hoopvollere berichten. En weest u er allen van
overtuigd: we zullen zeker slagen!

Leuke brief
Onlangs ontving ik een brief van de
heer Floor van der Schinkel, thans
wonende Colijnlaan 102 in Uilhoorn. (1421 CC) Hij berichtte mij.
ais gebaren en in onze gemeente
opgroeiende Zandvoorter van zijn
geboorte af in 11'24 tot aan de
evacuatie in 1942 in Zandvoon te
hebben gewoond. Nadien is hij niet
meer naar zijn geboortedorp teruggekeerd en aangezien hij in verband
met z i j n gezondheid niet meer voor
KW-i mag werken is hij als hobby
zich gaan verdiepen in de geschiedenis van onze badplaats. Hij heeft ui
heel waf dokumentatiemateriaul
verzameld. H i j vraagt m i j . of ik
adressen wee! van mensen, die hem
noi> aan wal verzameimateriaal k u n rion helpen en ik goei dat graag aan
u door Hel is leuk. met mensen in
aanraking te komen, die na zoveel
jaren hun interesse, voor hun ireboiirtedorp hebben behouden.
M i j Muuru'e m i j een lolt-, van het
huis. waarin hi| vele jaren woonde,
n.l. h l i j i e r i j van der Schinkel in de
Spoorstra.it (een broer van .-:n;i
v a d e r ) . Oudere Zandvoorters / u l leu zich di; nog y.eker poed kunnen
herinneren. De foto werd ü e m a a k t
op ld augustus l'-OS. doch k u n r,u'i
cerepriuluceerd worden.
K.Si
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RANDSTAD PUBLICATIES5
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: telcfoon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
postbus 100, 2040 AC Zandvoor».
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis. Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CMUlhlr*

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht
zaterdag 17 januari: 19.00 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang.
zondag 18 januari: 10.45 uur Eucharistieviering met medewerking van het St.
Caecilia kerkkoor.
(zie ook Hervormde kerk voor gemeenschappelijke dienst.)

Datum: 17 en 18 januari 1981

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
N.v.Berkcl. Zeestraat 71. tel. 13073.

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Riddehos
Arty F.N. Riddcrbos, Emmaweg 5,
tel. 12633.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddicnsten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181. Zwerver
iel. 12499.

VERLOSKUNDIGE:
mevr.
Chr.Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat
2, Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023023-313233.
256198. Geeft direkt hulp wanneer u
DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor- die nodig heeft bij acute problemen.
beckcstraat 17, tei. 15847. Bij afwezigheid van de gewenste arts raadplege
men uitsluitend Veeartsendienst te
Haarlem, tel. 023-313233.

RADIOKERK BLOEMENDAAL.
Vijverweg 14:
9.30 uur: Ds. E. Th. Thijs; 19.30 uur:
Ds. L.J. Boeyinga.

GESLACHTSZIEKTEN: voor algemenc informatie tel. 023-320202 (dag ZANDVOORT
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
WIJKVERPLEGING: Zr. R. Lcur- en nacht)
9.30 uur: Ds. Mataheru; 10.45 uur:
dijk. Jan Steenlaan 28, Heemstede, tel.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: Gemeenschappelijke dienst met de
023-286637.
Rooms Katholieke kerk, Gereformeertelefoon 17641
de kerk en Nederlandse Protestantenbond. Crèche aanwezig.
POLITIE: telefoon 13043

NEDERLANDS
CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND:
Maandagmiddag 19 januari 3 uur, samenkomst in huize „Pniël", Zuiderstr.
3.

^Kerkdiensten

TANDARTS: telefoon 023-313233

Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
Jeugdkapel

BRANDWEER: telefoon 12000
ZANDVOORT.
Geboren:
Youandi, z.v. C.J.J. Voswijk en M.
Zwaag: Patrick Maurice, z.v. F.J. Derr
en T.M. van Veen.
Ondertrouwd:
Joh. A. Westen en M.T.L. Smit; R.P.
Paap cm E.D.E.M. van Norden: H.C.
Dorsman en F. Timmer.
Gehuwd:
Joh. van Wort en A.A.C. .Buurlage.
Overleden:
Jansje Kuijper, geb. Mars, 83 jr.

TAXI: telefoon 12600 en 16843
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

GEREFORMEERDE KERK, Julianaweg 15:
9.30 uur: Ds. P. van Hall, viering H.
Avondmaal; 10.45 uur: IndeHcrvormde kerk Interkerkelijke dienst van
Woord en tafel, (zie Hervormde kerk).
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND, Brugstraat 15:
10.30 uur: Geen dienst. Week van
gebed om eenheid, (zie Hervormde
kerk).

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
en 16.00 uur. woensdag 20 uur diensten
in gebouw Madoerastraat l, HaarlemNoord.

WATFRSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
HW LW HW LW
15 jan.
10.05
5.58 22.53 18.28
16 jan.
11.19 7.13
19.44
17 jan.
0.07 8.28 12.16 20.56
18 jan.
1.22 '9.36 13.49 21.59
19 jan.
2.24 10.27 14145 22.50
20 jan.
3.10 11.06 15.27 23.37
21 jan.
3.52 12.01 16.02
22 jan.
4.35 0.23 16.38 12'.45
Maanstanden: Volle Maan dinsdag 20
januari 8.39 uur

Andere dirigent

Op vrijdag 20 febnari

Banenmarkt tuinbouw
in Kudelstaart

HAARLEM • De Tsjechische dirigent
Otakar Trhlik, die gedurende de
maand februari de concerten van het
Noordhollands Philharmonisch Orkest
zou leiden, heeft bericht van verhindering gezonden.

22.00 uur te bezoeken zijn. Geïnteresseerden voor een baan in de
tuinbouw of een aanverwant bedrijf
kunnen dus gedurende 12 uur in het
Kudelstaartse Dorpshuis terecht.
Omdat de organisatie de markt in
februari heeft vastgesteld, worden
de bedrijven verzocht hun vacatures
op te geven die zij in het voorjaar
verwachten. Ondernemingen die
geïnteresseerd zijn in deelname aan
de banenmarkt te Kudelstaart worden verzocht dit zo snel mogelijk
kenbaar te maken. Dit in verband
met het verzorgen van de advertentiecampagne.

KUDELSTAART • Op vrijdag 20
februari 1981 zal in het Dorpshuls te
Kudelstaart een banenmarkt worden gehouden, speciaal gericht op de
bloem- en plantkwekerijbedrijven,
evenals op aanverwante en toeleve*
ringsbcdrijren. De banenmarkt
wordt georganiseerd door de Aalsmeersc landbouworganisaties (ALO)
en de Kamer van Koophandel en
fabrieken voor Haarlem en orngeving.
In het verleden is bewezen, dat een
gerichte werving door middel van
bijvoorbeeld een banenmarkt, effectief kan zijn. Schiphol, IBM en
Hoogovens zijn er voorbeelden van.
Het experiment met de banenmarkt
in augustus 1979 in Haarlem is de
basis voor de markt in Kudelstaart.
Die markt was erg succesvol en men
verwacht dat die in het Aalsmeerse
eveneens succesvol zal zijn.
De banenmarkt zal van 10.00 tot

In zijn plaats zullen de concerten worden geleid door de Duitse dirigent Tilo
Lehmann. Met uitzondering van het 5e
A Concert, waarbij de vijfde symphonie van Dvorak wordt vervangen door
de Symphonie Nr. l van Brahms,
blijven de programma's ongewijzigd.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8. Aalsmeer,
telefoon

Voor nadere inlichtingen over deze
banenmarkt kan men zich wenden
tot de heer A. de Koning, coördinator arbeidszaken van de Kamer van
Koophandel te Haarlem. Hl] is bereikbaar tijdens de kantooruren op
telefoonnummer 023-319017, toestel
35.

02977-28411

Dojo geopend verbouwing vordert
ZANDVOORT - De verbouwing aan
accommodatie van de Academy for
Asian Fighting Arts in de Brugstraat
vordert gestaag. Een aantal enthousiaite leden en medewerkers heeft de
benedenruimte reeds tot dojo verbouwd en momenteel wordt de bovenverdieping onder handen genomen.
Hier zal het krachttrainingscentrum en

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

„natte" aldeling (douches en toiletten)
worden gerealiseerd.
In de dojo worden momenteel karatetrainingen gehouden op maandagavond
van 19.00-21.00 uur. Belangstellenden
kunnen informatie krijgen op maandagavond in de Brugstraat, óf telefonisch onder nummer: 14846.

In-en verkoop en
opslag van inboedels

en goederen.

Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER
Souterrain.
De Wina Zwaan
Dorpsplein 2.

HOOFDDORP DONDERDAG 15 JANUARI

ILT OPENTEEN NIEUWE WERELD
BINNENHUIS-KUNST...

RUIMT OP!
20 t/m 50%
korting

Bij Van de Bilt. Voor hen die
woonkomfort eisen met individueel karakter.
Voor woners met persoonlijke
smaak, die willen kiezen uit een
assortiment op internationaal
niveau.
Bij Van der Bilt worden uw

ruimt

woonwensen vertaald in kreatieve
binnenhuiskunst op maat.
„Artifort"-zitonderwerpen van
internationale allure. Tijdloos m
stijl en vormgeving. Originaliteit i
in het b'est denkbare komfort.
Verrassend qua assortiment en
toepassingsmogelijkheden. .

B.H/s

slipjes

Kom, kijk en bewonderde nieuwe
verrassende
woontrend
bij
Binnenhuis Van de Bilt, vanaf
donderdag 15 januari in Hoofddorp.

Slaapkomfort en entourage
Leefslaapkamers op maat. Met
de zekerheid van gezonde nachtrust. Maar ook met oog voor stijl,
sfeer en entourage Merktapijt.
verfijnde decoratieve stoffen en
een donsbed met een smaakvol
gekozen overtrek kompleteren
uw„slaapdomein"...

hemdjes
dusters
badpakken

j

el eer»

„Hülsta"- veelzijdig maatwerk
m perfekte woonwanden. Met
programma's die elke woonwens
rijkelijk realiseert. Een klasse
apart voor kritische, kreatieve
woners

bikini's
nachtjaponnen

„Interjübke" - studio-styling
,vpor fijnproevers in moderne
binnenhuiskunst. Met een presentatie van meubelontwerpen
die qua ontwerp en kleurstellmg.
qua doelmatigheid en afwerking
subliem genoemd mag worden...

panties
corselets
op met •

„Leolux" - een naam in zitkomfort die nauwelijks toelichting
behoeft. Keuze uit een scala van
mooie en funktionele zitmeubelen. In topklasse leersoorten of
perfekt bekleed met geselekteerde stoffen.

ï

eSib

20 t/m 50%
korting

binnenhuis van de bilt
ophelialaan 90
aalsmeer

marktplein 27
, hoofddorp

dorpsstraat 33a
uithoorn

02977-24791

02503 - 32738

02975-61879

Body Fashion Int.
LINGERIE
FOUNDATION
BADMODE
Galerij
Kerkstraat 22
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 49 85

Dealer van: Hülsta, tnterlübke. Pastoe, Leolux, Gelderland, Artifort. Besouw,
Ploeg, Jab, Baumann en Kvadrat.

Wij ruimen op!
Veel restanten
tegen weinig geld.

-•

Voor al uw

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

VERHUI2ENT

A. J. KLEINHOUT

Verhuizen is vakwerk!

Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Tel. 023-32 47 78

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

fcUW VERHUIZING, ONZE ZORG!
Zandvoort -Koopruil
Aangeboden: goed onderhouden

HOEKHUIS
Wij starten de uitverkoop op vrijdag
16 januari om 10.00 uur.

KERXSTR.20

TEL-.3136

HaltcstnuK 25, Zandvoorl

in het boomrijke gedeelte van Zandvoort.
Ind. begane grond: grote woonkamer met
balken plafond, open haard, moderne open
keuken met plavuizen, eetbar. Ie verd.:
3 slaapkamers, grote luxe badkamer met
toilet, cv-gas. Tuin op het zuiden.
Gevr.: flat in Zandvoort.
Inlichtingen

Makelaarskantoor

ka Modes

CENSE

DE WIT VERHUIZINGEN

VKHUIZRS

Telefoon 02507-12614

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.
Zandvoort. talnf oon 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

AANNEMERSBEDRIJF

J. Plevier & Zoon BV

MINI CLUB

BLOEMENDAAL - ZANDVOORT

GEVRAAGD:

Kerkstraat 19, telefoon 02507-12949

ff

WINKELJUFFROUW
BAKKER KEUR
Diaconiehuisstraat 36 - Zandvoort
Tel. 02507-124 04

NVOB

023-263657

Voor al uw
NIEUWBOUW - VERBOUW en
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN,
o.a. keukens, badkamers,
EIGEN MACHINALE HOUTBEWERKING
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.
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DE HERDERSHOND:
een geweldige trouwe
en zorgzame kameraad
CRUQUIUS - „Thuis hadden worden. Ze geeft een brul uit het raam handhoekingcn. Voor goed gesloten. ben je er wel een jaar mee bezig. Op
we al een herdershond. We en er werd brood voor me klaarge- In stap achter en voor iets eng. Ruim zondag ga ik dan wel om zes uur de
en koffie en Anke mocht aan d'r uitgrijpend gangwerk uit vaste rug. deur uil en tegen vieren kom ik er weer
woonden een paar honderd me- maakt
bruidsnacht beginnen. Een paar weken Lichte haakstaart naar links. Goed in. De mensen denken dan wel eens dat
ter verderop, aan de Hillegom- later heb ik God op m'n blote knieën karakier. Moed, Kampftrieb en hard- zo'n hond dal een verschrikking vindt,
merdijk. Ik was een jaar of gedankt dat 't in één keer goed was heid uitgesproken.
maar dat is niet zo. Ze staan gewoon te
gillen als je weggaat, 't is een uitje voor
twee. drie en ziek, overdag lag gegaan..."
ze. Wat je moei proberen, brj dat
ik op eer. laken op het bleekSuperhond
africhten, is de goede eigenschappen er
veldje. Alles wat ik nodig had
Zo'n superhond. waarin zowel kynolo- uit te ha' n. Je moet zo'n hond gewoon
Teleurstelling
was zon. Op een dag moest mijn
gische kenmerken als karaktereigen- in huis kunnen hebben, zonder het
moeder even boodschappen Als hel grote moment daar is, komt schappen optimaal samengaan, mag risico dat ze door bepaalde angsten ten
doen. Plotseling kwam er een echter toch een enorme teleurstelling. dan ten dele een geschenk uit de hemel onrechte mensen aanvallen".
Rusman: „De hele nacht was ik op zijn. voor een ander deel is hij wel
onweersbui opzetten. Toen geweest
en bij haar gebleveri. Dat hoeft degelijk een produkt van menselijke Pakwerk
mijn moeder thuis kwam, was ik niet, zo'n beest kan zich ook alleen aandacht, liefde en begrip.
wél mooi zoek. De hond had me redden, maar ze zijn ontzettend blij als Rusman: „De erfeiijkheidstheorie leer Bij het africhten gaat het om speuren,
al netjes in het hok gelegd". je er bij bent. De hele dag had ze je uit boeken. Kynologisch zijn er zo'n appel en pakwerk. Rusman: „Kim bijt
gewacht tot ik thuis was en ik zei: vijfentwintig punten van belang zoals

ontzettend hard in een pakwerker.

Kim v.d. Duinschotert, geboren 10-7-1978.
Vader: Canto Arminius. Grootvader: Canto v.d. Wïenerau. Grootmoeder: Frigga v. Ecclesia Nova.
Moeder: Anke v.d. Ouinschoten. Grootvader: Iro v. Pelgersberg. Grootmoeder: Xenia v.d. Boekhorst.
Kleur en aftekening: zwart-geel.
Kim is hier „in stand" gezet.

Voor Joop Rusman, terreinbeheerder
van Cementbouw aan de Bennebroekerdijk in Cruquius, die bet verhaal in
de loop der jaren ontelbare malen van
zijn moeder te horen kreeg, daarom
alleen al een kwaad woord over een
herder. ,,De herdershond wordt vaak
ten onrechte aangemerkt als een boeman. In werkelijkheid is hij een geweldig trouwe, lieve en zorgzame kameraad".

Sinds onheuglijke tijden is er een
samengaan van mens en. dier. Een
toestand die wij nu als normaal
beschouwen, maar die in feite toch
een historische grondslag heeft. Immers, deze symbiose heeft in het
verre verleden haar oorsprong gevonden in de domesticatie (tot huisdier maken) van wilde dieren.

Rusman bekent dat hij „altijd al stapelgek" is geweest op herders. „Als er een
kans was, is er een hond geweest bij
me. Een tijdlang ging dat met, toen we
in Heemstede woonden. Maar hier, bij
de werf, is ruimte genoeg". Zo'n jaar
of tien geleden kocht hij een heel
mooie teef, bij een fokker die hij op
een terrein bij de Zeeweg in Overveen
een hond had zien africhten. Oorspronkelijk dacht hij ook alleen over africhten. Tot iemand zei: man, jij moet gaan
fokken! Dat is hij dan ook gaan doen,
nadat de teef, een zwarte hond met
bruine poten, zeer goed gelopen had op
een tentoonstelling en in de open klasse
(boven de 24 maanden) topuitmuntend
had verkregen. „Niet op grote schaal,
ik ben geen'broodfokker. 't Is zuiver
liefhebberij. Steeds maar weer verbetering brengen in het ras, dat is voor mij
het voornaamste. Een krachtige, sierlijke hond met een goed karakter, daar
gaat het om".

Dat de vroegste voorouders van
onze honden in het wild leefden
wordt algemeen aangenomen. Zij
die veel met honden omgaan, herkennen tal van eigenschappen van
wilde dieren, zoals het enkele malen
ronddraaien van de hond voordat
hij gaat liggen -alsof hij gras wil
plattreden -en het roofdierachtige
besluipen van zijn vijand of speelgenoot. Ook het feit dat aan hun lot
overgelaten honden zich in troepen
aaneensluiten (zoals in Spanje vaak
voorkomt( om camen op roof uit te
gaan en het sinistere huilen dat de
nog wilde hondachtigen aannemen
in plaats van het normale blaffen,
duiden op een psychische terugkeer
naar hun verre verwanten.

Niet eenvoudig
Dat is dan niet zo maar even „een
nestje fokken", zo blijkt wel uit zijn
relaas. De baas moet er niet alleen
verre reizen voor "ondernemen, maar
desnoods ook wonderlijke bokkesprongen voor maken. Met teef Anke ging
het in ieder geval niet alledaags. Nadat
Joop Rusman maandenlang bloedlijnen had bestudeerd, kwam hij tot de
slotsom dal hij voor zijn Anke dekking
moest halen bij top-van-de-top-vader
Canto Arminius in Weinheim bij
Mannheim. „Maar wat ik ook probeerde. ik kon niet aan bod komen. Voor
zo'n beroemde hond staan ze in de rij
en meer dan zestig dekkingen per jaar
mag hij niet doen. _Maar Anke was
loops en de tijd drong. Ik weet het nog
als de dag van gisteren: het was op een
snikhete dag in april en hier even
verderop stonden ze met tulpen en
narcissen, [k heb er een hele berg van
gekocht en in natte kranten gewikkeld
om ze goed te houden. Bloemen in de
auto, mét Anke -op weg naar Weinheim. Om zes uur 's avonds was ik
daar. keurig op de goeie tijd. want ik
wist wel dat die man overdag op zijnm
werk met lastiggevallen wilde worden.

bouw, voorkomen, mooie vacht, voltallig gebit, geen kies te weinig maar ook
geen kies te veel, goed scharend, de
schofthoogte mag bij een teef niet meer
zijn dan 60 centimeter, bij een reu niet
meer dan 65 centimeter, het gewicht is
van belang, een hond mag niet te dik
zijn, het pigment, dat is de kleur, moet
goed zijn. Te lichte honden zijn niet
„kom meid. dan gaan we een eindje gewenst. In Amerika komen zelfs witte
lopen." Toen kreeg ze drang. Maar de herders voor, hier wil men ze niet".
eerste vier die geboren werden, alle- Maar na de geboorte bgint de zorg.
maal reuen, waren dood. Dokter Hagdendoorn heeft nog injecties gegeven,
het hielp allemaal niet. waarschijnlijk Mensen die helemaal vertederd door
was Anke tijdens haar dracht ergens zo'n donzig hoopje hond een puppie
tegenop gelopen. Doodop ben ik naar maar direct willen meenemen, waarbed gegaan. Alle moeite voor niks! En schuwt hij dan ook altijd dat er nogal
's morgens, toen ik weer ging kijken, wat aan vastzit. „Zo'n puppie is leuk,
lag
daar toch nog één teefje, een levend maar je moei wel weten wat je begin!.
Een prachtige villa -je moet met vergeten in Duitsland is zo'n beroemde hond teefje. Heel klein, maar gezond. Dat Je moet later ook een grote hond in
wel 100.000 Mark waard- en die man was een jubel! Zoiets vergeet je van je huis kunnen hebben en de consequenstaat in zijn tuin te harken. Ik zeg: ik leven niet meer. En dat kleine teefje is ties van de opvoeding willen overzien.
kom uit Amsterdam, want dat maakt nou Kim geworden. Kim v.d. Duin- Als je eea jong hondje in huis neemt
dan nog een beetje indruk, weten ze schoten (zoals de kennel heet) en weer moet je niet tegen een uur of negen het
beestje voor het eerst gaan uitlaten.
veel waar Cruquius ligt, maar onver- een superhond".
Dan vind je het wel al allemaal in de
biddelijk hoor. Ga maar terug, zegt ie,
keuken. Vroeg je bea uit, dat moet
ik heb geen dekking over, ik zie echt KIM
dan. En met een puppie moet je
geen gaatje meer. Nou begreep ik hem
best hoor, al is mijn Duits dan niet wat Kim. geboren op 10 juli 1978 en op dit behoedzaam omgaan. Z'n gang laten
het wezen moet, maar als het je zo ogenblik een zichtbaar gelukkige moe- gaan lekker uitdartelen, maar hem
uitkomt doe je dan rhaar net of je het der van acht levenslustige en hartver- niet oververmoeien. Geen stukken
niet verstaat. Dus ik zeg: „o, wilt u de overende puppies, zwart-geel van hout in zee gooien, die hij moei gaan
aankeuringspapieren zien," en ik loop kleur, verkreeg tijdens een op '8 mei
naar die auto om de papieren van die 1980 in Leiden gehouden keuring van ophalen. Dan heb je kans op atvvijkmteef te halen, gelijk zie ik z'n vrouw bij de Vereniging van Fokkers en Liefheb- gen in het bol. de zo gevreesde heuphet raam staan. Zo'n vrouw is inbers van Duitse herdershonden (VDH) dysplasie, die op onoordeelkundig fokeen „geweldig goed" beoordeling. Het ken kan berusten, maar ook op te grote
Duitsland toch meer de baas dan in totaalbeeld wordt als volgt weergege- vermoeiing van de pup. Dan is er een
Holland hè, ik naar d'r toe, met de ven: Grote, middelkrachtige, uitdruk- uitgekiend dieet nodig. Zo veel van dit,
papieren en die berg bloemen. Bloe- kingsvolle teef. Droog en vast. Goede zo veel van dat. Daar ben ik heel
men uit Holland, zeg ik, alstublieft. schoft, rug en kroupe. Goede voor- precies in. En dan het africhten. Dat
Toen hoefde er niks meer gezegd te handhoekingen, zeer goede achter- moet je langzaam opbouwen en dan
Kim te midden van haar (acht weken oude) puppies; ze bracht er acht
ter wereld, ongeveer het maximale
aantal dat een moeder kan verzorgen en zogen.

(Advertentie',)

Katholiek
Maatschappelijk
Werk

10-507»
Onze fantastische kollektie bont- en bruidsmode gaat met
fikse kortingen de deur uit. Evenals de adembenemende cocktail/
avondjaponnen. Haast U!

bont-enbaüdsmcxk

Maar zo gooit hij die mouw weg of ze liep een kindje langs het water, steeds
staat recht tegen hem op, in zijn gezicht dichter op de rand van de vijver af. De
te likken. Dat is het goeie: alleen die herder van die mensen ging er pal vóór\
mouw is de vijand". Van twee dingen is liggen".
hij heel zeker: een hond vergeet nooit Een andere opmerkelijke ervaring
en je moet consequent zijn in je opvoe- weet ze uit het tijdschrift van de veremding. „Toen we hier pas woonden heeft ging: Kitty van 't Mienendeei, die
een man Anke eens uitgejouwd. Die normaal goed onde appel staat, laat
kon nooit meer op de werf komen. En tijdens oefeningen haar baas opeens
als je een hond ten onrechte straft, is schieten, omdat zij gezien had wat de
dat er heel moeilijk weer uit te halen. baas was ontgaan: zoontje Karsten lag
Ik heb het gevoel dat herders zeer in de sloot. Met een pak vol eendeintelligenfzijn. Ik praat ook altijd met kroos, maar gezond en wel, kon Karze. Maar ze moeten weten wat ze aan je sten naar huis worden gebracht. Sindshebben. Valse honden -die maken de dien is Kitty echter doodzenuwachtig
mensen zelf".
als de kinderen in bad moeten. Ze is
alleen met geweld uit de badkamer weg
te krijgen -wat haar niet wordt aangeInzet
daan. Ze mag elke poedelpartij bijwoHoeveel inzet er voor komt kijken nen!
blijkt uit de woorden van mevrouw Weg
Rusman, als haar man even met de
fotograaf naar de tuin verdwenen is. Als de puppies <;o'n week of acht ?ijn.
„Je bent altijd bezig, je kunt niet met laat moeder welen dat ze het eigenlijk
vakantie. Dat zijn dingen waar ik in het wel genoeg \indt en de puppies maar
begin wel eens. moeite mee had. Vroe- op eigen benen moeten gaan staan.
ger gingen we heerlijk kampcu-n. sa- Ondanks alle waarschuwingen is het
men komt d;ii er niet meer van. Oude- natuurlijk l och .iltijd maai weer een
iaar konden wc bij kennissen vieren, gok ol het dier goal terechtkomt en de
maar mijn man zei „nee hoor. er komt karakters van haas L -n puppie harmomisschien geknal, ik blijf bi| m'n hon- niéren. Maar wonder boven wonder is
het tot nu toe altijd goed gegaan.
den".
Nu hebben wij geen kinderen meer die Rusman: ,.\Ve hebben 't a l t i j d goed
je mee moet nemen naar een pretpark, getroffen. Ik ga steeds controleren en
dat vond ik altijd zo'n ramp. en ik hou als hel niet naar mi|n zin u,, v e r t e l ik
ook erg veel van die honden. En in de het wel. Ma:ir de meeste mensen blijzomer Is het hier in de tuin ook fijn en ven ook zelf contact houden Zo'n
herder -als je er eenmaal door gegrerustig".
Ook zi) weei uit ervaring hoe opmerk- pen bent, blijft hij je binden. En dat
zaam een herdershond is. „Laatst zag geldt ook voor de liefhebber* oriderik het m Vijfhuizen. bij een huis met ling."
Alice V'erwe\
een vijver en een glooiiend gazon. Er

202. Amsterdam, tel 24 48 07

HAARLEM - Met ingang van l januari
1981 zullen de aktiviteiten op het gebied van algemeen maatschappelijk
werk verricht door het Interparochieel
Maatschappelijk Werk, Zuid-Kennemerland, gevestigd te Haarlem, Prinsen Bolwerk l worden voortgezet onder de naam Katholieke Stichting „Instelling voor Maatschappelijk- en Wel- met anderen, met situaties in het dagezijnsvverk in Zuid-Kennemerland".
lijks leven die men niet alleen aankan.
Op de zeven bureaus, verspreid over
Deze gewijzigde tenaamstelling maakt het gehele werkgebied, wordt dagelijks
het mogelijk de roepnaam IMW, waar- spreekuur gehouden van 9.00 tot 10.00
onder de instelling, bekend staat, te uur. De maatschappelijk werkers zijn
blijven gebruiken. Het IMW is er voor dan tevens telefonisch bereikbaar voor
hulpverlening aan'een ieder die woont het maken van afspraken.
in Zuid-Kennemerland. Men kan bij de De bureaus zijn gevestigd:
instelling terecht met moeilijkheden in Haarlem Noord: Rijksstraatweg 26,
de persoonlijke sfeer en in de omgang tel. 272687 en 252132; Haarlem binnen-

Hoe en waar domesticatie heeft
plaatsgevonden zal wel nooit met
zekerheid kunnen worden vastgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid is
het eerste contact tussen mens en
hond ontstaan rondom de legerplaatsen van onze vroegste voorouders, die in de wilde hond eerst een
jachtbuil zagen en -pas naderhand
een waardevolle helper
Tot enkele' tientallen jaren geleden
heeft ds hondenfokkerij zich dan
ook nagenoeg uitsluitend bewogen
op het gebied van de gebruikshondenfokkerij: waarschijnlijk allereerst als waakhond, toen voor bewaking van het vee, vervolgens als
jachthond en ten slotie voor allerlei
diensten. Afbeeldingen op oudheidkundige vondsten bevestigen deze
stelling. Ontelbaar zijn de primitieve weergaven van allerlei soorten
honden -van rassen kan nauwelijks
gesproken worden- op vazen en
muurtekeningen. Later vindt men
de hond ook vertegenwoordigd op
schilderijen (vaak hij jachttaferelen) en in de literatuur (in verschillende hoedanigheden). Homerus
geeft in zijn Ilias en Odyssee een
lugubere indruk van de honden,
maar schildert /e ook van een andere zijde: als dodunoffer. jacht- en
herdershond. In de Noorse mythen
is de hond ook verscheidene malen
in verschillende hoedanigheden vermeld. Koning Haakon de longere
(1257) ging vaak op jacht met valken en honden Koning Samson eist
60 valken en 60 tachïhonden.
In een oude Duitse v,et uit de
zevende eeuw is een spoor te vinden
van een herdershond Vertaald
staal er: ..Degene die een herdershond doodt, die m staat is een wolf
zijn prooi te ontnemen ol hem te
doden en die in staat is zo hard te
blaffen dat zijn geluid gehoord kan
worden bij de tweede of derde
naburige boerderij, ?al gestraft vvorden met een boete van drie solidis
(ongeveer 20 gulden)."

st.id: Gier.stra.il J-J. lel. 320225. Haailem Oost: Nagtzaamplein 32. t e l .
353134; Haarlem Schalkwijk: Laan van
Angers l, te). 335799 en Jan van
Zutphenstraal 136, tel. 339983; Heem- H A A R L E M - Dinsdag 20 januari
stede: Res Novaplein 4, tel. 280103: wordt er een informatie-avond belegd
Zandvoort: Noorderstraat
!, tel. voor lichamelijk en zintuigehjk gehan02507-13459.
dicapten en mensen, die nauw bij hen
Direktie en administratie: 9.00 tot betrokken zijn. De aanwezigen kunnen
18.00 uur: Prinsen Bolwerk l, Haar- /ich dan oriënteren over deelname aan
lem
de gespreksgroep(en), die in aansluiting op deze avond start(en).

Dat honden op daken als waakhonden gehouden werden, schijnt geen
zeldzaamheid te zijn. Dit »as reeds
gebruik in het oude Egypte en eind
vorige eeuw werd het ook vastgesteld in China. Heden ten dage kan
men het fascinerende verschijnsel
van een hond op het dak nog
waarnemen op het eiland Malta
Pas aan het eind van de vorige eeuw
ontstond de doelbewuste fokkerij
van in uiterlijke verschijningsvorm
„mooiere" honden en werd een
begin gemaakt met de fokkerij van
rashonden.

Herders
Wat zich precies heeft afgespeeld in
de ontwikkelingsperiode van het
herdersras, is niet bekend. Het naar
schatting 3000 jaar oude beeld van
een zittende hond, dat bij opgravingen in Assiout (Egypte) werd gevonden, toont reeds een treffende
gelijkenis met een Duitse herdershond. Het volgende bericht over het
voorkomen van Duitse herdershonden stamt uit de zevende eeuw (de
eerder geciteerde wet) en in 1606
schreef een zekere Gessner: „Veel
van de grote honden wordt geleerd
huis en hof te bewaken; ze worden
algemeen herdershonden genoemd.
Deze honden moeten groot, sterk
en moedig zijn. Bovendien moeten
zij wit van kleur zijn opdat de
scchapen niet bang voor hen zijn en
zi| met door de wolven opgemerkt
kunnen worden. Door hun witte
haarkleur kunnen ze m het donker
ook gemakkeli|k van de wolven
onderscheiden worden. Zij dragen
een halsband mei scherpe punten,
die voorkomt dat de wolven hen bij
de keel grijpen"
Dit is vrijwel de enige berichtgeving
die er over de vroege ontwikkelmgsgeschiedenis is. Pas omstreeks de
eeuwwisseling begint de geschiedschrijvmg van het ras en de verdere
ontwikkeling, dank zij het ontstaan
van kynologische belangstelling. Op
22 april 1899 verenigden zich in
Karlsruhe liefhebbers van de gebruikshond en op deze vergadering
werd besloten tot oprichting van de
„Verem für deutsche Schaferhunde
(SV),: de vereniging die m betrekkeiijk korte tijd uitgroeide lot de
grootste speciale vereniging ter wereld. Twee mensen hebben zich
bijzonder verdienstelijk gemaakt
daarbij- Arthur Meyer. die de stamboomfaoekhouding verzorgde maat
kort na de oprichting overleed, en
Max von Stphamtz. die ruim dertig
jaar zijn vereniging op onnavolgbare wijze heeft geleid. Zijn stan•daardwetk „Der deutsche Schaleihund in Wort und Bild" heeft zeer
veel bijgedragen tot een beter begrip voor de herdershond.
(Gegevens grotendeels oniltfiitl aan
een jubileumboek, uitgegeven in
1%-t UT herdenking van het 50-jarig
bestaan vtin <te Utrechtse Duitse
Herdenhonden Vereniging)

men kunnen aan ae orde komen.

De informatiebijeenkomst vindt plaats
van 20 tot 22 uur in de Foyer-zaal
beneden van De Egclantier, Gasthuisvest 47, Haarlem en wordt gehouden
onder auspiciën van de Werkgroep
Psycho-sociaal van de Kommissie Lichamelijk Gehandicapten Zuid-KenncDe onderwerpen woiden in onderling merland.
overleg door de deelnemers bepaald en
kunnen variëren van „hoe g;1, ik met Voor nadere inlichtingen of opgave kan
mijn handicap om?" tot ,,is de direkte men terecht bij: Ellen Moulim, tel
omgeving van de gehandicapte ook (020) 657238 en Bodil Blokker, tel
gehandicapt?" Ook praktische proble- (023) 285114.
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OPRUIMING

Van producent naar consument!
Daarom vers en voordelig: aardappelen, groente, fruit,
dip, boerenkaas, eieren, peulvruchten enz.

Bintjes 25 MO 7,50 • Srenes 25klio9,75
pracht middenmaat CflX U OrSfHJB kist vol a 15 kilo

Uil*»* w

TE KOOP GEVRAAGD:

slechts 7,50 - Spruitkool k,io1,50
Witlof küo 2,95 • Heeri,|ke Comice handperen
k>io 1,50
DOK uw voordeel, koop b//

CONSUMENTENBOERDERIJ
OP 15 JANUARI
begint onze uitverkoop.

Uweg 997/hoek Kruisweg, Hoofddorp.
Geopend wo. t Irma.

EXTRA PROCENTEIS!, voor vaste
kliënten.
De kortingen kunnen zelfs oplopen
TOT 50%

TOT ZIENS
Philipsen mannenmode
Haltestraat 40 - Zandvoort

DE TELEGRAAF

eengezinswoning
met 2 slaapkamers (type 2002 B) in
Wallenborgstraat,
Pater Damiaanstraat of
Florence Nightingalestraat.

vraagt met spoed een

AKTIEVE AGENT
-f- BEZORG(ST)ERS

Maandags gesloten.

voor het agentschap HOOFDDORP.
Zeer aantrekkelijke vergoeding
*•gratis R.P.S.-spaarregeling.

Pantalons

Inlichtingen:
dhr. Mulder - Graan voor Visch 18516
Hoofddorp - Tel. 02503 -1 66 27

Uitstekende kwaliteit handgekloofd

OPEfoSHAARDHOUT

Jacks en

Langbrandend en spa! vrij.

bv haariems hardhout
Prinsessekade 53. Haarlem of Rijksweg 343,
Santpoort, telefoon 023-375381-314107
Grote zak 8,00

vanaf

i

l

S

gordijnstof

TE KOOP IN ZAND VOORT
van particulier

Per kub. mu. 80,-

Twéékub. mtr. thuisgebracht vanaf

190,-

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
il

Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem
Tet. 023-322609
is bijna 10 jaar gevestigd.
Daarom hebben wij voor u vanaf heden een
(van maandag t/m vrijdag)

speciaal wintermenu
I8

Raadhuisstraat 92 - Heemstede
Tel. 023-28 61 82

- goulash-soep stokbrood
- gemixte grillplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- palacinka warm flensje met koude roomvulling

14,50
Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort.
Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken.
Wij zijn de gehele week geopend.
Voor reserveren:
Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur.

KLEINE WONING
nabij centrum.
Jnd.: garage, hal, toilet, douchecel;
1eet.: woonkamer, slaapk., keuken met
balkon. Gestoff., en gasverwarming
pfus enige extra's.
Vraagprijs f 90.000. (Brieven onder nr. 492 bur. v. d. blad.

SAUNA
BOUWES
PALACE
Sportmassage, pedicure,
zonnebarik op afspraak,
Sauna dag. geopend van
14.00-22.00 uur,
's zaterdags van 11.0017.00 uur.
Burg. v. Fennemapleln
Tel.02507-l 3871.
Ingang hotel.

ATTENTIE!
Bent u in 198112 54 of
25 jaar getrouwd?, dan
krijgt u van
PROFICIAT EXPRESS
een pakket aangeboden.
Belt u dan onze hostess
Mevr. v. Beem
Tel. 02526-73461.

OPPAS
gevr. v. woensdagavond 19.45-24.00 u.
2 kind.(3jaar/baby.
Tel. 02507-15195.

Te koop gevraagd

Marklin treinbaan
mag uitgebreid zijn.
Tel. 023 - 241928.

Onze nationale vliegtuiginaustrie
heeft 'n uitstekende naam als
ontwikkelaar en producent van
vliegtuigen voor korte en middellange afstanden Metgioeiena
sukses worden de Fokker toestellen
over de hele wereld ingezet
Ci oei van het personeelsbestand,
met name op de produktieaf oelmgen. is daarvan het gevolg
Daarmee wordt een extra oeroep op
het kader gedaan Vandaar deze
vakature
Voorman In de afdeling
„Verspanlng"
,,verspamng" is binnen Fokker 'n
belangnjke afdeling Met grote
nauwkeurigheid worden er vitale
vliegtuigonderdelen geproduceerd
Het afwerken van verspaande
prcdukten is evenzo precisiewerk
In een van de aparte groepen
,,nevenbewerking" is'n 'l 5-tal
mannen en vrouwen verantwoordehjk voor die
afwerking boren, tappen,
opmaat schurenenz
Voor deze groep zullen

wu een tweede groepsleider
aantrekken Hij zal zich specifiek
bezighouden met het inwerken van
nieuwe, veelal jonge mensen
HIJ draagt kennis over en begeleidt
hen tijdens de inwerkperiode.
Ook werkmotivatie behoort tot zijn
taak
De kandidaat
Op een bepaalde opleiding letten we
niet zo Veel belangrijker is het,
dat U een ruime ervaring in het bankwerken kombmeert rnet duidelijke
leidinggevende kwaliteiten
Omgaan met mensen en het overdragen van kennis heeft Uw interesse

De sollicitatie
Met belangstelling zien wij Uw reaktie
tegemoet Fokker BV,
Personeelszaken nr. 152/80/RP,
Postbus 7600,1117 ZJ Schiphol.
Een psychologisch onderzoek zal

een van de

selektiemiddelen
zijn

HANDSCHOENEN
skai
14,35
HANDSCHOENEN
teer, v.a
49,60
WANTEN,leer ....54,50
WOLLEN SJAALS
van Yamaha
24,50
HELMMUTSEN
v.a
6,95

49.75

Joegoslavisch restaurant tr\J

LA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285.285
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.
Maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145, Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

kolberts
Kostuums

99.75
149.75

Overhemden
en truien

24.75

Op al onze niet-afgeprijsde artikelen
gedurende de uitverkoop

10% korting

ik zou buiten willen werken, in
de havens, aan de grens of op een
vliegveld, veel afwisseling, mensen
om me heen...
Dat kan bij de DOUANE, maar dan moet U op 1 september 1981 minstens 18 en niet ouder
dan 27 jaar zijn. Ook moet U goede ogen hebben (een bril behoeft geen bezwaar te zijn).
Misschien heeft U een MULO/MAVO-diploma; dat kan een aanbeveling zijn, maar is niet
vereist. Ook als U dit jaar eindexamen doet kunt U dus solliciteren.
Heeft U belangstelling?
Solliciteer dan naar de functie van

douane-ambtenaar

(mnl./vrl.)

De opleiding voor deze functie zal gedurende de eerste 4 maanden plaatsvinden aan
het Douane-opleidingsinstituut te Elspeet, alwaar U intern zult verblijven. Deze opleiding
start 1 september 1981.
Het salaris bij indiensttreding:
18 en 19 jaar f 1753,- per maand
20 en 21 jaar f 1838,- per maand
22 en 23 jaar f 1931,- per maand

24 en 25 jaar f 2048,- per maand
26 en 27 jaar f 2118,- per maand.

Daar komt nog bij een vakantie-uitkering van 7'/j%. Daar kunnen nog bijkomen een toelage voor onregelmatige dienst en een eventuele tegemoetkoming in de pensionkosten.
Na een volledig kosteloze opleiding (totale duur ± 2 jaar) volgt benoeming tot assistent (maandsalaris max. f 2530,-) met promotiemogelijkheid tot assistent A (maandsalaris
max. f 2800,-). Daarna zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput, maar dat hangt van Uw
capaciteiten af.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van
vacaturenummer 1-0002/3944 (in linkerbovenhoek
van brief en enveloppe) en uw huisadres met
postcode, zenden aan cie
Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1.
Correspondentie-adres:
Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage.

Hoofddorps
Bromfietshuis
Concourslaan 21
HOOFDDORP

Tel. 02503 - 1 4 9 07

Rijksoverheid

Kunstgebit stuk?
Klaar terwijl u
wacht!
Cspopcnd nMJndDq l m
vrijdag 9 00 lol 11 30 uu'
en 13 30101 16 30uui

R. Leeseman
Hosmarifn 60. Uithoorn,
lel 02975 6 54 74

:

£>'$•':•

F

OPENHAARDBLOKKEN
Gebr Sweers, Hoveniers
bedrijf, boomrooibedrijl.
Hoofddorp
Voor particulieren en bc
drijven
Tel. 023-284894. b.g.g.
282043 of 338608.
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EUROTEX BLIJFT AAN KOP

verlies in enerveren
HILLEGOM - De SC Hong Kong is er
niet in geslaagd om de aanval op de
koppositie van Eurotcx met succes af te
ronden. Een meer aanvallend Hong
Kong moest, na een enerverende strijd,
zijn meerdere erkennen in het Anistcrdamse Eurotex, 3-4.
De Zandvoorters namen van het begin
af het initiatief en waren enkele malen
dicht bij een doelpunt. Een schot van
Menno Visser werd door de doelman
weggestompt voor de voeten van de
aanstormende Richard Kerkman, die
met een niet toegestane sliding van
scoren werd afgehouden.
Koploper Eurotex liet in deze fase zien
dat het niet voor niets de leiding heeft
in de interregionale zaalvoetbal-hoofdklasse. Met goed opgezette aanvallen,
waarbij de bal van voet naar voet ging
kwam het soms gevaarlijk voor het doel
van Eddy Steffers. In de 15e minuut
was Steffers bij zo'n aanval volkomen
kansloos. 0-1.
Enige minuten later was het wederom
raak, toen een goede dieptepass uitstekend door een Eurotex-aanvaller werd
afgerond, 0-2. Hong Kong bleef vechten voor een gunstiger score, maar te
individueel spel verhinderde dit vooralsnog. Toch kwamen de badgasten
nog voor de rust op 1-2, toen wel een
goede combinatie werd uitgevoerd.
Marcel Schoorl werd aangespeeld en

Autorit
Sandevoerde
ZANDVOORT - De autosportvereniging Sandevoerde organiseert op zondag 25 januari een eenvoudige autorit
op het systeem Bolletje-Pijltje. De rit is
' uitgezet door de heren J. en F. Draijer.
Lengte van de rit is 25 kilometer, die
met een gemiddelde snelheid van 17
k m / u u r dient te worden gereden. De
hele route is uitgezet in de gemeente
Zandvoort.
Start eerste deelnener 13.31 uur, vanuit
het clubhuis van voetbalvereniging
Zandvoort 75.
' Dit clubhuis is gelegen in het binnenk
terrein van het circuit. Het is gemakke" lijk te bereiken via tunnel Oost en dan
" rechtsaf.
Dit is weer het eerste evenement van
het nieuwe jaar en telt tevens mee voor
het clubkampioenschap van de A.S.V.
Sandevoerde. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ10,—, leden ƒ l,— korting.
Gelegenheid tot inschrijven vanaf
12.45 uur in genoemd clubhuis. Voor
meer inlichtingen kan men zich wenden
tot de volgende telefoonnummers:
02507-13729 of 02507-16179.

hakte de bal direkt door naar Eddy
Vastenhouw die vrij voor de doelman
scoorde.
Er volgde een sensationele slotfase van
de eerste helft. Een aanval van Hong
Kong werd besloten met een schot op
de paal en de daaruit voortvloeiende
tegenaanval van Eurotex werd eveneens besloten met een knaller op de
paal. Nadat een Eurotex-speler wegens
twee achtereenvolgende overtredingen
voor twee minuten naar de strafbank
werd gezonden, werd de druk van
Hong Kong nog groter. De gelijkmaker
kon niet uitblijven en het was Chris
Jongbloed, die met een verrassende
punter 2-2 op het scorebord bracht.
Na de rust een zelfde beeld. Een meer
aanvallend Hong Kong en een uitgekookt spelend Eurotex. Beide doelmannen weerden zich prima in deze
fase en voorkwamen met spectaculaire
reddingen enige doelpunten. Na tien
minuten nam Eurotex toch weer verrassend de leiding. Een goed uitgespeelde aanval werd op fraaie wijze
afgemaakt, 2-3. De Zandvoorters waren geenszins aangeslagen en bleven
met aanvallend spel zoeken naar een
opening in de defensie van de gasten.
Wederom was het Chris Jongbloed die
voor de gelijkmaker zorgde. Een van
richting veranderd schot verdween onhoudbaar achter de Eurotex-doelman,
3-3.
Met nog vijf minuten te spelen was de
spanning te snijden. Hong Kong wilde
meer dan een gelijkspel en nam daardoor wat risico's. Een misverstand in
de Zandvoortse defensie bood Eurotex
de kans om uit te breken. Van deze
gelegenheid profiteerde het dan ook
bekwaam, 3-4. Met nog enige minuten
te spelen haalde coach Bert Leijenhorst, doelman Steffers naar de kant en
zette een extra aanvaller in. Er volgde
een sensationeel slot. Het doel van
Eurotex kwam onder een waar bombardement van schoten en kopballen te
staan. Steeds echter, stond de keeper
of een verdediger op de goede plaats

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

BEVERWÏJK - Door een kleine 2-1
nederlaag is Zandvoortmecuwen de leiding in de derde klasse D kwijtgeraakt.
Concurrent Beverwijk liet de Zandvoorters met Jege handen naar huis
gaan en nam de koppositie over.
Zandvoortmeeuwen trad aan met een
vier-vier-twee-systeem en wist zich in
de eerste helfl de betere kansen te
scheppen. John van der Zeijs, Chris
Jongbloed en Hans Schmidt hadden
echter geen «eluk met de afwerking.
Na dertig minuten namen de Zandvoorters eindelijk de leiding. Een pnma voorzet van Frans Makkau werd
beheerst door Pieter Keur afgerond.
0-1.
Beverwijk trok hierna ten aanval, maar
in eerste instantie was de verdediging
van de kustbewoners onvermurwbaar.
De rust leek aan te breken met een 1-0
voorsprong voor de Zandvoorters,
doch vlak voor het rustsignaal werd het
1-1. Een vrije trap van de Wijkers op
het Zandvoortse doel werd onvoldoende weggewerkt, waarna Wolterman

Eén van de vele goede spelmomenten die de wedstrijd Hong Kong-Eurotex kenmerkte. Foto Europress Nieuw
Vennep.
om een bijna zeker lijkend doelpunt te
voorkomen.
De toch wel verdiende gelijkmaker bleef
uit, waardoor Hong Kong de aansluiting met Eurotex verloor. De achterstand is nu vier punten geworden, doch
in de zaalvoetbalsport is tot de laatste
kompetitiewedstrijd altijd van alles mogclijk.

ZANDVOORT - Op zaterdag 17 januari aanstaande zal van 13.00-17.00
uur een ruilbeurs worden gehouden,
georganiseerd door ,,De Verzamelaar". Ditmaal in het clubgebouw van
de vereniging in de Roggestraat 21 te
Haarlem-Noord.
De toegangsprijs bedraagt een kwartje,
geruild kunnen worden: oude ansichten, postzegels, munten, le-dag-enveloppen etc. etc. Inlichtingen worden
verstrekt onder telefoonnr.: 023" "~"
ZANDVOORT - Afgelopen dinsdag'is" 322149.
de fotocursus in Nieuw Unicum weef
gestart. Deze cursus, die iedere dinsDenkt u aan de opruiming!
dagavond wordt gegeven, staat onder
Hoe eerder u bent des te
leiding van Henk Tromp en duurt van
betere koopjes heeft RADIO
19.00 tot ± 22.30 uur.
PEETERS voor u. Hebben we
Het cursusgeld bedraagt ƒ 20,— voor
niets
van uw gading dan
tien lessen. De cursus staat open voor
maken we gewoon iets voor
een ieder, die graag iets wil leren over
u in de opruiming.
fotograferen, ontwikkelen, afdrukken,
vergrotingen etc. ,
RADIO PEETERS
Belangstellenden kunnen zich nog meiHaltestraat 56
den bij Nieuw Unicum, afdeling SWK.

Fotocursus
Nieuw Unicum

ZANDVOORT - De handbalsters van
ZVM zorgden, in een zeer goed gevulde
Pellikaanhal, voor een uitstekende prestatie door het hoger geklasscerrde Tonegido met 16-9 terug te wijzon. De heren
kwamen wat minder uit de verf en
behaalden moeizaam een gelijkspel (166) tegen KIC. Een belangrijk punt
verlies, aangezien koploper IJmond
geen fout maakte.
De Zandsvoortse dames verkeerden jl.
zondag in een voortreffelijke vorm, en
speelden de beste- wedstrijd van dit
seizoen. Tonegido werd over alle linies
overklast. Reeds in de eerste helft nam
ZVM afstand. Met goed opgezette
aanvallen en door het uitvoeren van de
systemen bouwde ZVM aan een comfortabele voorsprong, 9-4.
Tonegido trachtte in de tweede periode
wat terug te doen, maar de ZVMdames raakten geenszins in paniek.
Goed verdedigen en koelbloedig rondspelen van de bal, deed ZVM geen
moment in gevaar komen. De voor-

Bij opening taveeme 'De Bomschuit'

'Laet ons wèlweze met elkssi

Zandvoort - Aan de vroegere schippers van de bomschuitcnvloot uit Zandvoort herinnert nog altijd de vaak in de
badplaats gebruikte zinspreuk „Laet ons wèlweze met elkander", en dit zinnetje wordt dan ook gebruikt op de placeniats
in de pas geopende tavterne ,,Dc Bonischuit" van Yvonne en Boisdewijn Duivcrivoorden.
Een etablissement in de Halteslraat dat op vrijdag 2 januari bijzonder feestelijk weid geopend, want Boudcwijn of
Bobo, is in het dorp zeker geen onbekende. Niet alleen is hij de overbekende Prins carnaval van de „Scharrenkoppen",
maar ook heeft hij jarenlang in de horeca gewerkt. Nu hij en zijn vrouw zelf een restaurant hebben geopend, was er op
de drukbezochte receptie dan ook veel belangstelling uit deze branche.
Tavernee ,,De Bomschuit" is anders dan anders, en de nadruk ligt zeker op de historie van Zandvoort. Niet alleen
werden door het Genootschap Oud Zandvoort balken van een bonischuit in bruikleen afgestaan, ook de bonischuilclub
stond een model af, dat nu als blikvanger fungeert. Door de heer Steen werden de nostalgische placemats ontworpen, en
de foto's en platen uit het Zandvoort van 1900 verlenen de zaak een eigen sfeer.
Uiteraard is het menu ook aangepast. Zo is er als specialiteit bij de voorgerechten liet ,,bonischuitje" en ook de ..steak
bomschuit" mag er zijn. „Een knap stuk vlees met alles er op en er aan", zoals Bobo zegt, en zeker niet duur (ƒ 22,50).
Bovendien kan de huiswijn, een rode en witte bordeaux „Pierre Baptiste" il ƒ 17,50 per fles, iedere toets van kritiek
doorstaan, want die is uitstekend.
Uiteraard kan men ook vis eten. de kaart telt verschillende visgerechten, die anders zijn dan anders. Mocht men daar
ook geen trek in hebben, dan zijn er altijd nog de kip-specialiteiten. Keuze genoeg.
Voor wie eens een tafel wil bespreken in De Bomschuil en wil genieten van een uitstekend voedsel, een persoonlijke
bediening in een karakteristieke sfeer, moet zeker naar Yvonne en Boudewijn, geopend vanaf donderdag- t / m
maandagavond van 16.00-24.00 uur. De keuken blijft geopend tot 23.00 uur. Het adres is Haltestraat 58, tel.
02507-16928.
. .
r
Foto: nRob Langereis.
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sprong werd echter steeds groter. De
geschapen kansen werden met prima
schoten afgerond e'n de 16-9 einduitslag
was dan ook geenszins geflatteerd te
noemen.
De doelpunten waren van: Truus
Drayer 5, Erna Duker 4, Astrid Moolenaar 3, Elly Bol 2, Annie Trouw 2.

Heren
In deze slechte doch wel zeer spannende wedstrijd mocht ZVM met het
gelijke spel de handen dichtknijpen.
De gehele wedstrijd werd tegen een
achterstand aangekeken. In de slotfase
kon alsnog de gelijkmaker worden
geproduceerd.
In de eerste helft wilde het al niet
vlotten. KIC gaf goed partijj en zette
de Zandvoorters bij rust op een 6-7
achterstand. Na de rust leek de strijd
snel in het voordeel van de bezoekers
beslist. KIC liep verder weg van' het
stroef draaiende Zandvooitse team.
Halverwege deze periode was de stand
opgelopen naar 9-13. ZVM kwam in de
slotfase toch nog terug. Ko Schouten
scoorde uit enige break-outs voor de
doelpunten, waardoor ZVM aan een
dreigende nederlaag ontsnapte, 16-16.

,Cum
ZANDVOORT - The Lions hebben geen
revanche genomen op het hoog geplaatste Orca's. voor de eniye weken geleden
nederlaag. De Zandvoorters gingen ondanks heftig verweer ruim ten onder.
76-119.

Derde klasse B KNVB:
Beverwijk
Zandvoortmeeuwen
Kennemers
Velsen
HBC
Halfweg
VSV
DEM
WSV'30
KIC
DIO
TYBB

ZANDVOORT - Peter Koopman.
trainer van Academy for Asian Fighting Arts heeft vrijdg 9 januari jl. zijn
studie aan CIOS met succes bekroond. Hij behaalde, als beste eindexamenkandidaat het ClOS-diploma
..niet lof'. Een uitstekend resultaat.
dut hij heeft kunnen behalen dank zij
de steun van zijn vrouw, vrienden en
bekenden.
Inmiddels is hij al begonnen aan zijn
specialisatie in judo- en recreatiesport.

Lions trad Orca's onvervaard tegemoet. doch het klasseverschil was te
groot. Reeds in de eerste helft namen
de gasten een beslissende voorsprong.
29-58. In deze eerste fase was het
\ooral John Epker die voor de produktie zorgde.
Na de rust gaf Lions eveneens goed
tegenspel, maar zij kon niet verhinderen dat de achterstand langzaam aan
steeds groter werd. Pini Schon schoot
wel met scherp in deze fase. doch het HEEMSKERK - TZB is door een
moes! te vee! van hem komen. Aange/ien Fians Stiphout geblesseerd raakte nieuwe nederlaag dicht bij de onmoest Pim Schon te veel werk verrich- dcrste plaats terechtgekomen. Inter
Heemskerk bleef de Zandvoorters
ten.
Toen de m de tweede helft goed op niet 3-2 de baas. Slechts EHS staat
dreef zijnde Henk Macnack, uit het no» onder TZB. doch zij hebben een
veld werd gestuurd was er helemaal wedstrijd minder dan de Boys gegeen kans meer voor Lions.
speeld.
Topscorers Lions: Ptrn Schon 26, Henk
Macnack 18. John Epker 14.
Ondanks de nederlaag kan TZB terugzien op een goede wedstrijd. De badgasten luidden over het algemeen het
betere \ a n het spel. doch hadden pech
dat twee zuivere doelpunten om onbegrijpelijke redenen werden afgekeurd.
In de eerste helft nam Inter Heemskerk
v r i j snel een 2-0 voorspiong. Een steiker TZB liet /ich tweemaal veirassen
door een snelle counter. Nog \oor de
pauze kwam de spanning terug, dooi
een tiaai doelpunt van Ron /.wemmei.
2-1.
N.i de uist opnieuw ecu .umallend
TZB om zodoende de achterstand teniet te doen. Maar als zo vaak viel er
George Bokstijn exposeert
een doelpunt geheel tegen de verhouding in, aan de andere kant. Doelman
zeefdrukken, blockprints
Puls was kansloos op een inzet van een
en tekeningen.
Inter Heemskerk aanvaller, 3-1.
Zaterdag 17 januari, 1600
De Zandvoorters gaven zich nog niet
uur, is de opening.
gewonnen en Ah Bol gat TZB^weer
moed door 3-2 te scoien. TZB bouwde
aan een groot overwicht maai liet zat
FONOTHEEK
niet mee. Schoten net naast of door de
Openingstijden:
keeper gehouden en twee afgekeurde
maandag 19.00-21.00 uur
doelpunten onthielden de Boys van de
verdiende overwinning.
vrijdag 15.00-1700 uur
vrijdag 19.00-21.00 uur

Dames

De TZB-dames traden slechts met acht

Dat achter de wolke tóch de zon
schaint, vind ik in deze sombere,
donkere daegc maer 'n schraele
troost.

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Velsen.
14.30 uur. Sporlpark Vondellaan.
Spaarnevonels-TZB, 14.30 uur.
Zaterdag: " Zandvoort'75-KIC, 14.30
uur, Sportvelden Circuit.
ZAALVOETBAL
Donderdag: Pressofoon-Nihot, 19.45
uur, Prinsenhal Heemskerk.
Maandag: Rinko-Beauty, 19.45 uur.
Sporthal Hillcgom.
Nihot-Figec, 21.25 uur, Sporthal Hiliecom.

spceisieib aan legen net tfeenistceuse
RCH 3. Na twintig minuten moest de
strijd echter gestaakt worden toc'n een
Zandvoortse door een blessure uitviel
en met zeven speelsters mag niet verder
gespeeld worden.
De acht dames deden het in die twintig
minuten toch zeer goed. De stand was
nog steeds 0-0, waarbij vooral keepster
Francis Swaan met enige goede reddingen opvallend werk verrichtte.

schitterend inschoot.
Direkt na de pauze was het 2-1. Wederom werd een vrije trap de Zandvoortcrs funest. De Bcverwijker Knoop
kopte zijn ploeg naar een 2-1 voorsprong. Zandvoortmeeuwen trachtte
tot de gelijkmaker te komen en dirigeerde daarbij aanvoerder-laatste man
Kees Bruin naar voren. De druk op het
Beverwijkse doel werd wel groot maar
de defensie gaf geen krimp.
Zandvoortmeeuwen gooide alle ballen
hoog voor de pot en dat was niet zo
verstandig omdat de lange Bevetwijkse
verdedigers weinig moeite hadden met
de?e taktiek. Met zwaar verdedigend
werk en met het lukraak wegtnippen
van de bal hield Beverwijk stand. In
deze fase zocht Zandvoortmeeuwen te
weinig de vleugels op waardoor er een
soort trechter in het midden ontstond
waar niet doorheen te komen was. Op
de helft van de kompetitie is de spanning bijzonder groot. Zoals de ranglijst
laat zien zijn er maar liefst zeven
kandidaten voor de bovenste twee
plaatsen.

Tweede klasse HVB:
SVIJ
Vogelenzang
Renova
CBS
Spaarnevogels
Spaarnestad
Schalkwijk
Inter Heemskerk
DSC'74
TZB
EHS

11-16
12-16
10-13
11-13
9-12
10- 9
H- 9
11- 9
10- 7
10- 6
9- 4

Bridgenieuws
ZANDVOORT- De adempauze van 2
weken rond het Kerstfeest en de jaarwisseling heeft de strijdlust bij de
spelers van de Zandvoortse Bridge
Club niet in het minst getemperd. Er
werd op woensdag 7 januari jl. in de 4e
(en voorlaatste) wedstrijd van de 3e
competitie weer fel om de punten
gestreden. De hoogste score behaalde
de fam. Jurriaans in de A-lijn 63.54%.
Nauwelijks van de B- naar de A-lijn
gepromoveerd of de fam. Jurriaans
heeft zonder blikken of blozen de 3e
plaats in de algemene rangschikking
voor zich opgeëist. Daarentegen maakte de fam. Smink - blijkbaar geheel uit
vorm - met slechts 29.17% een enorme
duikeling en belandde daardoor op de
onderste plaats in de A. lijn. In de
B-lijn gebeurde ook iets opzienbarends.
De dames Dröse-Van Gellekom- lange
tijd sukkelend in de laagste regionen pakten 63.43% en klommen van de 7e
naar de 2e plaats. De fam. Berrier met
een score van 51.85% werd 3e maar
bleef onbedreigd in het algemeen klassement no. 1. De heren Mulder SmidStor deden het ook uitstekend: zijn
werden 2e met 56.48% doch slaagden
er desondanks niet in hun positie in het
algemeen klassement te verbeteren. Zij
bleven op de 5e plaats staan. In de
C-lijn gaat de fam. Peeman onverstoord verder met hoog te scoren. Ook
deze keer werd zij één met 56.55% en
in het totaal klassement kwam zij
daardoor nog sterker aan de kop te
staan. Het gelegenheidskoppel, de dames Berghoff-Slor eindigden op de 7e
plaats met 47.629!'. Desalniettemin behield mevr. Berghoff met haar echte
partner, mevr. Stocker, de 2e plaats in
de algemene rangschikking. De fam.
Veldhuizen is van slag af; zij behaalde
slechts 37.509e en zal aan het einde van
deze competitie wel weer terug moeten
naar de D-lijn, waar zij amper 4 weken
geleden juist vandaan was gekomen. In
de D-lijn herhaalt zich al geruime tijd
hetzelfde beeld. Mevr. Van Ackooy en
haar partner hr. Ipenburg werden weei
eens no. l met 60.58%, direct gevolgd
door de fam. Hoogendijk als no. 2 met
58.65^. Het zullen zonder enige twijr'el deze twee paren zijn. die voor de
zoveelste keer naar de C-lijn promoveren. De t.tm. Baan die op de ?e avond
van deze 3e comptetitie nog zo triomfantelijk als eerste eindigde met
64.58°<, moest dit keer met heel wal
minder tevreden zijn; 43.279Ï was di
magere oogst en daarJoor moest zij u,
het algemeen klassement weer van de
3e naar de 4e plaats zakken.

een fijne baan bij

MULTIMARKTEN B.V.
Wij hebben plaats voor enkele

leeftijd 16tot20iaar,
Hierbij gaan onze gedachten uit naar vriendelijke,
intelligente jongelui, die na een gedegen opleiding
in staat moeten zijn op een accurate wijze
onze klanten van dienst te zijn.
Kom eens langs
of bel gerust met onze bedrijfsleiders.

Dirkson, Zandvoort 02507 -1 46 41
Dirkson, Nieuw Vennep, 02526 - 8 60 25
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Winter-en ski-jacks

50% korting

Tenniskteding-Shorts-Shirts-Rokjes

50% korting

Div. soorten voetbal- en sportschoenen

30-40% korting

Badpakken - Bikini's - Zwembroeken

25-40% korting

Gicom regenpakken

20% korting

REKREATIE

Ski-pullies met rits nu

25,00

Raadhuisstraat 86-88
Heemstede
Telefoon 023-283213

Div. soorten trainingspakken

20-50% korting

Lederen ski-of winterhandschoenen nu

32,75

Met ingang van 5 januari 1981 jl. is voor de gemeenten in
IJmond en Zuid-Kennernerland een nieuwe regeling voor
het ambulancevervoer van kracht geworden.
De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemeriand regelt het ambulancevervoer in de volgende
deelnemende gemeenten: Bennebroek, Beverwijk,
Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en
Zandvoort.
De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemerland is gevestigd in Haarlem.
Oe nieuwe telefoonnummers zijn:

ONGEVALLEN/SPOEDVERVOER
023-319191
BESTELD VERVOER
023-319277

van het nieuwe jaar

Vanaf 5 januari 1981 jl. worden rechtstreekse
aanvragen om vervoer bij de ambulancevervoerders
verwezen naar de C.P.A. Kennemerland.
Oe directeur van de C.P.A. Kennemerland.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
KENNEMERLAND

«É&t^Vfii
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Oe STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
„'t Huis aan de Poel" is een verzorgingstehuis voor 300 bewoners met een
ziekenafdeling voor 28 personen.

11

pe'P'&.en
MU2£2f 17 '

Voor deze ZIEKENAFDELING vragen wij een gediplomeerd

verpleegkundige A (m/v)
(in volledig dienstverband)
Onze belangstelling gaat uit naar een verpleegkundige met enige jaren
ervaring, die bij afwezigheid van de leidinggevenden van de afdeling
kan waarnemen.
Hij/zij zal mede zorgdragen voor de begeleiding en verzorging van de
zieke bewoners alsmede de bewoners in huis, indien nodig.
Salariëring is • afhankelijk van opleiding en ervaring . volgens de C.A.O.
voor Bejaardentehuizen.
P.G.G.M.-pensioenregeling is van toepassing.
Schriftelijke sollicitaties te richten
aan/of eventuele inlichtingen te
verkrijgen bij het Hoofd Ziekenafdeling, mevrouw Zr. A. Bol,
Populierenlaan 21,1185 SE
Amstelveen. Tel. 020 - 419351.

DÏRKSQR! SUPERMARKT
TUINWEQ3B - HOOFDDORP
vraagt voor haar afdeling SLAGERIJ een

winkeljuffrouw

•*&«"

PEOICURE
MANICURE SALON
MEVROUW
G. Hammlnga

-«i

bij drogisterij-parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7.
tel. 02507 • 12327
Betandtfing volgens

voor vrijdag en zaterdag.
Wij bieden een goed salaris en een
prettige werkkring.
Heeft u belangstelling? Belt u dan onze
heer Boot, tel. 02503 • U127.

Ürf

SPORTHEMDEN

HANDWERK

eiken tafels

Wij maken «• voor o

ZELF

BOUTBAWDEL C. IVIOOU B.V.
PULSLAAN 5, TEL. 244609

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spc>d"pl,t<il, lal
werk en lijslen. Wandkut^leycls, hnc-tr.
vouwrekies elemuntssysluem plankilrdyeri,,
traphekjes Alle soorten lijmen, klein ij/cr
waren
Verf. Louvredeuren, edelfineer,
binnendeuifn, saloondeuren, ijereedschap
Kortom zoveel mogelijk voor de DOE HET
ZELVER.
Zaterdag'» gt-upcnd tot S uur 's Maandt-g s
gesloten 's Midd,jy:> v.m 12 30 1 30 uur gesloten

JACKS EN JASSEN STERK IN PRIJS VERLAAGD!

Zie ome

iveuwe cot/cctic
Schaghelstraat 27
Haarlem
telefoon 023-327019

Officiële
Volvo-dealer
H. P. Kooijman
bv
Jtandvoort
Brederodestraat 8
Tel. 02S07 - 1 32 42
Ook voor diveist;
merken inruil julo 'i
kMMH VOlVQMM

AALSMEER

Kruisweg 2a
Vri|dag koopavond
(ook woensdag
de hele dag open)

AMSTELVEEN
Rembrondtweg 419
Bus 65 en 66

holle Laan Walcheren

Donderdag koopavond

centrum voor herenkonfektie
Donderdag
koopavond

*AMERSFOORT
*AMSTELVEEN

Opt uimmg start 15 januari

*DENHAAG *ZAANDAM
*LEIDEN

Vrijdag
koopavond

*AALSMEER
*DELFT
*VEENENDAAL
*ALPHEN A/D RIJN *PURMEREND
/

De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

R A N D M A D I ' l Hl K \ U L - >
1/itiu.vtsier •. au:
e-msieciisL C o u i a i i i
cuM.1 < "
• Had hoc > c Sloiciisc ( o i i ' a n i
* AaKnuxTtict ( u u r . n i '
* Uithoornst- 1 n u r . i n i On- \\ L
• SirecNhlad'IX' Romlc \ C I K I
Haojükuniour

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

letejoon D2V77 - J h J I i

41E JAARGANG NO. 3 ED.-S

Dit zijn de belangrijkste oplossingen die worden voorgesteld in de
,,samenvatting van de eerste drie
rapporten verkeersstudie zuid-kennemerland". Daarnaast worden
hierin een groot aantal andere (globale) oplossingen genoemd, die een
einde moeten maken aan stagnatie
en filevorming van verkeer op drukke recreatiedagen op de trajecten
naar de kust. Die stagnatie en filevorming gaat zoals bekend gepaard
met soms enorme parkeerproblemen in de kuststrook van Zandvoort en Bloemendaal. De Commissie Knelpunten in de Wegenstructuur in Zuid-Kennemerland heeft er
mee ingestemd dat de resultaten
van de verkeersstudie, die Buro
Goudappel en Coffeng B.V. heeft
verricht, in openbare bestuurlijke
discussie worden gebracht. Dat betekent dat de onderzoeksrapporten
besproken zullen worden in com-

DONDERDAG 22 JANUAR11981

GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT - TEL. 02507- l 71 66-OPLAGE 3400 EX.

Oplossing verkeersproblemen in
ZANDVOORT • Legalisering van vele thans in Zandvoort aanwezige illegale
parkeerplaatsen en het invoeren van een parkeer beheersingssysteem, zullen
de parkeerchaos in deze gemeente moeten ordenen. De Boulevard Barnaart
tussen de kom van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee moet worden
gereconstrueerd door onder meer een enkelstrooks vrije busbaan te
realiseren en het oversteken van voetgangers veiliger te maken. Tussen
missies e/of raden van provincie,
gewest en gemeenten. Verwacht
wordt, dat eind dit jaar de commentaren van de verschillende bestuursorganen binnen zullen zijn. Dan

kan de basis worden gelegd voor
een rapport „Uitwerking eerste fase".
De eerder genoemde knelpunten.

Zandvoort-noord en de Zandvoortselaan (ter hoogte van de Herman
Heyermansweg) zou een nieuwe verbinding moeten komen, evenals een
wegverbinding naar de Frans Zwaanstraal. Voor het langzame verkeer zou
de voormalige trambaan bij Zandvoort benut kunnen worden om het
fietspad, dat al van Aerdenhuut tot Bentveld over deze trambaan loopt, door
te trekken naar de badplaats.

die onder voorzitterschap staat van
gedeputeerde drs. J. v;m Dis Hzn.,
besloot in 1978 een adviesbureau in
te schakelen om te onderzoeken op
welke manier een goede doorstro-

ming over het bestaande wegenstelstel kan worden verkregen van hel
recreatieverkeer van en naar de
kust (Zandvoort en Bloemendaal),
zodanig, dat het verkeer in de Haar-

lemsc agglomeratie daarvan zo weinig mogelijk hinder ondervindt. De
commissie kwam tot dit ini'iatief ah
gevolg van de aanwijzing van de
minister van volkshuisvesting en

ruimtelijke ordening (1974) die inhield. dat geen nieuwe wegen naar
Zandvoort mogen worden aangelegd.
Adviesburo G.C. heelt nauw sarnengeweikt met de Werkgroep
Verkeerstechnische Oplossingen.
waarin rijk, provincie, de gemeenten Haarlem. Heemslede, Bloemendaal en Zandvoort. de Kamer
van Koophandel, NZH, NS zitting
hebben. Deze werkgroep gaat m
grote lijnen akkoord met de oplossingen die B.G.C, heeft voorgesteld
(vermeld in eerder genoemde .samcnvattmg van de drie rapporten),
te weten: parkeerbeheersing, verkeersbeheersing en het opheffen
\an knelpunten.

(Zie ook pag. 5}

OHDERNEMCR VERBAASD OVER KRANTENBERICHT

tekens bij exploitati
gsgebouw De
ZANDVOORT - „Dat verenigingsgebouw „De Krocht" in de toekomst zal worden
geëxploiteerd door de firma Homex BV, is nog de vraag. De exploitant zelf is het
voorlopig niei eens met het voorstel van het college, zoals dat op de commissievergadering van financiën begin deze maand werd behandeld. „ De voorwaarden
zoals die door het college in het voorstel zijn genoemd, ondermeer het verlenen van
een garantie voor het verlies tot een maximum van ƒ 10.000,-, zijn wél een geheel
andere intrcpretatie van mijn voorstel dan ik voor ogen had", aldus de
woordvoerder van Homex BV, de heer Wim Drogtrop.

"Een garantie voor
het verlies tot
/ 10.000,- is door
ons niet gevraagd"
,.Bovendien zijn er nog enkele dingen
waarvan wij niet op de hoogte waren
ten tijde van de aanbieding. Zo heb ik
in het Zandvoorts Nieuwsblad gelezen
dat het in de bedoeling ligt dat er vast
iedere zaterdagavond een bioscoopvoorstelling in De Krocht zal worden
gegeven; ook dat de grote zaal door de
gemeente zal worden beheerd, was ons

nisch benaderd.om eens op papier te
zetten hoe wij de exploitatie van het
gebouw zagen, als wij het weer op ons
zouden nemen. Dat is gebeurd en het
eerste dat wij dan horen, of liever uit
de krant lezen, is dat wij de exploitatie
zullen gaan doen „onder nader o vereen te komen voorwaarden" en vooral
dat laatste is voor een zakenman wel
Op de commissievergadering werd wat vaag".
door de heer Aukema medegedeeld
dat, hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was geweesi dat de gemeente Opzet
zelf voor exploitatie van „De Krocht" Het blijkt ook dat Homex BV het
zou zorgen.'men hiervan had afgezien, college duidelijk hee/t laten weten dat
omdat dit waarschijnlijk een bedrag rnen niet van plan i's opnieuw te werken
van rond de anderhalve ton per jaar in de verouderde bar en slechte keuzou vergen. Daarom werd een adver- keninrichting. Voorgesteld werd dan
tentie geplaatst waarin belangstellen- ook dat dit vernieuwd zou worden,
den werden uitgenodigd te reflecteren. geraamde kosten zo'n ƒ 35.000 Homex BV zou één der gegadigden 40.000,-. Het door Homex BV ingezijn geweest.
diende exploitatie-overzicht laat een
„Het maakt natuurlijk niet zoveel ver- nadelig saldo zien, daarom werd door
schil, maar de werkelijke gang van deze vennootschap gesteld dat men
zaken was wei iets anders" aldus deze eventueel voor de exploitatie van het
horecaman.
gebouw zou kunnen zorgen, mits de
„Met de Party Service hebben wij gemeente een ondernemerswinst van
enkele jaren voor de exploitatie van minimaal IQ&van de omzet zou kunnen
„De Krocht" gezorgd. Ik moet eerlijk garanderen, en dat is natuurlijk heel
zeggen dat het wel een schip van bijleg iets anders dan de door het college
is geweest. De boel daar was dermate voorgestelde „garantie voor het verlies
verouderd, dat er meer geld bij moest tot een maximum van ƒ 10.000,-".
dan dat er winst werd gemaakt. Wij „Uit ondernemersoogpunt is de exploiwaren dan ook van plan met de exploi- tatie van ,,De Krocht" geen aantrekketatie te stoppen, doch zijn op verzoek lijke zaak. de grootste lastenpost zal
van het college doorgegaan tot mei
1979, gewoon om het seizoen af te
maken.
Wij waren niet van plan om in de „De
Krocht" terug te keren, nadat de gemeente het pand had aangekocht. Op
verzoek van het gemeentebestuur hebben wij een soort van exploitatieoverzicht gemaakt toen ons daarom
werd gevraagd, zodat de gemeente enig
inzicht kreeg in de exploitatie van een
dergelijk gebouw. Later zijn wij telefo-

zijn de personeelskosten voor beheer,
part timers en schoonmakers. Wanneer
dan nog de zaterdagavond, in Holland
dé avond voor bruiloften, feestjes en
recepties, vervalt, ja dan zullen wij
toch nog eens om de tafel moeten gaan
zitten", aldus de heer Drogtrop.
Overigens gingen niet alte commissieteden akkoord met het voorstel van het
college. De heer Flieringa behield zijn
stem voor, omdat hij het niet juist vond
dat de gemeente participeert in een
commerciële aangelegenheid. De huisarts vroeg zich af of het wel mogelijk is
om jaarlijks een juist exploitatiercsul- „The Millers" tijdens de officiële opening van Club Perroquet in Hotel Keur in de Zeestraat te Zandvoort up zaterdagavond
taat te krijgen.
17 januari 1981.

Bij opening Club Perroquet

optreden van

ZANDVOORT - Meer dan driehonderd gasten waren aanwezig bij de officiële hoogtepunt op deze avond.
Plannen heeft het voorlopig bestuur
opening zaterdagavond 17 januari van Club Perroquet, die in de benedenzaal van Pieter Joustra sprak een enthousiasl genoeg, zo wordt er een modeshow
Hotel Keur in de Zeestraat een gastvrij onderkomen heeft gevonden.
openingswoord waarin hij zei aan te verwacht, meer jazz-orkesten en films.
nemen dat iedereen zich in deze ,,huis- Club Perroquet is geopend vrijdag
..The Miliers" in originele bezetting Scott spontaan voor een gastoptreden kamer van Zandvoort" thuis zou voe- 16.00-20.00 uur, zaterdag van 17.00zorgden voor een jazzy sfeer, die werd zorgde. Samen met Suzy Möller zong len.
03.00 uur. zondag van 15.00-01.00 uur
verhoogd toen de aanwezige Milly zij nog enkele nummers, een ongekend Club Pcrroquet, die voor het eerst haar en maandagavond van 19.00-02.00 uur.
deuren opende op 4 januari jl., telt al
zo'n kleine honderdvijftig leden, dit tot
groot enthousiasme van het voorlopig
bestuur.
Langs de Vloedlijn
Maandagavond is men gestart met de
„duizenddingen-avond". hetgeen inhoudt dat men deze avond van alles en
nog wal kan doen in de club. Er is
ruimte voor sjoelers, kaarters, schakers. terwijl ook hei nieuwe biljart
werd ingewijd door Gudo Maas, een
goede bekende in biljartkringen.
Bovendien werd hel nieuwe Chinese
.raag m zou dienen deze aan een aantal tussen sociaal-culturele aktiviteiten spe! .,Yatzee" gefntroduceerd, en was
voorwaarden moest voldoen.
voor niet-aktieven en het bestaande ei een demonstratie met ..back panv
werk: een gespecificeerde begroting en nwn".
toelichting, plus bijzonderheden over Zondagmidd.is: aanstaande wordt ei
Voorwaarden
de mensen die hier zullen gaan werken een tilm veitoond. terwijl belungsielEen volgende aanvraag zou onder an- (met bijzonderheden inzake leeftijd, lenden en leden heler de datum 31
hv'n /wakke geest is als een microdere voorzien moeten t\\n van een geregistreerde uitkeringsgerechtigden januari kunnen aanstrepen, want dan
scoop, die nietige zaken vergroot.
opgave van de personen die behoefte enz. en/.)
wordl ei een ..kleintje carnaval" i>emaar grote dingen niet kan opnehebben aan sociaal-cultureel werk. plus
men Loid Chcsterticld flh94vieid met de Hisgenvangers uu Haateen programma van de behoefte waarin Trefcentrum
lem. Prins Bobo en Raad van Elt zullen
moest worden voorzien.
aanwezig zijn mei hun huisoikest de
Bij dit programma moesten deugdehj- ,,V"an een afzonderlek advies- en tref- Kwallentrappers.
ke opgestelde en gespecificeerde be- cenlrum voor werklozen; zoals door
grotingen van de kosten worden opge- het comité wordt bedoeld kan geen
geven;
spiake zijn", aldus het college in haai
Er diende inzicht verschaft te worden advies aan de raad. ,.!let sociaalin de aard van de beoogde aktivitciten, cultureel werk vooi wei K. loze n dient
de verantwoordelijke leiding en de tijd namelijk zoveel mogelijk te worden
welke aan het programma zou worden ondergebracht in de bestaande voorziebesteed;
ningen en akliviteiten. De extra kosten
die daaraan verbonden zijn, vallen in
Bovendien zou het Werklozen Comité principe ondei de rijksbijdrage voor
dan rrjoeteii onderzoeken in hoeverre sociaal-cullureel werk voor .,met-nktiesamenwerking mei gemeenten uil do ven"
tegin mogelijk /ou zi|n
V» aar in hel M.>eia.il-uilluiee! plan bij/ondere aandacht dient te worden geAanvraag
schonken aan groepen, die in situaties
In hel schrijven van het comité van van maatschappelijke achterstand vernovember 1980 wordl jan deze eisen keren, zal ook hel werk van hel Werkvoorbijgegaan, terwijl ook niet wordl lozen Comité in de welzijnsplanning
voldaan aan de door CRM gestelde worden meegenomen", aldus hel cnlleeisen ten aan/ien hel verkrijgen vooi ge. De plunvooibeieidmgscommissie
een rijkssubsidie voor dit werk. Een voor specifiek welzijn heen het Wei kdergelijke aanvraag moei onder meei lozen Comité reeds benaderd mei hel
bevatten:
verzoek de nodige gegevens te veropgaven van de bij het project betrok- Mrekken. ..Omdat onder de 1X4 werkken instellingen, adres van de accom- lozen 49 WW-uitkeringsgerechtigden
modüüi' waar de aktiviteiten zullen vallen, zal voor toepassing van art. 36
worden uitgevoerd, alsmede het tijd- van de WWV het advies van de coinstip waarop men denkt hier te werken. missie werkloosheidsvoorziening dieHaarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) l tel. (023) 3126 55
Eveneens wordt de inhoud van hel nen te worden gevraagd", aldus hel
programma gevraagd, de verhouding college in haar advies aan de raad.
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -

College rea
op

Rmbtad
\ Dorpsstraat 8, Aalsmeer.
;^i .•':" telefoon
Wethouder Aukema: „Exploitatie door
gemeente te kostbaar"

02977-28411
Wijkraad
Nieuw Noord

niet bekend. Wij hebben dan ook een
onderhoud met het college aangevraagd, omdat wij nu wel eens precies
willen weten waar wij aan toe zijn", ZANDVOORT - Op maandagavond
aldus de heer Drogtrop.
26 januari wordt in het wijkcentrum 't
Stekkie in de Fahrenheitstraat in Zandvoort het voorlopig bestuur voorgesteld
Andere voorstelling
van de Vereniging Wijkraad Nieuw
Uit het gesprek met de woordvoerder Noord.
^van de vennootschap Hemox blijkt ook Deze avond begint om 20.00 uur. Alle
"dat de wethouder een andere voorstel- inwoners van Zandvoort Nieuw Noord
ling van zaken heeft gegeven.
worden uitgenodigd deze avond naar
het Stekkie te komen.

ongeval
ZANDVOORT - De 78-jarige heer
H. Panhuis is donderdagmiddag 15
januari bij een aanrijding in Zandvopri om het leven gekomen. De
bejaarde heer stak de Burgemeester
Engelbertsstraat over op het moment dat een bus kwam aanrijden.
Een botsing was niet meer te vermijden.
Ongeveer een kwartier na de aanrijding, omstreeks half vijf, is de heer
Panhuis terplaatse overleden.

Expositie in
Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om
14.30 uur zal kunstlithograaf Aart van
Dobbenburgh in 't Pakhuys van Nieuw
Unicum de tentoonstelling openen van
Henk Schoone.
Deze leerling en assistent van Van
Dobbenburgh werkt bij de NBM, maar
is in zijn vrije tijd een begaafd lekenaar. Hij exposeert tekeningen en
aquarellen. Het Pakhuys is dagelijks
geopend van 13.00-17.00 uur, de tentoonstelling is te zien van 24 januari
t / m 6 februari aanstaande.

ZANDVOORT - Voorlopig staat het
College van B en W nog afwijzend
tegenover het verzoek van het Wcrklozen Comité Zandvoort, voorzieningen te
treden dat ook in de badplaats sociaalculturele akliviteiten kunnen worden
uitgevoerd.
Het college is van mening dat vooralsnog afwijzend beslist moet worden omdat de relevante gegevens ontbrrken.
Wél zullen de sociaal culturele uktivitciten voor niet- (beroepsmatig) aktievcn
in de welzijnsplanning worden opgcnomcn, maar dun moet wel op tijd de
nodige gegevens verstrekt worden aan
de planvoorbercidingscommissie.
Een rijksbijdrage toor sociaal-cultureel
werk voor werklozen, (boven de normale rijksbijdrage sociaal cultureel werk)
kan worden aangevraagd vóór 1982,
indien de aktivitciten voor werklozen in
het plan en programma zijn opgcnomen.

Eerder verzoek
Reeds in 1975 werd een eerste aanvraag door hel Werklozen Comité ingediend voor het inrichten van een advies- en trefcentrum voor werklozen.
Nadat de commissie van werkloosheidsvoorziening zich m 1976 reeds
meerdere malen had beraden over hel
plan om te komen tot een deigelijk
centrum is deze zaak na een briel van
het Comité van november 1976 opnieuw in deze commissie behandeld.
Men bleef echter bij het reeds ingenomen standpunt. Op 26 april 1977 besloot de gemeenteraad eveneens het
verzoek af te wijzen. Men stelde zich
op het standpunt dat. wanneer het
Werklozen Comité opnieuw een aan-

Scott

ozen Comité
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Op 15 j a n u a r i 1981 overleed ten gexolge \ a n
een noodlottig ongeval mijn vader, on/c hioer,
zwager en oom

Onze ouders

..o NOOlG?
Nu kleurenpasfoto's

SPEELGOED

Jaap en Mien Seysener

Hendrikus Panhuis
weduwnaar »an A. K. Kuncis

Drager van het oorlogsherinnenngskruis
met de gesp.
op de l e e l t i j d van 78 jaar.
Namens de familie:
\V. P A N H U I S

waren 50 jaar getrouwd. Dit wilden ze in de
familiekring vieren.

voor de prijs van
zwart-wit pasfoto's!

10 tot 50% korting

Wij kinderen wilden dit toch ook wel even naar
buiten laten weten.

/ANin OOR l, Pa-sjBC l, n.n 10
Corr -adres. li.-uelscU.in 4h2, llrt.ua.

En klaar terwijl u wacht!

ook op alle merkartikelen.
O.a. Playmobil - Lego - Marklin

FOTO BINOELS

Raadhuisplein 15, Zandvoort

paarlaarsteeg 8 haarlem
tel. 312473

Fok Seysener
Hetty Scysener-Benjamins
Jan Seysener
Mia Seysencr-Schmet?
Jack - Mirella
Brendebol
Poppcdein

De uitvaart heejt intindd(.'[>>

(geschikt voor o.a. rijbewijs en legitimatie
bewijzen)

Tussen Koningstr. en Grote Houtstraat,
bij de Grote Markt.

„Shell Duinzicht"

bekendmaking

ELLEN CATS
gediplomeerd hondcmrimstcr
liefdevolle verzorging
van uiv hond

De buraemeestpi van Zandvoort
.
bekend, d<;t me! ingj/ic; van CG jonujn l 93 J
gedjier.dc 14 dagen t<.r gemeente^tcietane,
bureau volkshuisvesting en runnteli|ke
ordening, voor een iedPr ter inzage liggen
de volgende bouwplannen
1
2
3
4
b.

Ir. Fricdhnffntein 10, Zandvoorl,
irlcfoon 12713

uiibieiding woning Paradi|sw<_g J A
verbouw woning O o s t e r p j i k i t r a a t 4 \
uitbreiding woning Oojterparl^fraat 63
oplichten dakkapel Koning,tra.n 8
uitbreiding Biamenl.ian J

AUG. v.d. MME

Gedurtnae de termijn van do term. jgeleggmg
kan een ieder schriftelijk bi] burgemeester en
wethoudeis beiwaren tegen deze bouwplannen indienen.
Zandvoort, 14 januari i c )31.
De buigemeester voornoemd.
H. Machielien.

v

Haltestraat 69 - Zandvoort
BOETIEK VOOR 2e HANDS
DAMES- EN HERENKLEDING
Inbrengdagen maandag'en dinsdag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor verkoop alle dagen geopend
van 13.00tot U.OQuur.

prestatie -™
verbetering^^f
door optimale^
voeding

Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".

• isostar
• opbouwdrank
• proteïn puur
• power back
• müsli reep

U kunt uw auto overdag slecht
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

kVERSTEEGE
Kerkstraat 18

Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 15186

P. TIMMER
Dr. C. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 13287

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

SHELL STATION „DUINZICHT•ff

G. Kol

Zeestraat 30 - Zandvoort
Huur. verhuur en beheer van woningen,
appartementen en vakantieverblijven.
vraagt:

flats voor aanstaand
zomerseizoen.
De verhuurders worden geen kosten in
rekening gebracht.
Zandvoorts Housing Service
selecteert de huurders.
Inlichtingen:
Dagelijks van 9.30—12.00 uur.
Telefoon 02507-14696.

dubo

Schuitengat?
telefoon 13112

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD

Zandvoorts Housing Service

Auto - brand - leven
alle verzekeringen

etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD

opruimmgskoopjes

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

PLAYTEX

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat61 -Telefoon 1 53 51.

geeft geweldige korting op:
KORTING

Drogisterij - Reform

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

* Alle cross your
HeartBH's
* Niet te geloven
panties
* Niet te geloven f(|c ftft
panty corselets... 15,00

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos

A. RITMAN

Haltestraat B
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23

Fteinwardtstraat20. telefoon 02S07 -14365.

RESTAURANT
BEHANGER
STOFFEERDER
BEOOENMAKER

(met of zonder rits).

i ©Dl©

J. v.d. BOS

COUPONS
KAMERBREED
40-50% KORTING

KROON

Kerkplein 8 - Zandvoort,
telefoon 02507-13599.

Haltestraat 55, Zandvoort.
Vraagt voor directe indiensttreding:

Bilderdijkstraat 5
Tel. 13796

9

Uw adres voor
elast. kousen, panlies, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisten]

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

commis de rang
* demi chef de rang
ô
aide de cuisine
9
commis de cuisine
• casseroiier
Telefoon 02507 -13599, vraagt u s.v.p.
naar dhr. of mevr. Van Houten.

SENSATIE!

KOOP U RUKU!

Dit was nog nimmer te koop.
LET OP!

m Uitzonderlijke koopjes n
• met kortingen tussen

Koor al uw bruiloften en partijen

ing
tapijt

10 en 50%

Paviljoen „De Yijverhut"
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

400 CM BR.

(uitgezonderd fietsen)

JA, U LEEST HET GOED'

4 KLEUREN

l Alfred Abbenes j
H

Winkelcentrum Nw. Noord

•

Ei

Pnsteurstraat 10, telefoon 16533,

H

__

Zandvoort.

__

94.-

! dubo
GED. OUDE GRACHT 100 - HAARLEM TEL. 023-315402

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Van Zandvoort Noord tot Zandvoort Zuid Aart Veer voor groente en fruit
Grote Krocht 23, Zandvoort, telefoon 02507-14404.
Nu nog...

DBK
MATRAS

Fraberg boetiek
Grote Krocht 20b
telefoon 02507-18539
VRIJDAG KOOPAVOND

Grote baal

KATTEBAKVULLING
plm. 18V4 kilo

16,00

plm. 9 kilo

10,50

Juist in donkere dagen
breng f een bloemetje
zoveel gezelligheid en sfeer.

15 cm, 80 x 190

139,-

Heeft u het al gelezen
bij Fraberg moet u wezen.

Hef Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

LEER EN BIJOUTERIEËN

GSOTE KROCHT24
ZANDVOORT.

RAUWE PENS
per pond

UföO
Aanbieding:

hoogsBaper

Profiteer nu van ome
zaterdagse aanbiedingen

90x190 cm
uit voorraad leverb.

TROPISCHE VISSEN en PLANTEN

259,-

WEZENBEEK

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

Grote Krocht 28 • Zandvoort

Rijwielhandel BOS

Wij kunnen u bieden:
K De bekende witte Mertedessen
x Mercedes Old-timer 1935 type 320
x Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4
paarden
Ook in combinatie mogelijk

Empo,UiMaGicom,KaMwff,
Motobecane, Kyoso en dhr

Taxi Centrale

Grote Krocht 27. telefoon 12964

Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Grote Krocht 18. Zandvoort
'ZandvoorlscUan 140 - Heemslede
Tel. 02507.12600-17588.

Uw adres voor:

Boek en kantoorboekhandel

korting

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF

voor o.a.

kJndomjwielefL Tevons
KlS-steutebenrice en
rijMMteriiuiir
•

Opruiming bij
't Luif eitje
10 tot 50%

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN

Grote sortering

eiken plavuizert
tafels

Aanbieding:

garderobekast
(wit) 170x80x50 cm

125,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

Vertrek vrijdag 20 februari:
10 dagen MARIA ALM (busreis): Gasthof Moserwirt,
2-pers. kamer, bad of douche/toilet, halfpension, v.a
559,- p.p.
10 dagen ZELL AM SEE (busreis): Hotel Waldhof,
2-pers. kamer, douche/toilet, halfpension, v.a
579,- p.p.

189,Het Kastenhuis

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

'T LUIFELTJE
Grote Krocht 26. Zandvoort, tel. 1 74 23

DE LAATSTE
QPRU1MINGSKOOPJES!! i
Vrijdag koopavond
Grote Krocht 19, Zandvoort.
telefoon 02507-17878
.open: vanmaandag 13,00uur tot zaterdag 13.00 uur

modieus en comfortabel
>1

DE

KANTOORARTIKELEN

Vertrek zaterdag 21 februari:
& dagen REITH {busreis): op half pension-basis

ROOKWAREN
STAATSLOTEN

reeds v.a....-;
8 dagen FÜGEN (busreis): op halfpension-basis,
reeds v.a

415,- p.p.

^*^3MH9R3* "'

GLffSBRIL
TOPMODE 81
Optiek Slinger

519,- p.p.

TOTO/LOTTO

Gedipt, opticien

REISBUREAU
KERKMAN|

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag hoopavcmci.

y; : i

Grote Krocht 20. Zanrtvodrt .vf" ' - '- '.
telefoon 02507 12560" ' ''*•£•*. .

j 's mofgans g«b»»cht. 's middag» al schoon

WOIMINGRUIL HOOFDDORP

AUTOBEDRIJF

Zandvoort bv
! Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 801
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur. [
zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur.

Zeestraat 26,2042 LC Zandvoort, telefoon 02507-14497
b.g.g. 16621

ZONDAGS GESLOTEN.

*-

Visbarbeque

170x97x60 cm
'A leg % hang

op diverse breigarens.

VOORDELIG DOOR 1981

KOOP NU VOORDELIG
BOEKEN IN DE UITVERKOOP!

Hang- en (egkast
met schuifdeuren

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol
Beh. ook voor verzorgings/bejaardentehuizen. Beh. op afspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.

Aangeboden: mooie grote eengezinswoning,
4 slaapkamers, eiken keuken, grote badkamer,
voor-en achtertuin enz. Huur f 545,- per
maand met overname.
Gevraagd: ruime flat of grote bejaardenwoning, liefst Amstelveen of Haarlemmermeer.
Brieven onder nr.: 1954 bureau van dit blad.

MAAK UW OUDE OLIELAMP
WEER COMPLEET

Voor lanipekappen - glazen bollen - branders,
enz., naar:

IN DE OUDE KAST
Antiek en Curiosa
T«in»eg «/o Dirkson - Hoofddorp
Tel. 02503 - l 64 57
Geopend vr/jdayiniclrlay. vriirtavaiondenzateidug

Telefoon 02507-13871

UW ADRES VOOR:

Een nieuwe overheerlijke specialiteit welke wij u vanaf vrijdag
23 januari kunnen serveren.
Een aantal nieuwe, speciale sausen vergezellen een keur van vissoorten o.a. zalf en forel hetgeen een welkome afwisseling
kan zijn. De geserveerde bijgerechten zorgen er nog weer extra
voor dat de visbarbecue als een
waar feestmaal in uw herinnering achter blij ft.

DÉ PUUR

MAZDA
Ook voor uw

SCHADES

in centrum Zandvoort
voor vrouw met
2 kinderen.
Huur tot plm. f 500,per maand.
Eventueel ruilen
voor mijn huurflat.
Brieven orid rtr. Z 494
aanbur. v. d. blad.

INBOEDELVESLi
Op donderdag 29 januari 's morgens 10.00 uur in het veilinggebouw DE WITTE ZWAAN
Dorpsplein 2.
T.o.v. Deurwaarder H. Terhoeven te Hadrlem.
Waaronder zal worden geveild:
Wandmeubels, slaapkamers, linnenkasten, div. eethoeken, losse tafels, T.V.-toestellen,
Perzische kleden, textiel, piano, salontafels, mahonie secrétaire, schilderijen, stencilmachine,
koelkasten, gasstellen, tuinbank, bromfiets, verder zeer veel klein goed.

Gevraagd:

UIT FAILLISSEMENT

winkelmeisje en part-timer

OPPAS

Topslagerij VREEBURG

gevraagd, woensdag
van 13.00-17 00 uur en
donderdag 15 00 21 00 uur

Haltestraat 54 - Zandvoort.
Telefoon 02507 -12451.

Inmiddels bekende kwaliteit
ook bij deze nieuwe specialiteit.

Woonruimte
TE HUUR GEVRAAGD

Collectie houten beelden, horeca materiaal enz. en^.
Kijkdagen: Maandag 26 en dinsdag 27 januari van 10.00-18.00 uur,
Inlichtingen dagelijks telefoon 1216*.
Veilingmeester
S. Wateidrinker

Telefoon 02507-16584

Telefoon 02507 -12023
Viaagt per 1 februari a.s.

A utobedrijf

*\/7 VERSTEEGE
PEUGEOT

BF!mtuU

ZAI\IDVOORT 02507 - 12345

kamerpersooeei
voor de ochtenden.
Per l maan a.b.

B. V.

Pakveldstraat 21
Postbus 126
2040 AC Zandvoort

TALBOT

personeel

RANDSTAD PUBLICA l ItS 3 4/b

U kent toch onze
onvopryvaardel ij ke
kwaliteitsgarantie:
NIET GOED, DIRECT
UW GELD TERUG
Geldt dus ook voor ons
eigen merk

250 gram, vacuüm
gemalen.

ROOD
MERK
KWALITEIT

LEEUWEZEGEL

BU AANKOOP VWM 2 PAKKEN

KUIP
5OO gram

0.2 LITER
HOUDBARE

GROOT PAK
GROEN

STUUK

PLANK

kwaliteit voor n
scherpe prijs

royale bus

traploos verstelbaar
in elke gewenste hoogte

IVSOUWENSTR'JHPLANKJE

STOOM
STRUKUZER

De ideale hulp voor het
strijken van mouwen.

m«t ruim w«t*rrM«rvoir «oor het ttomtn.
Thermottaat instelbaar voor dhrorie joorten watgo«d en voorzien van a«n handig»
w»t«rverjtulïor voor "pnrsaoed".

DONDERDAG 22 JANUAHI laai

RANDSTAD PUBLICATIES 5

Remedial
teaching
Ondanks de aandacht die in hel lager
onderwijs en met name in de LOMscholen besleed wordt aan kinderen
met specifieke (aalmoeilijkheden, blijken deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs vaak nog voor grote
problemen te staan.
Met name in het MAVO, HAVO en
VWO, waar het ondervijs voorname'
lijk verbaal gericht is, dreigen deze
leerlingen, ondanks voldoende verstandelijke capaciteiten, op deze
moeilijkheden vast te lopen.
Er blijkt de laatste jaren een groeiende aandacht voor dit probleem te zijn,
hetgeen blijkt uit meer aktiviteiten
binnen de landelijke werkgroep van
remedial teachers en uit publicaties
zoals van het werk van Chr. Kuiper en
C. Weggetaar „Woordblind". Ook
neemt het aantal scholen voor voortgezet LOM-onderwijs toe.
Remedial teaching is onderwijs toegespitst op één leerling, omdat voor
ieder kind de problemen anders kunnen liggen.
Wordt op de LOM school deze vorm
van onderwijs gegeven voor kinderen
met leer en gedragsmoeilijkheden, in
het voortgezet, onderwijs liggen de
problemen vaak op het gebied van taal
(woordblindheid) en rekenen.
In het gewone voortgezet onderwijs
beperkt de aanpak zich echter tot
eigen initiatieven van enkele scholen.
Voor hel overige zijn de leerlingen,
die met taalzwakte kampen aangewezen op zelf te organiseren particuliere
hulp. Daarbij is de financiële drempel
en hel tekort aan remedial teachers
voor deze leeftijdsgroep een grote

Werkgroepen
vragen uitstel
inspraakprocedure
ZANDVOORT - De werkgroepen
Noord, Centrum en Zuid die zijn gevormd naar aanleiding van de in juni
1980 verschenen structuurstudie, hebbfen zich tot het college en de raad
gewend met het verzoek de door de
gemeente gestelde termijn van inspraak te verlengen.
Qorspronkelijk lag het in de bedoeling
dat de inwoners gelegenheid zouden
krijgen tot l maart, doch de werkgroepen wijzen er in hun schrijven op dat
eerst na de voorlichtingsavonden die in
ritovember/december werden gehouden, de inwoners op de inspraakprocedure hebben kunnen inhaken.
Gezien de uitgebreide problematiek
die in de structuurstudie/verkeersstudie aan de orde komt. vraagt een
>gtnvolle inspraakreakfje meer tijd dan
de gestelde termijn.
Overigens wordt door de werkgroepen
q'ok gemist een globaal inzicht betreffende de financiële consequenties,
waardoor, volgens de werkgroepen,
geen reële afweging tussen de verschil14nde alternatieven kan worden getnaakt.
f. Voor een goede afweging, moeten wij
inzage hebben in deze kosten", aldus
cfe werkgroepen die uitstel verzoeken
tbt l juni.

UNIEK PROJECT OP GERTENBACH-MAVO

'Remedial teaching' bel
óók in voortgezet onderwijs
ZANJJVOORT - In het schooljaar 1978*79 heen de Gertenbasch Mavo in
Zandvoort het initiatief genomen om een aantal lesuren voor brugklas en
tweede klas voor hulp een taalzwakke leerlingen te reserveren.
Op grond van de resultaten in dat eerste jaar is deze hulp in het jaar
1979450 voortgezet. Na twee jaar, kan men nu zo'n beetje de resultaten
beoordelen, bijschaven aan het lesprogramma, en zullen de eerste
vruchten (leerlingen die dit jaar hun einddiploma behalen) worden
geplukt.

tot de verbijsterende ontdekking dat
sommige leerlingen voor wal hun spelling betreft, niet veel verder waren dan
de tweede klas van de lagere school.
„Door remedial teaching zijn wij tot de
ontdekking gekomen, dat toch wei veel
leerlingen tekort is gedaan in het verleden" zegt de heer Nijboer. „Deze
kinderen werd vroeger vaak luiheid

De lerares van de Genenbach Mavo
die deze groep leerlingen onder haar
hoede heeft is mevrouw I. Zuidema-de
Bruijn, die omdat ze de vereiste akte
heef!, ook les kan geven op scholen
voor voortgezet onderwijs.
,,Ik heb mij in het onderwijs altijd
aangetrokken gevoeld tot de zogenaamde .buitenbeestjes" kinderen met
leer- en of gedragsmoeilijkheden. Omdat ik mijn akte heb. kan ik ook op de
MAVO-school les geven en daarom
deze leerlingen helpen. Ik vind het
bijzonder dankbaar werk", aldus mevrouw Zuidema. Deze lerares kwam
naar de Gertenbach Mavo op verzoek
van de directeur, de heer Nijboer, die
enkele jaren geleden met het initiatief
kwam deze vorm van onderwijs, kortweg remedial teaching genoemd, ook
op de Gertenbach MaVo te introduceren. Uiteraard met medewerking van
het gehele lerarenkorps, want een
nauw overleg tussen de remedial teacher en de overige leraren blijft een
eerste vereiste.

Gebleken is namelijk dat kinderen, na
de eerste moeilijke aanloopperiode,
soms zo enthousiast de r.m. lessen
volgen en hiervoor huiswerk maken,
dat zij de overige vakken verwaarlozen. Dan is zitten blijven aan het einde
van het schooljaar een feit. en de
teleurstelling groot, zowel bij leerlingen, ouders en leerkrachten.
Belangrijk is daarom het contact tussen "
ouders, de r.m. lerares en de overige
leerkrachten. ,,Het eerste jaar hebben
wij namelijk de fout gemaakt, dat ik
dacht dat alles goed ging met een
leerling om bij de rapportenbespreking
een heel ander verhaal te horen, bijvoorbeeld een dikke onvoldoende voor
aardrijkskunde,
geschiedenis etc.
Daarom is het contact nu ook veel
intensiever" aldus mevrouw Zuidema.

Krocht" heeft het Genootschap Oud
Zandvoort vrijdagavond jl. het 10-jarig
bestaan herdacht. Het bar slechte weer
ij'as er de oorzaak van, dat de zaal
Rechts matig, maar gelei op deze om•Jlandigheden toch nog redelijk goed
bezet was. Zware sneeuwval en stormachtige wind hielden kennelijk veel
ftiensen thuis. Die thuisblijvers hebben
wx-l veel gemist, want het werd een
gcnolvolli' en leerzame avond.

frettig programma
Het bestuur had een programma saliiengesteld. waarmee het publiek zich
kostelijk bleek te amuseren. Het werd
feeopend door de voorzitter van het
genootschap, ir. C.J. Wagenaar, die
enthousiast als altijd, speciaal wanneer
Eet gaat om instandhouding van het
Zandvoorl van weleer, de aanwezigen
hartelijk welkom heette, speciaal burgemeester H. Machielsen en de wéthouder van culturele zaken, de heer
K.C. van der Mije Pzn., beiden vergeïield van hun echtgenoten. Afvaardigingen van oudheidkundige genootschappen uit Katwijk en Heemstede werden
eveneens in dit welkomstwoord betrokJsen, waarna spreker onder meer meïnoreerde, dat het Genootschap Oud
Zandvoort zijn steentje had bijgedragcn om zijn doelstellingen in zo breed
.mogelijke kring bekend te maken. Men
«ad in de afgelopen tien jaren gesnuf•feld in de geschiedenis van Zandvoort,
gegraven in de Noprdbuurt en door
middel van allerlei aktiviteiten de
ideeën van het genootschap aan de
buitenwereld kenbaar gemaakt.
Vervolgens gaf spreker in het kort een
•opsomming van al hetgeen het genootschap in de afgelopen 10 jaar had
, 'beziggehouden en nog steeds bezig||t Ihoudt. Daarna had de vertoning van
'een 19-tal dia's plaats met strandgezich-ten uit vroegere jaren in Katwijk,
;Scheveningen en Zandvoort, waaronvfrer verschillende nog nooit vertoonde
.'beelden.
De secretaris van de Zandvoortsc
Bomschuitclub, de heer H.C. Bakker,
hield vervolgens een boeiende causerie

RJa driekwart eeuw
Een man. genaamd Boudcwijn(ji'
Begon in z'n jeugd, 't is geen
geintje.
Met hel vemen van vis,
En dat werd gewis
Een zaak van formaat, en gecti
kleintje!
Bovenstaande iirnmerick zou van
toepassing kunnen zijn op de heer
Boudewijn Duivenvoorden sr, die
dinsdag 20 januari 75 jaar geworden
is. Vrienden en relaties zijn daarom
uitgenodigd orn op woensdag 2!
januari tussen 17.00 en 20.00 uur
een toost bij hem te komen uitbrengen op zijn gezondheid in restaurant
Duivenvoorden aan de Haltestraat 1
no. 49. Ik feliciteer hem (al is hel
laat) van harte namens zeer velen
met het bereiken van deze mijlpaal
in z'n arbeidzaam leven. Hij heeft
er heel hard voor moeten werken en
werd van klein zakenmannetje een
van Zandvoorts meest bekende neringdoenden. die aan z'n kinderen
een prachtige zaak heeft nagelaten.
Mogen nog vele gelukkige jaren zijn
deel zijn!

Knotsenburg

Enthousiasme

Mevrouw Zuidema met haar leerlingen op woensdagmorgen in de Gertenbach Mavo.

verweten, terwijl dat toch zeker niet Zelfkennis blijkt een goede zaak. De
leerlingen moeten zich .bewust worden
het geval behoeft te zijn".
wat ze wél en wat ze nog niet kunnen.
Deze leerlingen zijn over het algemeen
Aanloopperiode
onzeker geworden, omdat de jaren in
Zowel voor de Gertenbach MAVO het klassikale lagere onderwijs slechts
leerkrachten als de leerlingen was de globaal hebben gevolgd, met de ervaaanloopperiode langer, dan werd ver- ring dat ze aldoor weer tekortschoten,
wacht.
zonder dat er oefenmateriaal beschikHet kostte moeite de leerlingen zover baar was, dat bij hun individuele nite brengen dat ze inzagen, dat ze huip veau aansloot.
nodig hadden. Ze wilden veel te vlug
en liepen graag over de moeilijkheden
heen. Ze konden slecht luisteren en Na ruim twee jaar kan men RU op de
vonden veel eenvoudige oefeningen Gertenbach Mavo terug zien op de
Selecteren
resultaten van het remedial onderwijs.
gek.
Deze zijn soms verbluffend. Zo zal dit
Bovendien
bleek
het
nodig
voor
elk
Omdat slechts een beperkt aantal uren
jaar door enkele leerlingen het eindexakind
een
apart
programma
op
te
stellen
voor remedial teaching beschikbaar
(er wordt gewerkt met groepjes van men worden afgelegd. „Ze staan er
was, was het belangrijk dat die uren
hooguit vier leerlingen). Pas na een goed voor en er is geen reden waarom ze
ook besteed zouden worden aan die
aantal
maanden kwam de motivatie van zouden zakken, en dat is toch een
leerlingen die er het meeste behoefte
resultaat om trots op te zijn" aldus
de
leerlingen
op gang.
aan hadden.
directeur Nijboer. En terecht.
Dit
betekende
niet
dat
in
de
r.t.
lessen
Op de MAVO-school beschikt men
al een duidelijke verbetering merkbaar
daarbij over de inlichtingen van de
was. Deze was er wel in de RT-lessen
lagere school, (deze worden in de regio
en het feit dat de leerlingen dit zelf
konden merken was oorzaak dat ze
gaandeweg steeds beter aan hun speciale oefeningen gingen werken. Soms
met het bovenvermelde resultaat (an- ZANDVOORT - Na 5 spannende weddere vakken vergeten).
strijden in de 3e competitie van de
Zandvoortse Bridge Club zijn de beslisTweede jaar
singen gevallen. Halverwege het seiNadat de leraren een aantal gegevens zoen staat de fam. Heidoorn als winterop een rijtje hadden gezet: namelijk zo kampioen bovenaan in de A-lijn. Dit
vroeg mogelijk ia hel jaar met deze paar is er in geslaagd op de laatste
speelavond de fam. Spiers nog juist
lessen beginnen:
regelmatig overleg tussen de remedial voorbij te streven. Dit laatstgenoemde
teacher en de talenleraren; bespreking paar moest thans genoegen nemen met
een tweede plaats met de fam. Coops
met de ouders:
RT-uren zo in het rooster plannen, dat als goede derde.
de leerlingen niet telkens dezelfde les- Onderaan in de A-lijn zijn twee paren
sen missen, die juist voor hun taalont- gedegradeerd, namelijk de fam. Smink
en de fam. Paardebek. Hun plaatsen in
wikkeling belangrijk zijn,
werd besloten ook in het cursusjaar de A-lijn worden ingenomen door de
1979^0 met de remedial teaching door twee paren die op de plaatsen één en
twéé van de B-lijn geëindigd zijn, te
te gaan.
Het aantal lesuren kon worden uitge- weten de fam. Berrier en de dames
breid, zo ook de groep leerlingen. Op Dröse-Van Gellekom. De heren Hulsgrond van ervaringen uit het eerste jaar kemper-Vulsma hebben het nét niet
kon een duidelijker en uitgebreider gehaald en blijven in de B-lijn. Niet in
programma van onderzoek, oefeningen de B-lijn hebben zich kunnen handhaven de dames Kerkman-Kiewiet en de
en huiswerk worden afgewerkt.
Het is namelijk belangrijk voor de heren Klomp-Loos. Zij zijn gedegraremedial teacher, maar vooral ook deerd naar de C-lijn en moeten nu
voor de leerlingen, om te weten waar stuivertje verwisselen met de fam. Peede tekorten en moeilijkheden van de man en de dames Keur-Schutte, die
bovenaan in de C-lijn geëindigd zijn en
leerling liggen.
derhalve voor promotie naar de B-lijn
in aanmerking zijn gekomen. SlachtofBedrijvigheid op het strand en de noordelijke boulevard in Zandvoort, met Resultaten
het in 1881 gestichte eerste Kurhaus met vier torens. Dit gedeelte Gebleken is dat de leerlingen heel goed fers van de harde vechtlust in de C-lijn,
behoorde tot „nieuw Zandvoort" gelegen ten noorden van het oude, op werken in een sterk gestruktureerd zijn geworden de dames Stor-Vallo en
de fam. Veldhuizen, die in deze lijn
een door afgraving en ophoging verkregen hoogvlakte van de voorste
uiteindelijk op de onderste plaatsen
duinenrij. Het terrein was 44 bunders groot, dat wil zeggen 2200 x 200
(Advertenties!
zijn terechtgekomen en een stap terug
meter.
moeten doen naai de D-lijn. Daar
Deze afbeelding komt uit de in 1882 door Tj. Holkema uitgegeven „Gids
stonden mevr. Van Ackooy en de heer
met platen voor Amsterdam".
[penburg aismede de fam. Hoogendijk
(voorpagina programmablad)
al geruime tijd klaar om naar de C-lijn
te promoveren,
over het werk van de Zandvoortse atwerking voldeed uitstekend en zo
Het gehele slagveld overziende moet
Bomschuitclub, die nu al enkele jaren kon van zeer mooie zang worden genoworden vastgesteld dat enkele gedegraop dinsdagavond in het Cultureel Cen- ten. Zonder meer mag dit ensemble
deerde paren eigenlijk beneden hun
trum haar werk verricht. Een fraai een aanwinst worden genoemd voor
kunnen hebben gespeeld. Zij zullen
exemplaar van zulk een schuit was in de onze gemeente.
zeker niet berusten in deze neergang en
zaal opgesteld. Een mooi uitgevoerde De heet Anth. Bakels vertoonde hierei' alles aan doen om weer terug te
brochure, het werk van deze vereniging na het tweede deel van de nog steeds
EXPOSITIE
keren naar de afdeling waaruit zij aan
op duidelijke wijze tonend in woord en niet voltooide kleurenfilm over Oud
het einde van deze 3e competitie geGeorge Bokstijn exposeert
geschrift, werd na afloop gratis ver- Zandvoort, waaraan „De Wurf' haar
wipt zijn. Wat de gepromoveerde pastrekt. Het ligt in de bedoeling, dat medewerking verleent. Ook dit tweede
zeefdrukken, biockprints
ren betreft kan men moeilijk zeggen
binnen afzienbare tijd het eerste model deel was een eclatant succes en het
en tekeningen tijdens de
dat zij slechte prestaties hebben gelevan een bomschuit ter plaatsing in het publiek genoot ten volle van bekende
uitleenuren tot en met
verd. Zij hebben - dank zij hun inzet Raadhuis aan het gemeentebestuur zal beelden langs het strand en in de
1'S februari
terecht aanspraak gemaakt op hun
worden aangeboden.
duinen. Deze film lijkt een bijzonder
promotie, hetgeen weer nie! wil zeggen
Het dames vokaal ensemble (het vroe- waardevol stuk Zandvoortse folklore te
dat de paren die in de diverse lijnen op
FONOTHEEK
gere Feelbea sextet), thans uitgebreid worden.
de derde plaats van boven geëindigd
tot 8 dames, waarvan er één wegens Nadat de dansgroep van „De Wuif'
Openingstijden:
zijn in gebreke zijn gebleven en niet die
ziekte afwezig was, verleende met een nog een aantal volksdansen had uitgemaandag 19.00-21 00 uui
strijdlust aan de dag hebben gelegd.
drietal optredens belangeloze mede- voerd in oud-Zandvoortse costuums,
Maar er moeten nu eenmaal in elke
vrijdag 15.00-17.00 uur
werking. Onder de bekwame leiding die op deskundige wijze werden toegecompetitie winnaars en verliezers zijn.
vrijdag 19.00-21.00 uur
van een nieuwe dirigente werd er bij- licht door Bob Gansner, werd deze
Welnu: felicitaties voor de gepromozonder fraai gezongen, waarvoor dit- avond met een kort dankwoord door ir.
veerden en nieuwe moed voor de gcdcmaal een aantal operettf.fragmenten Waeenaar afgesloten.
Prinsessewég /Zandvoort
gradeerdc paren.
K.Sr.
was opgenomen. Ook de technische
verstrekt via het leerlingendossier van
de zogenaamde continue begeleiding).
Daarin worden gegevens verzameld
over de vorderingen van de leerling
gedurende de vijfde en zesde klas van
de lagere school. Vaak geven deze .
slechts een globale aanduiding van een
taalprobleem of zijn niet volledig, zodat men nu nieuwe leerlingen toetst op
hun taalvaardigheid.
Op grond van deze toetsuitslagen die in
de eerste maand van het schooljaar
worden afgenomen met daarnaast de
lagere school gegevens en het oordeel
van de taalleraren gedurende de eerste
weken wordt een aantal leerlingen voor
de r.t. gekozen. Bij deze leerlingen met
zwakke' taaiprestaties wordt een veroere selectie toegepast, die met extra
hulp in het zogenaamde „steunuur
Nederlands" geholpen zijn, en die voor
remedial teaching in aanmerking komen.
,,Hoewel het om leerlingen met een
MAVO-advies gaat, kwam men soms

Biidgenieuws

Lustrumviering genootschap
in teken historie Zandvoort
ZANDVOORT - in gebouw „DC

programma mei korte laakjcs eri vee!
regelmatige controle. Het huiswerk
wordt aar) elk kind op zijn eigen niveau
ook weer met heel duidelijke instruktie
opgegeven. Het blijkt dat de kinderen
het huiswerk erg goed maken en zelf
om extra werk vragen, het liefst moeten ze daar iemand thuis bij kunnen
inschakelen.
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Als enige familie in Zandvoon
woont hier de familie Knotsenburg
(pa, moe en 2 kindertjes). Het is
een naam die maar zelden of nooit
voorkomt. Nijmegen heet in deze
carnavalstijd óók Knotsenburg! Er
zijn daar 35 carnavalsverenigingen,
met één Prins en een overkoepelend
bestuur. Dit bestuur is erachter
gekomen, dat Zandvoort de familie
Knotsenburg als enige in z'n midden
had en kwam daardoor op de lumineuze gedachte, de gehele familie
uit te nodigen voor een weekendfeest in Nijmegen, als gasten van
genoemde
Carnavalsvereniging.
Dat feest vond het vorige weekein-

.-J»'

de plaats. Het werden daverende
avonden met uitbundig feestvertoon. Ook de proclamatie van de
nieuwe Prins had toen plaats. De
familie heeft verschrikkelijk genoten van de allerhartelijkste omvangst!
Het was in alle opzichten knolsï

Aktiviteiten KNZHRM
Het bestuur van de Koninklijke
Noord en Zuid Hollandse Redding
Maatschappij
(K.N.Z.H.R.M.)
heeft voor de eerstkomende maanden de volgende aktiviteiten voor
het station Zandvoort vastgesteld:
zaterdag 28 februari, zaterdag 14
maart, zaterdag 28 maart en zaterdag 11 april oefening mei de reddingboot de Dr. S.L. Louwes. V'ertiek van het boothuis in de Thoiheckestraat om 9.00 uur 's morgens.
Maandag 27 april bijeenkomst in
het boothuis (besloten).

leuke nasleep
Met stijgende verbazing en u rot e
voJdoening heb ik de reactie:, ondetgaan die mijn mededelingen in hei
vorige nummer hebben lewecggi;bracht oven het in de muur gemelselde papier in een dei muren vj.n
garage Barnhoorn te Heemstede,
waar o.a. verscheidene Zandvoott•je bouwarbeiders 52 jaar geleden.
nl. in september 1928 een verbouwing uitvoerden en dit feit op de,v
wsjzc voor hei nageslacht vast Iepden. Vooral de oude Zandvoorteis
vonden hel bijzonder leuk en da!
was het ook. Leuk en interessant. Ik
ontving er vee! reacties op met nog
heel wat nadere gegevens, schriftelijk maar ook mondeling. O.a. van

'

•

-

'
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Jacob Koper (Jaap Piene). Van
Speijkstraa! 18, van Jan Molenaar
(Bonnie) en Henk Bluijs (de
Kr.iai). Door hun hulp en die van
verscheidene anderen kan ik thans
op dit artikel nog de volgende aanvullingen geven: Jaap Pierie vertelde mij. wel aan deze garage te
hebben gewerkt,, maar zijn naam
staat niet op het document, de
onderste naam was nl. die van zijn
vader. Die was metselaarsbaas, oitewel ..duizendpoter", óók een Pierie. De bovenste naam ...Cornelis
Koper 1 ' is een broer van zijn vader
(bijnaam Kees Baster). De 2de:
Willem Paak was ene Stompie en
diens broer Arie woont in de Oosterparkslraat 50. A. Drommel
woonde in de Koningstraat, hij was
getrouwd met een Belgische vrouw.
De 3e, 4e en 5e waren broers van de

vader van Jaap Pierie. A. Keur is de
vader van Piet Keur, welbekend van
Zandvoortmeeuwen en D. Halderman heeft de laatste jaren gewerkt
bij de firma Koning in Zandvoort.
Floor Koper en D. Halderman zijn
beiden nog in leven, doch thans
reeds meer dan 80 jaren oud. Het
zijn de enige twee nog levenden van
de negen in het document genoemden. De aannemer van het bouwwerk was ene Brouwer en de hoofduitvoerder W. van Zijl. A. Drommel was in zijn latere levensjaren
nog jachtopziener en Floor Koper is
jarenlang schipper van de Zandvoortse reddingboot geweest. Dit
waren dan de nadere gegevens, die
ik nog ontving. Velen van u zal dit
welbekend zijn. En tenslotte moet
ik nog vermelden, in mijn vorige
artikel terloops de naam .,\Vitgatje" te hebben gemeld. Maar die
was er niet bij. Bovendien was die
bijnaam niet „Witgatje" maar
„Wupgatje". 't Is maar. dat u het
weet!

Opoe bakt taarten
Opoe klimt in haar vergeelde kookboek af en toe danig in de pen. Zo
schrijft zij o.a. het volgende: ,.Ik
heb jeloi verteld,, dat je mot koke
met liefde, maer alle kookboeke
kunne je niet hellepe as je niet kan
koke, behalve bij 'l bakke van
taerte, want voor het bakke van
taerte heb je nodig een keukeweegschael, geduld, koele vingers en 'n
aventuurlijke geest. Een gerecht,,
dat jeloi allegaer wel kent is een
,,pie". Pie-gebak gebroike jeloi
vaek, maer oorspronkelijk is dat
hier 'emaekt door 'n Engelandse
venter, die daer oppetalle (opgenomen) is deur de wind en naet
Zanvert eblaeze is. In 't Engels is
dat ,,magpie" en dat betekent ,,ekster'". Toendertaid nebbe ze levendige eksters in "n enorme taert
edaen en as dat ding dan wier
anesneje vloge die beeste graeg weg
en de taert had extra smaek ekrege
deur de uitwerpselen van die angstige vogels, 't Receppie geef ik jeloi
niet maer in elk kookboek kan je 't
vinde. Poddinge motte jeloi ook
niei zellef bakke. Ze benne in de
vakhandei vaek veul beter en ook
lekkerder, net as de keek. die bai
de koekebakker mooier en goedkoper zain as die jeloi met 'n hoop
ellende zellef bakke. oftewel in
mekaei draeie en je gaste zulk' 't
waerdere as die maer lekker kenne
bikke. Wekke motte jeloi ook maer
niet meer doen. Je kauwt je meestal
wezeloos en die baiterai potte wordt
maer niet minder. En o jae: as jeloi
van diere houwe. mot je ook gien
«arnaei meer schranse, wam die
worde levendig 'ekookt! Dat is veur
die beesies heus gien pretje. Zouwe
jeloi 't zo leuk vinde. levciidis in 't
kokende waeter te worden 'esmete'.'
Fin tenslotte nog waf aers: wete =
jeloi, dat op 10 februari a.s het 165
jaere terug is. dat de Hoge Raed
van Aede! 't waepe van Zanvert me!
de bekende vissies eoedVkeurd
heb'.' Daer moste we maer 'n vraeie
dag van maeke. 'n Feestdag, want
Zanvert zonder vissies is Ju 'n boteiham -ronder hutter
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Te huur gevraagd

NOG SLECHT SI WEEK

van 15 juli t/m 31 juli 1981
voor onze Zwitserse familie, gezin met
2 kinderen (13 en 7 jaar)

UITVERKOOP
alles één prijs
BROEKEN TRUIEN
JURKJES BLOUSES
JACKS
ENZ.

beneden huis met tuin

25

T-SHIRTS

of flat aan boulevard. Alleen Zandvoort-zuid.
Beslist met douche.
Huurprijs tot 850,- per week.
Aanbiedingen mevr. W. Beek.
Oosterparkstraat 38, tel. 02507-13326.

A He vrienden en bekenden
van:

10.'

KINDERWINKELTJE

>Q2507 -1 71 66*

^wafvoort:
ADVERTEREN METEEN
GOED PRODUKT
lenst bewijien «*«tn dt» le/*Tb
/ers b e s e f f e n d*it. (Kun om
^ du (idvertentiep<ii)in<*'s /u tjuuü
\ danroni ook ^ijn de
;erd(,'»s /o ingenomen mei

Het Parool
middagkrant
vraagt

Zanduoorts Nieuwsblad

sSeutelspecialist
Ook voor NAAMPLATEN in diverse
maten, kleuren en modellen
kunt u bij ons terecht.

bezorgers/sters
Tel. 02507-14046.
Lijsterstraat 13, Zandvoort.

SLEUTEL- en SLOTENSERVICE
IJZERHANDEL

VERSTEEGE
Pakveldstraat 19 - Zandvoort

hulp
in de huishouding.
Diaconiehuisstraat 36, Zandvoort,
telefoon 02507-12404.

Haltestraat 8, Zandvoort,
tel. 02507-16123.

in Zandvoort.
Tel. 02507

17938

BH's
Slipjes
Dusters
Nachtjaponnen
Badpakken
Bikini's
Corselets
Baby Dolls

50%
in de uitverkoop

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG -9.00-16.00 uur
WOENSDAG -9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507 - 1 71 66

HET BLAD VOOR RECLAME
tagen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

P A Z

TIMMERFABRIEK
J. PLEVIER
ENZOOIMB.V.
BLOEMENDAAL
ZANDVOORT

023 - 26 36 57

[Wij leveren al uw kozijnen, ramen en deuren in elke maat en in iedere
i gewenste houtsoort: o.a. grenen, red meranti, merbau.
l Ramen en deuren eventueel afgehangen, incl. beglazing.
\Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.

Te huur of te koop gevr.:

PORQUE

GARAGE
omg. Sterflat
te Zandvoort,
tel. 02507-18863.

Men krijgt spoedig genoeg van het goede
en ook van het beste,
wanneer het alledaags begint te worden.
Lessing (l729-1781)

FOTO BINOELS
Mevrouw Keur
vraagt voor één morgen per week een

Drogisterij
MOERENBURG
voor Dr. Vogel,
homeopathie.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

korting

Als u vandaag uw belichte filmrolletje bij ons
inlevert, kunt u overmorgen uw foto's bij ons ophalen.
En... op elke kleurenfoto geven wij onze kwaliteitsgarantie: niet goed, geld terug of wij drukken uw
foto('s) opnieuw af!

paarlaarsteeg 8 haarlem
tel. 312473

Tel. 02507 • 17938

OPSLAG
RUIMTE

BELLEN

Jij zijn onbetwist de

ERVAREN
BEHANGER

KANTOORUREN

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur.

danken wij voor de grootse
belangstelling en geweldige
bloemenpracht voor onze
opening.

LAAT öW SLEUTELS MAKEN
BU DE VAKMAN

GEVRAAGD:

GEVRAAGD:

Buureweg 1-3-ZANDVOORT-Tel. 1 6580
Wij zijn geopend:
wo./do./vr./za. van 12.00 tot 17.00 uur-Zondag 13.00tot 17.00 uur

ih een
On/e i
wordequleit*
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HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
levert uitsluitend uurwerken die behoren tot de goede en
de beste. Ze worden ook nooit alledaags maar zijn elke
dag opnieuw een wonder van fraaie uitvoering en
accuratesse.
U blijft zich er over verbazen!
Komt u eens kijken in onze showroom, 't is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Borjy Fashion Int.

Atelier Valk

LINGERIE
FOUNDATION
BADMODE
Galerij
Kerkstraat 22
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 49 85

glazenier voor:

glas in lood-ramen
Gebrandschilderd
glas, gegraveerd
glas.
Cornelis Slegerstr. 2
Telefoon 02507-16094

Kerkstraat 18
Zandvoort
Tel. 02507-12728

•

•

ZANDVOORT IS BEST
GEZELLIG!
Wist u dat in Porque
iedere donderdagavond
erg gezellige Franse avonden
gehouden wordt?
Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u
wordt aangeboden door het huis.

HARTELIJK WELKOM

Het meest uitgebreide diesel-assortiment
l- bij uw V A.Gdealer voor Volkswagen en Audi
Met de gloednieuwe, uiterst
comfortabele Passat Diesel, de
nieuwe, dynamische Jetta Diesel en
de nieuwe, representatieve Audi 80
Diesel is het dieselprogramma van
Volkswagen en Audi uitgebreider dan
het ooit is geweest.
Keuze-mogelijkheden op elk
niveau. Van de compacte Golf tot en
niet de luxueuze Audi 100. Stuk voor
stuk zijn "t volwassen diesels, die in
diverse uitvoeringen vlot leverbaar
/ijn. Ln stuk voor stuk zijn ze 't resulw

i-'

taat van een enorme diesel-ervaring.
Alle diesels van Volkswagen
en Audi hebben spaarzaamheid van
huis uit meegekregen, benutten elke
liter brandstof optimaal. Uitgekiende
aerodynamische vormgeving, ingenieuze motoren en 't gepast gebruik
maken van lichte materialen dragen
daar in belangrijke mate toe bij.
Daarom is diesel rijden rationeel rijden. Ook voormensen, die
jaarlijks een normaal aantal kilometers draaien. Bij 20.000 km is bijvoor-

beeld de Golf Diesel al lonend. Bij de
Passat en de Audi 100 ligt die grens
rond de 30.000 km.
Vanzelfsprekend spelen die
geringe kosten, lange levensduur en
algemene zuinigheid ook een belangrijke rol bij de opmerkelijk lage
leasekosten.
In een tijd van energiebespaDe Golf Diesel: compact snel en zuinig.
ring en steeds duurder wordende
brandstof is dat een feit om terdege
Topsnelheid 143 km/h constant 90 km/h l op 18,9
rekening mee te houden.
Acceler.: 0-100 km in 17 sec. constant 120 km./h l op 12,2
Brandstofverbr.: stad l op 15,4 prijs basismodel f17.954,-

NIEUW!

De Jetta Diesel: dynamisch, stil en zuinig.

De Passat Diesel: comfortabel, ruim en zuinig. De Audi 80 Diesel: representatief, pittig en zuinig

Topsnelheid 142 km/h constant 90 km/h l op 18,5
Topsnelheid 143 km/h constant 90 km/h l op 19,2
Topsnelheid 140 km/h constant 90 km/h l op 18,2
Acceler.: 0-100 km in 17,5 sec. constant 120 km/h l op 12,2 Acceler.: 0-100 km in 20,5 sec. constant 120 km/h l op 12,8 Acceler.: 0-100 km in 20 sec. constant 120 km/h l op 11,4
Brandstofverbr.: stad l op 13,9 prijs basismodel f23.647,- Brandstofverbr.: stad l op 14,1 prijs LD v.a. f24.267,Brandstofverbr.: stad I op 14.7 prijs basismodel H 8.998.(5-deurs)

V-A-G

Volkswagen en Audi. Het grootste diesel-assortiment in Nederland
Maak nu 'n proefrit bij uw V.A.G-dealer voor Volkswagen en Audi:

De Audi 100 Diesel: luxueus, royaal en zuinig
Topsnelheid 150 km/h constant 90 km/h l op 15,4
Acceler.: 0-100 km in 17,5 sec. constant 120 km/h lop-11,0
Brandstofverbr. stad l op 13,3 prijs L5D v.a. f 34.232,-

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

Prij/en. met B.T W. Al'Leusden Vrijblijvend
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Weekenddiensten

Extra commissievergadering noodzakelijk

Aanleg tennisbanen zwembadcomplex
GARAGE
STRIJDER

ZANDVOORT - Üc aanvraag van de
raad van beheer van de NV Sportfondsenbad Zandvoorl, goedkeuring Ie kri.jgen voor de aanleg van twee onoverdektc tennisbanen op het zwembadcomplex
I)c Duinpan, heeft aanleiding gegeven
tot extra commissievergaderingen.

Burg. v. Alphenstraat 102.
Zandvoort. tel. 02507-14565.

Om deze twee tennisbanen aan te
leggen heeft men namelijk een krediet
nodig van f 145.000.- en wanneer de
gemeente dit bedrag zou investeren, en
een lening zou willen verstrekken dan
zou dit eerst in de commissie financiën
behandeld dienen te worden. Echter de
raad van beheer heeft aangedrongen op
spoed, want bij goedkeuring wil men
graag vóór de opening van het zwemsetzoen. medio 1981, de rommel aan
kant hebben en de tennisbanen open.
Reden waarom zowel WD ers van de
commissie financiën als van de commissie publieke werken, verzochten een
extra vergadering in te lassen, hetgeen
maandagavond 19 januari geschiedde.

ZVM-spelers
overklassen GVO

Saldo
Uit het investenngs- en afschrijvingsoverzicht dat door de raad van beheer
werd opgesteld, blijkt dat men voorlopig komt tot een batig saldo van
ƒ 9.939.-. Geen hoog bedrag, maar in
ieder geval kostendekkend. En dat was
één der vragen van de commissieleden:
..Zijn tennisbanen kostendekkend, of
moet er extra personeel voor het onderhoud worden aangetrokken?
Zowel wethouder Aukema als de aanwezig direkteur van De Duinpan, Hans
Mollerus, konden deze vraag ontkennend beantwoorden.
Het blijkt dat de banen, die zullen
worden aangelegd met een door Rowin
International te leveren sportvloer,
weinig onderhoud vergen en voor vijf
jaar worden gegarandeerd.
Op vragen hoe de vloer zich houdt in
het Hollands en met name het Zandvoorts klimaat (veel wind, regen, zand)
was men vrij positief. In Lelystad blijkt
men al twee jaar over een dergelijke
baan te beschikken die geen problemen
oplevert en ook van de K.L.T.B, en de
N.S.F, waren positieve berichten ontvangen.

TANDARTS,
telefoon 023-313233

handbal een verdeeld succes geworden.
De heren wonnen moeiteloos hun partij VERLOSKUNDIGE:
tegen GVO met 22-9, maar de dames rnevr. Chr. Oudshoorn. Linnaeusstraat
verloren, na een goed gespeelde wedstri- 3, flat 2, Zandvoort. Tel. 02507-14437,
b.g.g. 023-313233.
ijd met 18-15 van Foresters.

Situatieschets van -de plaats waar men in mei 198] de tennisbanen wil openen.
den afgegraven dat elders op het terrein weer zal worden gebruikt. Bovendien heeft dit tot voordeel dal men ook
meer in de luwte kan spelen. Vrij
aardig beschermd is men dan tegen
winden uit het zuiden, westen en zelfs
noord-westen.
De aanvankelijke bezwaren die er bestonden bij de heer Attema. waren
hoewel niet helemaal weggenomen,
toch aanzienlijk verminderd. Hij had
graag gezien dat ook de mening van de
Zandvoortse Tennisclub inzake deze
aanleg was gevraagd, omdat men daar
kan bogen op een lange ervaring met
buitenbanen in het duingebied.

Nodig ja of nee

Huisarts Fleringa had evenals Ab van
der Moolen geen overwegende bezwaren. maar de huisarts moest wel even
van het hart dat, hoewel het intitiatief
van de raad van beheer valt te prijzen,
men toch niets moest venvachten van
een eventueel batig saldo. Hij vond het
een vrij onzinnig idee dat het financieel
tekort van het zwembad door de aanleg
van de tennisbanen zou verminderen.
De vraag die gesteld moest worden:
..Zijn de banen nodig ja of nee?" dat
was zijns inziens concreter,
, De WD behield uiteindelijk haar stem
voor, eerst nog een fractieber'aad voor
de komende raadsvergadering, de oveVerhuur
rige commissieleden konden wel met
Bovendien waren de commissieleden het voorstel akkoord gaan.
zeer benieuwd hoe men de verhuur
dacht te regelen. Wanneer dit via de Overigens had Hans Mollerus wel een
WV of hotels zou geschieden, voorzag prettig bericht da! wellicht terug te
vinden is in een verminderd nadelig
men problemen.
Het grootste voordeel zullen ongetwij- saldo over 1982, namelijk zevenhonfeld de tenniscontracten opleveren. Di- derdvijftig schoolkinderen uit Bloemenrekteur Mollerus had reeds berekend daal zullen het seizoen 1981 /1982 in De
dat men één baan op contractbasis zal Duinpan komen zwemmen. Misschien
verhuren (bijna volgeboekt) en één dat dit een extra bedrag van ƒ 10.000,baan voor de losse verhuur zal houden. - ƒ 12.000,- in het laatje zal brengen en
Bovendien was men uitgegaan van een dat is dan mooi meegenomen.
seizoen met 26 weken per jaar, doch
gezien het enthousiasme van veel ten- ZANDVOORT - Vrijdagmiddag omnissers zou dit wel langer kunnen zijn. streeks vijf uur kwam tengevolge van
de gladheid een wandelaar ten val op
Plaatskeuze
de Saxenrodeweg hoek Westerduinweg
De banen zullen gerealiseerd moeten in Bentveld. De bejaarde voetganger
worden tussen de kabelloods en de (83 jaar) werd gewond naar een ziekenduiktoren. Hiervoor dient zand te wor- huis overgebracht.

Pas geopend:
Eet- en drinkhuis 't Galerijtje

Zandvoort 75 blijft
baas op eigen veld
ZANDVOORT - Omdat alle voetbalvelden door de KNVB waren afgekeurd,
speelden Zandvoortmceuwcn en Zandvoort '75 oefenwedstrijden op een goed
bespeelbaar terrein.
Op een prima speelterrein in het binnencircuit speelde Zandvoort '75 tegen
de hoofstedelijke KNVB vierde klasser
WA. en won met ruim verschil. 4-0
Reeds direct na het begin zagen we van
beide kanten goede aanvallenf bij
Zandvoort '75 o.a. via Karel v.d. Reyden en Gerard Nijkamp. Een misverstand in Amsterdamse achterhoede
stelde Nijkamp in de gelegenheid om
rustig de stand op 1-0 te brengen. Een
prima combinatie tussen Raymond
Keuningen Ronald Zaadnoordijk werd
door laatstgenoemde nét niet verzilverd. Een vrije trap van V.V.A. had
zeker een beter lot verdiend, de bal
ging echter net over het houtwerk. Ook
een inzet van verre kon doelman Joop
Koops nog juist tot corner verwerken.
Na de rust was Zandvoort "75 ver in de
meerderheid en kwam met een flink
aantal uitstekende aanvallen. Een prima actie van Zaadnoordijk werd corner, maar Karel v.d. Reijden kon de
bal via een corner van v.d. Putten in
het doel lopen, 2-0. Peter Braamzeel
scorde hierrna doch de grensrechter
had buitenspel gezien. Dezelfde Zandvoort-speler schoot hierna de bal eerst
tegen de lat en kort hierna rakelings
naast. Een open doekje was er voor
Raymond Keuning die van ver prima
uithaalde doch de bal over de lat zag
gaan.
Ook Wim van Straten kwam bij een
poging net iets te kort en zag even
hierna zijn corner door drie man gemist
. V.d. Reyden schoot tenslotte de bal
hard in het net en wist kort hierop op
aangeven van Braamzeel de eindstand
op 4-0 te bepalen.

Zandvoortmeeuwen
Zandvoorlmeeuwen trad aan tegen
hoofdklasser Xerxes uit Rotterdam en
kwam tot een verdienstelijk 2-2 gelijkspel. Tot aan de laatste minuut van
deze sprtieve wedstrijd leidden de
Meeuwen met 2-0.
De eerste helft gaf een technisch beter
Xerxes te zien. maar toch de beste
kansen voor een stug Zandvoorts team.

Van enig klasseverschil was weinig te
merken.
In de tweede helft nam Zandvoortmeeuwen in de 10e minuut de leiding.
Een gave voorzet van Hans Schmidt
werd door Marcel Schoorl achter een
weifelende Rotterdamse doelman gekopt 1-0. Xerxes werd iets aanvallender. maar niet gevaarlijk voor het, door
Eddy Steffers betrouwbaar verdedigde,
doel. De uitvallen van Zandvoortmeeuwen waren veel gevaarlijker. In
de 30e minuut werd het dan 2-0.
Wederom stond Hans Scmidt aan de
basis van het doelpunt. Een voorzet
van zijn voet werd door Frans Makau
in 2-0 omgezet. Een overwinning leek
in het verschiet te liggen doch twee
onverwachte doelpunten in de laatste
minuut, bracht de balans alsnog in
evenwicht, 2-2.

Verlies
voor Lions
ZANDVOORT - De Lions zijn er niet
ingeslaagd aan een serie nederlagen een
einde te brengen. Ook de met vakantie
in Nederland verblijvende Amerikaan
Vic Bartholome heeft daar niets aan
kunnen veranderen. Tegen Cangeroes
gingen de Zandvoorters met 61-58 ten
onder.

In de eerste speelhelft kon Lions een
kleine voorsprong nemen. Ondanks het
zeer vertragende spel van Kangeroes
was de Lions de ploeg, die de weg naar
hel bord toch wist te vinden. De bij rust
genomen voorsprong van 32-29 zou,
naar later bleek, niet voldoende zijn.
De Kangeroes hanteerde hetzelfde
spelletje als in de eerste periode. Tegen
deze spelwijze had Lions het zeer
moeilijk. Met een aantal dertig-seconden- aanvallen kroop Kangeroes dichterbij en nam vervolgens een kleine
voorsprong, die het in het verdere
verloop niet meer prijs gaf. Lions
probeerde in een niet al te beste
slotfase toch nog toe te slaan, doch de
Utrechtenaren lieten zich de kostbare
winst niet meer ontnemen.
Topscores Lions: Pim Schön 19: John
Epker 16.

De ZVM-heren hebben lotaal geen
moeite gehad met het zwakke GVO.
Vanaf het eerste fluitsignaal was het
beste spel voor de Zandvoorters. Met
goed opgezette aanvallen werden de
gastheren direkt op een onoverbrugbare achterstand gezel, rust 4-8.
Een ontspannen en goed combinerend
ZVM liep na rust steeds verder weg van
GVO. De aanvallen werden goed uitgespeeld en verdedigend was er geen
vuiltje aan de lucht. ZVM voerde de
eindstand dan ook op tot 22-9.
Doelpunten: ernst Pehle 9. Joop Boukes 4. Djurre Boukes 4, René Reumerman 2, Laurens v.d. Bos 2, Dirk
Berkhout 1.

DIERENARTS:
mevr. Dekker. Thorbeckestraat 17. tel.
15847. Bij afwezigheid van de gewenste
arts raadplege men uitsluitend de
veeartsendienst te Haarlem. Tel. 023313233.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat, eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

Dames

Hervormde Kerk, Kerkplein:

De ZVM-dames speelden m Heiloo
tegen Foresters een goede wedstrijd,
maar verloren toch wat ongelukkig met
18-15. De Zandvoortsen waren zeker
niet de mindere, doch zij troffen het
niet dat de Forester voorwaartsen uitstekend op schot waren. ZVM voerde
fraaie, op de training ingestuurde aanvallen uit, maar vonden een goede
Foresters doelvrouwe op hun weg.
Ondanks de nederlaag toch een goede
prestatie van de Zandvoortse dames.

programma
Zondag: WSV'30 - Zandvoortmeeuwen 14.30 uur, te Wormerveer.
Vogelenzang - TZB 14.30 uur.
DSC'74 3 DAMES - TZB 14.30 uur.
Zaterdag: Zandvoort'75 - Bloemendaal
14.30 uur, Sportvelden binnenterrein
circuit.

Kerkdiensten
10.30 uur vicaris Th. J. Haitjema (chréche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk:
10.30 uur Jeugdkapel.
Gereformeerde Kerk, Julianawcg 15:
10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
dienst onder leiding van medewerkers
Gemeensch. Werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15:
10.30 uur: prof. dr. C. W. Monnich van
Amsterdam (Evang. Luthers).
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk
St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 24 januari: 19.00 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang.
Zondag 25 januari: 8.45 uur stille
eucharistieviering; 10.45 uur Eucharistieviering met medewerking van het
jeugdkoor St. Agatha.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14:
9.30 uur ds. E.Th. Thijs (Jongerendienst Bijbelzondag) 19.30 uur Ds. Tj.
Ausma van Zaandam.
Nieuw Apostolische kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.

VOLLEYBAL
Zaterdag: sporting OSS dames - Valkenberg 3,19.30 uur sporthal Pellikaan
Zandvoort.
Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond:

ZAALVOETBAL
Vrijdag: Seur de Jordaan - SC HongKong 21.00 uur, Amsterdam hal 3.
Maandag: Blauwwit'80 - Nihot 21.25
uur. sporthal Beverwijk.
Concordia - Medina Carpcts 19.50 uur,
sporthal Hillegom.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
POLITIE:
telefoon 1304.3.
BRANDWEER
telefoon 12000.
TAXI:
telefoon 1261» en 16843.

WIJKVERPLEGING
zr. T. Dijk.. Lorentzstraat 435. Zandvoort, tel. 12382.

APOTHEEK:
ZANDVOORT - Het afgelopen weckend Zandvoortse Apotheek. H.B.A. Muiis voor de dames en heren van ZVM- der, tel. 13185.

Overweging
De gronden tot overweging van de
aanleg van twee tennisbanen op hel
zwembadcomplex zijn:
- de duidelijk aanwijsbare behoefte
aan tennisbanen in de gemeente voor
de eigen bewoners, als wel de toeristen;
- een mogelijk uitstralingseffect van
het bezoek aan de tennisbanen en
omgekeerd;
- een intensiever gebruik van een gedeelte van het buitenterrein van het
zwembadcomplex.

ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouwman. Mol en
Ridderbos. Arts: B.F.J. Bouman. tel.
15600. Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058. Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181. Zwerver
tel. 12499.

maandagmiddag 26 januari 15.00 uur
samenkomst
in
huize
Pnièl,
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente:
Zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Geboren:

Anastasia Priscilla Gwendolyn. d.v.
G.A. Daniels en E.G. van Rhee; Torn,
z. v. O.E. van der Hoek en J.P
Schouten: Benjamin Johan, z.v. J.G
Pel en W.J. Souer; Milan, z. v. K. Mors
en M.E. Scherpenzeel.
Ondertrouwd:
P.A. van Riemsdijk en W.M. Valkestijn; A. de Jong en A. Sonnevclt, C
Molenaar en A.M.E. Meulman.
Overleden:
Catharina M. van der Rest geb. Stetfers, 68 jaar: Hendrikus Panhuis. 78
jaar; Catharina J. Uiterwijk geb. Kuit.
88 jaar: Georginc M.E. de Kier geb.
Buchholz, 97 jaar.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
datum
HW LW HW L\V
22jan.
4.35 0.23 16.38 12.55
23jan.
5.13 1.06 17.21 13.26
24jan.
5.56 1.48 18.03 14.10
25 jan.
6.41 2.21 18.42 14.48
26 jan.
7.19 2.50 19.20 15.19
27jan.
7.51 3.19 20.01 15.49
28 jan.
8.27 3.58 20.52 16.31
29 jan.
9.18 4.49 21.57 17.26
Maanstanden: woensdag 28 januari LK
5.19 uur.

Uitslagen en
programma Lotus
ZANDVOORT - De uitslagen van de
gespeelde wedstrijden van BC Lotus
van het afgelopen weekeinde zijn:
Heerhugowaard 2-Lotus l 2-6; UVO
I-Lotus 2 7-1; IJmond 2-Lotus 3 4-4;
Velsen 3-Lotus 4 8-0: Hilversum 5Lotus 5 4-4; IJmond 5-Lotus 6 1-7;
Kennemerland 9-Lolus 8 5-3; Mixers
6-Lotus 9 6-2; IJmond 4-Lotus 10 4-4;
IJmond 6-Lotus 11 3-5; IJmond AlLotiii, Al 3-5; IJmond A2-Lotus A2
4-4; UVO B2-Lotus BI 6-2; Velsen
Cl-Lotus Cl 3-5.
Het programma voor 24/25 januari is
als volgt:
Kennemerland l Lotus 1; US l-Lotus
2; v. Zijderveld ó-Lotus 3; UVO 5Lotus 4; Blaricum I-Lotus 5; VI. Shuttle 4-Lotus 6; Delta Lloyd I-Lotus 7; VI.
Shuttle 3-Lotus 8; Amsterdam 3-L otus
9; Duinwijck 11-Lotus 10; Kennemerland 12-Lotus 11; Vrij-Lotus Al; VI.
Shuttle A2-Lotus A2; VI. Shuttle BILotus BI; v. Zijderveld Cl-Lotus Cl.

Sportief weekend

Wisselend succes
Rinko en Nihot
ZANDVOORT - In de hoofdklasse zaalvoetbal heeft Nihot in een zeer spanncnde wedstrijd tegen Pressofoon een ongelukkige nederlaag geleden.

ZANDVOORT - Sinds 15 januari hebben René en Rita Zwaag de deuren van hun
eet- en drinkhuis ,,'t Galerijtje" wijd geopend om de gasten binnen te laten.
Een gezellige gelegenheid, waar men behalve een drankje, ook kan eten. Een
gewoon eethuis waar de daghap door René wordt bereid en afhankelijk is van het
seizoen. Uiteraard genieten momenteel de winiene stamppotten (naar eigen recepti
de voorkeur. ,,Wij willen ook veel variëteit in hel dagelijks menu. Afwisseling van
spijs doet eten. Zo serveren wij ook macaroni- en spaghetti-schotels. en op vrijdag
vis", aldus Rita, die zorgdraagt voor de ontvangst van de gasten.
Gezelligheid staat hier hoog in het vaandel geschreven, de altijd gesloten gordijnen
van de vroegere Club Ricardo, waar nu 't Galerijtje in is gevestigd, zijn verdwenen.
Gemakkelijke houten stoelen en tafels maken deel uit van het interieur, dat een
huiselijk karakter heeft. Behalve de daghap kan men er uiteraard ook een kop
soep, uitsmijter, slaatje en broodjes bestellen. Het ligt zeker niet in de bedoeling er
een uitgebreide keuken op na te gaan houden. „Wij willen gewoon dat de gasten
zich hier thuis voelen, gewoon even een drankje kumen drinken, en willen ze dan
iets, eten, nou dan kan dat altijd. De kwaliteit is goed, daar staan we op", aldus
René.
De zaak is momenteel nog geopend van 9.00-20.00 uur, en op maandag gesloten.
Zodra het zomerseizoen begint, zullen ook de sluitingstijden worden aangepast.
Voor wie eens een gezellig drankje wil gaan drinken volgt hier het adres: Eet- en
J~:..L1...:. >* ^-»..l.._.v.: . TI
1
1
.
,
toone
drinkhuü
't Galerijtje, fhorbeckestraat
5. f_t
Tel. 18895.*
Foto: Rob Langereis
e

Nihot was in de eerste helft veel beter
en nam in deze periode een 4-1 voorsprong. Via Rob Gansner. Raymond
Keuning. Jan Swart en John van der
Zeys werd een 4-0 voorsprong genomen. waarna Pressofoon nog voor de
rust de stand op 4-1 bracht.
Nihot hield tot tien minuten voor het
einde stand, maar klapte toen volkomen in elkaar. In een vlot tempo
haalde Pressotoon op en nam zelfs een
5-4 voorsprong. Raymond Keuning
bracht de gelijkmaker op het scorebord
en het leek erop dat Nihot een punt
mee naar Zandvoort zou gaan nemen.
In de slotseconde wist Pressofoon echter alsnog de zege binnen te halen, 6-5.

Rinko
Rinko kwam tweemaal in het strjjdpcrk. Eerst tegen Blauwwit'80, waarvan met 2-0 werd verloren. De volgende
wedstrijd verliep beter. In Hillcgom
werd Beauty na een van Zandvoortse
zijde goed gespeelde westrijd met 4-2
verslagen.

De wedstrijd tegen Blauwwit kende
weinig hoogtepunten. Tot aan de rust
hield Rinko gemakkeijk stand (0-0).
Na de doelwisseling nam Blauwwit snel
een 2-0 voorsprong die het niet meer
prijs gaf. Rinko trok wel ten aanval
maar had pech met schoten tegen paal
en lat.
De wedstrijd tegen Beauty verliep
voorspoediger. Beauty nam wel een 1-0
voorsprong, doch via twee doelplunten
van Frans Makau kwam Rinko aan de
goede kant van de score. Na de rust
diende Beauty snel van repliek 2-2.
Rinko schrok niet en met fraaie combinaties werden de Hillegommers onder
zware druk ge/et. Doelpunten konden
niei uitblijven. Wederom scoorde
Frans Makau na een één / twee combinatie met Teun Vastenhouw. waarna
Wim Paap de eindstand op 4-2 bepaalde. Toen enige minuten voor het einde
een Rinko speler een tweeminuten
straf opliep en de Beauty keeper werd
gewisseld voor een veldspeler kregen
de Zandvoorters nog enige benauwde
minuten te doorstaan. Doelman Addy
Ottho verkeerde echler deze avond in
een bijzonder goede vorm en gaf geen
krimp op de gevaarlijke inzetten van de
Beauty-aanvallers.

De wcdstrijdploeg van „De Zeeschuimers"zoals die voor 1381 is samengesteld.

In de thuiswedstrijd in de Duinpan te
Zandvoort moesten de jeugdige waterpoloérs van de Zeeschuimers hun
meerdere erkennen in de sterke ploeg
van de Hcemsteedse poloploeg H.P.C.
Na een 3-1 voorsprong in de eerste
periode werd de eindstand, ondank*.
verwoed tegenspel van J.W. Luiten. F.
Heeroma, K. van Duin. J. v.d. Belt. R.
Aren.s, A. Westhoven. R. Warmerdam. J. Diemeer en A. Flon een
verliesstand van 4-7.
De Senioren waterpoloploeg van de
Zeeschuimers maaklen dit verlies een
beetje goed door met 3-2 van WestFriesland te winnen. De doelpunten
werden gemaakt door Ralph Kras (2x)
en Jos Kras.

Spannende zwemwedstrijden lussen
De Zijl/LOB uit Leiden, DWR uit
Haarlem en KON.AZ uit Amsterdam
en gasheer De Zeeschuimers in Zwembad de Duinpan m Zandvoort maakten
her voor het publiek een zeer plezierige
middag Roy Warmerdam wist bij de
100 m vrije slag zijn eigen klubrecord
met 1.5 sec. scherper te stellen: Karen
Weber liet voor de eerste zwemwedstnjdbijde 100 m rug maar liefst 1.41.9
afdrukken. In totaal zwommen de Zeeschuimcrs maar liefst 48.9 sec. van hun
persoonlijke tijden scherper

Flon 1.20 l (3.5). 50 m Vlinder m.0.12:
Laura Hendnkse 50.1: Ellie van de
Mey 54.1. 50 m Vlinder |.o 12: Ie
Antoine Flori 44.2 (4 9): Onno Joustra
53.1 (7.b): Marco Westennan 1.07.6

lOOm rug j.o. 10: 3e Jaco Koninc 1.43.8
(1.3) Aldo Halderman 1.51.8 (4.71.
Mare Flori 1.55.3. 100 m rug m.o. 14
Rosalie Harkamp 3e 1.32.5(~2.8); Karen Weber 1.41.9. 100 m rug j.o.14: Ie
Fernando Heeroma 1.22.b (0.6): Ruud
Heeroma 1.29.9; Arno Westhoven
1.35.7(5.4). 100 m rug dames: Emmy
Koning: 1.33.4(2.1). 100 m rug Heren'.
Uitslagen:
2c Ralph Kras 1.13.1; Frans Breeuwer
lOUm Vlinder Dames. Rosalie Har- 1.17.6: Andries Filmer 1.35.3. 50 m
kamp 1.57.0; Emmy Koning 1.35.1. school m.o. 16: 2e Kann van de Bere
100 m Vlinder Heren: Ralph Kras 2e 42.6(4.6); Pauline Willemse 56.7. 50 m
1.06.5; Frans Breeuwer 1.13.5 (pr.2.9): school j.o. 16: 3e Roy Warmerdam
Wedstrijdzwempioeg
Fernando Heeroma 1.32.8. 100 m vrij 39.8; Antoine Flori 45.2'; Robert Arens
In de 3e kompetitiewedstrijd van de m 0.16: Karin v.d. Berg 1.17.1; Karin 52.0; Kees van Duin 47.3; Antoine
E/F-kompetitie behaalden de Zee- Weber 1.33.0. 100 m vrij j 0.16: 2c Roy Flori 48.5. 100 m vrij j.o. 10: 3e Jaco
schuimers 2 eerste. 4 tweede en 6 derde Warmerrdam 1.02.9 (kl.r.1.5); Keel Koning 1.32.7; Aldo Halderman
plaatsen en verbeterden de meeste van Duin (pr. 0.4); Robert Aren* 1.35.7: Mare Flori 2.13.2. 5 x 50 m
wedstrijdleden hun persoonlijke re- 1.10.0 (0.4); Ruud Heeroma 1.14.7. estafette Dames vrij: 3e 3.02.0. 4 x 50
Arno Westhoven 1.19.7 (1.7); Antoine m estafette wisselslag Heren: 3e 2.10.8
cords.
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HUbLICATIfcSS

weggeefopruiming
t Haarlems Matrassenhuis
Ijzersterk

i-PERS.

12 kleuren

van 325.-

prachtig
150-220
van 57,50

1-pers. massief

DRAL1

HOUTEN LEDIKANT

240-260

-f lattenbodem
vart 198,-

van498,-

100-200
130-190
140-200

Ubica
jHMh

met bijp. matras 90-200

van 219,-

N

,ss

ekstra dik, prachtig synthetisch

Leuke teenerset NU

dekbed

NU 298,-

DRAKA

140-200
van 89,-

van 198,-

430j

1-pers. matras al vanaf

NU 139,

de enige echte OPRUIMING
is de opruiming bij 't

NU 419,-

NU 525,

DRALON DEKENS, ZUIVER WOLLEN ZOMERDEKENS

1195*

SPREIEN, HOESMOLTONS, LAKENSETS

en nog veel meer
AANBIEDINGEN

45,

200-240
van 928,-

DUIZENDEN NOESSETS, DEKBEDDEN,

65j*

fdeens dekbedden 1-pers

met bijpassende
slopen en
bovenlakens

160-200
180-200
200-200

IN BLOKKEN GESTIKT - KAN NIET VERSCHUIVEN
140-200
200-200
van 578,van 802,-

UQica-BoA-spnng ae enige echte

Alleen 80-190
S.G. 40 met winterkant

NU 5,

NU 139,

90% GANZEDONSDEKBEDDEN

Voor 11 uur kunt u met uw auto
helemaal voor de deur komen, ieleIonisch bestellen mag ook
Alles wordt GRATIS thuisbezorgd

BO

NU 45,

SLOPEN
100% katoen
strijkvrij
van 16,75

200-240
NU 370,'

80-190
80-200
90-200

STRIJKVRIJ

DEKENS

„kistmodel"
-f- lattenbodem

NU 159,

van 85,-

100% zuiver
scheerwolien

2-pers. LEDIKANT

In vele kleuren
in de maten
Afneembaar stalen

NU 98,

„eindeloos" houten

Héééle grote

HOESSETS

100% katoen
Zéér bekend merk

1-pers. 140-200
van
139,-

NU 298,

NU 240,

1-PERS. DEENSE

DEKBED

met veel bergruimte
-f- buro

+ 1 grote lade
ink. vaste lattenbotiem

met koopjes

1/2 DONS»

HOOGSLAPER

HOUTEN BANKBED

wasbaar
stofvrij

3 etages „vol"

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. tegen

WEGGEEFPRKIZEN

HAARLEMS MATRASSENHUIS
C

Alléén MERKMATRASSEN „voor verwende slapers" met vervallen dessins in onze opruiming
Oraka potyether matras
prachtig dessin + garantie
80-190 van 169,- NU

109,
80-190 van 297,-NU

90-190 van 189,- Nu

129|"
90-200 van 365,- NU

90-200 van 204,-NU

DRAKA POLYETHER
met 10 jr. garantie

Ubica bmnenvering
met schapenwol + garantie

145?*

204,246,-

120-190 van 445,-NU

316,

130-190 van 494,- NU

346,-

Als grote klapper
originele Ubica polyether
16 cm. dik S.G. 40

80-190 van 199,- NU

139j'

90-190 van 217,-NU

1565'

met schapenwol en 10 jr. garantie

90-200 van 239,- NU

169,'

120-190 van 269,-NU

212j'

120-190 van 347,-NU

130-190 van 289,-NU

233,"

130-190 van 379,-NU.

175,192,212,265,290,-

249,279,-

140-190 van 398,- NU

320,'

140-200 van 439,- NU

350,"

80-190 van 259,- NU
90-190 van 279,-NU
90-200 van 298,-NU

120-190 van 229,- NU
130-190 van 219,-NU
140-200 van 608,-NU
140-200 van 249,- NU

219y'

406,-

lichtgewicht

140-190 van 298,-NU
140-200 van 317,-NU.

F. DE GRAAFF

TRASSENHUIS
TIMMfcR- en ONDERHOUDSBEDRIJF

Timmer-, IVIefsel-, Voegbedrijf

VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

voor u renovatie, open keuken.
open baard, kozijnen, ramen, deuren en
verbouwingen.
'Da Wittstraat 5,2CW2 AM Zandvoort,
telefoon 02507-16387

uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41 A.
Dr. Gerkestraat50rd2042EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

Vooral uw

ZANDVOORTSE
KARNAVALSVERENIGING

VERBOUWINGEN

geeft 24 januari 1981

TIMMER-, METSEL-, TEGEL-,
STUC-, DAK-en BETONWERK
belt men

Boerenbal

BOUWBEDRIJF

m het gemeenschapshuis te Zandvooit

NOORD-HOOGLAND

m.m.v,
Prins Hendrik II, page R. v. Elf en Jazzica's.
Muzikale medewerking:
BOERENKAPEL„DE WINDMOLENS".
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur

VRU ENTREE

Grote Houtstraat 103
tei. 311278-311023 - 600 m2 slaapcomfort

Buiten storm, wind
en regen?
Bij ons komt u
alleen bloemen en
planten tegen.

Autorijschool
G. v. Engelen

J. BLUYS
Hallcslraal 65 • Zandvoort
Telefoon 02507 - l 20 60

P.S. de specialist in
al uw bloemwerken.

Ing. Friedhoffplein 11

Tel. 023-32 45 98

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Telefoon 02507 - 3887.

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

AANNEMINGSBEDRIJF
J. DEUTEKOM
Paradijsweg 11a - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 -1 63 04

•
•
•
•
•

Dealer van:

•*.fim

l

GAS en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etnu, Faber, Benraad gashaarden.

20 tot 30% korting
op al uw binnenwerk.
Specialiteit:
OPEN HAARDEN en
OUDHOLLANDSE SCHOUWEN

Fa. Gansner & Co.

Rijksgediplomeerd.
Voor afspraken bellen tussen 18.15- 18.45
uur, van maandag t lm vrijdag.

Scherpe prijzen
met 3 jaar schriftelijke garantie.

TRIO „DE AMIGO'S"

'n plaatje van 'n matras

international

Nieuwbouw
Dakkapellen
Openhaarden
Keukens
Badkamers
enz., enz., enz.

Vraag gratis offerte.

Toonzaal:

| OPRUIMING!!!

S10 tot 50%
i korting
i
i
i
i
i
op onze voorraad behang.

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort

Tel. 02507-156 02.

Raadhuisstraat 92, Heemstede
Telefoon 023 - 286182.
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OPLOSSING VERKEERSPROBLEMEN IN ZICHT

Parkeersectoren moeten
uitkomst bieden
Uit het onderzoek naar de verkeerssituatie in Zuid-Kennemerland is komen vast te staan, dat
sedert het begin der zestiger
jaren het bezoek aan de kust niet
zo erg is toegenomen, maar wél
het aantal verplaatsingen met de
auto naar het kustgebied. De
capaciteit van de wegen en de
parkeergelegenheid heeft daarmee geeu gelijke tred gehouden,
met als gevolg: een slechtere
verkeersafwikkeling in ZuidKennemerland. Bij het parkeren
ontstaat al vroeg in de ochtend
zoekend verkeer. Ten gevolge
van dit zoeken ontstaan dan
stagnatie en filevorming.
Op zomerse dagen heerst in het hele
kustgebied een chaotische parkeersituatie. Uit het onderzoek blijkt de
parkeeroverlast in het noordelijk gebied in Zandvoort omvangrijker te zijn
dan in het gebied ten zuiden van de
spoorlijn. Dit komt omdat het hele
gebied ten zuiden van de watertoren
door de politie wordt afgesloten, zodra
wordt geconstateerd dat het zuidelijk
parkeergebied vol is. Op deze manier
wordt voorkomen dat de parkeersituatie daar uit de hand loopt.
Het verkeer dat 's morgens een parkeerplaats zoekt in het zuidelijk deel

van Zandvoort, verlaagt de capaciteit
op het kruispunt Zandvoortselaan-ToIweg. De opnamesnelheid van auto's in
Zandvoort loopt dan sterk terug, met
als gevolg filevorming op de Zandvoortselaan. Verhoging van de opnamesnelheid is slechts mogelijk door
uitbreiding van de opvangcapaciteit en
daarmee het aantal legale parkeerplaatsen nabij het strand. „Wanneer
niets aan de capaciteit van de uitvalswcgen wordt gedaan, worden in dat
geval door het hogere aanbod van
verkeer in de namiddag de afvoerproblemen alleen maar groter dan nu het
geval is", aldus het adviesburo.
De grote problemen in de namiddag
ontstaan overigens, doordat te veel
mensen in korte tijd tegelijk weg willen. De capaciteit van de Zandvoortselaan is daartoe volstrekt ontoereikend.
Ook de afvoer via de Boulevard Barnaart naar de Bloemendaalse Zeeweg
laat te wensen over. doordat een redelijke doorstroming wordt verstoord
door de ongelukkige parkeersituatie
langs genoemde boulevard.

Parkeersectoren
Al wordt in het kustgebied op grote
schaal illegaal geparkeerd, excessen,
zoals geparkeerde auto's die doorstroming onmogelijk maken, komen vodlgens adviesburo B.G.C., relatief weinig voor. Veel wordt fout geparkeerd
op straathoeken, trottoirs, braakliggende terreinen, daar waar in de ogen van
de automobilist nog ruimt is. Gelet op

het grote tekort aan legale parkeerplaatsen én het feit dat veel illegaal
parkeren weinig hinder veroorzaakt,
dient een groot aantal illegale parkeerplaatsen daarom geschikt te worden
gemaakt voor legaal parkeren.
„Hoewel parkeerexcessen betrekkelijk
weinig voorkomen, zijn de gevolgen
hiervan ernstig. In eerste instantie
moet getracht worden dit ontoelaatbare parkeergedrag tegen te gaan met
..fysieke" middelen. Daar waar nog
noodzakelijk dient de politie zich te
richten op het openhouden van de
doorgaande routes en de routes voor
het openbaar busvervoer", aldus het
rapport, waarin overigens de verwachting wordt uitgesproken, dat deze
maatregelen alleen onvoldoende zullen
zijn.
Om die reden wordt binnen de kom
van Zandvoort een parkeerbeheersingssysteem voorgesteld. Dit systeem
heeft tot doel de aankomende verkeersstroom te geleiden naar een parkeerplaats. Omdat de parkeercapaciteit van Zandvoort binnen de kom
bestaat uit plaatsen op de openbare
weg en op parkeerterreinen, worden
„parkeersectoren" onderscheiden. Die
sectoren zijn onderling slechts via het
hoofdwegennet voor auto's toegankelijk. Verkeer wordt in een sector
slechts toegelaten als er parkeerruimte
beschikbaar is. Zijn alle plaatsen bezet,
dan wordt de sector afgesloten. Daarbij
zal een goede bewegwijzering voor fa
automobilist nodig zijn. Bereikt wordt

aldus, dat het zoekend verkeer beperkt
blijft tot de directe omgeving van de
parkeerplaatsen binnen één parkeersector, zodat het verkeer buiten die
sector beter kan doorstromen.
Omdat het aantal dagen dat moet
worden afgesloten, volgens het rapport, gering is, waardoor grote investeringen niet lonend zijn (dus geen gebouwde parkeeraccommodatie), worden aan het parkeerbeheersingsplan
een aantal voorwaarden gesteld, onder
meer, dat ook woonstraten en winkelstraten moeten heipen de parkeernood
in Zandvoort op te lossen. De afsluiting
geschiedt in een aantal stappen. Situaties, waarbij alle sectoren gevuld en
afgesloten worden, zullen in de praktijk uiterst sporadisch voorkomen, aldus het rapport. Op het tijdstip dat het
in- en uitgaand verkeer in Zandvoort
met elkaar in evenwicht is kunnen
afsluitingen worden opgeheven.

Betalen bij vertrek
's Middags wordt gedurende de afvoerperiode het recreatieverkeer gericht op
die hoofdwegen aan de rand van de
kom van Zandvoort, die het best geschikt zijn om veel autoverkeer te
verwerken. Op die manier blijven zoveel mogelijk wegen binnen de kom
berijdbaar voor het eigen verkeer van
Zandvoort.
In het rapport wordt verder aanbevolen
pas bij het verzoek van een parkeerterrein voor het parkeren te laten betalen.
Op deze manier gaat 's ochtends het
volstromen sneller en gaan 's middags
de auto's enigszins gedoseerd de openbare weg op. Als gevolg van het op
deze manier te laten betalen ontstaat
dan vertraging op het terrein zelf.
Voorwaarde is volgens het rapport wel.
dat een duidelijke in- en uitgang wordt
aangelegd; dat is echter ook uit ver-'
keersveiligheidsoogpunt noodzakelijk.
Uit het parkeeronderzoek is tenslotte
gebleken, dat tijdens de Grand Prix
veel legale parkeerplaatsen niet worden gebruikt. Daarom is voor het
circuitbezoek evenals voor strandbezoek een goede verwijzing nodig naar
de verder van het circuit gelegen parkeerplaatsen. Ook hier zullen het parkeerbeheersingssysteem- en verwijzigings systeem goede diensten bewijzen,
aldus het rapport.

Nieuwe wegverbindingen
Het verkeer dat naar Zandvoort rijdt
en daar een parkeerplaats zoekt en
daarvandaan vertrekt, kan in Zandvoort verschillende routes volgen. Allereerst de Noordroute, deze vormt een
directe verbinding tussen de twee invalswegen. Zij is echter zeer ongeschikt
(barrièrewerking, overlast voor omwonenden, onveiligheid fietsers), reden
waarom een nieuwe verbinding tussen
de Herman Heyermansweg en de Van
Lennepweg nodig is. Ondanks dat deze
nieuwe verbinding tussen. ZandvoortVolgens de rapporten moet er een einde komen aan de problemen rond het openbaar vervoer op hoogtijdagen. noord en de Zandvoortselaan in het
De functie van lijn 81 voor de bediening van Zandvoort Noord zal kunnen worden overgenomen door NZH-lijn 80. rapport zeer wenselijk wordt genoemd,

Illegaal parkeerders op de zuid boulevard een beeld dat in toekomst zaf verdwijnen.
denkt men niet dat dit op korte termijn
gerealiseerd kan worden. Dil geldi
evenzeer voor een wegverbinding naar
de Frans Zwaansstraat. De Zuidroute
zou n.l. verbeterd kunnen worden door
genoemde straat in twee richtingen te
laten aansluiten op de Zandvoortselaan
op een punt tegenover de Herman
Heyermansweg. Alleen de fiets en de
bus mogen wel rechtuit rijden door de
Zandvoortselaan en de Dr. Gerkestraat. zodat deze straten ontlast worden van autoverkeer. In het rapport
wordt namelijk ook voorgesteld, ten
aanzien van de Middenroute om de
Hogeweg op stranddagen voor autoverkeer af te sluiten. De Westroute tenslotte is onderdeel van de route tussen
de Bloemendaalse Zeeweg en het parkeergebied in Zandvoort-zuid. maar
vormt bij een groot verkeersaanbod
grote hinder voor bus en langzaam
verkeer. Wellicht kan zij tijdens de
aan- en afvoerperiode worden afgelosten voor doorgaand verkeer.

Vrije busbaan
Voor het openbaar vervoer worden in
het rapport ook voorstellen gedaan. Op
het Boulevard Barnaart tussen de kom
van Zandvoort en Bloemendaal aan
Zee kan een vrije busbaan worden

Schoolconcert
ZANDVOORT - Op woensdag 28
januari vindt in de aula van de Wim
Gertenbach Mavo het derde schoolconcert plaats. Het gitaartrio Dick Visser,
bestaande uit Dick Visser, Theo Krumeich en Emile Hopman zullen dit
concert verzorgen. Het programma
kreeg de titel: Gitaarspelen... goed en
slecht". Dick Visser mag zeker gerekend worden tot ep'én van Nederfands
bekendste gitaristen (klassiek).
Voor de onderbouw wordt het concert
Nieuwe wegen kunnen de Zandvoortselaan alleen toegankelijk maken voor openbaar gegeven van 10.00 tot 10.50 uur en van
vervoer en fietsers. Deze zuid-route zat nog wel enige tijd op zich laten wachten. 11.00-11.50 uur voor de bovenbouw.
gerealiseerd, in combinatie met een
herinrichting van de parkeerplaatsen
aldaar. Door op regelmatige afstanden
passeerpunten te situeren kan deze
strook in twee richtingen door de bus
worden bereden (dit systeem komt

De raad vergadert...

Programma Koninginnedag bijna 'rond'
Uiï Zandvoorts rijke historie...

Verklaring van de naam
Er zijn verschillende onderzoekers
op hei terrein van de historie die uil
de naam van een bepaalde plaats iets
over de aanvang van de genieënschap proberen te weten te komen.
In een uitvoerig boek ,,Noordhollandse Plaatsnamen" (uitgave '51)
wordt dit gedaan. Hoewel de schrijver G. Korsten op dit terrein gezag
geniet, menen verschillenden dat zijn
gegevens hier en daar niet kloppen
en zijn er na liet vcnchijnen van zijn
boek in 1951 hier en daar verschillende aanvullingen gemaakt. Uit de
'gegevens die ik in de loop der jaren
voor een scriptie over plaatsnamen
heb verzameld, vertel ik u nu in de
serie die hier in dit blad verschijnt,
onder een zeker voorbehoud, datgene wut ik over Zandvoort heb gevonden.

ferste vermelding
In de tekeningenboeken van de Hollandse graven, door rijks geschiedkundige publikaties uitgebracht,
vindt men de oudst geschreven naam
van Zandvoort nl Santfort.
In deze aantekening werd vermeld
hoe deze kleine gemeenschap aan
zee een luttel bedrag bijeen had
gebracht voor de bede die graaf Dirk
nodig had om zich te verdedigen
tegen zijn broer Floris de Zwarte, die
hem ter zijde wilde schuiven.
De juiste datum wordt niet vermeld
maar het moet in het begin van de
12e eeuw zijn geweest. Hcogstwaarschijnlijk zijn er in de rijksarchieven
nog eerdere aantekeningen over
Zandvoort, want uil opgravingen bij
strandpalen blijkt dat hel dorp al
heel oud was, maar dat vraagt een
iniititucus ondeizoek. Dit is in ieder
geval de eerste gedrukte mededeling.

Privileges
A'o deze datum komt de naam Zand-

voort m de officiële stukken meer
voor. In een oorkonde van 1284
worden aan ,,die guoede lude" van
Zandvorde bepaalde faciliteiten verleend ten aanzien van het betalen van
belasting. Nu gaat hei niet zozeer om
dit privilegie: in de praktijk betekende het vaak zoveel niet maar om de
naamsvorin die in dut stuk gebruikt
wordt ,,Zandvorde". Voord betekent hier, volgens een onderzoek
van F. Leyden in een aardrijkskundig tijdschrift ,,Nomina Geogrnphica Neerlandica", een doorwaadbare
plaats. Zandvoort lag toen als een
soort van dal in de duinen, maar het
was niet zo als op andere grillige
kommen, waarvan nu in het duinlandschap nog wel sporen re vinden
zijn, een plek waar je eigenlijk of
door grondwater of pluntengi oei met
door kon komen maar een doorwaadbare plaats in het zand. Aan dr
hand van de omschrijving van de
naam van het dorp m de oorkonde
van 1284 zijn naamonderzoekers op
deze verklaring gekomen.

Bentveld
De dorpsgemeenschap van Zandvrtort bestond uit vissen. Maar daarbij hoorde, een eind verderop, een
buurtschap dat lientveld werd genoemd. De verklaring die men aan
deze naam geejt, laat zien dat deze
plaatsen eigenlijk vanaf hei eerste
begin tegenstellingen waren van elkaar. In die dagen woonden in
lientveld mensen die een schrale
boterham verdienden door het bcwerken van de giond. Dat kostte
nogal wat moeite wam ook Bentveld
lag in een soort dal dal tang de
vochtigheid vasthield. Op de natte
zandgrond tierde welig de plant moliniu of in de Hollandse taal: het
harde bentgras of volgens de volksmond ,.pijpendoorstektrs". Om van
dr grond wat te halen moest men

steeds dat bentgras verwijderen,
maar zoals alle onkruid was dit
hardnekkig en kwam steeds weer op.
De mensen die daar woonden en de
grond moesten bewerken noemden
de plaats Bentveld.

Toch een heerlijkheid?
De BentveldsL' historica J.M. SterckProot vindt deze verklaring voor het
aantrekkelijke dorp. wat voor een
belangrijk deel nog ligt binnen de
gemeente Zandvoort, wat te mager.

Door B. Voets
In haar geschiedenis van Aerdenhom wil zij hel woord ,,veld" vertalen mei „gouw" (heerlijkheid) en
komt dan al van de aanvang van de
dorpsgemeenschap aan met de verklaring, dat m tegenstelling met het
armtierige Zandvoort, Bentveld een
soort van heerlijkheid was. Maar
hoewel deze verklaring aardig is
gevonden, steunt zij niet op de
werkelijkheid. Immers een vergelijking met andere Noordhollandse namen waar het woord veld in vootkomt moet men vasthouden aan de
i>p vatting dat hier alleen maar sprake
is van een doodgewoon sluk grond
zonder meer en niet van een heerlijkheid.
Deze nuamsverktijnngen zoals men
die terugvindt bij schrijvers die zich
daarmee bezighouden, lichten toch
wel tets van de sluier op die over de
oude geschiedenis van om dorp, dat
nl heel lang beslaat maar waar zo
weinig over bekend is, omdat er in
die oude tijden geen mensen waren
die een ,,kronijk" konden bijhotiden. Maar al deze kleine beetjes
helpen om hel beeld wat we ons van
Zandvoort willen vormen te completeren.

ZANDVOORT - Het programma voor worden geweerd en men tracht dit te
Koninginnedag 1981 is bijna „rond''. bereiken door de leeftijdsgrens van de
Na naarstig vergaderen is het comité kooplieden te brengen tot zestien jaar.
erin geslaagd een alleszins aanvaard- De lampion- en fakkeloptocht en de
baar programma samen te stellen.
paardetram zijn van het programma
geschrapt, wél wil men een /eepkistenrace en een ..paardenattractie" op het
Theater Merlijn
programma plaatsen.
Het bekende poppentheater Merlijn is Er bestaan nog plannen voor een venuitgenodigd om een aantal voorstellin- delzwaaicorps. het organiseren van een
gen te geven voor de kleuters en fietscross en het bakken in de openbejaarden; er komen enkele muziek- lucht van een zéér. /.éér gruie pannekorpsen; 's avonds de gebruikelijke koek.
taptoe op de Grote Krocht; kinderspe- De fietscross en vendvlzwuaiert zullen
len waaronder wellicht straattekenen: in combinatie worden gedaan met het
een estafette en een muziekavond voor overkoepelend comité van de gemeenjongeren.
te Bloemendaal, terwijl voor de pannekoekbakkerij nog sponsors moeten
worden gezocht.
Rommelmarkt
Dit keer woidt overwogen de rommeimarkt, altijd een doorslaand succes, uit
ie breiden tol andere straten en pleinen. Commercie zal op deze markt

Concert op MAVO
ZANDVOORT - Op \ njdag 13 februari zal van 10.45 -11.35 uur een schoolconcert worden gegeven op de Jaap
Kiewiet Mavo. George Webb. tenor en
Frits Kroese, piano, zullen het uilgende programma breneen:

Opgesloten in lift
ZANDVOORT - Zateidagmoigen om
halt acht ontdekte een bewoonster van
een flatgebouw a.m de Lorentzstnuu
dat haar buurmeisje in een defecte lift
zat opgesloten Ze waaischuwde direct
de politie, die de jonge vrouw uit haar
benarde positie bevrijdde-. Het bleek
dat de opgeslotene anderhall uur lang
tevergeefs op de alarmbel had gedrukt
voordat iemand haar hoorde.

\VULLUM v. d. WüKFK

- Give'me that old time reltgron
- Let us break bread together on out
knees
- Bobody know.s the trouble FVe seen
- Just a closer walk with thee
- Gospel train
- Sometimes I foei like a motherless
child

-

O Peter go ring the bells
Every time I feel the spint
Hill and gully rider
Let me hold your hand
Nobody's business bul my own
All God's children got shoes
Joshua fit the battle of Jerico
I'm gorma ride up in a chariot

-Wijzigingen voorbehouden.

overeen met de situatie voor de tram in Langzaam verkeer
de Leidsestraat te Amsterdam). De
vertraging die NZH-buslijn 81 (Zand- Tenslotte worden in de samenvatting
voort-Haarlcm station) op dit deel van van de drie rapporten maatregelen
7-ijn route ondervindt, wordt dan effec- voorgesteld met betrekking tot het
tief bestreden. Als een routewijziging langzame verkeer. Voor de fietseis
voor de NZH-lijn 81 via de van Al- onder meer het kruispunt Tolwegphenstraat naar het station en eventu- Zandvoortselaan voorzien van vcrkeereel Bad Zuid wordt doorgevoerd, kan lichten, opdat de fietser conflictvrij kan
deze lijn ook functioneren als ..boule- oversteken: langs de zeezijde van de
vardbus" en het voor- en natransport Boulevard Barnaart het fietsverkeer m
van de treinreizigers verzorgen. De twee richtingen te laten rijden met
functie van lijn 81 voor de bediening handhaving van het fietspad aan de
van Zandvoort-noord zal kunnen wor- landzijde; het Visserpad (langs de
den overgenomen door de NZH-lijn 80 spoorbaan) door te trekken naar Haar(Zandvoort-Haarlem-Amsterdam).
lem; een fietspad aan te leggen op de
voormalige trambaan op het grondgeWanneer door de verkeersbeheersing bied van Zandvoort (zo mogelijk voor
in de agglomeratie het autoverkeer twee richtingen) en bewaakte stallingen
blijft zullen de bussen geen extra ver- te realiseren (wellicht samen met betiaging ondervinden. Wanneer lijn 80 waakte parkeerterreinen).
via het station naar Nieuw Noord wordt
doorgetrokken kan deze lijn de taak Voorts is een verbetering nodig in
van lijn 81 overnemen en bovendien de Zandvoort, van de voetgangersverbinverzorging van Noord verbeteren. ding centrum-strand en station-strand.
Op zeer drukke dagen kan de Burg.
Wanneer op de Prinsesseweg (nu een Engelbertstraat bovendien verkeersluw
vrije busbaan in één richting) de bus in worden, als deze straat in het kader van
beide richtingen wordt toegelaten kan het parkeerbeheersingssysteem wordt
lijn 80 in de middagperiode ongehin- afgesloten.
derd door opgesteld verkeer het do- Het oversteken op de Boulevard Baiseerpunt Tolweg-Dr. Gerkestraat be- naart wordt veiliger, als het oversteken
op herkenbare plaatsen wordt gebunreiken.
deld en de snelheid van het autoverkeer wordt verlaagd. Dit kan, aldus het
rapport, worden gerealiseerd door
plaatselijke aanleg van een middengeleider en versmalling van het wegprofiel.

ZANDVOORT - Op dinsdagavond 27 januari, .dal de gemeenteraad van
Zandvoort in openbare vergadering bijeenkomen.
De agenda vermeldt:
t. Notulen
2. Ingekomen stukken
3. Begrotingswijzigingen
4. Onderwijsaangelegenheden:
5. Transacties onroerend goed
Verlenging erfpachtrecht Zandvoortselaan
Verhuui grond mavo-garages De Wittstraat
Verhuur grond bij Zandvoortselaan 283.
Verhuur bij grond Zandvoortselaan ]]7.
Grondverkoop en voorbereidingsbesluit aan de FahrenheitstrJ.it
Aankoop b wooneenheden Zandvoortselaan 3M.
6. Bestemmingsplannen
7. Tijden weekmiukt
8. Sociaal-culturele aktmteiten \uoi werklozen
9. Aanleg fietspad Blmkertwe»-Bcnneld<.ewi.'g
10. Ontbinding stichting Cultureel Centrum
11. Exploitatie gebouw De Kiocht
12. Aanleg tennisbanen op /wembadcomplev
13. Wijzigmc ^an de uitkering^- en penMoernerordening wethouders
14. Aanleg CV m gemeentewoningen L'Amistra.u 11 en 13
15. Hmmnereenkomst en huurregiement gerneentewomngen
16 Herstel parkeerterrein naast raadhui^
l". Instructie sub-ka^sicrs
JiS. Vviiziging ^an Je uitkeringsveroideiiing
iy. Gemeenschappelijke reueliiiL' centiale poM dmbul,iiKevu\»ei Kennerm-ilaml
20, Komhraae

een fijne baan bij

MULTIM ARKTEN B.V.
Wij hebben plaats voor enkele

leeftijd 16 toi 20/aü).
Hierbij gaan onze gedachten uit naar vriendelijke,
intelligente jongelui, die na een gedegen opleiding
in staat moeten zijn op een accurate wijze
onze klanten van dienst te zijn.
Kom eens langs
of bel gerust met ome bedrijfsleiders.
De ienige, die de leste zundag gien
graentje hebben mee'epikt van de
eerste goeje stranddag. dat waere
onze strandpachters.

Dirkson, Zandvoort, 02507 • 1 46 41
Dirkson, Nieuw Vennep, 02526 - 8 60 25

IMU
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Winter-en ski-jacks
Tenniskleding - Shorts -Shirts -Rokjes
Div. soorten voetbal- en sportschoenen
Badpakken - Bikini's - Zwembroeken

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOQIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten

50% korting
50% korting
30-40% korting
25-40% korting

AJEWE

20% korting

REKREATIE

TEAK DEURPLATEW

Gicom regenpakken

Wandplaten, triplex, board, sp<jdiipld<ii. l.ii
werk en li/sten WanrikurMoijels, htiept
vouwrekjes elementssvsleent plankiltcK)i:r:.
traphekies Alle soorten lijmon. klein i|'«i
waren
Verl
Lotivrerieuren
edclfincei
binnendeuren, saloondeuren. gereerlsi'hdp
Kortom zoveel mogelijk voor de DOE HET
ZELVER

Ski-pullies met rits nu
Div. soorten trainingspakken
Lederen ski-of winterhandschoenen nu

Zaterdag s geopend tot b uur s Mddiidag s
gestolen s Mrdd^qs van 12 30 1 30 uui of sloten

w.o.
ALLE SATUNCRETONNES
VAN 20,00, 30,00 VOOR
ALLE ENGELSE LINNENS VOOR HALVE PRIJS
ALLE DRUKSTOFFEN
VAN 12,00,16,00 VOOR
DIVERSE EFFEN STOFFEN
VAN 16,00, 22,00 VOOR
GORDIJNVELOURS 6 KLEUREN
VAN 42,00 VOOR

10,00
4,95
5,50
14,90

GOBELIN 130 BR

VAN 29,50 VOOR 13,90

RIBCORD 150 BR

VAN 44,00 VOOR 12,90

WEEFSTOF 130 BR

VAN 52,00 VOOR 19,00

DRALONCORD 135 BR

VAN 48,00 VOOR 16,90

STREEPVELOURS 130 BR

VAN 49.00 VOOR 22,00

GOBELIN 140 BR

VAN 84,00 VOOR 39,00

WOLLEN MOHAIR 130 BR
VAN 105,00 VOOR 49,00
EN TIENTALLEN ANDERE SOORTEN
FRANJE - KWASTJES - BALLETJES - SI EREN ANDER BAND
VANAF 1,00 PER METER

BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE

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

Vereist: ten minste diploma MULO/MAVO 4.
Leeftijd: op 1 september 1981 minimaal 21 jaar en nog geen 50 jaar.
Opleiding: de opleiding (plm. 6 maanden) is kosteloos en wordt in diensttijd
gegeven.
Salaris bij indiensttreding:
21 jaar f 1684,- per maand; 22 en 23 jaar f 1986,- per maand; 24 en 25 jaar
f 2118,- per maand; 26 en 27 jaar f 2253,- per maand; 28 jaar en ouder f 2324,per maand.
Promotiemogelijkheden:
Na 2 jaar, bij gebleken geschiktheid, volgt benoeming tot commies in vaste
dienst (max. salaris f 3084,- per maand) terwijl bij een goede taakuitvoering
8 jaar na benoeming tot commies bevordering tot commies A (max. salaris
13512,- per maand) mogelijk is.
Oe salarissen zijn exclusief 8% vakantie-uitkering en een toeslag van
rnax. f 26,- per maand.
Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
Voor nadere informatie kunt u zich telefonisch wenden tot de directies der
Rijksbelastingen te:
Amsterdam - tel. (020)-76 15 55
Rotterdam - tel. (010)-36 63 33
Utrecht
- tel. (030)-31 1525

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 0-8975/3974 (In linkerbovenhoek van brief en
enveloppe) en uw hulsadres met postcode. Inzenden vóór
30 Januari 1981 aan de Rijks Psychologische Dienst,
Prins Maurllslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013,
2500 EA '3-Gravenhage.

Rijksoverheid

Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief
wordt u door de Rijksbelastingdienst toegezonden.

TE KOOP:
TE KOOP AANGEBODEN

Allegro 1500
1975, i,z g !>t ,
f ?900,
Telefoon 02502-8258

Kaptafels, linnenkast,
buffetten en
secrétaires,
antiek etc.
Vonneperhof 89
Nieuw Vennep

11 , < l ' j i i t ; 'l
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Chateau
tourcaravans
1000 m2 overdekte show bij

Paradiso
vouwcaravans

Bergman Caravans
Leidsevaart 189 • Noordwijkerhout
Telefoon 02523 - 2649
BIJ hotel "Piet Gijs" L 300 m langs het water richting
Noordwi/k.

Verhuur

Verkoop
Occasions
. Accessoires

Droog, handgekloofd

OPENHAARD
HOUT

Reparaties
Onderhoud
Vrjortenten

„DUBROVNIK"

Zeestraat 41. Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem
Tel. 023-322609
is bijna 10 jaar gevestigd.
Daarom hebben wij voor u vanaf heden een
(van maandag t/m vrijdag)

speciaal wintermenu

(mnUvri.)

l ik- /-it i , - .
,111 ! n /', 'JUm.l

A

- goufash-soep stokbrood
- gemixte grillplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- palacinka warm flensje met koude roomvulling

f 14,50

Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort.
Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken.
Wij zijn de gehele week geopend.
Voor reserveren:
Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur.

Joegoslavisch restaurant

PULA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

HARDHOUT BV
Tel. 023-375381-314107
2 m3 v.a. f 190,- thuis
gebracht.

gordijnstof

Set
HANDWERK

eiken tafels
Wij maken ze voor u
Zie onze
nieuwe collectie
Schaghelstraat 27
Haarlem
telefoon 023-327019

OPENHAARDBLOKKEN
Gebr. Sweers, Hoveniers
bedrijf. boomrooibedri|f.
Hoofddorp
Voor particulieren en be
dn/ven.
Tel. 023-2848M. b.g.g.
282043 of 338608.

KOOIJMANS

FORDOTO

Menu's vanaf 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285.285
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.
Maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145, Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Foto Quelle

Jonge vrouw zoekt

Compleet foto/film
assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen

woonruimte

DROGISTERIJ

liefst vrije etage
tot 500,Telefoon 02507-18298

MOERENBURG
Haltestraat 8.
Zandvoort

Vri|burc!la£>n i - j
HeeiTS-kerk
Te! 02510 37801

Alleen bij
HAARLEMS

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

deurwaarders
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Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560

ZIJLSTRA AT 83 b /d. G«\. MARKT HAARLEM

Bij de administratie van 's Rijks belastingen kan per 1 september 1981 in de
provincies Noord-Hofland, Zuid-Holland en Utrecht worden geplaatst een
aantal
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9800 M ^EUBELBEfCLEDiNG

ZANOVOORT
Amp4re>traat 10
(naast Coioinl
T«l. 02S07 - 1 69 25.
b.g.g. 1 3242
Fo'd verkoop en
servic*.

Ook voor diverse
merken inruilauto's

•i-f ^50per meter

"' M l '

CHIN. INDISCH RESTAURANT

m KEUR „ ZOON m
Raadhuisstraat 92 - Heemstede
Tel. 023-28 61 82

Voorjaar in eigen land
Bent U één van die geluksvogels, die buiten
het hoogseizoen op vakantie gaan, geniet dan
eens van Uw eigen land.
Wij bieden U moderne en comfortabele
bungalows, gelegen in Erm (gem. Steen,
Drenthe) aan het water in een prachtige omgeving. Op het park tevens rest., bar, supermarkt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.
Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.(Speciale prijzen voor weekend en midweekl.
Inlichtingen en reserveringen:

Recreatie-bungalowpark
Ermerzand
Dalerstraat 38B - Erm - Tel. 05915 - 4018.

Metaalbewerkers(m/v)

Grannetia

In verband met de steeds toenemende vraag naar onze producten
hebben wij nog plaats voor enige
- METAALBEWERKERS (m/v)
INDEVERSPANENOE
AFDELING

GELD LENEN NIET DUUR
5.000.
10.000.
15.000,
20.000,
25.000.

Zeestraat 55
ZANDVOORT
Tel. 02507 -14681

Woodward is de oudste en grootste
fabrikant ter wereld van hydraulische en electronische regelapparatuur voor dieselmotoren,
turbine-installaties en waterkrachtcentrales.

ASSURANTIËN
Bedrag

48

427,34
565,53

60

96

120

364,37 269.92
481,59 355.68
598,81

Wij zoeken mensen met een redelijke ervaring aan kleinere productiemachines. Geïnteresseerden kunnen
wij ontplooiingsmogelijkheden
bieden in verschillende verspaningstechnieken.
Naast een goed salaris bieden wij u
goede secundaire arbeidsvoorwaarden in een prettige werkomgeving.
Wij hebben geen leeftijdsgrens aan
deze functie gesteld.

Ie en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens'
Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 21 50

Ter gelegenheid van ons 10-jari;; beslaan bieden wij u en-n van onze
.specialiteiten, de

Indische rijsttafel «,„«,« 15,- P.P.
Het kopje koffie er na krijgt u van ons.
Het kindermenu kost nu 10,- met een glausje fris en een ijsje toe.
De/e aanbiedingen gelden van maandag l/m >rijdun 20 maart.
Voor het afhalen hebben w i j in dc/.e periode speciale clagaanbiedingen:
Dinsdag: nasi of bami met 4 s t . saté en atjar voor 10,00
Woensdag: '/: kip in kerry-saus 7,50
Donderdag: Foe Yong Hai 7.50
Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 11,50

Zomerhuisje te huur
in de van Speykstraat.

Alleen geschikt
voor 1 persoon
Nadere inlichtingen:
TELEFOON 02507 -12966.

fi
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PEUGEOT 404
Bouwjaar 1973, met
radio en trekhaak, voorbumper licht beschadigd Overigens uitst.
konditie. nw. accu. Prijs
f 1700.- Tel. 02526-75107
na 18 00 uur.

Raadhuisstraat 86-88
Heemstede
Telefoon 023-283213

TE KOOP
AANGEBODEN

Elke werkdag van
halfnegen tot halféen
en van halttwee tot
haltzes geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur
en zaterdag? van
10.00-12.00 uur
U bent welkom

WEGENS REORGANISATIE
BI GEDEELTELIJKE OPHEFFING

25rOO
20-50% korting
32,75

WOODWARD GOVERNOR
COMPANY
Een mlernalionddl bedrijf met vestigingen
in Amerika. Engeland, Japan. AiibUdlie.
Bwilieen Nnderldnd

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling,
gelieve u te richten aan de afdeling Personeelszaken van
Woodward Governor Nederland BV,
Hoofdweg 601, 2131 BA Hoofddorp,
tel.02503-1 3241.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Spedaliteiien-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurani
tot 45 personen.
Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levende pianoklanken of voor
u w receptie en party.
Gravinnesfeeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 31 70 58

SPECIALITEITEN

Restaop&Rt
„Gbalêfc Het Witte Huls"

Zeeweg 3. Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

Nu koopjes in de
opruiming
bij:

lüOOAGNVZ

ONAFHANKELIJK .NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOÖRT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOÖRT - TEL. 02507 - l 71 66 - OPLAGE 3400 EX-

Officiële opening BOUWES EXPLOITATIE MIJ VERKOCHT
raadhuisuitbreiding
op 19 maart

Palace wordt
internationaal
congrescentrum

ZANDVOÖRT - De officiële opening van de nieuwe raadhuisuitbreiding zal op 19 maart a.s. plaatsvinden. Hiervoor is uitgenodigd de
Commissaris der Koningin van
Noord-Holland, dr. De y/it.
De verbouwing van het gebouw van
Publieke Werken (Raadhuisplein 4)
nadert haar voltooiing. De afdeling
registratuur en de receptie van de
dienst publieke werken zijn inmiddels verhuisd naar de kamer aan de
voorzijde van het gebouw (bij het
binnenkomen rechts).
Binnenkort worden ook de vertrekken aan de linkerzijde (langs de
Oranjestraat) welke zijn bestemd
voor de secretarie-afdeling onderwijs-, personeels-, sport- en welzijnszaken, opgeleverd.
De verhuizing van die afdeling vanuit de nieuwbouw van het raadhuis
naar het gebouw op het Raadhuisplein, zal plaats vinden op vrijdag 6
februari a.s.
Op diezelfde dag verhuist de secretarie-afdeling sociale zaken naar de
nieuwbouw van het raadhuis (kamers 14 t / m 20 en 31 op de eerste
verdieping).
In verband met deze verhuizing
zullen de secretarie-afdeling onderwijs etc. en die van sociale zaken op
vrijdag 6 februari gesloten zijn.
Voor aangelegenheden die geen uitstel kunnen velen, zal die dag een •
ambtenaar van sociale zaken zitting
hebben in kamer 31 van het raadhuis (ingang Swaluëstraat).
Het telefoonnummer van de Dienst
Sociale Zaken is vanaf 6 februari:
02507-14841.

koop in kennis stelde, zei „Ook anoeren hebben dus een duidelijk vertrouvven in de toekomst van Zartdvoort als
nationale en internationale badplaats.
Er zal nog veel constructief en zorgvuldig overleg nodig zijn om de plannen
van de nieuwe eigenaars vorm en inhoud te geven. Wij zullen ons nader
Michael Hordo, de Canadese direkteur moeten oriënteren om een en ander in
van het concern, heeft onthuld, vlak overeenstemming te brengen met onze
voor zijn vertrek naar het buitenland, visie, maar het voortdurend overleg
dat er plannen bestaan om van het tussen de architekt en onze stedelijke
Bouwes Palace een groot internatio- adviseurs staan daar echter borg voor."
Dit sluit aan op de plannen van de heer
naal congrescentrum te maken.
Hordo bij Bouwes Palace een rigoreuze
Dit zal verstrekkende gevolgen hebben verbouwing te plegen, om het congresvoor het personeel van het bedrijf, centrum te verwezenlijken.
omdat dit aanzienlijk uitgebreid zal
worden. Het Bouwes Hotel zal een Bouwes Bowling, Dolfirama etc. zullen
rigoreuze vernieuwing ondergaan. in de toekomst blijven. Half februari
Voorlopig bestaan er plannen om nog wordt de heer Hordo in Nederland
voor het seizoen twee verdiepingen van terug verwacht om de plannen nader
dit hotel te renoveren, ook zal de uit te werken en te concretiseren.
buitenkant van het hotel worden opge- Voorlopig heeft het personeel „huiswerk" gekregen.
knapt.
Cliff Port Investments houdt zich ook
Het personeel van Bouwes Exploitatie bezig met olie- en gas pijpleidingen. Is
Maatschappij dat dinsdagmorgen van mede-eigenaar van de H-3 hotels,
de verkoop op de hoogte werd gesteld, waarbij Heineken is vertegenwoordigd,
is bijzonder enthousiast. De heer Veer- en waar in Europa verschillende bela'ngrijke hotels toe behoren. In Ameriman spreekt van een uniek bedrijf.
Burgemeester Machielsen die dinsdag- ka behoort het Marlborough-concern
avond de gemeenteraad van de ver- tot de H-3 Hotels.
ZANDVOÖRT - Bouwes Exploitatie
Maatschappij is in andere handen overgegaan. Mevrouw Speerstra-Bouwes,
de dochter van Nico Bouwes, en enig
erfgename, heeft het gehele aandelenpakket verkocht aan ClifF Port Investments Ltd uit Toronto.

BURGEMEESTER MACHIELSEN IN MEUWJAARSREOE:

Horeca "kwetsbare industrie"
ZANDVOÖRT - In zijn nieuwjaarsrede heeft burgemeester Machielsen de nadruk
gelegd op de samenwerking en eensgezindheid die moet bestaan bij de bestuurders,
in dit geval de raad. Omdat in 't verleden de basis ligt voor de toekomst, is het
besturen van een gemeente een continu proces, dat niet door plotselinge ingrepen
in een andere richting kan worden gestuurd. Dat wil niet zeggen, dat het daarmee
tol een statisch, molochachtig blok is verklaard. Wel zal men zich als bestuurder
steeds moeten realiseren dat men met mensen te maken heeft en dat een duidelijk
en consistent beleid voor de burger zichtbaar moet zijn. Is dat niet het geval, dan
zal hij zich het slachtoffer van de overheid gaan voelen. Het is aan ons als raad er
voor te zorgen, dat de burger de zekerheid krijgt dat wij voor hem en haar welzijn
bezig zijn als in de raad gewikt en gewogen wordt en dat het niet om egotripperij
gaat en/of de simpele kiezersgunst.
Dit afwegingsproces zal dit jaar meer
dan ooit een centraal gegeven zijn in
onze bestuursarbeid. Dat vraagt een
mentaal sterk team, dat zich niet door
onderlinge irritatie van de wijs Iaat
brengen. Maar dat wel in staat is vanuit
politieke opvattingen, zoals deze geformuleerd zijn in beginsel- en verkiezingsprogramma's tot een gedegen discussie te komen in het kader van het
besluitvormingsproces. In dit kader wil
ik nog eens benadrukken de mogelijkheden die het commissieberaad biedt
en los hiervan het persoonlijk raadplegen van portefeuillehouders. Indien het
voorbereidende werk door de raad,
inclusief het college goed is gedaan,
kan de discussie in de raad worden
bepaald tot de hoofdbeleidslijnen, hetgeen de helderheid daarvan voor de
burgers bevordert.

Besluitvaardigheid
De benadering, is volgens de heer
Machielsen in de komende tijd dringend nodig, omdat er enige zeer belangrijke onderwerpen aan de orde
zullen komen. Besluitvaardigheid, ook
als de uitkomst daarvan voor een enkeling of misschien zelfs voor velen niet
zo plezierig en zelfs teleurstellend is.
„Dit soort besluiten mag een raad niet
uit de weg gaan".
Ook waarschuwde hij dat veel gerechtvaardigde verlangens in de naaste
toekomst niet gehonoreerd kunnen
worden, omdat er geen financiële ruimte voor is. „Ten zij er financiële ruimte

de recessie in de economie, die een ten van de zgn. Knelpuntencommissie
gevaar oplevert voor de werkgelegen- Zuid-Kennemerland. Zoals u zich herheid.
innert is aan het bureau Goudappel en
Zandvoort kent een bedrijfsleven met Coffeng een opdracht gegeven voor
als belangrijkste drager het horecabe- een verkeerskundig onderzoek, niet
drijf. Vele bedrijven en bedrijfjes, met alleen analytisch maar ook aangevende
elk een beperkt aantal medewerkers(- mogelijke oplossingen.
Zandvoort
sters).
speelt hierbij een centrale rol. Ook
Daarnaast een enkel groot horecage- hierover zullen essentiële besluiten
beuren, waarvan de toekomst van ster- moeten worden genomen, m.i. samenke invloed zal zijn op de werkgelegen- hangende met de verkecrsstudie zoals
heid. Een kwetsbare „industrie" in een deze voor onze gemeente in het kader
ti)d van economische teruggang. Aan van de structuurstudie werd gedaan.
de andere kant mag echter daarom juist Een complexe materie maar waaruit de
ook een grotere belangstelling voor antwoorden op de verkeersvragen zoals
vakantie m eigen land verwacht wor- deze bij ons leven moeten worden
den. Maar vooral de verblijfsmogelijk- geput.
heden, zoals deze door de toerist tegcnwoordig worden gezocht, bungalow- De heer Machielsen besloot zijn rede
tjes, vakantiehuisjes, appartementen, met zijn dank uit te spreken aan zijn
zijn in Zandvoort niet in grote mate en medewerkers. „Ik hoop dat wij in een
keuze aanwezig. Het particulier initia- sfeer van tolerantie, begrip voor clkaars
tief en de overheid zullen gezamenlijk stiuatie en in een bewust streven naar
moeten zien te komen tot een vernicu- een harmonische samenwerking ons
wing en versterking van dit vitale on- werk zullen doen. Niet ter meerdere
derdeel van de toeristische infrastruc- glorie van onszelf, maar voor het weituur. Met grote aandacht zullen wij zijn van de Zandvoortse bevolking, van
daarbij de opvattingen en visie op nu en straks".
provinciaal niveau in deze volgen",
aldus Mdduelsen.

Structuurstudie

geceëerd wordt door het wegsnijden
van dor hout. Maar dat is een uitgangspunt, dat ik zelden in reëele guldens
heb zien vertalen".
Uiteraard stonden in dsze rede ook de
bezuinigingen centraal. Nieuwe uitgaven zullen steeds afgewogen moeten
worden, maar een objectieve waardebepaling van de wegingsfactoren is
haast een onmogelijke taak, vooral als
het tegen de raadsverkiezing gaat lopen. Toch zullen er besluiten moeten
worden genomen die in de toekomst
van belang kunnen zijn voor Zandvoort.
Aandacht ook voor de zich afgetekcn-

Over de structuurstudie en de verkecrsstudie, zoals deze nu in de Inspraak aan
de orde komen in commissies en in de
raad was de heer Machielsen van mening dat hierbij niet het beeld van
Zandvoort voor de toekomst keihard
vastgelegd wordt, maar waarbij de raad
meer de ontwikkelingsmogelijheden
moet aangeven voor de toekomst.
„Zowel de overheid als de particulieren zullen samen Vorm en inhoud
moeten geven aan het zich ontwikkclende Zandvoort. Bezinning op uitgangspunten voor het te voeren stedebouwkundig beleid is bij voortduring
nodig, zeker in onze situatie, waarin
woningbouw primair staat.
Ook zal binnenkort de discussie op
gang worden gebracht over de rappor-

van haar tasje
ZANDVOORT - Op de Hogewcg
werd vorige week woensdagavond omstreeks acht uur een 60-jarige Zandvoortse door een jongeman beroofd
van haar tasje. Bij het uit de hand
rukken scheurden de hengsels van de
tas af. Op zijn vlucht gooide de dader
zijn buit weg, waardoor de eigenaresse
later weer in het bezit kwam van haar
eigendom. De jongeman werd door
twee bewoners van de l logeweg achterna gezeten, maar kon niet worden
ingehaald. Een door de politie ingesteld onderzoek leverde ook niets op.
De Zandvoortse dame was tijdens de
beroving aan haar linkervinger gewond
geraakt en moest zich onder doktersbehandeling stellen.

ZANDVOORT - Een 21-jarige Hagenaar reedzondagmorgen in alle vroegte
tegen een lichtmast op de Zandvoortselaan. Zowel de auto als de lichtmast
werden beschadigd. De Hagenaar
moest' in verband met alcoholgebruik
een bloedproef ondergaan.

ZANDVOüRT - In het gebouw Hogeweg 78, tot nu toe in gebruik door de
afdeling Sociale Dienst van de gemeente, worden enkele afdelingen van de politie
gehuisvest. Voorlopig zijn dit de parkeer- en milieucontroleurs en de afdeling
verhoor en transactie. Deze afdelingen van de gemeentepolitie zullen na 6
februari bereikbaar zijn onder het telefoonnummer: 18544.
Het gebouw van de afdeling Sociale Dienst zal dus, na verhuizing van deze dienst
naar de nieuwbouw van het raadhuis, niet worden gesloopt, alhoewel de raad
hiervoor w2! een krediet beschikbaar heeft gesteld.
De VVD-fractie had in november, toen dit voorstel door de raad werd
aangenomen, bezwaren tegen de sloop van het gebouw dat door hen „puntgaaf'
werd genoemd. De sloop werd venvacht wanneer het nieuwe politiebureau op de
plaats van het voormalige „Sterre der Zee" gebouwd zou worden. De
bouwlokatie is namelijk aan de krappe kant voor een politiebureau.
In een besloten raadsvergadering op 20 januari jl. werd besloten hè* nieuwe
politiebureau te bouwen op de plaats van het oude, zodat de lokatie ,,Sterre der
Zee" waarvan de projectontwikkelaar Wilma de eigenaar is, gereserveerd blijf!
voor woningbouw.
foto Europress

TEKSTEW of
en
ZANDVOORT: tel. 02507 - 1 56 02
HEEMSTEDE: tel. 023 - 28 61 82

Matige belangs
oprichti
ZANDVOORT - Slechts matig bezocht
was de eerste vergadering van de vercniging wijkraad nieuw noord die op
maandagavond 26 januari in 't Stckkic
bijeen kwam.
Het voorlopige bestuur, bestaande uit
mevrouw Rie Ewoldt (voorzitter). Joke
Groskamp en M. Wallig (secretariaat);
Rien van de Berg (penningmeester) en
de leden An van de Berg en Henk van
Gameren (door overwerk maandagavond verhinderd), h.id een voorlopig
programma opgesteld, waarbij het de
bedoeling was dat vanuit de bewoners
van de wijk Nieuw Noord de vragen
zouden komen.
De wijkraad heeft een volkomen open
karakter en is niet politiek of kerkelijk
gebonden. Het bestuur gaf duidelijk te
kennen dat men gekomen is tot deze
wijkraad om de leefbaarhheid en het
welzijn van de wijk te bevorderen. In
welke vorm men in de toekomst zal
opereren, als vereniging of stichting, is
een punt dat door de bewoners zeil zal
moeten worden beslist. Deze eerste
avond moet eerder gezien worden als
een kennismaken met elkaar dan dat
men kwam tot een samenstellen van
een programma.
Wel is duidelijk dat deze nieuwe wijkraad in een behoefte zul voorzien, dat

ben bij de verschillende belangengroo
peringcn (onder andere flutcommissies) en men een adviseiende stem wil
uitbrengen ten aaiuicn van de wijk
(inspraak stiuctuurstudie. planvoorbc-'
reidingscommisMe welzijn, verkeersveiligheiil).
Bewoners \an Nieuw Noord die meer
willen weten ovei de vereniging wijkraad wordt aangciaden contact op te
nemen met de voorzitter (tel. 15064),
want «'il men iets bereiken dan zal dit
toch gezamenlijk moeten gebeuren, en
zullen veel meer mensen betrokken
moeten worden bij deze wijkraad.

ZANDVOORT - Fractievoorzitter
Attema is het zat. De vele vuiniszakken die dagen van tevoren door de
burgen al aan de stoeprand worden
gezet, stuk gaan en een ongelooflijke
smeertroep veroorzaken, de fout geparkecrde auto'*, die de doorgang
blokkeren en een gevaar opleveren
voor het verkeer.
A/« opnieuw te\crgeeft aandacht en
medewerking van het college gevraagd te hebben, en opnieuw de vrij
hulpeloze reactie van de burgemeester aangehoord te hebben, ,,tekort
aan mankracht", ,,kunnen wij niets
aan veranderen" en ,,Ja wat wilt u
dat ik er aan doe" riep hij getergd:
,,Benoemd mi} maar a/s onnbezoldigd rijksveldH achter of zr.-icts, dan
zullen jullie zien dat ik er wat aan
doe"'
Jammer dat het niet kan. itoddebeier
Aticma zou misschien ontzag inboezemen.

DIRKSON IS VEEL VOORDELIG
Elke dag-week in week uit-onze klanten weten dit

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

TE KOOP
wegens aanschaf grotere machine:

Van harte gefeliciteerd
mevrouw en mijnheer Van Houten met uw
20-jarig jubileum.

in prima staat, 220 Volt, 4 min.-programma.
Produktie plm. 240 koppen per uur.
Tevens een

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

HARDHOUTEN AANRECHTBANK

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Mevr. Cobi van der Moolende Muinck

met 2 r.v.s. spoelbakken en kraan.

Timmer-, IVSetsel-, Voegbedrijf
voor u renovatie, open keuken,
open haard, kozijnen, ramen, deuren en
verbouwingen.

D. Halderman

T.

en

11

G. Halderman-Paap

«

hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren.
Op zaterdag 7 februari is er gelegenheid om te
feliciteren in Hotel Interlaken, Van Speykstraat
20, van 15.00-17.00 uur.
KINDEREN en KLEINKINDEREN

[j
II
*
fi
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Dr. Schacpmansiraat 2.
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Schoonmaakbedrijf Landman BV

(ERKENDE
VERHUIZERS

Vereniging
Vrouwen Van Nu
Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en
sportieve kontakten in Zandvoort te hebben?
Wordt dan lid van de Vereniging Vrouwen Van Nu.
• Wij bevorderen de onderlinge gezelligheid
• Wij sisken hier en daar de helpende hand toe
• Wi/zijn neutraal, niet politiek of kerkelijk gericht
• W// zenden u ons maandblad VAN NU met ons
volledige programma
Als lid kunt u deelnemen aan o.a.
• Conversatie/essen Enge/s en Frans
• Badminton, bridge, bowlen en klaverjassen
• Wandelen, yoga, volksdansen, kegelen
• Lezingen, excursies en vakantiereizen
(Belangstellenden zijn van harte welkom op de
kontakt-ochtend in Zomerlust, Zandvoort op
5 februari 10.00 uur.
Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging:
Mevr. A. J. Buurseman-Homburg, telefoon 13922
Mevr. J. Landman-Vierveijzer, telefoon 12651
Mevr. D. F. van Orden, telefoon 14236
Mevr. W. Brand-van Engelen, telefoon 18530

Scherpe prijzen
met 3 jaar schriftelijke garantie.

20 tot 30% korting
op al uw binnenwerk.
Specialiteit:
OPEN HAARDEN en
OUDHOLLANDSE SCHOUWEN
Tel. 023-324598

Lidmaatschap leden f 27,50 per jaar,
donateurs (heren) f 17,50 per jaar.

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.
Zandvoort. telnfnon 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

PORQUE
•

Kerkstraat 18
Zandvoort
Tel. 02507-12728

l

J. Plevier 8- Zoon BV

gevraagd voor ca 5
uur per week.
Mevr. L. Zgman,

ZANDVOORT IS BEST
GEZELLIG!
Wist u dat in Porque
iedere donderdagavond
erg gezellige Franse avonden
gehouden wordt?
Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u
wordt aangeboden door het huis.

HARTELIJK WELKOM

Timmer/
klusjesman
voor al uw werk in en
om 't huis

NVOB

7e/. na 17.00 uur: 0250714474.

Erkend
bedrijf

4-kamer duplex
bovenwoning

Vraag vrijblijvend

prijsopgaaf.

douche, lage huur
Gevraagd

kleine duplex
benedenwoning

AUG. v.d. MlJE

Br. o. nr. Z497
bur. v. d. blad.

voor werkzaamheden in het stadhuis.
Werktijden van 17.30 tot 19.30 uur.
Aanmelden in deze zelfde tijd.
Ook aan het stadhuis vragen naar
mevr. Landman, gelieve overdag geen
inlichtingen hier over te vragen.
Eventueel kunt u bellen tel. 023-315955.

in centrum van
Zandvoort

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

Etna, Faber, Benraad gashaarden.

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.
f n een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

<

•

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

DESGEWENSTVAKKUNDIG GELEGO
VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Paradijsweg 1la - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04

UW ADRES VOOR:

Ook voor uw

• Nieuwbouw
• Dakkapellen
• Openhaarden
• Keukens
«Badkamers

enz., enz., enz.
Vraag gratis offerte.

tCeonemerland fov
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur.

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

AMSfyEIVlINGSBEDRIJF
J. OEUTEKOM
Dealer van:

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

SCHILDERS-EN
AFWERKINGSBEDRIJF

etc.

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80
Dagelijks geopend van 7.30 toï 19.00 uur,
zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur.

Fa. Gansner & Co.

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG -9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-1 71 66

GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON • TREDFORD

(v/h Jac. Koper)
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Te). 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

J

in-en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713, .
na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERDRIIMKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 15186

Telefoon 02507-17860

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

023-263657

Voor al uw
NIEUWBOUW-VERBOUW en
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN,
o.a. keukens, badkamers.
EIGEN MACHINALE HOUTBEWERKING

WONINGRUIU.
Aangeboden

TE KOOP
Geheel verbouwd

Woningruil
Aangeb.: mooie
2-kam. bej. woning
(Huis in de Duinen).
Gevraagd:
Skam.woning.
Br. ond. nr. Z495
bur. van dit blad.

KANTOORUREN

BLOEMENDAAL - ZANDVOORT

Burg. v. Fenemaplein
7/12, Zandvoort.

nette schoonmaakster

•

AANNEMERSBEDRIJF

zoekt een

ZQMDAGS GESLOTESM.

Tel. 02507-17879.

NOORD-HOOGLAND

Zelfstandige
hulp

1981

Tjri

centrum dorp.

Telefoon 02507-18531

Dinsdag 10 februari 1981 hopen onze ouders en l
grootouders
II

U

garage

Buureweg 7, zijstraat
van de Kerkstraat.
Zandvoort,
tel.02507-V73 67

BOUWBEDRIJF

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

geboren Peuschgens
Zij bereikte de leeftijd van 75 jaar.
Beverwijk
W. van Bragt
J. M. A. van Bragt-Alkemade
Zandvoort, 27 januari 1981
Tjerk Hiddesstraat 32
Correspondentie-adres :
Zeestraat 157,1942 AN Beverwijk.
De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden.

-

INLIJSTEN

belt men

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort,
telefoon 02507 -16987

Julia Maria C.
Sauveplanne

ii

Te huur gevraagd

TIMMER-, METSEL-, TEGEL-,
STUC-, DAK- en BETONWERK

Op vrijdag 23 januari 1981 is overleden onze
vriendin

f
1*

voor

Voor al uw

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

1

CREATIEF

VERBOUWINGEN

Onze deelneming gaat uit naar haar man,
kinderen en kleinkinderen die haar zo onvoorbereid moeten missen.
STICHTING GEMEENSCHAPSHülS
C. BOL, voorzitter
R. VOS, penningmeester
A. PAAP, secretaris.

Ï

DE WIT VERHUIZINGEN

Uw medewerkers: Pietcr Kramer chcf-kok, Fons van Rooyen oberkelner, Rcné Roos Chef de Rang, Ronald Hendriks Aidc de Cuisine, de
heer Molenaar, Diny Winter, Henk van de Wcele, Joop van Nes chcfkok Amsterdam, Eric Schilpzand, de heer Heyerman, de heer van der
Ven.

mevrouw Cobi van der Moolende Muinck

[

Kerkstraat 21 -Tel. 02507 -1 21 21

En nog veel geluk en succes voor de toekomst.

Hierbij geven wij kennis van hei plotselinge
heengaan van onze zeer gewaardeerde medewerkster

y 1921

VISREST. SCHUT

1981

Zij was 32 jaar lid van on/cc vereniging.
Ons medeleven gaat uit naar haar man en
kinderen.
Zandvoortsc Operette Vereniging

\
n

Verhuizen is vakwerk!

VAATWASMACHINE

Met grote verslagenheid geven wij kennis van
het plotseling heengaan van

i11.

VERHUIZENT

PULUX AUTOMATISCHE

Buiten storm, wind
en regen?
Bij ons komt u
alleen bloemen en
planten tegen.

J. BLUYS
Hallcsfraat 65 - Zandvoorl
Telefoon 02507. vl 2060
P.S. de specialist in
al uw bloemwerKen.

Deskundig advies.
Vooral uw

Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

Wie is kantoorbeheerder(ster)
bij de
Nutsspaarbank
West Nederland ?
Dat is iemand, die beschikt over specifieke kennis van de
producten, die onze bank te bieden heeft, te weten: bankgiro, sparen, reizen, verzekeren, lenen, enz.
Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
dienstverlening. Ook leiding geven en bevorderen van collegiale
samenwerking behoren tot zijn/haar taken. Kortom een man/
vrouw, die het vertrouwen geniet van cliënten.
Voor hen, die iets voelen voor een dergelijke functie, of er via een
opleiding bij onze bank naar toe willen groeien, hebben wij een
plaats. De opleiding zal ongeveer 2,5 jaar duren en bestaat uit
theoretische onderdelen en praktijkgerichte stages. Leeftijdsindicatie tussen 25 en 40 jaar.

De Nutsspaarbank West Nederland
is een regionale bank met een
compleet dienstenpakket dat is
afgestemd op de behoeften van haar
particuliere cliënten.
leder van de vierhonderd
personeelsleden werkt direct of
indirect aan het optimaliseren
van de dienstverlening.
In de 63 kantoren verspreid over
vijf rayons staat de persoonlijke
relatie met de cliënt voorop.

Om de opleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen is een
vooropleiding op MEAO- (commerciële richting), HAVO- of
VWO-niveau noodzakelijk. Het bezit van een assurantie-B
diploma of studerende hiervoor strekt tot aanbeveling.
Wie belangstelling heeft, reageert telefonisch of schriftelijk,
waarna een oriënterend gesprek zal volgen.
Bel of schrijf naar de Nutsspaarbank West Nederland, Postbus
700,2003 PE Haarlem, ter attentie van de afdeling Personeelszaken, telefoonnummer 023-319201.

/paafbonk
uie/t nedarlond

een bonk van deze tijd
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AUTOBE
TWEEHUIJ
R Al-STAND 59

DEALER

Volvo

ZlJLWEG/HOEK RANDWEG, HAARLEM, TEL. 023-326340*

Talbot Horizon een...
goede auto met stukjes techniek van morgen.
Eén stap in de richting van de
geautomatiseerde auto's met
zeer goede prestaties,
uitstekende rijkwaliteiten
en veelzijdige bruikbaarheid.

Uw nieuwe auto de
Talbot 1510 Solare

Geachte cliëntlel.
Het doet ons bijzonder veel genoegen u te kunnen mededelen dat wij,
m.i. v. 15-1 '81, naast het Talbot
dealerschap, zijn aangesteld a/s officieel dealer voor Peugeot automobielen.
Beide dealerschappen zullen wij dus
tesamen voeren, dit is moge/ijk geworden doordat beide fabrieken,
welke tot hetzelfde concern behoren,
hebben besloten de beide verkoopkanalen volledig te integreren.
Tengevolge van deze belangrijke con-

een grenzeloze reiswagen
een moderne functionele
schoonheid, leverbaar met
3 verschillende motoren,
alle uitgevoerd met transistor
ontsteking.
Talbot geeft u het ware plezier
in autorijden: Talbot geeft u het
lange plezier in autorijden.

Talbot geeft z'n auto's
een stevig roestpantser
Dus weer een stap naar
de eindeloze auto.
De ware liefde voor auto's

TALBOT

Geachte Peugeot Hijdlstler.
Inmiddels heeft u van de importeur
voor Peugeot automobielen, Gebr.
Nefkens NV, vernomen, dat zij ons
hebben aangesteld als dealer voor
Zandvoort en Bentveld.

jaar in
Zandvoort

Een naam waar meer achter zit

csntratie vertegenwoordigen wij thans
een van de grootste automobielconcerns van de wereld hetgeen voor ons
bedrijf natuurlijk een zeer welkome
situatie is en óók voor u, als automobilist. zal het uitgebreide keuzepakket automobielen, dat wij u kunnen bieden, aantrekkelijk zijn renvij/
bovendien de technische ontwikkeling van onze auto's een vooruitstrevende plaats in de autowercld
zal blijven innemen.
Binnen afzienbare tijd zullen wij u
nader informeren over een door ons
te houden introductieshow waardoor
u kennis kunt nemen met zowel het
nieuwe Talbot - als het nieuwe
Peugeot programma.

Autobedrijf

6 jaar onverbiddelijke fabrieksgarantie
op de carrosserie.
•' '
PEUGEOT

1/7
VERSTHGE
VMmm
ZANDVOORT 02507 - 12345

B. V.

PakveWstraat21
Postbus 126
2040 AC Zandvoon

Het Peugeot dealerschap zullen wij
tesamen met het Talbot dealerschap
voeren, dit is mogelijk geworden door
de integratie van de verkoopkanalen
van beide fabrieken welke lot herzelfde concern behoren.
Hoewel ons autobedrijf reeds in de
"dertiger jaren " werd gesticht en in
Zandvoon en omgeving de nodige
bekendheid bezit, willen wij toch
gaarne van de gelegenheid gebruik
maken ons bedrijf officieel aan u voor
te stellen, als volgt;
Autobedrijf Versteege BV
gevestigd te Zandvoort,
>
van 1961 tl'm 1972 N SU dealer,
vanaf 1972 Talbot Ivlh SimcaS dealer
en thans, vanaf 15-1-'B1 dealer voor
Peugeot en Talbot automobielen.
Tengevolge van de aanwezige ervaring, vakmanschap en positieve instelling, heeft ons bedrijf in de loop
der jaren een uitstekende naam opgebouwd, hetgeen ook uit onze aanstelling als Peugeot dealer mag blijken. Wij zijn dan ook bijzonder
verheugd ons bedrijf aan u te presenteren als Service- en Verkooppunt
waar u uw auto bij vakmensen in
onderhoud kunt geven en wij nodigen
u gaarne uit ons bedrijf te bezoeken,
om zodoende nader kennis te maken.

TALBOT

LET OP ! ! !
DE AL VEELBESPROKEN
NIEUWE

FIAT PANDA

Na 29 januari te zien en
verkrijgbaar bij

(S B3

AUTO ZANDVOORT
AUTOBEDRIJF ZAIM D VO

DR. SCHAEPMAWSTRAAT 1 - TEL. 02507 - 1 45 8ü
Dageüjks geopend van 7.30-19.00 uur.
VOOR VERKOOP EN ONDERHOUD.

DONDERDAG 29 JANUAR11981
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MAZDA KLASSE DIE ZICH ZELF BEWIJST!
De nieuwe Mazda 323 sedan,
3 ekonomie rnef toekomst super zuinig

'Een verdraaid mooie auto die Mazda 626'

Naast de nog maar enkele maanden qetcden
geïntroduceerde, kompleet vernieuwde 323 HB,
waarvan het meest in het oog springende
gegeven is de voorwiel.iandriiving, is er nu op
basis van hetzelfde technisch geavanceerde
concept de buitengewoon Ironie en vooral
ruime Matda 323 NB Sedan

zonder mankeren n 11 roiswaqrn kunnen
gebruiken. Caravan erachter? Geen bezwaar
Mee helpen verhuizen? Zonder problemen, want
buiten do enorme bagageruimte is de achterbank zowel ten dele als in zijn geheel
neerklapbaar, waardoor oen enorme laadruimte
wordt verkregen

HIJ ziet er mieters uit, m a w je hebt werkelijk
een automobiel voor de deur staan HIJ is
ongelooflijk kompleet uitgerust, heeft een dwars
geplaatste, uiterst borpele en krachtige motor,
die een groot vermogen paart aan uiterste
zuinigheid
Bedieningsgemak, kompleetbeid. komfort, maar
bovenal ruimteen nog eeni. ruimte voor
4 volwassen passagiers maken deze familie
wagen tot een uiterst konkurrerende m zijn
klasse Het is een van de weinige auto's waar
de ruimte achter in niets onderdoet voor de
ruimte voorin

Wendbaarheid (ongelooflijk korte draaicirkel),
njeigenschappen, njkomfort en Kompakthcid ondanks de zeer royale binnenruimte • maken
hem tot een auto die binnen de kortst mogelijke
tijd een onmisbaar stuk gereedschap is
geworden, die bovendien fraai van lijn en dus
uiterst representatief is

Echte gezinsauto; wat betekent dat
in de praktijk?
Iedereen heeft altijd zijn mond vol over ge?ms
auto, maar wat wordt daar nu eigenlijk mee
bedoeld?
Een gezinsauto moet in de eerste plaats uiteraard
gemakkelijk bedienbaar zijn en je moet hem
inderdaad net zo eenvoudig met 4 volwassenen

Als u dus denkt aan een uiterst betrouwbare
auto, die het minimum aan onderhoud vraagt en
het maximum aan rijplezier geeft - of het nu
privé of zakelijk is doet u met de nieuwe
Mazda 323 Sedan een boste keus
Om u een indruk te geven van de kompleetheid
van deze 323 Sedan: hij omvat o a
- achterruitverwarming - radiaalbanden
- halogeen koplampen - kofferbakslotontgrendeling - kofferbakverhchting - regelbare
dashboardverlichting - mtervalschakelaar op
ruitewisser - dagteller - sigarettenaansteker
- elektrische klok - verstelbare bestuurdersstoel
- voorruit van gelaagd glas - in 2 delen
neerklapbare achterbank en nog veel meer

«r

RX-7 rotatiemotor
Een sportwagen die in korte tijd
een begrip is geworden
Hef is niet verwonderlijk dat de Mazda RX-7, zo
jong als die is, zich razendsnel een weg heeft
gebaand naar de top van wereldsportwagens.
Dat de beeldschone en uiterst sportieve lijn de
echte sportwagenliefhebber onmiddel/i/k heeft
aangesproken, behoeft geen nader betoog Op
dit koetswerk is het gezegde eenvoud kenmerkt
het ware meer dan ooit van toepassing. Dat/c,
als je in de sportwagenklasse een plaats aan de
top wilt veroveren, van goede huize moet komen
staat buiten kijf.
Ook bij hoge snelheid ge ven de ophanqino, en
stuursysteem van de RX- 7 de bestuurder een
volkomen veilig gevoel. De motor is zodanig
ingebouwd, dat van een ideale gewichtsverdeling en optimale balans kan worden
gesproken.

Mazad RX-7 uitgerust met
rotatiemotor
Het sportieve aan deze auto tvordi
geoptimaliseerd door de rotatiemotor, die er een
uiterst levendige motor van maakt De motor
draait bijzonder soepel, waardoor de
uitstekend schakelende 5-versnellmgsbak
zeer flexibel bedienbaar is. Dat deze RX-7 zich
in het veld van konkurrerende sportwagens
duidelijk manifesteert, bewijst het gegeven dat
vorig jaar 2 RX-7's de eerste en tweede plaats
bezetten in hun klasse in de Daytona 24-uurs
race. Een andere Mazda RX-7 vestigde een

wereld snelheidsrecord te Bonneville, terwijl de
RX-7 m 1980 10 van de 13 races m de IMSA
(Industnal Motor Sport Association) won,
hetgeen over de rijkwaliteit en betrouwbaarheid
qononn vertelt

Technologisch nóg meer
geperfektioneerd
r

De vernieuwde versie levert nog mee motorvermogen, terwijl ook de acceleratie is
toegenomen. HIJ is nu uitgerust met schijfremmen, zowel voor als achter en, terwijl de
prestaties zijn opgevoerd, mag het ongelooflijk
heten dat hij zuiniger is geworden. Bovendien
is de moeite van het vermelden zeker waard dat
hij uitsluitend op normale benzine rijdt.
Dat met deze nieuwe Mazda RX-7 een
sportwagen op de markt wordt gebracht, die
qua uiterlijk en technische kwaliteiten meer
dan konkurrerend genoemd mag worden niet in het minst door zijn uiterst redelijke prijs zal de ware sportwagenliefhebber meer dan
aanspreken. Of, zoals een RX-7 rijder onlangs zij,
, ,als je in die auto een proefrit gaat maken
*
ben je verkocht."
Do Mazda RX-7 is er nu m twee uitvoeringen.
De DX-versie, die op zich al uiterst luxueus is en
de SDX-uitvoering. De laatste is extra toegerust
met o.a. koplampsproeiers, een extra achterspoiler die de cw-waarde van 0,36 terugbrengt
naar 0,34, een ruitewisser met elektrische
sproeier op de achterruit, elektrisch bedienbare
' ruiten en een keuzemogelijkheid:
airconditioning of schuifdak.

Het enthousiasme voor m 'n nieuwe 626 werd door
degene, die vroeg ofhij er ook even /n mocht
l.i/ken toen ik stopte, niet onder stoelen of banken
gesloken.
Grappig genoeg was mijn reaktie, toen ik enkele
weken daarvoor bij de Mzada-dealer de nieuwe 626
zag staan, praktisch hetzelfde. Terwii/ik tot op dat
moment met de grootst mogelijke tevredenheid
ruim2jaann een 626 rijd en van mening was, dat
er eigenlijk niks meer aan te verbeteren viel, werd
ik gekonfronteerd met de nieuwe, waar ik nu m
rijd
Wier is men erin geslaagd de auto nóg moderner
en strakker te laten ogen Hij ziet er een stuk
stoerder uit, waarschijnlijk door de brede zi/strip,
de veranderde grill en achterlichten Hij Toont zó
laag, datje het gevoel hebt 'm niet van de weg te
kunnen rijden. En als ie ziet wat eraan een
komplete auto toch weer is te verbeteren en te
verfijnen en kleine dingen net weereven handiger
en fraaier te maken, dan verbaast het/e niets dat
die Japanners zo'n enorme opgang maken in de
wereld.

MAZDA 626, inderdaad geduchte
Europeaan uit Japan
De gangbare mening bi| heel veel mensen is nog
altijd dat een Japanner zoveel mogelijk Europees
moet lijken, terwijl men zich eigenlijk niet realiseert
dat de Japanners met de regelmaat van de klok
op het ogenblik auto's op de markt brengen, die
hun tijd vooruit zijn, wagens, die de Europese
automdustrie, zodra zij op de markt zijn,

n
binnenstebuiten keert om te kijken wat de Japanse
ingenieurs en vormgevers er nu weer voor
nuttige en fraaie extra's in hebben gestopt

Mazda 626, een kompleet
nieuwe serie!
Het spreekt vanzelf dat de komplete facelift, het
nieuwe supermoderne uiterlijk van de 626, geldt
voor de hele serie Een serie die al begint bi| een
Mazda 626 1600 DX Sedan (4-deurs) voor zo'n
f 17.650,-.
Voorts is er de oogstrelende beauty, de Mazda
626 Hardtop 1600 DX 2-deurs, voor rond de
f 18.300,-.
Een auto, zo mooi, dat je er met gemak een
pagina over volschrijft. Een auto, die als het ware
voor de enkeling is ontworpen, voor diegenen, die
hun levensstijl en persoonlijk gevoel voor goede
smaak mede tot uiting brengen in de keus van hun
auto.
Dat de komplete 626-sene voor elk-wat-wils biedt
wordt tot uitdrukking gebracht in maar liefst 7
uitvoeringen, t.w. als 4-deurs Sedan of als
sportieve 2-deurs Hardtop, meteen 1600 cm3
of 2-liter motor, met 4 of 5 versnellingen of met
een automaat (meerprijs), in DX- of
SDX-uitvoering.

Dealer voor Haarlem, Heemstede
en Zandvoort

Fa. E. de Graaft
Dealer sinds 1967
Koninginneweg 44-48, Haarlem, telefoon 023-314275
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FORD ESCORT
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j exposeren: de nieuweVolvo serie.

DIT ZIJN NIET ALLE
FORDS
Ford maakt ook de Ford Fiesta, de
Capri, de Granada en de Amerikaanse
Fords.

ET^v

!n prijzen vanaf f 12.936,- af fabriek.
Kortom, voor iedere automobilist een
passende auto. Een Ford, robuust en
zuinig op uw portemonnaie.
Wij verkopen ze en onderhouden ze
gaarne.
Onze showroom is er voor u.
Geheel vrijblijvend geven wij u alle
informatie.

KOOMMAIM's

FORD OTO
ZANDVOORT-NOORD
Ampèrestraat 8-10 - Tel. 02507 - 1 69 25,
b.g.g.1 3242

Vs

De hoofdrol in de nieuwe 340 serie is ongetwijfeld wéggelegd voor de GLS, de 2-liter versie van de 343 en
345. Met onder de motorkap de krachtbron die in de
240 modellen z'n kracht en souplesse al ruimschoots
heeft bewezen.
Maar er is meer nieuws. De 343/345 Luxe heeft nu
een effen zwarte bekleding, terwijl bij de G L en GLS
modellen de achterbank is voorzien van een opklapbarearmsteun.
De B14 levert - dank zij enige modificaties - meer trekkracht bij lage toerentallen en is zuiniger in gebruik geworden. Bij de 240 serie vallen vooral de gewijzigde
contouren op, die de auto's een slanker aanzien geven
en mede bijdragen tot een verminderde luchtweerstand
en gunstiger brandstofverbruik. Het grootste nieuws
is echter de 244 Turbo, die met z'n 155 DIN pk 26%
méér vermogen levert zonder navenante stijging van
de benodigde hoeveelheid brandstof.
Met de 244 Turbo, die over respectabele krachtreserves beschikt, wordt Volvo's dynamische veiligheid
extra ondersteund. Uiteraard handhaafde Volvo in
beide series wat niet te verbeteren viel: het hoogstaande comfort, de, voorbeeldige rij-eigenschappen
en de spreekwoordelijke dynamische veiligheidsvoorzieningen.
De meeste modellen uit beide series staan bij ons
klaar om op de proef te worden gesteld. Door u. U
bent bij deze uitgenodigd.

AUTOMOBIELBEDRIJF

H. P. KOOIJMAN BV
Brederodestraat 8-10 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 32 42

VOLVO Als u doordenkt'

Uit de Raad
Milieuplantsoen
De raadsleden vinden het bedrag van
ƒ 30.000,— dat is uitgetrokken om een
plantsoen aan te leggen bij de nieuwe
Nicolaasschool veel te veel. Bovendien
ziet men een plantsoen al helemaal niet
zitten. In de commissievergaderingen
waren al stemmen opgegaan om er een
milicuplantsoen of aangepaste natuurtuin van te maken. „Gewoon wat
helm, duindoorns en ander gewas dat
wild in de natuur groeit is beter dan een
aangelegd plantsoen" was men van
mening.
De dienst Publieke Werken zal dit nu
in de toekomst moeten realiseren, weilicht dat het nog voordeliger is ook."

aangehouden
Tandarts Bouwman uit Zandvoort
heeft een verzoek ingediend een kavel
grond te kopen in de Fahrenheitstra.it
voor de vestiging van een tandartsenpraktijkruimte.
Helemaal duidelijk is nu niet waar deze
kavel is gesitueerd, volgens de laatste
tekening ligt <Jezc kavel ongunstig in
het midden van de beschikbare grond.
Wat ongelukkig gekozen, aldus de
raadsleden, dus werd besloten het
voorstel aan te houden en de plaatsbepaling nader te bekijken.
Ook zal er een clausule gemaakt worden waarbij deze tandarts zich verplciht
tenminste zevenhonderd ziekenfondspatiënten in zijn patiëntenbestand op te
nemen.

Waarborgsom
Tevergeefs pleitte Ab van der Moolen
voor een lagere waarborgsom die huurders van gemeentewoningen in de toekomst zullen moeten betalen. Dit bedrag is nu vastgesteld op ƒ 300.—,
terwijl huurders van EMM-woningen
slechts ƒ 100,— waarborgsom moeten
betalen.
Terecht wees Van der Moolen op de
hoge kosten die dit voor toekomstige
huurders meebrengst. Wethouder Van
der Mije hield echter vast aan dit
bedrag (gezien de hoge kosten van
eventuele reparaties). Na hoofdstedelijke stemming, bleek alleen de PvdAfraktie en Peter Ingwersen (CDA) de
socialist te steunen, zodat de waarborgsom vastgesteld is op ƒ 300,—.
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ZAKIDVOORTER SCHRIJFT MEDISCH TUCHTCOLLEGE

'Ik wil antwoord op de vraag:
Mag een huisarts weigeren te komen ?'
ZANDVOORT - „Het zit mij niet lekker, ik blijf er aldoor aan denken en ik vraag gezien de toesland waarin ze verkeerde
mij-af, mag dat nou zomaar, mag een huisarts zeggen „Neem maar een paar loch wel prijs zou slellen op een dokaspirientjes en als het morgen niet over is, bel je maar eens terug?" Daarom heb ik tersbezoek. „Wij zijn erg ongerust"
aan het medisch tuchtcollege geschreven. Ik wil wel eens een duidelijk antwoord op voegde hij daar nog aan loe. Het
deze vraag." Dit zegt de heer M. Visser uit Zandvoort over de beweegredenen, aniwoord van de belreffende arls was
kort maar krachtig „Zo lang ze niet
waarom hij deze brief schreef.
vloeit is er niets aan de hand en als ze
Uiteraard heeft ook hij wel gehoord bezoek kreeg van hun huurder Moham- morgen nog koorts heeft, kunt u mij
van de patiënten die al bijna een hele med Bclhadj. Zijn jonge vrouw die terugbellen".
week ziek zijn en dan bij voorkeur in zwanger is, lag met hoge koorts in bed.
het weekeinde de huisarts inschakelen „Wat moest hij doen?" Mevrouw Vis- Ziekenhuis
,.omdat het toch wel lang duurt en kan ser ging een kijkje nemen bij de huurde dokter niet eens langs komen". ders van het zomerhuis en vond me- Goede raad was duur. Een huisarts die
„Dat zal heus wel gebeuren, maar in vrouw Belhadj mei hoge koorts en niet kwam, en een doodzieke vrouw,
ons geval was het heel iets anders, dat trillend in bed. Ze had hevige buikpijn wal doe je dan. Mevrouw Visser kwam
hebben wij de dokter uitgelegd, maar en was er niet best aan toe. Ze nam de op het idee om de verloskundige van
komen deed hij niet. en wat doe je temperatuur op. omdat een huisarts dat mevrouw Belhadj te waarschuwen. Dedan? Gelukkig is het bij ons met een altijd vraagt, en constateerde 39.4. ze verpleegkundige had geen dienst, en
sisser afgelopen, mevrouw Bclhadj is Hierop belde haar man de huisarts van was al naar bed gegaan. ..Toch, het was
toen al elf uur 's avonds, kwam ze
meteen haar bed uit en naar Zandvoort. ze woont in Overveen, en was
binnen twintig minuten hier. Wat een
opluchting, tenminste iemand die er
verstand van heeft, dacht ik nog"'
vertelt mevrouw Visser. Na een kort
onderzoek oordeelde de verloskundige
het toch beter een gynaecoloog in te
schakelen. Ze nam contacl op met een
ziekenhuis in Haarlem, bestelde een
ambulance en de zieke vrouw werd
naar de Maria Stichting vervoerd. Bij
aankomst aldaar werd een nierbekkenontsteking geconstateerd.
„Het was een hele opluchting voor ons
dat ze tenminste veilig en verzorgd was.
Saidja heeft ruim een week in de Maria
Stichting gelegen voordat ze weer naar
huis mocht. Hieruit moet je toch afleiden dat het noodzakelijk was dat er een
arls kwam. en dat is nu juist het
probleem waar wij mee worstelen. Het
is nu allemaal goed afgelopen, maar
veronderstel dat het ernstiger was geweest. Wij zijn leken, je kunt niet meer
doen dan een arts waarschuwen, en als
deze dan niet komt, dan sta je met je
handen in het haar" aldus mevrouw
Visser, terwijl ook zij wijst op de
onzekerheid waarmee je te kampen
hebt wanneer er onverwacht een zieke
is. „Wij zijn nu eenmaal leken en je
vertrouwt in zulke gevallen op een arts.

De parkeerruimte voor het raadhuis zal
in de toekomst misschien worden afgesloten, evenals het plein voor het raadhuis.
Raadsleden zagen in de toekomst het
plein aan de Swaluéstraat vol staan met
geparkeerde auto's, zodat men het
raadhuis niet binnen zou kunnen komen. Voorlopig blijft hel echler zoals
het is aangelegd (ter ere van de officiële
opening?), later kan dan nog bekeken
worden of er maatregelen genomen
moeten worden. Door EMM worden
momenteel plannen ontwikkeld om te
komen lot woningbouw aan de Swaluëstraat op het gedeelte dat nu met een
schutting is afgezet. De grond, gereserveerd voor een verdere uitbreiding van
het raadhuis, zal voorlopig als parkeerterrein worden ingericht. Kosten
ƒ 30.000.—.

FEESTELIJKE OPENING VAN EXPOSITIE

techniek in 't Packhuys
ZANDVOORT - In het vernieuwde
Pakchuys van Nieuw Unicum (de verlichting is door middel van spots aanmerkelijk verbeterd en de zwarte schot-

ten zijn vervangen door houten panelen)
heeft zaterdagmiddag de bekende
kunstlithograaf Aart van Dobbenburgh
de tentoonstelling van zijn leerling en

assistent Henk Schoone geopend.
een drukbezochte opening, veel vrienden, kennissen, familieleden, bewoners
en bezoekers van Nieuw Unicum waren
aanwezig, waar Van Dobbenburgh
wees op de vergankelijkheid van de
moderne kunsl. Deze kunstenaar, die
vaak op ontroerende wijze het dagelijks leven weergeeft, en zo'n grote
liefde heeft voor het hulpeloze en
ontroerende in sommige situaties, zei
blij te zijn dal zijn leerling teruggekeerd is tot de natuur omdat de natuur
de groolste lerares is. „Gelukkig behoorl Henk Schoone niel tot de moderne decadenten, die om met een bekend
filosoof te spreken, „gedoemd zijn te
verdwijnen", aldus Van Dobbenburgh.

Tentoonstelling
De tentoonstelling van Henk Schoone
omvat een vierentwintig stukken, waarvan hel merendeel aquarellen zijn.
Veel onderwerpen uil de natuur, die hij
met een uiterste precisie weergeeft.
Trouwens toch een kenmerk van deze
kunstenaar, de gave techniek waarover
hij beschikt. Sommige krijtiekeningen
zijn wat aan de sombere kant. andere
daartegenover conté-tekeningen geven
in hun grijs exact weer wat bedoeld
wordt. De gekozen onderwerpen zijn
misschien iets te steriel om te ontroeren, zo zou er meer speelsheid gekund
hebben in de „mand mei poppen" of
misschien werd dii niel opgemerkt door
de kunstenaar.
De tentoonstelling wordt opgevrolijkt
door een aantal droogbloemcreaties
van Hans van der Woning uil Amslerdam. Bijzonder mooie voorbeelden
van wat er mogelijk is in bloemsierkunsl is hier bereikl.
Deze lentoonstelling die nog tot 6
iebiuari in 't Packhuys van Nieuw
Unicum is te zien, dagelijks van 13.0017.00 uur. is beslist de moeite waard,
werk van Henk Schoone, assistent en leerling van Van Dobbenburgh. ook al omdat door de bewoners van
ledere dinsdagavond wordt door hen in Nieuw Unicum een tekencursus Nieuw Unicum iedere bezoeker zo
gegeven van 19.00-22.00 uur.
gastvrij wordl ontvangen.

Marokko
De jonge vrouw zelf om wie het allemaal begonnen was. is inmiddels weer
uit het ziekenhuis teruggekeerd.
Hoewel haar man al tien jaar in Zandvoort werkt en woonl. is Saidja die in
juli 1979 met Mohammed Belhadj huwde, pas sinds juli 1980 in Zandvoort.
..Het duurde allemaal wat lang met
papieren en zo" wordt uitgelegd.
Bij een bezoek aan haar in het zomerhuis wijst ze trots op de tiouwfoto's.
Behalve de woordjes „ja" en ..nee"
spreekl ze nog geen Nederlands en is
communiceren bijzondei moeilijk.
„Daarom was het ook zo moeilijk er
achter te komen wat ze nu precies
mankeerde, ze had bijvoorbeeld nog
nooit een thermomeler gezien" zegl
mevrouw Visser. „Maar 39.4, drijfnal
van de transpiratie, pijnen in haar buik.
en dan zwanger, dan waarschuw je toch
een arts, geen twijfel mogelijk is mijn
mening."
Saidja Belhadj volgt het gesprek met
belangstelling, ze lijkt te begrijpen
waar het over gaat. en wijst trots met
de vingers het aantal maanden dat ze
nu zwanger is „zes" en „zeven" maanden in Holland. Ze verheugt zich op
haar aanstaand moederschap en gebaart blij te zijn dat ze zich nu goed
voelt. Al met al maakt deze jonge
vrouw een kwetsbare indruk en is de
ongerustheid van haar man en het
echtpaar Visser in de kerstnacht dan
ook zeer begrijpelijk.
De betrokken huisarts aan wie een
kopie gestuurd is van het schrijven van
de heer Visser aan het medisch tucht
college in Amsterdam zegt deze nog
niet ontvangen te hebben en niet te
weten waar het over gaat.

Tegelijkertijd is er een expositie georganiseerd „Volksverzet met naald en
draad". Op deze expositie worden
kleedjes met een boodschap tenioongesteld, een oude vorm van Chileense
volkskunst, die sinds de staatsgreep
weer opgang maakt. Zij drukken uit
wat Chilenen voelen en denken van de
situatie waarin zij leven. De toegang is
gratis.

Rolstoeldansen

ZANDVOORT - Bij voldoende deelnemers start begin februari een nieuwe
cursus rolstoeldansen onder leiding van
Flory Bent in Nieuw Unicum.
Wellicht wordt er gedacht dat rolstoeldansen niet kan. maar dat is een
understatement, want het gaat uitstekend. dat kunnen cursisten van vroegere cursussen beamen. Daarom, aarzel
niel, en geeft u op bij Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165. Zandvoort. Tel.:
02507-15441. toestel. 256.
De lessen, bewegen in de rolstoel,
patroonrijden, bewegen op muziek,
stijldansen en volksdansen, worden op
maandagavond gegeven van 18.3020.00 uur. De kosten per les zijn ƒ 2.-.
Opgaven graag voor l februari aanZANDVOORT - Met de zomer in het staande.
vooruitzicht wordt er bij de WV hard
gewerkt aan alle daarvoor bestemde
drukwerken. Ook de evenementencommissie heeft zich bij herhaling beraden en plannen worden ontwikkeld
voor een aantrekkelijk programma.
Een dringende oproep door de VVV te ZANDVOORT - De huidige ontwikZandvoort wordl gedaan aan alle kelingen binnen de Rooms-Katholieke
Zandvoortse verenigingen, organisa- kerk rondom de theologie »an prof.
ties, clubs etc. die in de periode april- Schillebeeckx vormen de aanleiding
i / m seplember 1981 aktiviteiten ont- voor dit weekend. Het is de bedoeling
plooien, die waard zijn om in de niet zozeer in te gaan op de kerkpolitieevenementenkalender opgenomen te ke gang van zaken, maar vooral Schilleworden, dit aan het WV-kantoor te beeckx wijze van theologie te bestudemelden. Alle gegevens kunnen dan ook ren. Centraal zal staan in dit weekend
in de zomerkalender worden opgeno- „het tussentijdse verhaal over twee
men. Het is wenselijk dat alle gegevens Jezusboeken".
nog deze maand aan de VVV, School- Daarnaast schenken we aandacht aan
plein l (Postbus 212) 2040 AE Zand- zijn boeken „Jezus, het verhaal van
voort (tel.: 02507-17947) worden ge- een levende" en „Gerechtigheid en
meld.
Liefde".
Met name de methode waarmee Schillebeeckx werkt ten aanzien van de
(Advertenties!
verhouding tussen schrift-gezag en moderne wetenschap zal bestudeerd worden.
LEIDING: drs. A. Kranendonk.
INLEIDINGEN: drs. B. Barends.
KOSTEN: ƒ 70.- p.p.
Deelnemers ontvangen na opgave een
programma met literatuuropgave.
Opgaven deelname te richten aan:
A.G. der Woodbrookers. Postbus 73.
2110 AB Aerdenhout. Inlichtingen tel.:
023-244450.
EXPOSITIE
Het weekend wordt gehouden in het
vormingscentrum van de WoodbrookGeorgo Bokstijn exposeert
ers. Bentveldseweg 3 te Bentveld.
zeefdrukken, blockprints
en tekeningen.
Zaterdag 17 januari, 16 00
uur, is de opening

Zomerkalender

De theologie van
Schillebeeckx

jdëae maand
in uw
bibliothQGk

Inbraken/diefstal

FONOTHEEK
Openingstijden:
maandag 19.00-21.00 uur
vrijdag 15.00-17.00 uur
vrijdag 19.00-21.00 uur

Prinsesseweg / Zandvoort
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Als deze weigert te komen, dan weet je
echt niet wat je doen moet. Je kunt
toch moeilijk een arts gaan halen. Je
waarschuwt een huisarts alleen maar 's
avonds (het was omstreeks kwart over
tien) omdat je het noodzakelijk vindt"
is haar standpunt.

Latijns-Amerikaanse muziek
BENTVELD - Op vrijdag 27 februari
zal van 20.00-22.30 uur de groep
„Vièntos del Pueblo" opireden in het
Vormingscentrum van de Arbeiders
Gemeenschap der Woodbrookers aan
de Bentveldseweg 3 te Bentveld.
„Vièntos del Pueblo" is een groep die
Latijns-Amerikaanse muziek speelt als
Saidja Belhadj, de jonge Marokkaanse vrouw die in de kerstnacht met onderdeel van het programma vertellen
hoge koorts naar de Maria Stichting in Haarlem werd gebracht, maar nu zij over de politieke situatie in Latijnsweer hersteld lijkt te zijn.
Amerika en over de strijdcultuur als
middel van verzet tegen fascistische
terug uit hel ziekenhuis, wij hopen dat het echtpaar, doch deze was afwezig. dictaluur.
ze straks een gezonde baby krijgt, maar Hel antwoordapparaat verwees naar de Naar aanleiding van de teksten geven
het had ook anders kunnen aflopen. plaatsvervangend arts.
zij een beeld van het huidige verzet.
Uiteindelijk zijn wij geen artsen, en je Omdat mevrouw Belhadj geen woord Verschillende van deze teksten zijn
voelt je behoorlijk hulpeloos als je bij Nederlands spreekt en ook haar echt- geschreven door mensen uit het verzet
een doodzieke vrouw staat en de dok- genool soms moeilijk ie verslaan is. van nu. De groep speelt voor een
ter weigert te komen" is zijn verweer. voerde de heer Visser hel telefoonge- cultureel projekt in Latijns-Amerika,
sprek. Na zijn uitleg kreeg hij hel korle dit projekt omvat het financieren en
antwoord dat de zieke vrouw maar oprichten van tien muziekgroepen. DeKerstavond
enkele APC'tjes of aspirienljes moesl ze hebben vaak een bijdrage te leveren
Het blijkt dat het echtpaar Visser op de nemen. De heer Visser legde uit dat het aan de vorming, scholing en mobiliseavond van 24 december onverwachts om een zwangere vrouw ging, en dat hij ring van het volk tegen een imperialistische en fascistische dictatuur.
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ZANDVOORT - Woensdagmorgen
bleek dat er was ingebroken in een
snackbar aan de Louis Davidsstraal.
Binnengekomen was men door een
openslaand bovenlicht te forceren. Een
bedrag van ƒ 700,— wordt vermist.
Vrijdag werd in de foyer van de manege een portemonnc met ƒ 350,— emtvreemd.

Henk Bos met pensioen
Vrijdag a.:>. 30 j.inudii /al on/c
plaatsgcnoot Henk Bos we pens hel
bereiken van de pensioerigerechti{:de leettijtl afscheid nemen v.m de
P.T.T. Dit /,il geschieden m het
hoofdkantooi van de Posterijen te
Haarlem, waar lui de laatste jaren
werkzaam was. Niet minder dan 4 d
jaren zal hij dan tante Pos hebben
gediend, waaronder meermalen op
belangrijke afdelingen. Trouwens,
de gehele familie Bos is zeer nauu
bij de P.T.T. betrokken. Vader en
vrijwel alle zoons hebben er hun
krachten aan gegeven en hoe! Vooi
/over ik kon nagaan was alleen zoon
Arend een buitenbeentje, h i j koos
een andere richting Henk behoon
tot de afdeling ..ouwe jongens" bij
onze P.T.T. Jarenlang werkle hij als
loketambtcnaar in het oude postkantooi aan de Hallcstraat mei
oud-gedienden als de heren van
Zeijl Leen van der Werft'. Coen
Vinken, van Soolingen om er maar
eens enkelen te noemen. Verscheidene jaren was hij ook beheerder
van het bijkantoor van de P.T.T. in
het winkelcentrum in ZandvoortNoord. Trouwe gedienden. waarvan hij een voorbeeld was. zijn
tegenwoordig met een lantarentje te
zoeken. Ze worden welhaast Icgendarisch. Er zal aan dit vertrek a.s.
vrijdagmorgen dan ook zeker de
nodige aandacht worden geschonken. Namens zeer velen wens ik
hem na een bijzonder werkzaam
leven in dienst van de gemeenschap
een rustige en vredevolle pensioentijd. Daar zal overigens wel niet
veel van komen, want hem goed
kennende, weet ik dat hij er de man
niet naar is, om nu rustig in een luie
stoel te gaan zitten. Hij zal ongetwijfeld ook dan zijn weg nog we!
vinden. Het allerbeste Henk en hou
je taai!

Eervolle uitnodiging
Mevrouw M. Seijsener-Schmetz, de
echtgenote van de heer Seijsener.
die in de Haltestraat zijn bekende
brood en banketbakkerij bezit,
heeft dezer dagen een bijzonder
eervolle uitnodiging gekregen. Zij is
nl. door de landelijke vakgroep
afdeling Noordholland uitgenodigd,
om dit seizoen les te komen geven
in het vervaardigen van Paasdecoiaties. Het is een geheel nieuwe cursus die voor het eerst in ons land
gehouden wordt en wel in Heiloo.
Bij een eventueel succes, en daaraan wordt niet getwijfeld, /al deze
cursus in volgende jaren worden
uitgebreid over hel gehele !dn<J.
Daarvoor zal dan een examen moeten worden algelegd voor het verkrijgen van het daarvoor m te sleilen diploma. Het is een bijzonder
eervolle uitnodiging, waarop mevrouw Seijsenei dan ook (crecht
bijzonder trots is. Wij kennen haar
al heel wat jaartjes als de kunslzinnige artieste, die elk jaar opnieuw
verbaasde door de artistieke opzei
en vervaardiging van haar pa.is.dccoraties. Het toveren met Paaseieren zou men het /.eer terecht kunnen noemen. Wat onder haar handen vandaan kwam. was /onder
meer verbazingwekkend. En nog
steeds, elk jaar opnieuw komt / i j op
dit gebied met nieuwe vondsten.
Ongetwijfeld zal ha.ir nieuwe ba.m
als lerares haar stimuleren om te
trachten, nóg belet, nog mooie!
voor de dag te komen, hoewel d.ii
haast een onmogelijkheid h j U !k
feliciteer haar \.m harte met ha.it
nieuwe vererende opdiaiht I-n \vilt
u iets van haai n i e u w e « e i k zien.
dan zullen binnenkort de et.il.iges in
de bekende bakkerij Seijsenei ;um
de Haltestiaat u /ekei een nieuw
beeld tonen \.m hetgeen de/e
kunstzinnig aangelegde MOUW op
dit gebied in haai m.trs heetl. Ik
wens haar iw.une heel \eel succes!

Een feestmenu van opoe
Nu de Carn.ivalslijd weei m zicht
komt. het teest v.m vreugde en jolijt
waarin we weer enkele dagen worden uitgetild boven de sleui van hel
alledaagse, mogen we aan ons menu
voor die dagen /ekei ook wel eens
extr.i a.tndaclu besteden. Opoe
denkt er .il nel zo o\er. In haai
\eigeelde kookboek vind ik een
aantrekkelijk uitgebieid menu. Ze
zegt ei zeil \an: ..Nou motte jeloi m
de^e lollige daege op het gebied v a n
de bikkesement eens niet krenterii;

/ain. Veui tle slokkies kaik je ook
niet op een spatje, doe dat dan ook
met veur de vrelerij. Ik heb voor
jcloi een menuutje saemengesteld
waer je je vingers bai aflikt, 't Kost
wel 'rn paei cente. maei wat geelt
dat in deu/e daege? Je eente ken je
toch niet meeneme, en anders weet
de belasting daer wel raed mee. 't Is
allegaei nog al bewerkcluk, maer
djt mol je er ook mact veur over
hebbe Hier volgt het dan en kaik
rnaei niet n.icr me taeltoute, want
het h.ust ervan, maer ik ben nou
iemae! gien periester
S.il.idc Aid.i. Dat benne revierkreeIR-S niet een slaet/e van Franse
boontjes.
1-cuilete de Truftes. Dat is een
suortemeni paddeMucle m bladderdeeg.
Loup de mei au caviai. 'n Brokkie
zeewolf met k u i l van de steur en
met zoute wijndoop van „Sevin
bleue véritable".
Salade d'anicriauts. Van die blaedjes die je oit mot zoigc met 'n bietje
eek. (azijn.)
Ris de Veau au satran. „Tiemuskher met se fraansaus en o jae.
scfraen is duurder dan goud.
Aiguillettes de caneau. Dat benne
gestoofde plakkies eend met spinaeSaumon Irais et tarbot aux monlles.
Gebakke verse zalm en tarbot met
morieljcs, (dat benne ook paddestoele).
Bécasse Rotiê. Dat is gebraeje
houtsnip met geroosterd brood.
Dessert. Een zootje poddinge.
Daerveur mot je zellef maer neme
wat je lekker vind. Ziezo, jeloi
kenne deran, maer as je van taefel
komt, mot je niet zeure. dat je nog
honger hebt, want dan sorg je maer,
dat je nog een meraekels lekkere
soep heb staen. En tenslotte: in
ellek kookboek ken je vinde, hoc je
dit oitgebraide carnavalsmenu klaer
mot maeke. 't Is een boel werk
maer dat mot je d'r maer veur over
hebbe. Tot zover opoe. Allemaal
veel succes en eet smakelijk!

Club Ricardo
Met spijt heb ik gezien dat Richard
Smit, de zoon van de bekende Ben
Smit zijn zaak in de Thorbeckestraat heeft gesloten. Jammer, want
de familie Smit, die sinds 1956 in
Zandvoort was gevestigd, had toch
wel een specifieke klantenkring opgebouwd.
Vadei Ben Smit was een uitstekende bakker, en de mensen die binnenkwamen in de gezellige tearoom
destijds, namen praktisch allemaal
iets lekkers bij de koffie, wart
,,lekkere dingen" daar stond Ben
voor bekend. In 1970 moest hij
wegens zijn leeftijd, hij was toen 65.
een stapje terug doen en zijn zoon
Richard nam de zaak over. Er werd
toen een kleine bar in gevestigd, die
in 1978 werd veranderd in Club
Ricardo. Een bar die geopend was
van 20.00 tot 03.00 uur. Helaas
moest Richurd. wegens zijn gezondheid de zaak sluiten. Jammer dat de
tamilie Smit zich nu teruggetrokken
heeft uu het horecabedrijf. Mi:>schien dat "t Galerijtje zoals het
eethuis op de hoek nu heet. eenzelfde naam kan opbouwen al.s de
familie Smit. Want de keuken 'bakkenj van vader Smit was uitstekend.

Pianist(e)
gezocht
l' - Het bejaardcnverzurginustehuis „Huis in de Duinen"
heeft sinds enige maanden weer een
zangkoor. On) écn en ander beter te
begeleiden heef! de huidige leidster
assistentie nodig van iemand die het
koor kan begeleiden op de piano.
Het koor repeteert in principe op
domlerdnginiddR iini 14.00 uur,
maar men is graag.bcrcid de tijd aan
Ie pas.scn aan die \an de toekomstige
pianist(c). Wie. i> wie wil dit /.angkiHir uit de nood helpen, en ander- '
half uur van /ijn / haar (rjd beschik- i
baar stellen'.' Opgaven kunnen j
rechtstreeks jierichl «orden aan de
heer J.II. Brabander. Herman Hcijermansweg 1. /.andvoort, tel.:
13141.
K.Sr
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BESTELLEN

Aart Veer bellen 14404

Grote Krocht 23, Zandvoort

VOORDELIG DOOR 1981

Nu nog ....
Advertenties worden toch
niet gelezen .

Grote baal

KATTEBAKVULLING

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

plm. 9 kilo

RAUWE PENS
Gun uw bedrijf de aandacht van een
(nog lang niet) uitgelezen publiek...

ADVERTEER!

Profiteer nu van ome
zaterdagse aanbiedingen

WEZEN BEEK

Sigarenmagazijn

MATRAS

v.a.

14 cm dik

Het Kastenhuis

" * • ' . , ':,

c

:

"V-'..'

,

,..'~„

298,-

v.a. i

Het Kastenhuis

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751.

Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751.

voor o.a.

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

TOTO/LOTTO

98,"

Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751.

f

Rijwielhandel BOS

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751.

. ''•.•"

plavuizentafels

198,-

ROOKWAREN
STAATSLOTEN

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

dubbel doorgestikt

' .*-V-

Grote'Kf.öc'ht 20. Zan'dypprj ..?>- . ~-\'
"telefoon Ö25Ö7 'Ï256Ó'' "'•'""•:"' ""

KANTOOR
ARTIKELEN

TEL 02507-16957

krantenbakken

519,- p.p.

Grote sortering

182x60x97 cm

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN

De Krocht
Opruiming

*'^

Hang- en legkast
met schuifdeuren

Uw adres voor:

415,- p.p.

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht28-Zandvoort

WIJ ZIJN ER VOOR!

Leuke sortering

reeds v.a
8 dagen FUGEN (busreis): op halfpension-basis,
reeds v.a

TROPISCHE VISSEN en PLANTEN

Boek en kantoorboekhandel

579,- p.p.

Vertrek zaterdag 21 februari:
8 dagen REITH (busreis): op halfpension-basis

0,85

per pond

Tureluurs

GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT

10 dagen ZELL AM SEE (busreis): Hotel Waldhof,
2-pers. kamer, douche/toilet, halfpension, v.a

16,00
10,50

plm. 18'/? kilo

Dil is een advertentie

Vertrek vrijdag 20februari:
10 dagen MARIA ALM (busreis): Gasthof Moserwirt,
2-pers. kamer, bad of douche/toilet, halfpension, v.a
559,- p.p.

PROFITEER NU VAN ONZE
VOORDELIGE AANBIEDING BOEKEN

Grote Krocht27, telefoon 12954

modieus en comfortabel

DE
TOPMODE 81
Optiek Slinger
Gedipl. opticien
Grote Krocht 2Ua - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.

Heel voordelige
aanbieding aardewerk
bij:

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4
paarden
Ook in combinatie mogelijk

'erica

Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

DE LAATSTE
OPRJJMINGSKQOPJES \ \ \

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

Vrijdag koopavond
Grote Krocht 19, Zandvoort,
telefoon 02507-17878

Grote Krocht 18, Zandvoor!, Iel. 02507-12600-17588
Zandvoortselaan 140, Heemstede, tel. 023-242400

G. Kol

,k\\sle
ASSURANTIËN

Grannefia

Wie niet tevreden is incl wat hij heeft,
;ou ook niet tevreden zijn nier wat hij zou willen hebben.

GELD LENEN NIET DUUR
veer
lood i omen.
«oraties.,

Bedrag

48

60

96

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

in

weel dat nog niet zo nel,
want wanneer hij een uurwerk (horloge, klok ol' wekker)
bij VVAANING zou kopen, zou hij daarmee dubbel en
dwars tevreden zijn, want hel is een kostbaar bezit!

2e hypoth
125% mogelijk

Minimaal 5 slaapkamers.
Prijs tot maximaal f 400.000. -.

Tel. 02990 - 3 03 22.

Helmersstraat 11 -Zandvoort
Tel.02507-1 21 50

HATHA YOGA CURSUS

Auto - brand - leven
alle verzekeringen

Op maandagavond en dinsdagochtend is
er nog plaats voor nieuwe leerlingen.

Komt u eens kijken in ome showroom, 't is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Vis-specialiteiten restaurant
Kerkstraat 21

Tel. 02507 Eigenaar: L. BALLEDUX

1 21 21

BH's

Slipjes
Dusters
Nachtjaponnen
Badpakken
Bikini's
Corselets
Baby Dolls

Pakveldstraat19
Zandvoort

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk.- porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164
of 13713.
Privé na 18.00 uur 16658.

Wie helpt
bejaard echtpaar bij
het het onderhouden
van de flat. Tijden
n.o.t.k.
7e/. 02507-15793.

Te huur gevraagd

etage
t/m 750.-p.m.
Hr. Traugolt,
p/a Hotel Bouwes.
Badhuisplein.

CHIN. INDISCH RESTAURANT

korting
in de uitverkoop

Zeestraat 55
ZANDVOORT
Tel. 02507 -l46 81

alle soorten VERSE ZEEVIS GEROOKTE ZALM - PALING - HARING GARNALEN - VERSE MOSSELEN -

Ter gelegenheid van ons J.O-jarig bestaan bieden wij u een van onze
specialiteiten, de

Body Fashion Int.

GEBAKKEN V/S,
warm uit de pan.

Krijgt u gasten?

50%

IN DE WINKEL, INGANG KOSTERSTRAAT:

verkrijgbaar bij:

Bel voor inlichtingen:
Tel. 02507 -1 78 89

B. Auerbacli(I8!2-lS82)

120

TE KOOP GEVRAAGD:

Schuitengat?
telefoon 13112

LINGERIE
FOUNDATION
BADMODE

Galerij
Kerkstraat 22
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 49 85

Indische rijsttafel aan v«orl5,- P.P
Het kopje koffie er na krijgt u van ons.
Het kindcrmcnu kost nu 10,- met een glaasje fris en een ijsje toe.
Deze aanbiedingen gelden van maandag t/m vrijdag, tot 20 maart
Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingen:
Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 10,00
Woensdag: Vi kip in kerry-saus 7,50
Donderdag: Foe Yong Hai 7,50
Vrijdag; Babi pangang (mager vlees) 11.50
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DJ. Bais en M.R. Gerritse; Ellen, d.v
VV.C. Schaap en M. de Wilde.

LANDELIJKE MKT1E HEEFT SUCCES

Bij
heel veel voordeel
PLATEN: James last, Aznavour,
Sinatra, Presley, MacCatney, The
Band, Cliff Richard, John Denver,
Willy Alberti, Lou Reed, enz. enz.
APPARATUUR:
Lenco versterker
2x52 W.
598,- 298,Lenco receiver
2 x 5 2 W.

ZANDVOORT - Door de gemeentcpolitie van Zandvoort is in 1980 ingehaakt
op de landelijke aktie „Hoe voorkom ik
inbraak en diefstal". Verschillende
voorlichtingsavonden en middagen werden gegeven, terwijl ook door de heer
Steenman van de afdeling voorlichting
op verzoek plaatselijk advies werd gegeven. Het is dan ook met een kleine
voldoening dat nu een klein jaar later,
geconstateerd kan worden dat er een
lichte vermindering valt te constateren
in de gemeente van het aantal gepleegde
inbraken, c.q. diefstallen.
/

8 voorkeuze
Lenco

Het lijkt zo handig en secuur, de sleutel op de afgesproken plaats
verstoppen, zodat alle huisgenoten, en naar men aanneemt zij alleen,
weten waar deze is te vinden. Dat is dan in negentig van de honderd
gevallen onder de buitenmat, een bloembak, of het nestkastje naast het
portiek. Inbrekers weten waar zij in zulke gevallen moeten zoeken. In de
meeste gevallen hebben zij de sleutel even gauw te pakken als de
ingewijde huisgenoten. Daarom geldt er maar één regel: Elke huisgenoot
een sleutel (afbeelding en tekst uit de TBBS-krant).
niet verborgen kunnen worden, zoals zij gestolen dan heeft de politie tenminautoradio's, kunnen van een bepaald ste een aanknopingspunt bij haar opmerkteken worden voorzien. Worden sporingswerk.

PEDICURE/
MANICURE-SALON

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

elast. kousen, panaes, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisterij

Bouwman
oranjestraat 7,
Zandvoort
'tel. 02507-12327

Mevr.
G. Hamminga
A. RHTMAN

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN

HONDENKAPSALON

voor vakkundig
Knippen, scneren,
trimmen, wassen,
oor- en
voetbehandeling

Drogisterij
MQERENBURG
voor Dr. Vogel,
homeopathie.

Behandeling volgens
afspraak.

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG

te koop aangeboden

Haltestraat 8.
Zandvoort

een nieuw TfciriS DBQ (pompadour)

Drogisterij • Reform

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKEP

TE KOOP:

L;reme laqué, achterwand, gecapitioneerd
met lichtgroen fluweel.

MOERENBURG

DAMESKLEDiRJG

De maat is l bij z meier.

DIEET-ARTIKELEN

en SKI-KIEDSRSG

Schuimrubber matras (crèmekleurig satijn).

J. v.d. BOS

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Compleet/ 500,Tel. na 18.00 uur02507-12756.

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507-161 23

Kostverlorenstraat85, achter.

Gespecialiseerd in

RESTAURANT

aan a§ onze klant en
die voor de gesloten deur stonden.
Wegens onverwacht opknap- en schilderwerk
moesten we een paar dagen sluiten.
We hopen u graag weer te zien in onze boetiek.

ten aantai nieuwe, speciale sausen vergezellen een keur van vissoorten, o.a. zalm en forel, hetgeen een welkome afwisseling
kan zijn. De geserveerde bijgerechten zorgen er nog weer extra
voor dat de visbarbecue als een
waar feestmaal in uw herinnering achter blijft.

Foto Quelle

Brederodestraat 116 - Zandvoort
Tel. 1 32 44
Wegens overcompleet

Een nieuwe overheerlijke specialiteit welke wij u vanaf vrijdag
23 januari kunnen serveren.

Brieven onder
nr. 2496bur. v. d.
blad.

Makelaar o.g. - Taxatiën

fnbrengdagen maandag en dinsdag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor verkoop alle dagen geopend
van 13.00 tot 17.00 uur.

b.g.g.

STOELENJONGEN,
SERVEERSTER en
TOILETJUFFROUW

JAN KROESE

BOETiEK VOOR 2e HANDS
DAMES-EN HERENKLEDING

Zeestraat 26, 2042 LC Zandvoort, telefoon 02507-14497

GEVRAAGD
voor strandpaviljoen:

Haltestraat 8, Zandvoort,
tel. 02507-16123.

Haltestraat 69 - Zandvoort

Ook de auto zelf kan men een merkteken geven. Bijvoorbeeld door een visitekaartje tussen de beweegbare ruit
van een portier te laten zakken, of door
met een speciaal etsapparaatje het kenteken in de ruiten te krassen. Autopapieren moeten vanzelfsprekend nooit
in de auto worden achtergelaten.
Deze en nog veel meer tips ter voorkoming van inbraken, bijvoorbeeld hoe
diefstal van fietsen en bromfietsen teSvu ie gaan, staan vermeid in de
nieuwe krant van de TBBS. Deze krant
geeft een uitgebreid antwoord op de
verschillende beveiligingsvormen voor
huizen, auto's, boten, caravans etc. De
heer Steenman van de gemeentepolitie
te Zandvoort wil er graag op wijzen,
dat behoudens adviezen voor woningen, die door hem ter plaatse kunnen
worden gegeven, in deze krant ook veel
waardevolle adviezen worden gegeven.
Een ieder die belangstelling heeft voor
deze krant kan zich wenden tot de heer
Steenman, Gemeentepolitie
Zandvoort, óf een krant rechtstreeks aanvragen bij de TBBS, Postbus 54, 3740 AB
Baarn.

gevraagd in klein
gemakkelijk huis van
2 personen, 's Middags
1x p. week ca. 3 3 4 uur
Mevr. Biekman
Dr. Kuyperstraat2,
Zandvoort.
tel. 02507-14175

bij

Heinwardtstraat 20. telefoon 02507 -14385.

Van Ostadestraat26,
telefoon 15626

BilderdijkstraatS
Tel-13796

Kerkdiensten

Huishoudelijke
hulp

Oranjestraat 7
tel. 02507 -123 27

Uwaares voor

-:.j^,-- •,•:•(§ j-^jm. .^wwmmm

Haltestraat 56-Tel. 1 36 18

woonruimte
event. ruilen voor
mijn huurflat.
Tel. 02507-18465.

998,- 498,-

RADIO PEETERS

Autodiefstallen.

Gehuwd: A.CA. Picrs en C. van
Anderson, tel. 12058, Drenth. tel. Duijn; H.C. Dorsman en F. Timmer.
13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver,
Overleden: Elizabeth Bos geb. van den
tel. 12499.
ARTSEN
Bos, 88 jr.; Irmgard T.H.L. Becker, 71
Huisartsenpraktijk Bonman, Mol en TANDARTS: telefoon 023-313233.
jr.; Julia M.C. Sauveplanne geb. PeuRidderbos.
WIJKVERPLEGING: zr. E. Nijsen. schens, 75 jr.
Arts: G.JJ. Mol, tel. 15091 en 15600. Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel.
Verdere inlichtingen omtrent de week- 12791.
enddiensten worden verstrekt via de APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
telefoonnummers van de huisartsen.
v. Berkcl, Zeestraat 71. tel. 13073.
waterstanden
VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr. ZANDVOORT - De
Oudshoorn. Linnacusstraat 3, flat 2, voor de komende week:
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. datum HW LW
HW
LW
023-313233.
22 jan. 4.35 0.23
16.38 12.45
DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor- 23 j a n . 5.13 1.06
17.21
13.26
beckestraar 17, tel. 15847.
24 jan.5.56 1.48
Ï8.03 14.10
Bij afwezigheid van de gewenste arts 25 jan. 6.41 2.21
18.42
14.48
ZANDVOORT - Hervormde kerk, raadplege men uitsluitend de Vecart- 26 jan. 7.19 2.50
19.20 15.19
Kerkplein: 10.30 uur: ds. C. Mataheru. sendienst te Haarlem, iel. 023-313233. 27 jan.7.51 3.19
20.01 15.49
Bediening H. Doop, (crèche aanwezig) GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- 28 jan.8.27 5.58
20.52 16.31
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:mene informatie tel. 1)23-320202 (dag 29 ian. 9.18 4.49
21.57 17.26
en nacht).
Jeugdkapel
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
Gereformeerde kerk, Julianawcg 15: telefoon 17641.
10.00 uur: ds P. van Hall; 19.00 uur: POLITIE: telefoon 13043.
dienst verzorgd door medewerkers van BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
de Gemeenschappelijke werkgroep.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
Nederlandse Protestantenbond, Brug- WERK ZANDVQORT
straat 15: 10.30 uur: prof. dr. A. van Noordcrstraat l, telefoon 13459 (b.g.g,
Biemen van Bentveld. (Ned. Herv.) 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, grote 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
Krocht:
zaterdag 31 januari: 19.00 uur: Eucha- voor iedere inwonci van Zandvoort ZANDVOORT - Ook a.s. zondagrnidristieviering met orgel en samenzang. geldt dat er voor de vrager geen kosten dag l februari hoeft „Pourquoi" in de
zondag l februari: 8.45 uur: Stille aan verbonden zijn.
Kerkstraat no. 18 in Zandvoort weer
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha- CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE een aantrekkelijke solist weten te engaristieviering met medewerking van het HULPVERLENING ZANDVOORT geren..
Voor informatie, advies en hulp: teleSt. Caeciliakerkkoor.
foon 17373. Op alle werkdagen van Liefhebbers van Hot-Club de France
en speciaal de kenners welke de viool a
Radio Bloemendaal, Vijverweg 14: 9.30 11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: la Stephan Grapelly aanhangen, kunuur: ds. E. Th Thijs, viering het H. postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
nen deze middag dik aan hun trekken
Avondmaal; 19.30 uur: ds.L.J. Boeyin- WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids- komen.
straat. Eerste en derde woensdag van Niemand minder dan Cees Beekman,een van de meest vooraanstaande
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere de maand van 17.30 tov 18.30 uur. hot-violisten van Nederland, is deze
CRISISCENTRUM
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
middag de gastsolist bij het kwartet van
uur, woensdag 20.00 uur diensten in Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-pianist Hans Keune, die terzijde eordt
gebouw Madoerastraat l, Haarlem- 256198. Geeft direkt hulp wanneer u gestaan door Thijmen Hoogwerf, gidie nodig heeft bij acute problemen.
Noord.
taar. Henk Kooger. bas, en Joop Kooger, drums.
Nederlands Christelijke GemeenschapsCees Beekman, is vooral bekend gebond: maandagmiddag 2 februari 15.00
worden door zijn jarenlang optreden
uur samenkomst in huize „Pniël"
met het Stardust-Quintet, met o.a.
Zuiderstraat 3.
Nico Vollebregt en Wim Overgaauw.
ZANDVOORT - GeDoren: Naomi Ma- Aanvang 15.00 uur.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmor- ria, d.v. H. Bakker en G. van Groeningen 9.45 uur: dienst in gebouw Voor- gen; Claudia Simone. d.v. U.D. Stinne
straat 100 te Katwijk aan Zee.
en M. Hoogeveen; Sanne Rnrv; fl v
Datum 31 januari en l februari 1981

draaitafel
398,- 198,B&O
draaitafel
698,- 448,Op alle B & O-apparatuur
10% extra korting
Complete
B ft O-set
3698,- 2998,Braun-set
3998,- 2998,Nog veel meer aanbiedingen in
onze winkelen vooral in onze
kado-afdeling.
En toch altijd alles Ie kwaliteit,
service + garantie, ook op alle
opruimingsartikelen.

,,Pas nu kunnen wij bekijken of deze
voorlichting, en de door de mensen
aangebrachte beveiligingen vruchten
afwerpen", zegt deze politie-ambtenaar. Geconcludeerd kan worden dat,
hoewel er nog steeds te veel inbraken
worden gepleegd, er toch een afname
valt te bespeuren. De heer Steenman is
er van overtuigd, dat deze afname te
maken heeft met de betere beveiliging
van de gewone burger. Niet voor niets
bleek in het verleden dat er veel werd
ingebroken in wat genoemd wordt „de
gewone huizen". „Bewezen kan het
natuurlijk niet worden, maar voor
Zandvoort is er in ieder geval een
daling merkbaar, reden om op de
ingeslagen weg voort te gaan", aldus de
heer Steenman.

Jonge zakenvrouw,
met 2 kinderen,
vraagt

Ondertrouwd: A.J. Vastcnhouw en
M.A.L. Roskam; A.G. Drommel en
A.Y. van Donselaar.

RADIO PEETERS

/diefstallen
Zandvoort

Een groot percentage van de gepleegde
diefstallen komt voor in de sector
auto's. Veel van de talloze diefstallen
van en uit auto's die elke maand
plaatsvinden, zijn het gevolg van de
nonchalance van de eigenaar.
Als een raampje ter wille van de
ventilatie op een kier wordt opengelaten, of wanneer men waardevolle artikelen (zoals foto-apparatuur) duidelijk
zichtbaar in de wagen laat liggen,
vraagt men bij wijze van spreken om
diefstal. Wat dit betreft is het dus al
heel eenvoudig voorzieningen te treffen die inbraak in de auto minder
aantrekkelijk maken. Voorwerpen die
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Kerkstraat 15

ZANDVOORT

Inmiddels bekende kwaliteit
ook bij deze nieuwe specialiteit.

H
Indien onze uitnodiging u niet tijdig
heeft bereikt, stellen wij het op prijs
u e'én dezer dagen bij ons te mogen
ontvangen in

Play-in exploiteert n drietal amusementshallen
in Zandvoort en Amsterdam. De meest
fantastische speelautomaten staan in deze
hallen - de moderne techniek heeft ook
nadrukkelijk z'n stempel gedrukt in deze
branche.
Ter versterking van het team van uiterst
vakkundige monteurs, die voor onderhoud en
reparatie zorg dragen, zoeken wij met spoed een

Uiteraard liefst met ervaring in deze branche
maar in ieder geval met uitgebreide kennis van
k t.v en microprocessors. Daarnaast dient
deze man ook z'n kollega-monteurs. waar nodig.
bij te springen bij voorkomende andere
werkzaamheden. Na een ruime mwerkperiode
zal onze man geheel zelfstandig reparaties
uitvoeren.
Bel voor het maken van een afspraak o< vooi
meer informatie a.s. maandag t/m vrijdag
tussen 10.00 en 11 00 uur.
Vraag naar de heer L. Heino.

vraagt voor spoedige indiensttreding

jonge caf é-rest. kelner

Kerkstraat 11 / Zandvoort / Tel. 02507 -1 35 80

en voor onze pétisserie

vrouwelijke bediende
±. 20 jaar (eventueel part-time).
Hoge verdiensten.

De Kippetra

Inlichtingen en afspraken:

Spoorbuurtstraat 31

Tel. 02507-147 74 of 147 08

fhorbeckestraat/hoek Kerkstraat - Zandvoort
Tel. 02507 -1 45 93

zoekt op kuilt' termijn eun

\

utobedrijf

VERSTEEGE
PEUGEOT

Passage 11 - Zandvoort

ZANDVOORT025Ö7 - 12345

voor diverse weikzaarnhedan op ons
giOL'icnd assurantiekantoor.
Onze gedachten gaan uit naar een vlotte jongedame van I7(otplm. 20 jaar, i.b.v. MAVOdiploma.
Wil ie meer weten?

B. V.

Pakveldstraat 21
Postbus 126
2040 AC Zandvoort

BEL EVEN 02507 -1 45 34
ol kom langs on vraug even naaf
de heor J. Dorsman.

DONDERDAG 29 JANUAR11981
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Renault 18 Turbo
Wie nu durf l te beweren dat de turbocompressor niet de toekomst hectt, zal met een ongeloofwaardige
blik worden aangekeken. Want na de laatste zes maanden, zal niemand kunnen ontkennen, dat de
Turbo nu eindelijk gaat doorbreken. Sieeds meer autofabrikanten gaan de uitlaatgascompressor bij
hun motoren inbouwen. Saab en Porsche zijn pioniers, maar de; laatste tijd hebben ook Peugeot
Mitsubishi, Volvo en Renault hun voorbeeld gevolgd. En zij zullen niet de laatste zijn. Ook Volkswagen
overweegt turbocompressoren te gaan gebruiken en dan vooral in dr: dieselsector.
Renault heeft, voordat de eerste compressor in een personenauto werd ingebouwd, een schat aan
ervaring opgedaan in de formule l-racerij. Het direkte gevolg was enkele maanden geleden de Renault 5
Turbo, een zeer exclusieve wagen, die veelal tijdens rally's en racen gebruikt gaat worden. In Parijs
konden we daarna kennismaken met de 18 Turbo: bij deze 18 is de turbocompressor niet ingebouwd
om er een scheurijzer van te maken, maar om het comfort te verbeteren, uiteraard de prestaties te
verhogen, de uitlaatgassen milieuvriendelijker te maken on het verbruik te miniseren.
Een test me! de Renault 18 Turbo is zeker op zijn plaats, omdat het de eerste. ..Turbo" is, die voor
een breder publiek financieel aantrekkelijk is. Renault Nederland heeft dan ook hoge verwachtingen.

Starten: Starten vormt geen enkel
punt. Bij koude start even de choke
uittrekken en na het omdraaien van
de sleutel slaat de motor direkt aan.
Totdat de krachtbron op temperatuur is, is het raadzaam de choke
uitgetrokken te houden.
Geluid: Prachtig stil is de R 18
Turbo. De motor is vrijwel niet te
horen.

RENAULT 5 Turbo

Prestaties: De prestaties zijn prima.
Verbruik: Het verbruik heb je zelf
ook onder controle. Wie rustig aan
rijdt en veelvuldig de vijfde versnelling gebruikt en dat kan, zal
ontdekken dat 1 op 12 haalbaar is.

Wegligging: De wegligging is
goed. De vering is redelijk stug,
maar persoonlijk mag hij van mij
nog iets stugger. Grote oneffenheden worden goed opgevangen,
kleinere worden wel licht doorgegeven. De koersvastheid is voldoende positief. Oneffenheden hebben geen invloed op de koers, zijwind wel iets. In de bochten gedraagt de wagen zich prima. Hij
blijft vrij lang neutraal. Bij erg
snelle bochten wil de neus van de
auto naar buiten uitbreken (onderstuur).

Een tien voor
rijgedrag in de
stadblz.8-11
DraaistraalSm.

De Renault 14 is een wagen
met veel talenten.

......•«...-,..« m'm'f'mmm'm',

18 diesel stationwage
Bij de officiële introduktie van de
Renault 18 dieselversies in juli van
het vorige jaar werd reeds aangekondigd dat ook de zeer succesvolle 18 Stationcar uitgerust zou
worden met de moderne, door
Renault zelf geconstrueerde lichtmetalen dieselmotor.
Tijdens de personenauto Rai zal dit
nieuwste Renault model als primeur
worden tentoongesteld en zal dan
tevens vanaf die datum op de
Nederlandse markt
verkrijgbaar
zijn. De prijs is vastgesteld op
f 25.300,- incl. BTW.
Met de twee overige dieseluitvoeringen en de eveneens onlangs op
de markt gebrachte Renault 18
Turbo is het totaal aan modellen
binnen de 18 reeks nu op 14 stuks
gekomen.
De beide Renault dieselmotoren, de
18 en de 20, streefden binnen
enkele maanden na hun introduktie
de overige concurrenten op de

Franse dieselmarkt voorbij en staan
momenteel op respectievelijk de
eerste en tweede plaats in deze
categorie.
Ook met de Renault 18 Stationcar
wist Renault de hoogste positie op
de Franse stationcarmarkt te behalen. In Nederland is dit model
eveneens succesvol. Niet minder
dan 1 op de 3 Renaults 18 die
worden verkocht is een stationcaruitvoering.
Een belangrijk deel van dit succes
komt op naam van de geslaagde
vormgeving die dit model van de
constructeurs meekreeg.
De Renault 18 Stationcar is een van
de weinige modellen in deze klasse
waarin funktionaliteit en doelmatigheid op een geslaagde manier is gekoppeld aan een fraai uiterlijk en
waarbij tevens voorgoed werd

afgerekend met het bedrijfswagenimago wat tot dusver onverbrekelijk met deze categorie auto's verbondenwas.
Met de 2068 cm3 dieselmotor biedt
de Renault 18 TD Stationcar
economisch gezien tal van belangrijke voordelen. Zo is het brandstofverbruik bij 90 km/uur 1 op 17,2.
Daarbij is door de zeer moderne
constructie van de dieselmotor een
aantal specifieke dieselnadelen komen te vervallen: hij is vrijwel even
geruisloos als een benzinemotor,
hij heeft een opvallend snelle vaart,
is nagenoeg trillingvrij en levert
prestaties die het niveau van de
benzinemotor praktisch evenaren.

Transmissie
enkelvoudige koppelingsplaat, diafragmaveer, 4 versnellingen vooruit,
1 achteruit 15 versn.bak = optional)
snelheid in 4e (5e) versnelling bij
1000 tr/min: 32,58 km/uur (36,72
km/uur).

RENAULT 5 TL DE ZUINIGSTE AUTO

Wielophanging
Uiterlijk
De Renault 18 Turbo blijft ontegenzeggelijk een 18. Het basisconcept
is gelijk aan dat van de „gewone"
18. Om enigszins een sportief trekje
aan de Turbo te geven zijn voor en
achter spoilers gemonteerd. Ook de
bumpers zijn anders. In plaats van
chroom zijn ze nu van matzwarte
kunststof. Op de grille en de kofferdeksel vinden we de aanduiding
Turbo terug. Onder de stootranden
op de flanken sierstrepen met daarin opgenomen het woord Turbo.
De één zal dat mooi vinden, de
ander niet. Persoonlijk ben ik er niet
kapot van. Bij de Renault 5 staat
het wel, maar de 18 is er eigenlijk
de auto niet naar om zo opgedoft
te worden.

Interieur

Standaard zijn de stoelen en bank
bekleed met velours. Onze testwagen had echter rundlederen bekleding (meerprijs f 3000,-). De
semi-kuipstoeltjes hebben verstelbare hoofdsteunen en de rugleuning
is traploos verstelbaar.
Het dashboard is mooi kompakl en
goed afleesbaar. Alle nodige informatie is er vanaf te lezen. Zo zijn
een toerenteller, oliedruk- en oliepeilmeter, naast de altijd noodzakelijke snelheidsmeter/kilometerdagteller geplaatst. Op de middenconsole een klokje, een turbbdrukmeter,
verwarmings/ventilatiesysteem, stereo radio/cassetterecorder Iniet standaard) en de bedieningsknoppen voor de elektrisch
bedienbare portierramen. De buitenspiegel is van binnenuit verstelbaar. De stuurkolom is in hoogte
verstelbaar.

Dat de Turbo het topmodel van de
18 is, is ook duidelijk te merken aan Onderstel
de uitvoering van het interieur. Dat
is niet alleen smaakvol, maar ook Het onderstel is aangepast aan de
rijkelijk bedeeld. De verzorging en hogere prestaties. Vóór onafhankelijke wielophanging met schroefafwerking zien er prima uit.

veren, negatieve stuurstraal en
een stabilisatorstang met een
dikte van 19 mm.
Achter een meesturende acnteras
met schroefveren en een stabilisatorstang met een dikte van 25 mm.
Rondom hydraulische telescoopschokbrekers. Vóór geventileerde
schijfremmen en achter trommel-'
remmen.
Master
Vac-rembekrachtiger, remdrukbegrenzer op
de achterwielen. Het remsvsteem
is diagonaal gescheiden. De besturing is van het type tandheugel
en rondsel. Stuurbekrachtiging is
tegen meerprijs leverbaar. Om de
lichtmetalen velgen (niet standaard)
zitten 185/65 HR 14 Pirelli P6
banden (standaard 185/70 HR 13).

voor: onafhankelijk met schroef-»
veren, negatieve stuurstraal, hvdraulische teleskoopschokdempers,
stabilisatorstang 0 16 mm.
achter: starre achteras me! schroefveren, hydraulische teleskoopdempers, stabilisatorstang 0 22 mm.

Renault 4 TL

Remsysteem

ledereen kent hem, want je ziel hem overal. In de hele
wereld is hij welkom. En dat is ook geen wonder.
Omdat een Renault 4 weinig eisen stelt, betaalbaar is en
bijna geen benzine en onderhoud kost. Voor dat weinige
krijgt u veel terug, want je kunt er mee lezen en schrijven.
Een fenomeen: de keus van meer dan vijf miljoen autobezitters.

schijven voor, trommels achter,
Master Vac, diagonaal gescheiden,
remdrukbegrenzer.

Wielen
Velgenmaat: 5 % B 13
Bandenmaat: 165SR 13

Gewicht

GEGEVEN: een hartstochtelijke
automobilist, die met koel
overleg zijn keuze doet.
Gevraagd: een mooie sportieve
gezinsauto, technisch zeer bij
de tijd, met een karakter dat
verheven is boven de grauwe
massa.

Motor
De motor in de R 18 Turbo is die
uit de voormalige R 16. Het is een
4-cilinder-in-lijn-krachtbron met een
inhoud van 1565 cm3. Boring xslag
77 x 84 mm. De compressieverhouding bedraagt 8,6 : 1.

JV'GOEDE'DEALERBIJDE'PRIJS'INBEGREPEN.

Antwoord: de Renault Fuego.

AUTOBEDRIJF

De krachtige lijn, het gedurfde
ontwerp, suggereren een sterk
accent op de vormgeving. Dat is
juist, maar niet alleen-uit zuiver
esthetische overwegingen.
De fraaie stijl van de Renault
Fuego is evenzeer gegrondvest
op de nuchtere eisen van een
welbewust gekozen combinatie
van moderne autotechnieken.

rijklaar: 1083 kg
laadvermogen: 495 kg

Prestaties
max. snelheid 147 km/uur (153
km/uur v. vijf versn.bak)
Acceleratie: 0-100 km/uur: 16,9 sec.

Brandstofverbruik
(volgens ECE-normen)
bij90 km/uur: 1 op 17,2 (17,9)
(met 5 versn.bak tegen meerprijs)
bij 120 km/uur: l op 12,3 (13,3)
bij stadsgebruik: 1 op 13,5 (13,5)

AUTOBEDRIJF

J. J. Willemsen en Zn. t Stokman Haarlem BV %RINKO
Karel Doormanlaan 3-7, Haarlem-Noord, tel. 259181
Amerikaweg 4, Haarlem-Schalkwijk, tel. 340850

Floraplein 25a + b, Haarlem-Zuid, telefoon 324920 (werkplaats en magazijn)
SHOWROOM: Mr. LottelaanS, tel. 322427b.g.g. 324920.

Oranjestraat 2-12, Zandvoort, tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Officieel Renault-dealer.

Nu bij ons te zien en te rijden:
De Datsun Cherry '81. Nu ook
leverbaar met krachtiger, 1.4 liter
motor. Voor een fellere acceleratie
en een hogere top.
Of juist om rustiger te kunnen
rijden, voor een langere levensduur.

De vlotte, sportieve lijn van de
In deze Datsun zit natuurlijk
Cherry is dit jaar nog eens verjongd weer alles wat maar funktioneel en
met vierkante koplampen, een
comfortabel is. Kom eens kijken.
strakke grille, zwarte kunststof bumKom eens proefrijden.
pers en grotere achterlichten.
Datsun Cherry reeds vanaf 12.795,Prijzen incl. BTW, af Lisse.

Gratema
Raadhuisstraat 15-21
Tel. 023-289846
Heemstede
Sub.dealer:

Autobedrijf J. Heining
Schulpweg 4-6
Tel. 023-242830
Aerdenhout

Afgebeeld
Datsun Cherry 1400 GL 4-bak v.a.

Reken op Datsun.

Datsun Cherry'81:
onderde kap, jonger van lijn.
a* M
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Goed verzet Sp. OSS-volleybalsters

GARAGE
STRIJDER

ZANDVOORT - De Sporting OSS volleybaldamcs zijn er niet in geslaagd om
het nog ongeslagen Valkenberg een halt
toe te roepen. Ondanks goed verweer
van de Zandvoortscn ging koploper
Valkenberg met een 3-0 zege huiswaarts. Setstanden: 9-15, 13-15, 9-15.
In alle sets wist Sporting OSS steeds
goed bij te blijven, doch in het slotgcdeelte viel het enigszins terug.

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

ZVM
handballers

De eerste set was nog maar nauwelijks
begonnen of Sp.OSS keek tegen een"
0-3 achterstand aan. De Zandvoortse
dames herstelden zich echter snel en
met goed opgezette aanvallen werd de
achterstand teniet gedaan 3-3. De strijd
ging vrijwel gelijk op. Tot aan 7-7 liet
S.OSS leuk spel zien. Fraaie rally's
werden besloten met goede smashes.
Een zich fel verzettend Sporting OSS
kon toch niet verhinderen dat Valkenberg het initiatief naar zich toe trok.
Goede blokken en harde smashes deden Valkenberg tot 8-12 uitlopen.
Coach Akkerman trachtte met een
time-out meer rust in het team te
brengen, doch tevergeefs. Valkenberg
stoomde door naar een 9-15 setwinst.
De tweede set gaf in de beginfase
wederom een gelijkopgaande strijd te
zien. De gasten namen steeds de leiding, maar Sp.OSS kwam toch weer op
gelijke hoogte. Tot aan 8-8 gaf Sporting
OSS uitstekend partij. Nadat Valkenberg de opslag had veroverd, voerde
het de stand snel op tot 8-11. Zij leken
daarbij op een gemakkelijke tweede
setwinst af te gaan. Sp.OSS herstelde
zich echter wonderbaarlijk en met enige verrassende, aanvallende akties namen zij zelfs de leiding over 12-11. De
klasse en routine van Valkenberg
kwam toen echter naar voren. In een
spannende eindfase moest Sporting
OSS met 13-15 het onderspit delven.
Bijna waren de Zandvoortse dames
erin geslaagd om Valkenberg een eerste setnederlaag in deze competitie toe
te brengen.

O

ZANDVOORT - Doordat ZVM-heren
handbal een verdiende 12-9 overwinning behaalde op SRC en de nederlaag
van koploper LJmond zijn de Zandvoorters lot op drie punten genaderd. Met
de wedstrijd tegen LJmond nog voor de
boeg zijn er nog volop kansen voor
ZVM op een goed competitie slot. De
dames waren minder op dreef en leden
een 9-14 nederlaag, eveneens tegen
SRC.

Het begin van de wedstrijd verliep niet
zo vlot voor de heren. SRC kwam vrij
snel op een 0-4 voorsprong. De Zandvoorters trachtten een ommekeer te
bewerkstelligen, hetgeen in eerste instantie niet lukte. Teveel kansen werden onbenut gelaten, waardoor SRC
gemakkelijk stand kon houden 2-6.
ZVM kwam echter steeds beter in het
spel, speelde wat fantieker en nog voor
Een aanval van de Zandvoorters wordt hier afgeslagen.
de rust was de achterstand teruggeFoto: Rob Langereis.
bracht tot 5-6.
Na de rust speelde ZVM veel beter dan
Nu Sporting OSS aan een setwinst liepen snel uit tot 7-12. Sporting OSS
SRC. De ballen werden beter aangegeroken had, startte het de derde set vluchtte in een time-out om aan een
speeld en verdedigend zat het prima in
flitsend. Direct werd de leiding geno- dreigende nederlaag te ontkomen.
elkaar. Goed en snel aanvalsspel levermen. Een goed blok zorgde er voor dat De Zandvoortse gaf zich nog -niet VOETBAL
Valkenberg vooralsnog geen gevaar gewonnen en sprokkelde nog wel een Zondag: DIO - Zandvoortmeeuwen de vele doelkansen op waarvan ZVM
dan ook profiteerde. Toch werden er te
kon stichten. Bij een 4-0 voorsprong puntje bijeen, maar zij konden niet 14.30 uur te Haarlem.
veel kansen gemist, maar de 12-9 overvoor Sp.OSS stokte het echter. Valken- verhinderen dat Valkenberg met 9-15 SVIJ - TZB 14.30 uur te LJmuiden
winning was dik verdiend.
berg kwam snel op 5-5. De strijd ging de setwinst greep. Valkenberg behaal- HANDBAL
vrijwel gelijk op, een wat beter Valken- de daardoor een 3-0 overwinning op Zondag: De Blinken dames - ZVM Doelpunten van: Ernst Pehle 4, Lauberg maar een onverzettelijk Sp.OSS. Sporting OSS in een aantrekkelijke 13.00 uur, De Blinkert heren - ZVM rens v.d. Bos 3, Djurre Boukes 2, Joop
Boukes 2, Dirk Berkhout 1.
Tot aan 7-7 was er niets aan de hand, wedstrijd die het aanzien volkomen 14.00 uur.
VOLLEYBAL
maar toen brak het ritme en de gasten waard was.
Dames
Maandag: Delta Lloyd 3- Sporting OSS
De dames kwamen niet zo goed voor
dames 20.15 uur Bankrashal.
de dag. Verdedigend stak het niet zo
ZAALVOETBAL
Donderdag: aurora '75 - Rinko 20.35 goed in elkaar, terwijl maar liefst zes
uur, Beijneshal te Haarlem. SC Hong strafworpen werden gemist, zodat de
Kong Z Brandweer 20.45 uur, Sporthal oorzaak van de nederlaag verklaard is.
Bij rust was de achterstand (6-8) nog
Hillegom.
maandag: Rinko - Wilma Floet 19.45 overbrugbaar.
uur, Sporthal Hillegom. TZB - Kalm- In de tweede helft probeerde de dames
hout 20.45 uur, Sporthal Nieuw Ven- wel aan een nederlaag te ontsnappen
maar in deze fase zat het niet altijd
nep.
Woensdag: Zomerzorg - Medina Car- even mee. SRC bouwde verder aan een
9-14 overwinning.
pets 19.00 uur, Sporthal Hillegom.

Sportprogramma

Zandvoort 75 na zege
steviger aan leiding
ZANDVOORT - Zandvoort'75 moest
aantreden zonder Rien v.d. Vaart en
doelman Joop Koops. Men kon in deze
wedstrijd net zo sterk optreden als in de
oerenwedstrijden tegen V.V.A. en Lisser Boys oorzaak wellicht dat Bloemendaal niet erg kon imponeren.

In het eerste half uur zagen we aan
beide kanten geen doelrijpe kansen.
Echt gevaar kwam pas kort voor rust.
Eerst voor Bloemendaal, uit een vrije
trap ontstond een situatie waarbij
Zandvoort'75 goed weg kwam.
In de laatste minuut voor rust wist
Zandvoort '75 toch nog een voorsprong
te nemen. Karel v.d. Reyden speelde
de bal prima naar Gerard Nijkamp en
deze gaf de Whites doelman geen
enkele kans 1-0. De scoringskansen
kwamen pas in de tweede helft althans
wat Zandvoort'75 betreft. Achtereenvolgens goede acties en inzetten van
Nijkamp, v.d. Reyden, Zaadnoordijk
en nogmaals Nijkamp en toen waren
pas 5 minuten voorbij. Even leek het of
Zandvoort'75 weer terug ging vallen
maar ook Bloemendaal speelde hélemaal het spelletje van voor de rust en
slechts eenmaal moest invaller doelman
Wim Gude goed in actie komen.
Peter Braamzeel schoot de bal tegen de
paal en zag even hierna zijn doelpunt
afgekeurd. Uit een vrije trap van aanvoerder Joop Paap kanalde'Wim van
Straten het leer hard in handen van de
doelman. Zandvoort '75 mocht een
vijftal corners nemen die zeker niet
(Advertenties)

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR:

EEN HEEL UUR

BOWLEN

f.10r per

baan

(voor 6 personen)

GROEPEN
(vanaf 10 personen)

HALVE
PRIJS!
schoenenhuur f. 1.- per persoon

BOWLING

TRÏSIONG
HILLEGOM
Ingang Parklaan
TELEFOON: (02520) 1 62 14

v^

ongevaarlijk bleken. Ronald Zaadnoordijk schoot de bal hard in maar de
Bloemendaalse doelman kon languit
gaande redding brengen. Dezelfde
Zandvoort'75 speler scoorde hoewel in
buitenspelpositie 2-0.
Ten slotte kwam er een open doekje
voor Wim van Straten die een prima
solo even subliem wist af te ronden 3-0.
Voor het begin van de wedstrijd werden spelers Raymond Keuning en Luit
Veenstra vanwege hun 100ste wedstrijd
door voorzitter Koops en de aanvoerder van Bloemendaal in de bloemetjes
gezet. Door het gelijke spel van de
concurrenten is Zandvoort'75 deze za-

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De Technische Commissie van de Zandvoortse Bridge Club
(ZBC) heeft, met instemming van het
bestuur, een gewijzigd competitieschema opgesteld. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat na de 4e, 5e en 6e
wedstrijd in de thans lopende 4e competitie, (waarin hoofdzakelijk promotieplaatsen beschikbaar zijn) verschuivingen zullen plaatsvinden van nogal
ingrijpende aard. Na 6 wedstrijden
namelijk zullen er in plaats van 4 lijnen
nog maar 3 lijnen zijn uitgezet voor 37
bridgeparen. De lijnen A en B zullen
dan 12 paren groot zijn, de C-lijn 13
paren. De D-lijn komt hiermede te
vervallen.
Wat het percentagekampioenschap betreft waarvan na elke competitie een
tussenstand wordt opgemaakt kan vastgesteld worden dat daarin nogal wat
verschuivingen hebben plaatsgevonden. De eerste 5 paren zijn de volgende: ds. Dear-Hagen aan kop met
910.99%; 2. fam. Peeman met
909.47%; 3. fam. Heidoom met
890.32%; 4. mv. Van Ackooy-hr.Ipenburg met 885.83% en 5. fam.Spiers met
885.10%.
De uitslagen van de Ie wedstrijd (4e
competitie) laten zien dat de vorige
week gedegradeerde paren onmiddellijk het initiatief hebben genomen.
Fam. Smink eindigde als eerste in de
B-lijn met 60.71%. In de C-lijn namen
de beide gedegradeerde paren eveneens revanche. Zowel de heren KlompLoos als de dames Kerkman-Kiewict
eindigden in deze volgorde als no.l en
2 met resp. 58.33% en 55.95%. Het
naar de D-lijn gedegradeerde paar, de
dames Stor-Vallo, liet er geen twijfel
over bestaan dat ze in deze onderste
lijn niet thuis hoorde. Zij werden
royaal no.l met 60.58%. Bij de gepromoveerden was het eigenlijk alleen het
paar Keur-Schutte, dat zich onmiddellijk manifesteerde als goede B-lijner;
de dames legden namelijk beslag op de
2e plaats met 53.57%. De overige
gepromoveerden uit de D- naar de
C-lijn, mv. Van Ackooy- hr. Ipenburg
en de fam. Hoogendijk deden het
redelijk goed, want zij bereikten respectievelijk een gedeelde 4e/5e plaats
met 52.98% en een 6c plaats met
50.60%. Tenslotte nog enkele goede
resultaten van nog niet genoemde paren: A-lijn 1. fam. Spiers 61.90%; 2.
fam. Jurriaans 57.74%; D-lijn: 2. fam.
Baan 55.77%.

terdag weer iets uitgelopen.
Woensdagavond speelde Zandvoort'75
tegen de K.N.V.B. 2e klasser Lisser
Boys en het wist tot een verdiend
gelijkspel te komen. Een op volle
sterkte opererende Lisser Boys ondervond al direct dat Zandvoort'75 momenteel over een goed team beschikt
en moest Peter Braamzeel al in de
eerste minuut aan zijn shirtje vasthouden die op weg was naar de eerste
treffer. Die eer werd echter overgelaten aan Gerard Nijkamp die op sublieme wijze zijn oude club op een 1-0
achterstand zette.
Even later leek het er op dat de boys
zouden gaan overheersen maar ook de
Zandvoort'75 achterhoede had zij
avond. Zaadnoordijk, Karel v.d. Reyden, na een solo van Rien v.d. Vaart,
kwamen heel dicht bij treffers. Zandvoort'75 had geluk toen bij een scrimmage voor het doel van Joop Koops de
bal persé niet in het doel wilde gaan.
Na rust, veel corners aan beide kanten,
waarbij de Boys er twee op een te
simpele manier wisten te benutten.
De eerste door Rob Suurmond, die
kort hierop wegens aanmerkingen op
de leiding kon inrukken en nr. 2 van
Bert Barten. In de slotfase ging Zandvoort'75 nogmaals fel en goed in de
aanval. Keuning zette van verre Peter
Braamzeel aan het werk en deze zag
v.d. Reyden vrij staan en het was 2-2.

Bij aanrijding
gewond
ZANDVOORT - Dinsdagmorgen 20
januari vond omstreeks half zeven een
aanrijding plaats tussen een personenauto en een 50-jarige fietser. Dit gebeurde op het kruispunt Hogeweg/Brederodestraat. De fietser werd met
een gebroken heup overgebracht naar
een ziekenhuis in Haarlem.

Uitslagen badmintonvereniging Lotus
ZANDVOORT - De uitslagen van
badmintonvereniging Lotus zijn als
volgt:
Kennemerland l - Lotus 1,5-3; U.S. l Lotus 2, 4-4; v. Ztjderveld 7 - Lotus 3.
6-2; Blaricum l - Lotus 5. 0-8; VI.
Shuttle 4 - Lotus 6, 2-6; VI. Shuttle 3 Lotus 8, 6-2; Duinwijck 11 - Lotus 10,
4-4; VI. Shuttle BI - Lotus BI, i-5; v.
Zijderveld Cl - Lotus Cl, 8-0.
Programma laatste kompetitie weekend:

31 januari om 14.00 uur in de Van
Pagée-hal:
Lotus Al - U.V.O. Al; Lotus BI Haarlem BI; Lotus Cl - Mart. A'veen
Cl.
l februari om 10.00 uur:
Lotus 7 - Shell 2; Lotus 8 - Haarlem 9;
Lotus 9 - NAB, Spirit 5; Lotus 10 Kennemerland 8; Lotus 11 - Spaarnestad 1; Lotus A2 - Hilversum A2.
] februari om 13.30 uur:
Lotus l - Duinwijck 6; Lotus 2 A.S.V.V. 1; Lotus 3 - U.V.O. 4; Lotus
4 - A. A.C.l; Lotus 5 - Keizer Otto 1;
Lotus 6 - Velsen 7.

TZB verrassend
langs Vogelenz
ZANDVOORT - TZB zorgde voor een
enorme verrassing door koploper Vogelenzang in eigen huis een royale 4-0
nederlaag toe te brengen. De zege was
zeer verdiend en zeker niet geflatteerd.
Door deze overwinning wist TZB zich in
de onderste regionen wat omhoog te
werken.

Daar het de laatste weken minder goed
draaide bij de Zandvoorters, waren er
enige omzettingen in de achterhoede.
Deze veranderingen pakten zondagmiddag bijzonder goed uit tegen het
sterke Vogelenzang. Voordat TZB wat
ingespeeld was, was het doelman Bram
Puls, die enige uitstekende reddingen
moest verrichten. Vogelenzang was wel
meer in de aanval, maar de snelle
counters van TZB waren niet ongevaarlijk. Na tien minuten was het dan
ook raak. Een goed uitgevoerde uitval
bracht Ab Bol in scoringspositie en
deze faalde niet, 0-1.
Zowel Vogelenzang als TZB schiepen
zich hierna diverse kansen, doch het
was TZB dat de beste mogelijkheid
kreeg om de score te verhogen. Alex
Heesemans werd prima gelanceerd
door Leen Bol en kon slechts van score
worden afgehouden door middel van
een zware overtreding. De toegekende
strafschop werd jammer genoeg door
Leen Bol tegen de paal geknald. Toch
werd het even hierna 0-2. Ad Vastcnhouw bood Ron Zwemmer de kans om
vernietigend uit te halen, wat hij ook
deed.
Na de rust verdedigde TZB vakkundig
de voorsprong. Welhad keeper Bram
Puls enige malen assistentie nodig van
een verdediger, die de bal van de
doellijn haalde. Na twinitg minuten in
de tweede helft brak Alex Heesemans
wederom door de Vogelenzangse defensie en opnieuw werd hij gevloerd.
De toegekende strafschop werd door
Heesemans zelf genomen en dat betekende 0-3.
Vogelenzang geloofde het wel en TZB
kreeg steeds meer kansen op een gróte-

WORMERVEER - Door een verrassende 1-0 nederlaag tegen WSV'30 is Zandvoortmeeuwen teruggezakt naar de
vierde plaats. De achterstand op koploper Beverwijk, die tegen Tybb niet
verder kwam dan 1-1, is nu (wee
punten.

Op een bijzonder slecht veld was het
moeilijk om goede combinaties op te
bouwen. Beide teams streden met veel
inzet voor de overwinning, waarbij
WSV'30 soms te fors optrad. De
scheidsrechter hield de wedstrijd wel in
de hand maar trad toch te lankmoedig
op. Zowel WSV'30 als Zandvoortmeeuwen waren vaak voor de doelen te
vinden, maar de kleine kansjes konden
niet in een doelpunt worden omgezet.
Vlak voor de rust kreeg Zandvoortmeeuwen een fraaie mogelijkheid om
de score te openen. Frans Makau brak
door en stormde vrij op de Wormerveerse doelman af. In de afwerking
faalde hij echter.
Na de pauze was het over het algemeen
Zandvoortmeeuwen dat het meest in
de aanval was. Ten koste van vele vrije
trappen konden de Meeuwen-aanvallers tot staan gebracht worden. Bij een
van deze vrije. trappen hadden de
Zandvoorters geen geluk, daar de doellat een treffer in de weg stond.
Er leek voor de badgasten op zijn minst
een gelijkspel in het verschiet te liggen.
Steeds in de aanval en verdedigend
geen enkele moeite met de Wormeraanvalltrs. Na een halfuur spelen werd
de geblesseerde Kees Bruin vervangen
door Wim Buchel. Nauwelijks was
Bruin het veld uit of WSV'30 sloeg toe.
Aanvaller De Vries ontving de bal in
buitenspelpositie en ging alleen op
doelman Ed Steffers af. Deze omspeelde hij en knalde WSV'30 naar een 1-0
voorsprong.
In de slotfase probeerde Zandvoortmeeuwen alsnog een gelijkspel uit het
vuur te slepen. Alles op de aanval, veel
schoten op het doel, doch altijd weer
de uitstekende doelman van WSV'30,
De Leeuw, die met uitstekende reddingen Zandvoortmeeuwen van de toch
wel verdiende gelijkmaker afhield.
Het was voor Zandvoortmeeuwen de
vijfde nederlaag in een uitwedstrijd.
Slechts eenmaal wisten de Meeuwen in

Ruilbeurs
HAARLEM - De afdeling Kennemerland van de Verzamelaar houdt op
zondag l februari een ruilbeurs voor
postzegels, munten, lucifermerken,
schelpen, eerste dag-enveloppen, e.d.
in het Schalkererf, Bernadottelaan 201
in Haarlem-Schalkwijk.
De toegangsprijs voor niet-leden bedraagt ƒ 1,25, voor kinderen 25 cent en
leden hebben gratis toegang.
Voor inlichtingen kan men bellen tel.
023-337988.

den vreemde te zegevieren. In de
komende twee uitwedstrijden moeten
de Zandvoorters hierin verandering
brengen, aangezien bij nieuwe nederlagen zij vrijwel kansloos worden voor de
titel.

Dames
De dames van TZB zorgden eeneen>
voor een overwinning. DSC'74 3 werd
met 0-6 aan de kant geschoven. In eer
van TZB-zijde goed gespeelde wedstrijd was de stand bij de rust reeds 0-3.
door doelpunten van Edith Poots, en
tweemaal Nikic V;ilkestcijn.
Na de rust opnieuw een veel sterker
TZB dat van de vele kansen driemaal
wist te scoren. Dorethea Vork, Valkesteijn en Edith Poots voerden de stand
op naar 0-6 overwinning, welke veel
groter had kunnen zijn.

HILLEGOM - He» at Nihot duidelijk
niet mee in de hoofdklasse zaalvoefbaf.
Ook nu werd een nipte nederlaag gelden. Figee bleef Nihol met 3-4 de baas.

Voor de kijkers was het een aantrekkelijke partij. Beide teams zochten de
aanval waardoor spannende situaties
voor de doelen ontstonden. In de
eerste helft had Figee de betere kansen. Toch was het Nihot dat door
Gerard Nijkamp de leiding nam 1-0.
Nog voor de rust slaagden de gasten er
in om de achterstand weg te werken,
1-2. na de rust bouwde Figee de voorsprong uit tot 3-4, door twee doelpunten van Rob Gansner. Verder kwamen
de badgasten niet. Een goede Figeedoelman en het ontbreken van enig
geluk bij de afwerking hield Nihot van
de gelijkmaker af.

Standen voetbalclubs
DERDE KLASSE KNVB
Beverwijk
Velsen
HBC
VSV
Zandvoortmeeuwen
Kennemers
DEM

Z'meeuwen zakt af
na nederlaag

re overwinning. In de 80e minuut wen
het ten slottc 0-4. Op aangeven vat
René Castien knalde Ron Zwemmci
raak.

Halfweg
WSV'30
KIC
DIO
TYBB
Tweede Klasse HVB
SVIJ
Vogelenzang
Renova
Spaarnevolgels

12-15
12-15
12-14
12-13
12-13
12-13
12-13
12-12
12-11
12- 9
12- 9
12- 7

CBS
Spaarnestad
Schalkwijk
I.Heemskerk
TZB
DSC'74
EHS

12-13
11-11
12-11
12- 9
H- 8
10- 7
10- 5

Zaterdag eerste klasse HVB

Zandvoort '75
Kinheim
Halfweg
KIC
DSC'74
Bloemendaal
RCH
12-16 SVB
13-16 SVIJ
11-15 Terrasvogels
10-13 Velsen

12-H
12-lf
l I-l*
l l-i:
ll-i;
11-1*
12-1]
11-K
10- <
10- f
11- :

Tafeltennis
ZANDVOORT- Maar liefst 278 teams
zijn de afgelopen week in de regio
Kennemerland met bat en bal weer
actief geworden in de kompetitie. In de
„Heren Landelijk" wonnen alle Kennemerland-teams hun partijen en haalden daarmede de volle winst binnen.
Onkyo l en 2 versloegen resp. Raath
en USZ met 7-3 en 9-1. TYBB l en
Nieuw Vennep l lieten MIZU 3 en
Quick 3 met duidelijke verliescijfers
9-1 en 7-3 naar huis gaan. Bij de Jeugd
Landelijk wist Nieuw Vennep l net de
winst binnen te halen tegen Twenty-up
6-4; moesten GTTC l en Castricum l
elkaar bevechten, de winst ging naar
Castricum en leden GTTC 2 en HBC l
een nederlaag tegen resp. Tatic 4-6 en
Olympia 3-7.
Bij de meisjes Landelijk B haalde
Nieuw Vennep een overwinning op
ZTTC l 6-4, maar moest HTC l een
verliespartij van 2-8 incasseren. De
meisjes ..Regio" konden twee winstpartijen en één gelijkspel afsluiten. Al
met al een goede start van de kompetitie waarbij het spreekwoord de eerste
klap is een daalder waard, zeker van
toepassing is.
Uitslagen Heren L: Onkyo l - Raath l
7-3; Onkyo 2 - USZ l 9-1: TYBB l MIZU 19-1; N. Vennep l - Quick 3 7-3;
Jeugd L A: Twenty-Up - N.Vennep l
4-6; C: GTTC l - Castricum l 4-6; Tatic
l - GTTC 2 6-4; Olympia l - HBC l
7-3: Meisjes L B.: N.Vennep l - ZTTC
l 6-4; HTC l - VDO l 2-8; Meisjes
Regio.: Castricum l - Treffers 4 5-5;
Het Noothweer 2 - GTTC l 4-6: Te
Zaanen l - ZTTC 2 7-3.
Kompetitie Kennemerland: winnaars
Ie wedstrijd: Heren Ie kl. Rapidity 2,
HBC l, Heren 2A: Heemskerk 1: 2B:
VTC l, Onkyo 5; 3A: Meertreffers l,
Doko 3; 3B prowano 2; 3c: Hemskerk
3: 3D: Unicum 1. HBC 3, Heemskerk
2; 4A: Rapidity 5, Te Zaanen 4; 4B:
Meertreffers 3; 4C: Joheze l, Spinneweb 2; 4D: Schouwtje l, Heemskerk 4;
4E: Meertreffers 2, Heemskerk 5; 4F:
TCDVS 1. Te Zaanen 5; 4G: GTTC 3.
FUSIA 4; 4H: GTTC 4, HBC 5.
N.Vennep 5; Unicum 3, Onkyo 9; 5E:
Castricum 8, N. Vennep 11; VTC 5; 5F:
Tornado 4, HBC 7; 5G: Tornado 2,
VTC 9: 5H: TYBB 5; 5K: Heemstede
2, Meertreffers 4; 5L: TCDVS 3, Spinneweb 4; 5M: Tornado 3, Uitgeest 2;
5N: Castricum 7, TYBB 4: 5O: VTC 6,
Meertreffers 5; 5P: Unicum 2; 5R:
Unicum 4, Te Zaanen 7.

Evert Bakker en Menno van Gemert de nieuwe gasheren van De
Kousepae) (foto Rob Langereis).

'De Kousepael'
ZANDVOORT - Sinds vrijdag Ik januari, toen de Kottsepael officieel werd
heropend, zijn Menno van Geinenen Even Sakkerde nieuwe gastheren van di'.
vanouds bekende etablissement in de Haltestraat van Zandvoort.
„Wij willen wat meer sfeer terugbrengen in de zaak, en één van de aktiviteite.n
die wij dan ook gepland hebben is, drie avonden per week meer amusement in
de vorm van bijvoorbeeld ,,livc" muziek", aldus Menno van Gemert, die
wijzend op de open haard zegt:,, Kleine veranderingen, de open haard aan op
kille dagen, gewoon er een café van maken waar iedereen zich thuis voelt, jong
en oud".
Ook door speciale avonden, bijvoorbeeld een mosselavond, of onbeperkt vis
eten, wil men er voor zorgen dat meer mensen De Kousepael ook van binnen
leren kennen. Ook zal het terras meer aangepast worden aan het interieur van
de zaak.
Bovendien zijn er contacten gelegd met een aantal zeer bekende artiesten, als
alles meezit zal Udo Jürgens deze zomer een gastoptreden in de zaak verzorgen,
terwijl momenteel besprekingen met Charles Aznavoitr worden gevoerd. Het
optreden van André Hazes binnen enkele weken kan men in ieder gevat
tegemoet zien.
De openingstijden zijn door de gastheren niet veranderd, namelijk dagelijks van
8.00-03.00 uur.
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voor verkoop
29januari opening
Pannekoeken Restaurant Carrousel en service

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

pose n boom reklamE bv.

Oranjestraat 2-12» Zandvocrt.Tel. 02507-2323

DOE MEER ZELF

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

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEW

Pannekoeken - • c^N!HK restaurant
Carrousel m het Brug-"^5^^ restaurant boven
de A-4 is vanaf 29 januari officieel open voor
iedereen die wil smullen van Hollandse pannekoeken, Amerikaanse pancakes, Franse crêpesen
Belgische wafels. Dat moet gevierd worden.
En dat doen we met de twee clowns Ennco
en Leala. die a! onze kieme gasten op vrijdag
tussen 16.30 en 20.00 uur én op zaterdag tussen
14.30 en 18.00 uur persoonlijk vrolijk komen
"schminken".
Resultaat: een feestelijke
dag met heerlijke pannekoeken.
Kom dus ook naar
De Brug: "eet een pannekoek en wordt een down!"
Brugrestaurant over de A-4,
zeven nieuwerestaurantsboven Nederlands peil.

Wandplaten, triplex, bo<jrd. spaanplii.M. l.i'
werk en lijsten Wdndkurktocjols, fineer,
vouwrekjes elementssysteem pld'ikihatjcr:,
Uaphekjes Alle soorten lijmen, klt'in ij/or
waren
Verf
Louvredeuren
erielfinui;r.
binnendeuren, baloondetiren. yerecdscndp
Kortom /oveel mogelijk voor de DOE HET
ZELVER
Zaterdag s geopend tot S uur b Madnddg s
gesloten s Middags van 12 30 l 30 uur gesloten

Kengen Antiek
Rijksstraatweg 75
Sassenheim.

Voor onze vestiging te Hoofddorp
zoeken wij een
MEDEWERKER (m/v) IN ONZE
INSPEKTIE-AFDELING
voor het controleren van fi/nmechanische onderdelen.
Ervaring strekt tot aanbeveling maar
is niet noodzakelijk.
De werkzaamheden omvatten een
volledige dagtaak var, 8 uur. Naast
een goed salaris bieden wij u goede
secundaire arbeidsvoorwaarden
in een prettige werkomgeving.
Wij hebben geen leeftijdsgrens aan
deze functie gesteld.
Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
gelieve u te richten aan de afdeling
Personeelszaken van Wöodward
Governor Nederland bv.
Hoofdweg 601, 2131 BA Hoofddorp
tel. 02503-13241

ANEGANG27
HAARLEM
TE L. 023-32 48 61

of gelijkwaardige opleiding.
Zelfstandig en leidinggevend kunnen werken.
Ervaring gewenst in utiliteitsbouw.
Degene met de juiste instelling wordt
een aantrekkelijke positie geboden met goede
sociale voorzieningen.
Tevens gevraagd:

AAftiKOiViEïtiD
1EELEKTROMONTEUR
Wij bieden interessante mogelijkheden met een
gevarieerd werkpakket!
Plaatsingsmogelijkheid zowel te Hoofddorp
alswel op onze afdeling Luchthaven Schiphol.

If

Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem
Te!. 023-322609
is bijna "iO jaar gevestigd.
Daarom hebben wij voor u vanaf heden een
(van maandag t/m vrijdag)

speciaal wintermenu
- goulash-soep stokbrood
- gemixte grillplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- palacinka warm flensje met koude roomvuüing

f 14,50

Dit menu hebben wu alleen in Zandvoort
Orn de koude wintermaanden wat aangenamer te maken
Wi| zijn f!e gehele week geoppnrt
Voor reserveren
Telefoon 02507-15110 na 15 00 uur

Uit eigen atelier
Stijlvol klassiek en strak modern
Streep, bloem en effen stof
Grote collectie lampvoeten
Ook opnieuw bekleden

Neem uw lampvoet mee en kies uw kap
bij de lampekapper

Gebr. Sweers. Hoveniers
bedrijf, boomrooibedrijf.
Hoofddorp
Voor particulieren en 6edrijven.
Tal. 023-284894. b.g.g.
28204301338608.
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VOLMER
Amsterdamseweg 454. Amstelveen, telefoon 431198
Geopend di l m zei vnn<it 10 00 nuf en dondcrd,)q,ivonil

De Anna s
hoeve
Antiek

firt
HANDWERK

eiken tafels
Wi| maken ze voor u

Zie ome
nieuwe collectie
Schaghelstra.it 27
Haarlem
telefoon 023-327019

GHT-DKÏ

Vintage 1978. bestaat uit een
mengeling van de helft Shiraz
en de helft Cabernet Sauvignon.
Een elegante rode wijn met
een aparte zachte smaak.

<*mft

Officiële
Volvo-dealer
H. P. Kooijman
bv
/andvoort
Brederodestiaat 8
Tel 02507 1 32 42
Ook vt)Or ÜiV(>r$tJ

volvo

Op de afdeling MINI-Advertenties wordt de
exploitatie verzorgd voor de gerubriceerde advertenties in:
Het Parool - Trouw - de Volkskrant
De afdeling bestaat uit een verkoop-groep en
een aanname-groep.
Voor de verkoop-groep, bestaande uit overwegend jonge medewerkers zoeken wij op
korte termijn een:

part-time
telefonisch
verkoper/ster
(24 uur per week)
Werktijden in overleg te legelen.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
T
ft

jj-^LAMPEKAPPEN

Do koopavond.

Wöodward is de oudste en grootste
fabrikant ter wereld van hydraulische
en electronische regelapparatuur
voor dieselmotoren, turbine-installaties en waterkrachtcentrales.

IMu koopjes in de
opruiming

lEElEKTROMÜNTEURSVEV

Oosteinderweg 275a, Aalsmeer, tel. 25637
Voor al uw auto's groot en klein moet
u hij Rosenboom reklame zijn.
Ook! het adres voor auto-schade : puitenen expertise..
Kom vrijblijvend eens langs voor
taxaties.

Grote kollektie eiken
en grenen kasten en
nog vele andere
meubelen.
Geopend vrijdag en
zaterdag.
Aalsmeerderweg 755,
Rijsenhout.
Tel. 02977-25167.

Medewerker
afd. inspectie

Wöodward Governor Company
een internationaal bedrijf
met vestigingen in
Amerika, Engeland, Japan,
Australië, Brazilië en
Nederland

Gevraagd voor onmiddellijke
indiensttreding:

Sollicitaties na telefonische afspraak, met
onze heer Reisenga.
Prachtige, grote, originele,
antieke grenen boekenkast.

Rosenboom Reklame BV is
gespecialiseerd in het maken van al
uw auto-reklame.
Ook het ontwerpen - zeefdruk - buitenreklame en wegwijzering is onze specialiteit.

Zijn/haar takenpakket bestaat voornamelijk uit
het telefonisch verkopen van advertentieruimte ten behoeve van een bepaalde rubriek
en de bijbehorende administratieve handelingen.
Oe juiste kandidala)t(e) beschikt over:
- een opleiding op middelbaar school-niveau
(MEAO, Atheneum, HAVO, MDS e.d.)
- goede beheersing van de Nederlandse taal.
- ervaring in de verkoop (minimaal 1 jaar).
- prettige telefoonstem.
- leeftijd vanaf 23 jaar.
Wij bieden o.m.:
- een goed (vast) salaris.
- 24 vakantiedagen (bij full-time).
- reiskostenvergoeding voor forensen.
- goede studiefaciliteiten.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten
tot de heer W. van der Blom, telefoon 0205622770.
Uw sollicitatie kunt u richten aan mevr. L.
van Tellingen, personeelsafdeling, Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, onder
vermelding van LvT/098.

BLACK LABEL
DRY FINOofCREAM

ALPENFEUER

CLAUSTRA

KRUIDEN-LIKEUR

VINHO-VERDE
droge frisse wijn
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"MENSEN BELANGRIJKER DAN BUK"

Woningbouw vooruitlopend op
structuurplan wordt bekeken
ZANDVOORT - Dal er in de gemeente Zandvoort grote behoeft bestaat om aan de
slag te gaan, om woningen te bouwen, dat wilde de heer Machielsen, niet
ontkennen, maar om nu alvast maar overal op open plaatsen woningen te
realiseren, terwijl de structuurstudie nog ter discussie staat, dat gaat hem wel iets
te ver.
Desalniettemin wilde hij dit wel in het college gaan bespreken, maar zijn
persoonlijke mening hield hij staande, namelijk dat deze wijze van werken in de
structuurstudie kan aantasten.

..Klimop" te onderzoeken voor woningbouw, maar dat hij wel wilde
vasthouden aan de betekenis van de
structuurstudie. Huisarts Flieringa was
het met de voorzitter eens. maar men
moest zich wel flexibel opstellen waar
het de woningbouw betrof. „Woningen
gaan voor inspraak. Wij zijn al te lang
gemanipuleerd door GS, als wij buiten
Dit was het resultaat van een bespre- zijn van de noodzaak van woningbouw. het „lawaaihysterie van Van der
king in de commissievergadering algeKnoop en consorten" kunnen bouwen
menc zaken en ruimtelijke ordening. Lokaties
en laten wij dat dan maar doen".
Een bespreking die was toegezegd naar
aanleiding van een verzoek van het Als bouwlokaties waar nu alvast plan- PPC
raadslid Toonen in de raadsvergadering nen voor ontwikkeld kunnen worden,
noemde hij onder andere, het terrein Toonen hield echter vast aan zijn
van 27 januari jl.
van de Juliana/Agathaschool, Brede- standpunt dat ook alvast plannen ontrodestraat l, het terrein van de kleuter- wikkeld kunnen worden voor de kop
Structuurstudie
school „Klimop", bebouwing van par- van ,,P-1" (tegenover de Sterflat) in
De fractievoorzitter van de PvdA wen- keertcrrein Zuid, bij de watertoren en zijn ogen was dat terrein en het waterste namelijk dat eens besproken werd, de kop van het parkeerterrein tegen- rorengebied deze avond de problemen
hangende de structuurstudie, op welke over de Sterflat.
bouwlokaties die vallen buiten de ge- ,,Als ik kiezen moet. dan kies ik voor
Langs de Vloedlijn
luidzone van het circuit en binnen het mensen en niet voor auto's, dat pargebied waar ingevolge de ministeriële keerterrcin hebben wij misschien hoogaanwijzing, gebouwd mag worden. Een uit twee of drie maanden per jaar
en ander vooruitlopende op de vaststel- nodig, woningen gaan voor blik", aldus
Toonen.
ling van de structuurstudie.
Toonen had berekend dat op deze De socialist kreeg de steun van Richard
strook grond, zeker zo'n 160-180 wc- van As, die ook van mening was dat,
ningen gebouwd zouden kunnen wor- zonder de inspraak in de structuurstuden. De gemeente telt zo'n zeshonderd die te verstoren, er toch wel ruimte was
woningzoekenden.
waarvan
circa om alvast enkele plannen te ontwikkeReeds jaren hert in hert gevlochten
85/90 urgente gevallen. De urgente len. Hij vond het voorbeeld van het
en gebonden, hoe scheurt het als die
gevallen zouden dan geholpen kunnen terrein bij de Watertoren slecht gekoband op 't onverwahtste breekt.
worden, terwijl er dan ook weer voor zen, omdat dit toch wel een centrale
Guido Gezelle
plaats inneemt in de structuurstudie,
anderen woningen zullen zijn.
(1830-1899)
..Waarom zouden wij die bouwlokaties maar de bestemming van het vroegere
nu alvast niet gebruiken, wij kunnen Sonnewende zou alvast veranderd kunzorgen dat de plannen hiervoor al nen worden" was zijn mening.
ontwikkeld zijn, zodat wij direct aan de Jan Jongsma hield vast aan de inslag kunnen wanneer de goedkeuringen apraakprocedure van het structuurplan.
binnen zijn", aldus Toonen, die geen ..Wij hebben daar zo lang gewacht, dat
moeilijkheden zag bij de vaststelling er evenwicht moet bestaan in de planvan het structuurplan, omdat hij aan- nen, een afgewogen studie is beter". ZANDVOORT - Op zaterdag 7 feneemt dat iedereen wel overtuigd zou De bepaalde lokaties waar al plannen bruari organiseert de Autosportverenivoor ontwikkeld worden, zoals Juliana- ging Sandevoerde een kaartleesrit, die
school, Brederodestraat, Zeestraat, meetelt voor het clubkampioenschap
moesten doorgang vinden, maar nieu- 1981 en voor het Zonekampioenschap
we lokaties moeten in overeenstem- 1981 Kaartlezen Noord-Holland. Uitming zijn met de structuurstudie, aldus zetter is de heer W. Jansen. Lengte van
de rit is ca. 30 km en hij wordt geheel
de WD-er.
verreden in de gemeente Zandvoort.
Gelegenheid tot inschrijven: vanaf
Lawaaihysterie
19.30 uur in het Gemeenschapshuis,
In eerste instantie antwoordde de voor- Louis Davidsstraat te Zandvoort. Start
ZANDVOORT - Door hel college van B zitter dat hij wel mee kon gaan met Ie deelnemer om 20.01 uur. Het inen W zijn verzoeken gericht aan Rijk en bijvoorbeeld de verandering van de schrijfgeld bedraagt ƒ 10,— per equiProvincie een bijdrage te verstrekken bestemming van Sonnewende, dat ook pe. Voor nadere inlichtingen kunt u
al opdracht was gegeven het terrein van bellen: 02507-16179 of 02507-13729.
tot opheffing van het circuit.
Dit bleek op de commissievergadering
ruimtelijke ordening/algemene zaken
van dinsdagavond 3 februari.

Kaartleesrit
Sandevoerde

Steun gevraagd
voor opheffing

Bovendien zal de ambtelijke commissie
circuit op 13 maart aanstaande bijeenkomen, terwijl een gesprek met gedeputeerde Van der Knoop daarna pas
kan plaatsvinden.
Van Erp toonde zich zeer ongerust
over het tempo waarin de besprekingen
verlopen. Hij herinnerde aan de motie
van november 1979 waarin wordt gezegd dat het contract met de Cenav per
l januari 1982 beëindigd dient te worden; als alles zo traag verloopt is dit
geen haalbare kaart.
Voorzitter Machielsen antwoordde
„Wij doen ons best, ook met bctrekking tot een alternatieve exploitatie van
het circuitterrein. maar één en ander
vergt tijd. daar zult u begrip voor
moeten opbrengen".

Veiligheid
Huisarts Flieringa heeft zich m diezelfde commissievergadering bijzonder
druk gemaakt over de veiligheid van
het circuit. Hij sprak van rampen met
tweehonderd doden en gewonden etc.
Bij de ingekomen stukken op deze
vergadering was namelijk een nota van
de KNMW en Nederlandse Motorsportbond over veiligheidsmaatregelen
voor Wegraces in 1981. De voorgestelde maatregelen konden geen genade
vinden in de ogen van de huisarts, die
/.ich opwierp als deskundige en verwees
naar een door hem gemaakt rapport
met betrekking tot de veiligheid in
1961.
Richard van As merkte op dat tussen
1961 en 1981, wél de jaren 197374
liggen. (In die jaren werd de racebaan
aan de Cenav verhuurd en maakte ook
huisarts Flieringa deel uit van de gemcenteraad van Zandvoort).

!>-".>•... •
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Zandvoorts eerste nestor
ZANDVOORT - Aan Bakker Willem
van der Werff (77) is zaterdagavond in
Club Perroquet door Prins Bobo den
Ursten de onderscheiding uitgereikt tot
Zandvuorts Nestor.
Het was de eerste maal dat dit gebeurde, doch men is vast van plan Zandvoorters, alleen zij die er geboren en
getogen zijn en een eigen plaats in de
dorpsgemeenschap hebben verworven.

toe te laten tol de/c „inde".
Het werd een grote verrassing voor
bakker van der Wertf, die gewoonlijk
niets moet hebben van al die „drukte
en malligheid" maar toch wel bij/.omler
verguld bleek met deze onderscheiding
van de Zandvoortse Carnavalsvercniging De Scharrekoppen. (meer luerover. zie binnenpagina).
Foto: Europrcss

van de discussie. „U wilt wel met mij
meegaan, maar daar waar u een beetje
nattigheid voelt, blijft u op de wal
staan" zo verweet hij burgemeester
Machielsen. Deze w;is het daar niet
mee eens en zei dat ook in het rapport
van de Provinciale Planologische
Dienst dat in december ter discussie
had gestaan, gewezen werd op de
belangrijkheid van dat parkeerterrein.
„Dan weet je van tevoren dat je niet
direct toestemming van GS krijgt, als
de PPC daartegen is".
Richard van As haakte hierop in door
te zeggen dat het rapport van de PPC
nimmer ter discussie had gestaan, doch
dat het slechts voor kennisgeving op de
agcnde stond vermeld. „En dat is een
groot verschil" aldus de christcn-democraat.

De zomer komt
ZANDVOORT - De winter is voorhij. Dal is liet voor Zündvoort en
pachters wanneer het l februari is.

want vanaf die datum mogen de
strandpaviljoens weer worden opgebouwd.

ONDANKS SUSSENDE WOORDEN WETHOUDER

Exploitatie van De Krocht
nog niet 'rond'
ZANDVOORT - Hoewel door de gemeenteraad van Zandvoort in de raadsvergadering van 27 januari het voorstel
van het college werd aangenomen,
waarbij het college gemachtigd wordt
een overeenkomst aan te gaan met
Homex BV inzake de exploitatie van
De Krocht, ziet het er voorlopig niet
naar uit dat het college ovcrecnstemming zal bereiken met deze exploitant.
Behalve de vraag aan de raad het
college te machtigen, werd ook toestemming gevraagd garant te staan
voor een eventueel exploitatieverlies
tot een maximum van ƒ 10.0000,--; in
principe akkoord te gaan met de financiering van de kosten verbonden aan de
verbouwing van het horecagedeelte; de
met de huurder te sluiten ovcreenkomst vóór de ondertekening ter discussie te stellen in de commissie financien.
Dit laatste punt gal enkele bezwaren
bij wethouder Aukema, die oorspronkclijk de te sluiten overeenkomst alleen ter inzage wilde leggen, doch dat
vonden de raadsleden niet voldoende.
Ingwersen en Flieringa wensten méér
dan alleen maar nota te nemen van
deze overeenkomst. Hoewel de wéthouder zich in zijn onderhandelingsvrijheid voor de voeten gelopen voelde, ging hij schoorvoetend akkoord
met de gevraagde discussie in de commissic.

Jongen gewond

Homex. waarbij de vrijdag- of zater- de gemeente moeten nog steeds vastgedagavonden beschikbaar bleven voor steld worden. Bovendien willen wij
gekend worden in het zogenaamde
het Zandvoortse verenigingsleven.
„speelplan". (Een agenda waar van
tevoren op wordt vastgesteld, welke
avonden welke vereniging in „De
Speelplan
Krocht" zal zijn). De bioskoop op
Inmiddels heeft het college vrijdag 30 zaterdagavond zien vvij nog steeds niet
januari aan Homex BV opnieuw een zitten, want het b l i j k t nu dat w i j de
voorstel gedaan, waarop men binnen zaalhuur mogen innen, alhoewel door
vier dagen een antwoord wenst te de gemeente de prijs hiervan wordt
ontvangen. „Een onmogelijke zaak" vastgesteld".
zegt de woordvoerder van Homex. Voorlopig ligt het door het college
„Wij hebben van het begin af aan opgemaakte nieuwe contract ter bestugesteld dat wij geen cent risico willen dering bij de accountant van Homex,
lopen. Voorlopig zal dat wel gaan als en of men uiteindelijk tot overeenstemde berekeningen van de gemeente ming zal komen, blijft dus nog steeds
kloppen. De prijzen van de zaalhuur en de vraag.

Tweede woningbezit
aan banden

zandvoort - De gemeente zal er in de
toekomst streng op toezien, dat het
tweede woningbestand niet wordt uilgebrcid en zal ook pogen dit bestand terug
te dringen.
Daarom is door het college van b en w
een verordening opgesteld waarin het
eigenaars verboden wordt een huis in dv
gemeente als tweede woning te gehruikcn. Ook zullen eigenaars hun pand niet
Krantebericht
voor recreatieve doeleinden door andeIn Zandvoorts Nieuwsblad van 22 ja- rcn mogen laten gebruiken.
nuari werd al gesteld dat er bij de firma
Homex BV vragen waren gerezen over Momenteel zijn er. volgens de laatste
de interprestatie van hun voorstel door tellingen. 214 tweede woningen in
het college; dat zij als firma nimmer Zandvoort, waarvan vele slechts een
hadden gereflecteerd op de door de paar maanden per jaar worden vergemeente geplaatste advertentie om in huurd. Daartegenover staat een leger
aanmerking te komen voor de cxploita- van zo'n zes honderd woningzoekentie van het verenigingsgebouw, doch den. Om althans een deel van het
uitsluitend op verzoek van het college tweede woningbezit voor vvoning/oeeen exploitatie-overzicht hadden inge- kenden te kunnen gebruiken, heeft het
/onden en ook nimmer hadden ge- college deze verordening opgesteld.
vruagd om een garantie voor het verlies
Ingangsdatum
tot / 10.000,-.
In de raadsvergadering werden dan ook
De/e
verordening z.il o\engens met
naar aanleiding van dit bericht vragen
gelden
eigenaars die een tweede
gesteld, vragen die de wethouder heeft woning voor
hebben gekocht vóór de mwerafgedaan met de mededeling dat men
niet alles kon geloven wat er m de krant kingtreding van de verordening. Wanneer de/c ingaat, /al door de gemeenheeft gestaan.
teraad besloten moeten worden. DmsAb van der Moolen. (PvdA) ging nog dagavond
was du een agendapunt op
een stapje verder en zei dat 99% van de de commissievergadering
algemene zakranteberichten onjuist was geweest. k e n / ruimtelijke ordening.
Homex was overgebleven omdat andcre kandidaten te veel vroegen, en na De commissieleden /.agen de/e veroiverbouwing van de bar zag hij wel ilenmg wel /itten. alhoewel Toonen
goede exploitatiemogelijkheden voor stringentere maatregelen wenste. In
deze verordening zou hij graag opgenomen zien. dat mensen die nu een
tweede woning bezitten, deze bij verkoop niet meer als tweede woning
[ Restaurant - Bruodjesbar
kunnen verkopen, omdat hij het tweede-huizen-bestaml graag tuiuggebracht
wil zien tot n u l .
Kerkstraat 14 -Tel. l 21 02
Voorzitter Machielsen zag echter hè| VRIJDAG - ZATERDAG zwaren bij de uitvoering van een dergelijke regeling. Men moest niet vergeten
en ZONDAG
dat er in hot verleden al outhetfmgen
/ijn verleend, die niet /ondel meer
weer GEOPEND
ongedaan gemaakt kunnen worden.
Volgens de detnokraat Van Erp worlol 02.30 uur 's naclu\.
clen er veel meer woningen als tweede
wonini' gebruikt dan de officieel gcregi-

M l C l l lic

Aktiviteiten van de pachters hebben
het strand dan ook uit de winterslaap
gehaald. Nu gaf liet strand in januari
toch al een zomers beeld te zien,
want drie van de vier zondagen was
het uitstekend strandweer en lange
rijen wandelaars kuierden dan ook
langs de vloedlijn,
ledereen heeft weer zin in hel zomerseizoen, en wie weet wordt het dan
eindelijk die lang verwachte hete
zomer.
Foto Europress.

ZANDVOORT - Dinsdagmorgen 3
februari heeft een ongeluk plaats gevonden op de Burgemeester Van Alphenstraat ter hoogte van de dr. Smitsstraat. Een twaalfjarige jongen reed in
verboden rijrichting en werd te laat
opgemerkt door een autobestuurder.
Een botsing volgde. De knaap werd
met een hersenschudding naar het Elisabeth Ziekenhuis vervoerd.

Fietscontrole
ZANDVOORT - Tijdens een surveillance-dienst heeft de politie woensdag
vijl bonnen uitgedeeld aan fietsers, die
geen goede verlichting op hun rijwiel
hadden. Een fiets zonder kop-en achterlicht, reflector, bel en wit achterspatbord werd meegenomen naar het
politiebureau, en één fietser kreeg een
bekeuring voor het rijden in verboden
rijrichting.

Baarmoederhals-

Mllks

Boete
In de verordening wordt gezegd dat
eigenaren die zich niet aan de regels
houden, gestraft k u n n e n worden met
een hechtenis van twee maanden o( een
boete van driehonderd gulden. Deze
boetbepalmg vonden de aanwezige
commissieleden veel te laag Voor het
verhuien \ a n een woning kun |e uemakkelijk deze boete incalculeren en
waar blijf je dan' 1 Ook vooi/ag men
moeihjkiieden bi| de controle van de/e
woningen.
Burgemeester M.ichielsen u as echter
van mening dal eigens een begin gemaakt moest worden met terugdringing
van het tweede woningbestand. De
boetebepaling kon niet hogei. omdat
du wettelijk geregeld dient te worden
en a i t i k e l 216 \ a n de Gemeentewet
geen hogere boetebepaling toestaat.
Voorlopig konden de commissieleden
dus wel itkkoord gaan met de voorgcstekle verordening.
l

ZANDVOORT- Het eerstvolgende in
deze gemeente te houden baarmoederhalskankerondcrzoek zal worden gehouden in het Ge/ondheidscentrum en
wel op 12. 19 en 20 februari a.s. Voor
liet onderzoek komen in aanmerking
ile vrouwen die dit jaar 32, 35, 38, 41.
44, 47. 50 en 543 jaar worden. Het
hetrelt K46 vrouwen. Allen hebben
inmiddels een persoonlijke oproep
voor deelname aan het onderzoek ontvangen. Voorts is nog een aantal vrou\ven voor het onderzoek opgeroepen
die vorig jaar met op de oproep hebben
gereageerd of verhinderd waren.
Indien iemand om u elke reden dan ook
niet aan liet onderzoek deelneemt, dan
wordt betrokkene dringend verzocht in
elk geval de oproepkaart, met vermei
ding van de reden, terug te zenden naai
het gemeentehuis of at te geven bij dt.
afdeling burgerzaken van de gemeentesecretarie. Schoolstraat 6.

l ( / l i I I , HHt W

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

ircro'5

,Harocamo'

II M l V

see

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / te!. (023) 31 26 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Knningsplein) / tel. (020) 22 35 96
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CHIN. INDISCH RESTAURANT

Voor al uw WAS naar

Re tra PubliciteitsService

Op l februari is voor ons nog onverwachi
ru.stig ingeslapen onze lieve moeder, grool- en
overgrootmoeder

E en
en JOHN
Ook voor dekens kunt u
bij ons terecht.

Vertogunwoordigor van vomdanstaarido vakbladen
zoekt wegens uitbreiding van de werkzaamheden
voorspoedige 1 indiensttreding

Krijntje Kopervan Koningsbruggen

EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ
Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort

EEN PART-TIME MEDEWERKSTER

Wcduwt van Klsai Koper
op de leeftijd van 78 jaar.
1-am. H. KOPER
l'am. P. VAN D E G L E K
K L E I N K I N D E R E N en
ACHTERKLEINKINDEREN
/.ANDVOORT, lebruan 1981
Consi Hnvgcnsstraai ft.
Correspondent ic-jdrcs
l PaMcurstra.il 15

d i i ' geheel zelfstandig de teiefomsche verkoop
kan behanueien
Enige ervaring is gewenst, doHi niet noodzakelijk
Werktijden in overleg te req. ''en

Op 27 j a n u a r i is geheel onverwacht, tot on/c
diepe droefheid van ons heengegaan m i j n
onvergetelijke vrouw, onze zorg/.amc moeder
en oirw. beste schoondochter, /aster, schoon/uster en t a n t e

Jacoba Elizabeth
van der Moolen-de Muinck
op de l e e f t i j d van 60 jaar.
W. A. van der Moolen
Ans en Bram
Willem
Jolanda
Willem en Pim
Jacqueline
Albert
Wim
Charles en Corne
Jcanine
Charlotte
Albert en Claudia
Milan
A. van der Moolen-Paap
en verdere familie
Zandvoort. 31 januari 1981
Zuster Dina Brondersstraat 28

Ë

bekendmaking
1. G. Koning te Zandvooit vooi een vergunnmg ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten, in weiking brengen en m
wet king houden van een motor - en i ijwielherstelmnchting, gelegen aan de Koehs t r a a t 8 ged..
2 Stichting Nieuw Unicum te Zandvooit.
voot een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten, m
werking btengen en in werking houden
van een woon- en verzorgingscentrum
voor lichamelijk gehandicapten, gelegen
aan de Zandvoortselaan 165

BEKENDMAKING

Pieter Koper
echtgenoot van Th. Koper-Fahk
Uit aller naam:
Th. Koper-Fahle
Zandvoort,
Hobbemastraat 12.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 6
februari a.s. om 16.00 uur in het crematorium
te Velsen, halte Driehuis Westerveld.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7, Zandvoort.
BezoeKuren van lo.JU-17.00 uur en van
19.30- 20.00 uur.

De Kwakel verlaagt de prijzen
PeFlS

per pond

0,75

Hart

per pond

2,50

per pond

4Ë,UU

per pond

• ,UU

per pond

l,UU

per pond

s ,SlU

Haltestraat 8, Zandvoort,
tel. 02507-16123.

Bilderdijkstraat 5
Tel. 13796

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

üe/e aanbiedingen gelden van maandag l/m vrijdag, lot 20 maart
Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbicdingen:
Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 10,00
Woensdag: '/: kip in kcrry-saus 7,50
Donderdag: Foe Yong Hai 7,50
Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 11,50

Voor ons welpen
lonqenstooni zonken wij
nog onkole jongens vjn
7 lot 11 |aar

Aanmelden mevr..K°P,,r
telefoon 02507-16017

Doet. studente psych.
zoekt

Vooral uw

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41 A.

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

vrije kamer/
zomerhuisje

A. J. KLEINHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Tel. 023-32 47 78

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

V5

Drogisterij - Reform

Muziek voor uw party's?
TRIO

Gespecialiseerd in
DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos

7

W?
voor het betere genre

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 61 23

met
kookgelegenheid,
eventueel gebr. v. douche,
euent. bereid tot babysitten.
Tel. 02507- 13615.

KANTOORUREN

NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG-9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Wist u dat in Porque
iedere donderdagavond
erg gezellige Franse avonden
worden gehouden?
Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u
wordt aangeboden door het huis.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

BOUWBEDRIJF

Romingstraat 122, tel.
02507-14764.

NOORD-HOOGLAND
Scherpe prijzen
met 3 jaar schriftelijke garantie.

450, p.n
Br. o nr. Z 500

bur. u. d. bl.

20 tot 30% korting
op al uw binnenwerk.
Specialiteit:
OPEN HAARDEN en
OUDHOLLANDSE SCHOUWEN

AANNEMINGSBEDRIJF
J. DEUTEKOM

Reinwardtstraat 20. telefoon02507-14365.

pm

Schuitengat 7
telefoon 13112

^Ti^^fijjffg^

Auto - brand - leven
GEEN Z A A L H U U R ! K o r t i n g bij c o n t a n t e betaling.

alle verzekeringen

Mevr.
G. Hamminga

bij
Drogisterij - Parfumerie
BOUWMAN
Oranjestraat?
tel.02507-1 2327
Behandeling volgens
afspraak.

Bouwman

Keoeomstraat 61 • Telefoon 1 53 51.

Oranjestraat 7.
7anrtvnnrt
tel 02507 12377

international

GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Vooral uw

SCHiLDERS- EN

WONINGSTOFFERING
KAMERBREED TAPIJT - NOVLON . TREDFORD
etc.

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Grannetia

WASTAFELS, enz.
Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 ƒ 1 2518

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

ASSURANTIËN
GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag
48
60
96
120

SANITAIRE INRICHTINGEN,
Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 15186

Nieuwbouw
Dakkapellen
Openhaarden
Keukens
Badkamers
enz., enz., enz.

Vraag gratis offerte.

Fa. Gansner & Co.

De Wittstraar * ma? AM Zandvoort.
telefoon 02507 - I6987

Dag en nacht bereikbaar

•
•
•
•
•

PEDICURE/
MANICURE-SALON

Timmer-, Metse!, Voegbedrijf

Kennemerland bv

Paradijsweg 11a - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04

A. PUTMAN

Alleen gevestigd Tempeliersstraat 63.
Haarlem, telefoon 023-315960.

elast. kousen, panlies, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisterij

mevr. Huising, Hanepad
51. 1501 WC Zaandam,
tel. 075-35 02 52

Tel. 023-324598

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

bur. v. d. bl.

Uitvaartverzorging

Een hobby waarmee
u kunt bijverdienen?
Dat kan op een goede en
ernstige manier in uw onmiddellijke omgeving. Bel
of schriif naar:

Ir. Fricdhot'fnlein 10. Zandvoorl,
Irlrfnon 11773

400.

Uw adres voor

Te koopaangeb.:

essen
wandmeubel

gediplomeerd hondcntrimster
liefdevolle verzorging
van uw hond

Br. ond. nr. Z499

verbouwingen.

woonhuis

TIMMER-, METSEL-, TEGEL-,
STUC-, DAK-en BETONWERK
belt men

ELLEN CATS

verkoopruimte
met terras

open haard, kozijnen, ramen, deuren en

TE HUUR
voor 2 heren mooi

1200,-p.m.

VERBOUWINGEN

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Te huur aangeboden
centrum dorp
15 mr betegelde

voor u renovatie, open keuken,

DROGISTERIJ
MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Vooral uw

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur.

Vondellaan 40 - Z a n c K o o n -Tel. l 25 38

Chr. Koper

ZANDVOORT IS BEST

Br. o. nr. Z501
bur. v. d. bl.

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Paviljoen „Be Vijverhut"

part-time kracht

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

HARTELIJK WELKOM !

Telefoon 02507 - 1 71 66

TE HUUR
voor jonge vrouw

Foto Quelle

Kerkstraat 18
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 27 28
GEZELLIG !

Voor al uw bruiloften en partijen

A. J. de LEEUW c.v.

PORQUE

Telefoon 02507-13014

De Kwakel
Dierenspeciaalzaak

met goede kennis van verzekeringszaken en
administratieve ervaring.
Schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres t.a.v.:
C. M. L. P. Elbersen
eventueel tel. 020-223456 tst. 23.

Het kopje k o f f i e er na krijgi u van ons.
Hel kindermenu kost nu 10,- mei een glaasje fris en een ijsje toe.

VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD

Op alle balen
hondenvoer van
C
i/riff'l n n l
25 kilo geven wij
Ur~ KUl UMlf J
Oonderdags gebeld, vrijdags thuisbesteld.

Assurantiën
Pr. Hendrikkade 161,1011 TB Amsterdam
vraagt voor haar bijkantoor te Zandvoort,
Helmersstraat 11
een vrouwelijke

Indische rijsttafel aan v« 0 rl5,- P P

HINDERWET
Burgemeester en wethouders vjn / j n d v o o r t
maken, gelet op a r t i k e l 12 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend
dat bij hen i\\n ingekomen aanvragen vün

Zandvoort. b f e b r u a r i 1^81
Burgemeestei en Wethouders voornoemd.
De secretaris.
De buigemeestei,
J. Hoogendoorn
M Machielsen

opa

J. v.d. BOS

is in!!!

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in
de ontvangkamer van het crematorium.
Vertrek van de Hobbemastraat 12 om 15.15 uur.

Heden overleed na een langdurige ziekte in de
leeftijd van 73 jaar, mijn man, onze vader en

MOERENBURG
voor Dr, Vogel,
homeopathie.

BCORS

>
i

De aanvragen en andere op de aanvragen
betrekking hebbende stukken liggen tot
5 maart 1981 voor een ieder ter inzage tei
gemeentesecietane, afd. algemene <raken,
Swaluestraat 2 te Zandvooit op werkd.igen
van 8.30 • 12.30 uur. alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden veiktegen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prmsesseweg te Zandvooit, 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 bezwaar
s c h r r t t indient, verzoeken ^ijn persoonlijke
gegevens met bekend te maken
Een ingekomen bezwaatschnft zal bij de
stukken ter inzage worden gelegd.
Mondelinge bezwaren kunnen worden
ingediend tijdens de openbare z i t t i n g
1. 25 februar i om 10.00 uut
2. 26 februai i om l O 00 uur
ter gemeentesecretane, Swatuestraot 2 te
Zandvoort.
Tijdens de openbare zitting w o r d t tevens
gelegenheid gegeven tot een gedachtenivissoImg tussen het bevoegd ge/ag. de aanviaqet
en de ovenge aanwezigen
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende: degenen die op de hieibovon
omschieven wijze oezwaren hebben mgebracht en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijketwijs niet in staat is geweest,
in de gelegenheid zal woiden gesteld bezwjren tegen de ontwer p-beschikking in te
dienen

De teraardebestelling heeft zaterdag 31 j a n u a r i
plaatsgehad.

Ter gelegenheid van ons 10-jarig beslaan bieden wij u een van on/.c
specialiteiten, de

Drogisterij

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

Retra PubliciieitsServir.
Oostorparkstraat 31
204 2 AP ZANDVOORT
Tel. 02507 -18480/18481

De crematie heej! donderdag 5 februari
plaatsgevonden.

Zeestraat 55
ZANDVOORT
Tel. 02507 -14681

•

Kerkstraat 18
Zandvoort
Tel. 02507-12728

•

ZANDVOORT IS BEST
GEZELLIG!
Wist u dat in Porque
iedere donderdagavond
erg gezellige Franse avonden
gehouden wordt?
Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u
wordt aangeboden door het huis.

HARTELIJK WELKOM

5.000,10.000.15.000,20.000.25.000,-

150.95 129,93
98,93
289,14 247,15 184,15
427,34 364,37 269,92 238.43
565.53 481.59 355,68 313,71
703.73 598,81 441,44 388.99
1e en 2e hypotheken tol
125% mogelijk
Intormeer eens'
Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel.02507-1 21 50

DE KOPEREN KETEL
Haltestraat 69 - Zandvoort
BOETIEK VOOR 2e HANDS
DAMES- EN HERENKLEDING
Inbrengdagen maandag en dinsdag

van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor verkoop alle dagen geopend

van 13.00 tot 17.00 uur

DONDERDAG 5 FEBRUAR11981
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NA DAGENLANG INTENSIEF WERKEN....

Uit Zandvoorts rijke historie

Boeiende tentoonstelling Plesmanschool

De wijze les van de vrome kluizenaar

ZANDVOORT - Na de Nicolaas- aspecten van (on)leefbaarheid. De
school in het najaar, heeft nu ook de complete tentoonstelling stond uitgeAlbert Plesmanschool een tentoonstel- stald in de school. In iedere klas was
ling gehouden over het thema ,.Leef- een aspect nader door de kinderen
baar is anders". Na wekenlang inten- o.l.v. hun leerkracht uitgewerkt. Twee
sief aan deze tentoonstelling gewerkt te weken waren zij hiermee bezig gehebben, was het voor de leerlingen weest, geassisteerd door leden van de
bijzonder fijn te constateren dat. toen Zandvoortse werkgroep „Leefbaardonderdag 29 januari de deuren 's hetd".
avonds om 19.00 uur opengingen, de In de klassen l en 2 hadden de kindebelangstellenden, ouders, grootouders,,,, ren „natuur en milieu" uitgewerkt
vrienden, kennisen. ooms en tantes d.m.v. een groot strand, voorzien van
naar binnen dromden om het werk te zand, schelpen en andere zaken die
door de kinderen tevoren van het
bekijken.
Deze tentoonstelling, waarvan de in- strand „gejut" waren. Vele dingen die
formaticpanelen samengesteld zijn niet op het strand thuishoren waren
door studenten van de Eindhovense ook te zien.
TH geeft een overzicht van de diverse De 3e klas had „landbouw" uitgewerkt. Ook hier was een grote verscheidenheid aan interessante zaken te
zien.

Intensief werd er gewerkt!

De 4e klas had het thema „transport"
verwerkt in vier maquettes, die elk een
dorp te zien gaven met een ander
verkeersbeeld. Vooral hun toekomstvisie, ieder een eigen hangar voor de
deur. lijkt niet erg aanlokkelijk.
De 5e klas had zich met „energie"
beziggehouden: vele antieke apparaten
waren tentoongesteld en daarbij was te
zien wat er nu voor in de plaat» is
gekomen. Vermeldenswaard was de
zelfgebouwde windmolen en het zonnepaneel, terwijl ook een uit afvalmaleriaal vervaardigde stoommachine die
echt werkt bewondering opwekte.
De 6e klas ten slotte had zich op het
thema „voedsel" gestort. Duidelijk
bleek hier het niet te accepteren verschil tussen de rijke en arme landen.
Ook aan de samenstelling van een
maaltijd was veel aandacht besteed.
Een initiatief van de kinderen om loten
te verkopen voor de actie „Gast aan
tafel" trok erg veel belangstelling.
Alles bij elkaar een zeer interessante
tentoonstelling, die door zeer- velen
werd bezocht.

Weekenddiensten
Datum 7-8 februari 1981.

POLTIIE: telefoon 13043.

ARTSEN
Huisartenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbos Emmalaan 5, tel.
12633.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355. Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot
8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
TANDARTS: telefoon 023-313233.
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
WIJKVERPLEGING: zr. Tr. v.d. voor de vrager geen kosten verbonden
Spek. Van Lennepweg 42, Huis Zand- zijn.
voort, tel. 18741.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, HULPVERLENING ZANDVOORT
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.
Voor informatie, advies, hulp: telefoon
17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot
VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr. 12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. flat 2, 100, 2040 AC Zandvoort.
Zandvoort. tel. 02507-14437, b.g.g.
023-313233.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis DavidsDIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- straat. Eerste en derde woensdag van
beckestraat 17. tel. 15847.
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- CRISISCENTRUM
mene informatie tel. 023-320202 (dag Schotersingel 2. Haarlem, tel. 023256198. Geeft direct hulp wanneer u
en nacht).
die nodig heeft bij acute problemen.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

Wictor Liberman
solist in H'lem

Kerkdiensten

Heel lang geleden, toen tle duinen
pas waren ontstaan en de Zandvoorters niet meer 20 in angst leefden
voor de machtige zee, waren er drie
jongemannen, die wat meer van de
wereld wilden zien. Zij namen afscheid van hun ouders en trokken
het dorp uit vaar de richting van de
stad Haarlem, droef nagestaard door
de geltcle bevolking die toen nog één
grote familie was.

De hut van de kluizenaar
Terwijl zij vol goede moed op weg
gingen, kwamen ze een uur gaans
buiten liet dorp een man legen die
hen wees naar het hoge duin even
voor hen. Ze zagen lussen de bomen
een armelijke hut en op een bank zat
een oude man in schamele kledij.
..Weten jullie wel wie dat is? vroeg
de man. ..Dat is een heilige kluizenaar broeder Bnino die een ieder
helpt. Op een goede morgen kwam
hij, de pelgrimsstaf in de hand langs
de Zijlweg naar ons gelwhl Tetrodf
(oude naam voor Overveen). Hij
groet ons vriendelijk en vroeg toen
toeslemming om in de duinen bij ons
gehucht te mogen wonen. Wi] vonden het goed en toen zocht hij dat
hoge duin uit (rcchts van het spoor
uit Zandvoort even voor de vaart) en
tegen de helling, op een vlakke plaats
te midden van doornen maakte hij
zijn huisje".

"Wij vragen hem raad"

Een overzicht van de tentoonstelling, hier het werk van de vierde klassers.
straat 15:
10.30 uur: mevr. drs. A. A. in 't Veld
van Bentveld, remonstrant.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
zaterdag 7 februari 19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang.
Zondag 8 februari 8.45 uur: stille eucharistieviering; 10.45 uur: eucharistieviering met medewerking van het
jeugdkoor ,,St. Agatha".
Radiokerk Bloemendaal. Vijverweg
14:
9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur: ds.
L.J. Boeyinga.
Nieuw Apostolische kerk:
tot nadere aankondiging zondag 9.30
uur en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur:
diensten in gebouw Madoerastraat 1.
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke
Gemeenschapsbond:
maandagmiddag 9 februari 15.00 uur:
samenkonst
in
huize
„Pniël",
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur: dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Burgelijke stand
Geboren:
Marlous. dochter van P. Keesman en
O.M.

Meijer.

Ondertrouwd:
H.P. Fajr en J. Paap.
Gehuwd:
G.C. Kramer en C.M. Bluijs.

Overleden:
Jacoba E. van der Moolen. geb. De
Hervormde kerk. Kerkplein:
KENNEMERLAND - Op vrijdag 13 10.30 uur: ds. C. Mataheru. Gemeen- Muinck. 60 jaar: Sijtje H.E. Ritchey.
februari aanstaande geeft het Noord- schappelijke
Gereformeerd/Her- geb. Dubbeld. 58 jaar.
hollands Philharmonisch Orkest het vormde dienst, crèche aanwezig.
vijfde concert van de serie populaire
romantische soloconcerten in het Con- Jeugdhuis achter de kerk:
certgebouw in Haarlem, aanvang kwart 10.30 uur: jeugdkapel.
over acht. Het orkest wordt geleid door
ZANDVOORT - In de \roege morTilo Lehman, die Otakar Trhlik in Gereformeerde kerk. Julianaweg 15: genuren van zondag 25 januari (01.30
verband met diens afwezigheid, zal 10.30 uur: Gemeenschappelijk Her- uur) werd een jongeman aangehouden
vervangen. De solist van deze avond is vormd /Gereformeerde dienst, voor- die rond reed in een personenauto
de violist Wiktor Liberman. Het con- ganger: ds. C. Mataheru, Hervormd waarvan het tochtraampje duideli|k
cert wordt geopend met de ouverture predikant te Zandvoort: 19.00 uur: \v;:s vernield.
Le Corsaire van Berlioz: vervolgens dienst onder leiding van medewerkers De knaap werd aangehouden, hij verspeelt Wiktor Liberman het vioolcon- aan de Gemeenschappelijke werk- klaarde dat hij „even een blokje omcert van Tsjaikowski. Na de pauze groep.
reed" met de auto. Informatie leerde
speelt het orkest de symfonie Nr. l van
dat de auto enkele uren tevoren was
Schuman.
Nederlandse Protestantenbond, Brug- verdwenen uit de Flemingstraat.

'Blokje om'

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

HW LW
15.45 -.16.27 12.32
17.12 13.06
17.54 13.42
18.28 14.32
19.10 15.06
20.08 15.46 ZANDVOORT - De wetenschap dat
21.24 16.45 aan het einde van de thans lopende 4e
11 februari competitie van de Zandvoortse Bridge
Club de vereniging nog maar 3 afdelingen zal tellen, namelijk een A, B en
C-lijn, heeft de strijdlust in niet geringe
mate verhevigd. Feller dan ooit werd er
om de punten en om de procenten
gestreden, die uiteindelijk de opsplitsing in drie groepen zal bepalen. Het
paar, hrn. De Blaauw-Schotanus, lijn
d, kwam als eerste uit deze strijd
tevoorschijn, gevolgd door de gelegenKENNEMERLAND - Onder dit mot- heidscombinatie, mw. Keur-hr. Veldto presenteren zich de orkesten, en- huizen, die met slechts l punt verschil
sembles en samenspelgroepen van het de tweede plaats voor zich opeisten. In
muziekcentrum Zuid-Kennemerland de C-lijn werd het paar, mw. Van
op zondag 8 februari a.s. in het Con- Ackooy-hr. Ipenburg één met 63,54%.
certgebouw te Haarlem, aanvang 14.30 In de A-lijn kwam de fam. Heidoorn
uur. Gelijktijdig in twee zalen van het weer sterk naar voren door nr. J te
Concertgebouw wordt een programma worden met 64.29%. De fam. Jurriaans
geboden waarin de verscheidenheid, eindigde op de tweede plaats met
zowel in bezetting als in vormen en 58.33%.
stijlen, zoveel mogelijk worden belicht. Bekijkt men de stand in de A, B en
In de Grote Zaal spelen: het junioren- C-lijn. dan worden in de A-lijn de
orkest (Pianoconcert in C van J. eerste 3 plaatsen ingenomen door resp.
Haydn). een volwassenenensemble de fam. Heidoorn met 118.46%, de
(Symphonia Piccola van J. Andries- fam. Jurriaans met 116.07% en de fam.
sen). het juniorenblazersensemble Spiers met 114.88%. Aangezien in deze
(werken van Diabelli. v. Lijnschooten A-lijn slechts één paar zal degraderen,
en
Vlak).
volksmuziekensembles spoeelt de strijd in de onderste regio(volksmuziek uit verschillende landen), nen zich uiteraard het hevigst af. De
een blokfluitensemble (werken van drie koplopers in de B-lijn zijn de
Peuerl, Viadana. Mozart en Poser), en paren hrn. Hulskemper-Vulsma met
het Jeugd en Muziekcentrum Orkest 107.50%, de ds. Keur-Schutte (pas uit
(werken van Telemann en Mozart). In de C-lijn gekomen) met 107.27% en de
de Tuinzaal spelen combo's en groepen hrn. Kiewit-Roelfsema met 102.38%.
van de sektie Lichte Muziek in diverse In de C-lijn worden de eerste drie
stijlen van jazz tot blues en popmuziek. plaatsen ingenomen door resp. mw.
De uitvoering is voor iederen gratis Van
Ackooy-hr. Ipenburg met
toegankelijk.
116.53%. de ds. Berghoff-Stocker met
108.93% en de dames Menks-Roest
met 107.15%. In de D-lijn staan bovenaan de hrn. De Blaauw-Schotanus met
Dronken rijders
113.46%. gevolgd door de ds. SorHEEMSTEDE - In de nacht van vrij- Vallo met 111.54% en de fam. Velddag op zaterdag zijn een 16-jarige en huizen met 104.239e, maar de stand
een 17-jarige scholier uit Noordwijker- speelt in deze lijn geen rol meer. omdat
hout aangehouden, die dronken op hun deze lijn wordt opgeheven en alle
bromfiets reden. Beiden werd een rij- paren naar de C-lijn zullen overgaan.
verbod opgelegd. Bovendien werden Er valt op dit moment nog weinig te
de bromfietsen in beslag genomen voor zeggen over de uiteindelijke resultaten,
technisch onderzoek. Later in de nacht welke als gevolg van de nieuwe indewerd ook een 42-jarige Hillegommer ling, uit de bus zullen komen. Eerst na
gesnapt, die met te veel alcohol op de 4e wedstrijd in deze competitie
achter het stuur van zijn auto zat. Ook zullen de eerste ..verschuivingen"
hem werd een rijverbod opgelegd.
plaats vinden.
datum
5 febr.
6 febr.
7 febr.
8 febr.
9 febr.
10 febr.
11 febr.
12 febr.
Maanstanden:
EK 18.49 uur

HW LW
3.36 10.58
4.20 0.07
4.57 0.48
5.42 1.27
6.25 2.02
7.02 2.38
7.48 3.17
8.48 4.10
woensdag

geopend.
U kunt bij ons terecht voor uw damesmode en vrijetijdskleding.
MODE PANTALONS van

59.75

Ca. 40 a 45 m2.
aparte ingang v.a.
straatzijde. Ideaal
voor opslagruimte
e.d., beslist niet
voor woonruimte).
Hogeweg 27

Telefoon
02507-16969
na 20.00 uur
020-366635
Te koop gevraagd

SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN van de bekende merken,
resp
55.- en 49.75

Liberty

Het verhaal van Bruno

de jongens gaan terug

Heer liruno keek hen min en tiun
hun verweerde gezichten vermoedde
hij dut het r» MTS waren uil het nabije
Zandvoort Deze jongens die lutrd
moesten ploeteren voor hun dageli/ks brood, wilden wat anders. Ze
droomden vun eer en roem en wereldse vreugden. Dat was met de weg
die de Almachtige voor hen uitgestippeld had. Hij schudde meewarig
het hoofd en vroeg hen te gitan
zitten. l:n toen vertelde hij: ..Ook ik
was eens een jonge man net zoals
jullie. Ik droomde van grote dingen
vooral vun veel plezier. Ik had heel
wat geld nodig om te eten. te drinken
en te dobbelen. Hens verloor ik veel
geld en omdat ik plezier wilde hebben, verkocht ik mijn enige dochter
voor 1200 goudguldens aan een oude. gemene rijke edelman. Laura
was niet gelukkig maar wat kon liet
mij schelen':1 Ik huil geld en ging erop
uit om veel plezier te maken, l-'.en
eens raakte ik m gevecht: ik vluchtte
weg vun die plaats en verschool mij
m een schuur. Het was daar dat
Laura mij m de nacht verscheen met
een geselroede en een rok vol bloed.
Ik schrok en ik hoorde haar \erwijt
,, Wat is meer waard aardse vreugde
of hemelse vrede? Aardde vreugde
hebt ge genoeg geproe/d probeer nu
de hemelse vreugde re vinden".
Bruno hield even op om het in te
laten werken. Hi] keek <>mli->og en
ging verder,. En toen vond ik de rust
hier op dit duin. Ik weet dat ik die
rust ook mede moet delen aan allen
die tot mij komen". En toen keek hij
hun recht aan ..Gij zijl welgemoed
maar ge bezit de vreede met. Die
bezitten uwe vaders die elke dag
opnieuw vol vertrouwen op de Almachtige de zee opvaren om hun
brood ie verdienen. Die hebben uwe

De longen', duchten na o\er de
wondere H oorden die Bruno had
gesproken Zij begrepen dal de Alinailttti;e deze mun op hun weg had
gezonden om hen te Icnn \\til ze
moeiten doen '/e \\iste.n hei heel
gtied hun plan om de wijde wereld
m re trekken had heel het dorp
Zandvoort treurig gemankt Ze wilden er niet uan denken want ze

Louis Davidsstraat 15 - Tel. 16920 (l.o. busstation).

Door B. Voets
leefden hun eigen leven maar deze
man had hen laten zien dat hel
verkeerd was. /;/ waren stil geworde/i' stonden op en hogen diep. En
in phuils i uu verder te gaan naar
Haarlem keerden ze naar Zandvoort
terug. Hel dorp wusf iol vreugde
toen ze hen neer zagen, i.n toen zij
vioegen waai om -i/ teruggekeerd
waren zeiden zi/ ,.Hr is een heilige
hier een uur gaans vandaan Hij
waakt over tle enkele landlieden \un
Felrode maar ook over alle Zcintlvooners. \\ant onze moeders gaan
altijd als zij t is \erkopen, langs zijn
hul en bevelen door hem alle gczmnen aan de Heei aan Tegen deze
beschaming kunnen wij mei op en
daarom zijn we teruggekeerd op de
plek die de Heer voor ons heeft
uitgezocht". Zo raakte broeder liruno bif alle Zandvooners bekend en
als ze ergens mee zalen dan trokken
ze tle duinen door naar de hutr van
Bruno urn tle wnre vrede te vinden.
( V r i j naverteld naar de novelle van
de kennemerschri|ver 3. Hofdijk die
m i\)n verhaal dit gesprek van „De
Zandvoorters met de kluizenaar van
de Aelbregtsberg" heeft opgenomen).

Vrouwen van Nu •j~i
febr. 5: kontaktavond in Zomerlust,

WULLUM v.d. WLHFF

Samen muziek
maken

SOUTERRAIN

boutique Liberty

Voor goede betaalbare mode

Bridgenieuws

moeders die hier opgewekt op blote
voeten langs mijn hui komen met
hun manden met vis en dun een kruis
slaan alsof ik een heilige zou z/jn
Neen he\le kerels, de vrede n alleen
te i inden op de plaatt waar de
Almachtige u heeft gezel"

Op 't strand wordt alweer druk an't
veurjaer 'ewerkt.

ZANDVOORT - In de maand januari
zijn de volgende voorwerpen bij de
politie als gevonden geregistreerd.
-rode ochtendjas
-damestas met o.a. sleutelhanger .J"
-gouden damesring met inscriptie
„Siep"
-wit damesvest
-bruine schooltas
-dia's van de Tor Line
-geelkleurige fietstas
-bontmuts
-2 spijkerbroeken
-zwarte kantooragenda
-chroomkleurig herenhorloge
-bordeaux-rode schoudertas
Gevonden fietsen:
5 damesfietsen
2 herenfietsen
l jongensfiets

ruim huis
liefst óp korte termijn,
achterstallig onderhoud geen bezwaar.
Brieven onder nummer Z-498, bur. v. d.
blad.

8

l1.S. De specialist in
dl u\s bloem werken.

Voor permanent te huur gevraagd

HUIS of FLAT
voor 4 personen.

februari

Brieven onder nummer Z-493
bureau van dit blad.

NIEUW !

250 gram van 1,95 voor

•

Halleslraal t>5 - /andvciorl
lel. 025117- l 2060

Kerkstraat 22, Zandvoort. 02507-12100

250 gram van 4,50 voor

,

J. BLUYS

Heropening
Jamin-zaak
Zaterdag

aanvang 10.00 uur. De hr. J. Wa'gènaar, vice-voorzitter van de centrale
vereniging voor de ambulante handel,
zal het een en ander over het rnarktwezen vertellen.
~->
febr. 10: De hr. G. Kooij houdt één
causerie-diapresentatie over de schilder
Vincent van Gogh. Aanvang om 10:00
uur in het Gemeenschapshuis. Toegang
vrij!
-j,
febr. U: wandeling naar het Karrewfel
o.l.v. mw. C. Poelgeest. Verzamelen
om 10.00 uur op de rotonde.
-,
febr. 14: avondje-uit naar de Stadv
schouwburg, Haarlem, waar „De flumorist" wordt gespeeld.
.<•.
febr. 17: van 10-12 uur en van 15-17 i{ur
vertoont het Nationaal Reumafonds'in
de bibliotheek o.a. een propagandafilm
waarbij deskundige toelichting en di'v.
folders worden verstrekt.
l\
febr. 19: jaarlijkse ledenvergaderingen
het Gemeenschapshuis, aanvang 13!30
uur. Door 4 leden van de verenigingzal
na afloop de eenakter „Mevrouw ga'at
naar Schiphol" worden gespeeld. ;".
febr. 21: bezoek aan Slot Zeist met
rondleiding, terwijl we bovendien het
programma „Kom eens langs..." bïjwonen, gepresenteerd door Karel
Prior, die als gast o.a. Cor Lemafre
ontvangt. Na afloop gelegenheid tot
het bezoeken van de tentoonstellfng
van Rien Poortvliet. Kosten voor leden
en donateurs ƒ 17,50 incl. koffie met
cake. Vertrek met de bus om 10.30 uur
vanaf het Gemeenschapshuis.
febr. 25: wandeling door de duinen
naar Kraantje Lek, o.l.v. mevr. Poelgeest. Verzamelen om 10.00 uur bij'de
spoorbomen, Sophiaweg.

Verbeter de
stemming met een
fleurige gif t van
BLOEMENHU1S

TE HUUR

Vanaf maandag 2 februari is

Wij hebben voor u schitterende wijde
„Pommo" van wol en flanel voor....

De jongens hadden thuis ook wel
eens zo'n verhaal gehoord maar
omdat de vrouwen altijd naar de stad
gingen om de vis ter verkopen en zij
zelf thuis op de boot niet gemixt
konden worden, hadden ze de hut
nog nooit gezien. Nu ze dan plol.seling er voor stonden zeiden zij tot
elkander ,, Laten we naar boven
gaan en vragen of heer Bruno. die
een begenadigde is. zijn zegen over
onze onderneming zal uitspreken".
Ze klommen welgemoed naar boven
en bogen diep voor de kluizenaar.
..Heer Bruno" zo spraken zij ..Uw
wijsheid \vordt alom geroemd. In

ons dorp hier aan d>' zee wordt door
de vrouwen, die met hun manden vis
langt uw huisje trekken, vol eerbied
over u gesproken. 7.e zeggen dat u
een heilige bent en rechtstreeks vun
(ïod te weten komt wal de mensen
moeten doen".

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

3,50
1,45

Belgische bonbons 250 gram van 4,93 voor. . . 4,08

DAKBEDEKKING
10 Jaar volledige garantie.
Voor meer informatie;'•

>' \.
'. •

Fa. W. HOILENBERG
Ook voor uw rookwaren, toto en lotto.

Tel. 141 05
Ook voor andere dakbedekking Jt

RANDSTAD KUÖLICAI

eubelmakers van Oisterwijk
het juiste hout gesneden.
Alleen vakbekwame lieden met de echte
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit zijn in
staat Oisterwijk eiken meubels te maken:
zijJ hebben non<T veel «eduld
en liefde voor hel vak.
O

Geloogd volgens oud recept.
Uit de vele soorten eiken kiezen de
Meubelmakers van Oisterwijk hel besie van het
beste: eersteklas Europees eiken. De klassieke
manier om eikehout te bewerken is logen.
Maar niel alle eikehout kan geloogd worden.
Dal is uitsluitend mogelijk bij het beste hout van
de Europese eik. Want door het logen komt niel
alleen de prachtige tekening van het hout tot
leven, ook eventuele foutjes komen aan hel licht.
Nu begrijpt u waarom de Meubelmakers van
Oisterwijk het eikehout /.o zorgvuldig selekteren.

Een brandmerk als zekerheid.

volmaakt tevreden zijn over hun werk. voorzien
ze het van een onuitwisbaar brandmerk.
Het kenmerk van vakwerk waarde Meubelmakers van Oisterwijk vierkant achter staan.
12 Jaar garantie.
Omdat de Meubelmakers van Oisterwijk met zo
veel zorg hun meubels maken en daarbij op
de kleinste details lellen, kunnen ze u zwart op
wit 12 jaar garantie geven. Op de kwaliteit van
het eiken en op de konstruktie van het meubel.
Zorgeloos
«enieten
van prachtia
«elooüd
massief
<~'
»^.l
»-• £2
c^

eiken. Kisten en kasten, tafels en stoelen, banken
en bedden. U vindt ze in de 12 eigen toonzalen
van Meubelfabriek Oisterwijk.

Van eersteklas
Europees eiken maken
de Meubelmakers van Oisterwijk
de mooiste meubels.

Wanneer de Meubelmakers van Oisterwijk

Meubelfabriek
Oisterwijk
Toonaangevend in eiken.
Kom naarde toonzaal in

Beverwijk

Parallelweg 100

Mcubelboulcvaixl tel. 02510-26923 (koopavond donderdag) Alle loon/alen /ijn geopend van maandag t/m /atcrdaa.
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JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU L A
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd,

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Inspraaktermijn
structuurstudie
verlengd
ZANDVOORT - De gemeenteraad
van Zandvoort is ermee akkoord gegaan dat de inspraaktermijn van de
bevolking in het structuurplan met drie
maanden wordt verlengd.
Om deze verlenging van de inspraakprocedure .was door de werkgroepen
Noord, Centrum en Zuid gevraagd.
Men was bang dat men vóór de oorspronkelijk vastgestelde datum, l
maart, niet over voldoende gegevens
zou kunnen beschikken om de plannen
voor de toekomst van Zandvoort goed
te kunnen beoordelen.
Met het verzoek van de werkgroepen
konden de diverse raadsfracties wel
akkoord gaan. Wel werd er door Toonen opgewezen dat het slechts om een
éénmalig uitstel mag gaan, omdat anders te veel vertraging optreedt in de
uitvoering van de plannen.
Trouwens Toonen (PvdA) wilde alvast
wel een voorschotje nemen op het
aantal te bouwen woningen in de badplaats. Naar zijn mening werd er op de
inspraakavonden te weinig aandacht
besteed aan de woningnood. Waar
huizen gebouwd kunnen worden, zou
dit alvast kunnen gebeuren, dat scheelt
al iets, was zijn standpunt. ,,Er zijn
plaatsen buiten de geluidshinder van
het circuit en binnen de huidige bebouwingsgrens, daar zouden wij alvast
woningen kunnen bouwen" merkte hij
op.
Voorzitter Machielsen was het duidelijk met deze zienswijze niet eens. De
structuurstudie, en dus ook de inspraak, beslaat het gehele dorp en daar
kun je geen deeltjes uit losmaken, want
waar blijf je dan met je structuurstudie.
,.Het inrichten van een gemeente is
niet alléén het bouwen van huizen"
aldus de voorzitter op de gemeenteraadsvergadering.

Toeristisch
fietspad
Ambtelijke molens malen langzaam,
maar dat het bijna twee jaar moet
duren voordat men antwoord op een
brief krijgt, dat vonden zelfs de raadsleden te gortig.

Uit de Raad
Het blijkt dat bewoners langs de Zandvoortselaan bezwaren hebben gemaakt
tegen de aanleg van een fietspad van de
Blinkertweg naar de Bentveldseweg
(oude trambaan) wanneer dit ook
opengesteld zou worden voor bromfietsers. (Brief van 26 maart 1979).
Nu dit fietspad in de naaste toekomst
zal worden aangelegd, informeerden de
bewoners (via de raadsleden) naar een
antwoord op hun brief.
Het blijkt echter dat het hier gaat om
een toeristisch fietspad, waarvoor de
Provincie en het Rijk al financiële
toezeggingen hebben gedaan, waarvan
bromfietsers geen gebruik mogen maken. De bewoners zullen nu wellicht
bericht hiervan ontvangen.

Bewoners
ontvangen bericht
ZANDVOORT - De huidige bewoners
van het kraakpand aan de Brederodestraat zullen, twee maanden voordat
met de sloop van dit pand wordt
begonnen, hiervan in kennis worden
gesteld. In de naaste toekomst zal hier
een complex van woningen voor sociale
woningbouw worden gebouwd. Door
de bewoners was gevraagd aan het
gemeentebestuur hen hiervan tijdig in
kennis te stellen. Dit zal worden gedaan, doch of men andere woonruimte
voor deze bewoners beschikbaar heeft
is de vraag, want ,,de toewijzing van
voor verdeling beschikbaar komende
woningen zal zoals gebruikelijk op
basis van urgentie plaatsvinden" aldus
het college in een schrijven aan de
bewoners.

Tennisbanen
De tennisbanen op het terrein van het
zwembadcomplex De Duinpan, zullen
in de naaste toekomst worden gerealiseerd. De raadsleden konden wel meegaan met het voorstel van het college,
alhoewel er nog wel kanttekeningen bij
werden geplaatst. Democraat Van Erp
zou graag een kostenberekening willen
zien van „zo'n ballon erboven, dan kun
je "s winters ook tennissen", terwijl
Flieringa bezwaren maakte tegen de
exploitatie wanneer die in handen van
het zwembad zou zijn. ,,Er moet nauwkeuring worden toegezien dat de banen
ook gebruikt worden". Uiteindelijk
werd het voorstel wel aangenomen.

Koninklijk goud voor directrice
ZANDVOORT • Op spontane en treffende wijze heeft Zandvoort afgelopen vrijdag
officieel afscheid genomen van zuster E. de Beer, die wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd na een periode van zeventien dienstjaren als directrice
van het tehuis voor bejaarden „Hulsmanhof" haar taak moest neerleggen. In zeer
brede kring heeft de gemeente getoond, het werk van zuster De Beer op hoge prijs
te hebben gesteld en haar enorme inzet voor „haar" bejaarden gewaardeerd.

Het begon des morgens om tien uur in
de recreatiezaal van het tehuis, waar
voor de laatste maal bestuur, bewoners, personeel en genodigden bijeen
waren gekomen voor een intieme afscheidsreceptie. Verscheidene sprekers
voerden hier het woord. Namens het
bestuur was dit de heer A. Paap, die de
scheidende directrice een geschenk onder couvert overhandigde.
Namens de bewoners sprak mevrouw
Snijders, die een koperen theestoof
schonk (te gebruiken als plantenbak).
Namens het personeel voerde mejuffrouw G. Miedema het woord, die een
fraaie antieke bascule overhandigde.
De heer De Beer (een broer van zuster
De Beer) kwam met een persoonlijk
geschenk onder couvert van hem en z'n
vrouw en daarnaast een zelfde cadeau
namens de gehele familie. Als curiositeit kan worden gemeld, dat de heer De
Beer zelf jarenlang elders in ons land
een bejaardentehuis onder zijn hoede
had.
Mevrouw Leeuwcnburg sprak tenslotte
namens de bewoners een woord van
afscheid, dat in hoofdzaak was gericht
tot zuster Snijders, die vele jaren lang
de rechterhand was van zuster De Beer
bij het beheren van het tehuis. Ook zij
kwam aandraven met een geschenk
onder couvert.
Geruime tijd bleef men daarna onder
het voeren van vele gesprekken waarbij
talrijke herinneringen uit de rijke historie van het tehuis werden opgehaald,
voor de laatste maal in de gezellige
recreatiezaal bijeen.

Onderscheiding
Hoogtepunt van dit afscheid was 's
middags de afscheidsreceptie die werd

Film-lnn
ZANDVOORT - „Film-lnn" gaat
gewoon door. Dat is de mededeling,
die via de openbare bibliotheek
bekend wordt gemaakt. Door het
onverwacht stoppen, vlak voor de
start van het nieuwe seizoen, van
Frans Piet en Paola Koper met de
organisatie van Film-lnn is men in
moeilijkheden gekomen, doch men
verwacht uiterlijk in maart weer te
kunnen draaien.
Frans Piet en Paola Koper, die
binnenkort met de commerciële
bioscoop Cine Plein starten in De
Krocht, hadden namelijk geen programma achtergelaten. Nu zal er
een nieuwe werkgroep geformeerd
moeten worden, die het programma
opstelt, de films draait, koffie zet
etc. Gedacht wordt aan een groep
van 4 a 5 personen. Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden
bij de bibliotheek (tel. 14131) of bij
Gert Toonen (tel. 17957).

Een stralende zuster De Beer tijdens
de feestelijke bijeenkomst in „haar"
Hulsmanhof op de morgen van vrijdag 30 januari,
(foto Europress)

gehouden in Hotel Faber. Wethouder
K.C. van der Mije Pzn, sprak namens
burgemeester Machielsen (door ambtsbezigheden verhinderd) en kon de verraste directrice mededelen dan het
H.M. de Koningin had behaagd haar te
onderscheiden met de gouden medaille
van de Orde van Oranje Nassau.
Deze versierselen ontving zuster De
Beer voor haar verdiensten die zij voor
de gemeenschap en inzonderheid voor
de bejaarden altijd met nimmer aflatende energie en volle inzet had getoond. Onder luid applaus werd door
de wethouder de medaille opgespeld en
werden haar de bijbehorende versierselen overhandigd.

Receptie
Één enorm drukke receptie besloot
hierna dit afscheid van een algemeen
geacht en gezien directrice, een vrouw.

Werklozen Comité
De raadsleden gingen unaniem akkoord met het voorstel van het college,
de sociaal culturele aktiviteiten voor
werklozen in de welzijnsplanning op te
nemen, wanneer het Werklozen Comité de benodigde gegevens verstrekt aan
de planvoorbereidingscommissie.

Geen zilver, geen goud, maar diamant!

De eigenlijke trouwdag is 10 februari.
Het bruidspaar kan zich niet meer
precies herinneren op welke dag van de
week dat is geweest, „Maar het zal wel
een donderdag geweest zijn, want dat
was vroeger de goedkoopste dag, en
dan ging je lopend naar het raadhuis.
Niks geen koetsen, of auto's, daar werd
niet aan gedacht. Trouwen dat deed je
lopend. Zo ging dat toen", aldus Dirk
Halderman, die net als zijn bruid nu 81
jaar oud is, maar boeiend kan vertellen
over het Zandvoort van toen. het
vroegere Zandvoort dat hen aan het
hart is gebakken.
Mevrouw vertelt: „Na de oorlog hè,
wij zijn wel vijf jaar uit Zandvoort
weggeweest, geëvacueerd in Heemstede, konden wij daar blijven wonen.
Een mooi huis, hartstikke modern, met
een badkamer en zo, maar dat ging
helemaal niet door", met haar vinger
schudt ze van „nee", en met pretogen
„Helemaal niet, want ik ben een echte
Zandvoortse. Een dochter van Trijn
Botje die met Arie Paap was getrouwd,
en die familie kreeg je niet weg uit
Zandvoort. Ozo!"

Oud Zantvoort
Ja dat Zandvoort van toen, uit hun
jeugd, dat was zo'n heel ander dorp
dan het nu is. „Weet je wel dat de
duinen vroeger waren tot waar nu de
Koninginneweg en Wilhelminalaan is?
Daar hebben wij vroeger maar wat veel
gespeeld", vertelt de heer Halderman.
Elkaar hebben ze leren kennen op de
ijsbaan. „Waar nu de Julianaschool is,
dat was vroeger weiland. Nou daar
hadden wij in de winter een ijsbaan.
* Mijn vrouw had een paar oude Friese
doorlopers bemachtigd en leerde daar
schaatsen. Toen ik ze zo bezig zag,
dacht ik, kom die ga ik het leren, en ja,
zo is het „aan" gekomen".
Aan die winter van 1919 moeten beiden
prettige herinneringen hebben, want
over die tijd vertellen doen ze niet,
maar die glimlachjes die ze elkaar

Die publikatie heeft heel wat oude
herinneringen bij hem terug gebracht.
Zo weet hij nog precies dat in die tijd
de twee metselbazen te weten Schele
Piet de Kruk en Pierrie Koper de lonen
uitbetaalden in de kroeg van Dove
Kaatje aan de Zandvoortselaan. „Ja,
eigenlijk wel erg, want de mannen
bleven natuurlijk plakken en dan kwam
er hing niet zoveel geld thuis", zegt hii.
Na de betrekkelijk goede tijd. wel hard
werken, maar er was tenminste brood
op de plank, kwamen de slechte jaren

Ec htpaar Halderman-Paap, een bijzonder diamanten paar.

toewerpen, spreken boekdelen. „Trouwens weet u dat vroeger hè, toen was
de Oranjestraat er niet. Dat was weiland van boer Van Zaasen, die had zijn
boerderij eigenlijk pal naast het raadhuis, nou daar werden vroeger op
Koninginnedag de oranjespeien gehouden, dat was in onze jeugd. Toen ze
daar later gingen bouwen, hebben ze
het Oranjestraat genoemd was goed
makkelijk, wist iedereen waar hij
moest zijn".

In 1919 was Dirk al metselaar bij zijn
vader, die ook Dirk Halderman heette.
Bijzonder verheugd was hij dan ook,
toen enkele weken geleden in de rubriek „oog en oor" de lijst met werknemcrs werd afgedrukt, die aan een
garage in Heemstede hadden gewerkt
in 1928. „D'r leven er nog vier van", en
op zijn vingers telt hij na: „Floor van
de reddingboot, die woont nou in het
Kostverloren en de twee jongens van
Pierrie Kees en Jaap en ik".

dertig, ben tijd die het bruidspaar in
het geheugen staat gcgrifd. „Zo makkelijk ging dat toen niet. Eerst was je
dan een tijdje in het bouwfonds, de
wcrkelozenkas, en dan pas ging je in de
steun.
Ik weet nog wel, dat wij met een stel
Zandvoorters werk hebben gezocht in
Den Haag. Ik werd aangenomen., het
duurde niet lang, maar het was tenminste wat. Ik vertrok iedere maandagmorgen voor dag en dfiuw, zat daar in
een kosthuis dat je toch ook moest
betalen en dan zaterdagsavonds laat
nog op de fiets weer naar huis met je
geld. Toen dat werk afgelopen was, en
ik om steun kwam zeiden ze: „Nou
zo'n haast heeft dat niet, ja had pas
toch immers nog werk".
Na de oorlog werd het werk aanmerkclijk beter. Hij vond werk bij de firma
Koning en heeft daar gewerkt tot zij
driëenzeventigste. „Een beste baas".
Het metselen en tekenen leerde hij in
zijn jeugd bij architekt Jansen op de
zolder van het huis van dr. Gerke (het
tegenwoordige gebouw van publieke

die alleen maar leefde voor haar bejaarden, die zij als haar kinderen beschouwde. Uit alle lagen van de bevolking kwam men naar Hotel Faber voor
dit laatste afscheid en een enorm aantal
bloemstukken en geschenken werd
haar deel.
Zuster De Beer kan en mag zich erop
beroepen in onze gemeente onvergetelijke indrukken te hebben nagelaten.
Dat na sluiting van het tehuis op l
februari alle aan haar zorgen toevertrouwde pupillen op een verantwoorde
wijze zijn overgebracht naar andere
tehuizen (hetgeen intussen voor de
toekomst nog zal moeten worden afgewacht). is voor zuster De J3eer een
pleister op de wonde van de sluiting
van het tehuis, waaraan zij zovele jaren
haar beste krachten heeft mogen geven.
K.Sr

Open dag in
Hotel Sandra

ECHTPAAR HALDERMAN ZESTIG JAAR GETROUWD

ZANDVOORT - „Ja, ik heb het gehaald, zestig jaar getrouwd!" en vergenoegd
knikt het grijze hoofd van mevrouw Ger Halderman-Paap een paar maal
bp-en-neer. Trots en blij is ze, en bovenal dankbaar dat hun zestigste trouwdag
gevierd gaat worden het komend weekeind, en dat dit kan temidden van kinderen
(drie, twee dochters en één zoon) en de kleinkinderen.
,„Ja, dat wilde zo nou zo graag, de zestigste trouwdag en dan lekker thuis", zegt
bruidegom Dirk Halderman, en legt uit dat zijn bruidje net terug is van een
Verblijf van ruim zes maanden in Zuiderhout.
Maar dat ze nu toch die zestigste trouwdag samen met kinderen en familie gaan
vieren aanstaande zaterdag 7 februari in Hotel Interlaken in de Van Speijkstraat.
waar van 15.00-17.00 uur een receprie wordt gegeven waar iedereen welkom is, is
reden tot grote vreugde.
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werken). Bijzonder trots vertelt mevrouw dat haar man toen de eerste prijs
won met zijn tekening, een grote passerdoos.

Garnalen
Ger Paap was de vierde dochter van
Trijn Botje en haar man Arie. Vader
was zomers visser op zee, 's winters
viste hij „garnael". die door moeder in
Haarlem en Amsterdam werd uitgevent en door de kinderen gepeld.
„Mens ik heb wat garnael gepeld,
trouwens alle kinderen pelden, dat
hoorde zo in die tijd. Moeder liep naar
Haarlem langs het oude visserspad en
later, toen de stoomtram kwam ging ze
met de tram. Ze was een echte Zandvoortsc, nog met kap en ijzer". Een
dracht die haar dochters niet meer
hebben gedragen, eenvoudig omdat dat
veel te duur was geweest: „Al die
meiden (er zijn nog twee zussen blijven
leven) en dan zeker een kap en ijzer,
wel nee. veel te duur", vertelt ze.
In de tijd dat ze Dirk Halderman leerde
kennen werkte ze in de groentewinkel
in de Haltestraat.
Ook gedurende haar huwelijk heeft ze
veel werkhuizen gehad. „Op de Zandvoortselaan heb ik gewerkt op 't Heem.
die mensen zijn vlak voor de oorlog
naar Amerika gegaan. En wat denk je?
Ik krijg nu nog, dus zo'n dikke veertig
jaar later ieder jaar nog een cheque,
een kleintje, maar dat is toch geweldig
hè?" Meviouw Halderman weer het
allemaal nog als de dag van gisteren.
Ook de dag dat de oorlog uitbrak. „Ik
heb een heel goeic vriendin, Necltje.
zo heet ze, zij en ik waren de villa's aan
het schoonmaken voor de badgasten
zouden komen. Ik keek uit het raam en
zag op zee schieten, ik hoor het mezelf
nog zeggen: „Neeltje meid, ik denk dat
het oorlog is, en dat was zo".

Feest
Zestig jaar is een hele tijd om getrouwd
te zijn, beiden beamen het. Mevrouw is
vaak ernstig en lang ziek geweest.
Waarschijnlijk d reden dat dedankbaarhcid dat ze het samen beleven
mogen hen zo is aan te zien in hun
feestelijk versierde woning aan de Dr.
Schacpmanstraat. Waar mevrouw als
een vorstin op de bank is geïnstalleerd,
met naast haar een mand met oudcrwctsc bruidssuikers, uiteindelijk is ze de
bruid, al is ze dan 81 jaar, waar of niet?

Margreet Ates

ZANDVOORT - De bewoners van het
voormalige hotel Sandra hebben de
buurtbewoners in de omgeving Hogeweg uitgenodigd om op zaterdag 7
februari aanstaande een bezoekje te
brengen.
De bewoners van dit pand, dat enkele
maanden werd gekraakt, omdat dit al
jaren leegstond, delen mee dat nu
officieel gas, licht en water in het huis is
aangesloten, terwijl de curator van de
eigenaar vanaf het begin van de kraakaktie zijn medewerking heeft verleend
en ook toestemming tot bewoning heeft
gegeven.
De bewoners hebben er sindsdien een
goed bewoonbaar huis van gemaakt en
dat willen 'ze belangstellenden ook
graag tonen. Vandaar deze uitnodiging, die ook verstuurd werd aan gemeenteraadsleden. Vanaf l uur 's middags is men van harte welkom op het
adres Hogeweg 62, om onder het genot
van een drankje en een hapje van
gedachten te wisselen over de woningproblematiek van de bandplaats.

Wijkraad
Nieuw Noord
ZANDVOORT - Op 9 februari 1981
houdt de wijkraad Nieuw-Noord haar
eerste openbare vergadering na de
presentatie van 26 januari 1981 in 't
Stekkie, Fahrenheitstraat 7 te Zandvoort, aanvang 20.15 uur. Elke inwoner van Zandvoort Nieuw-Noord is
wederom van harte welkom.

Sportraad
vergadert
ZANDVOORT - Op dinsdag 10 februari zal de sportraad in openbare
vergadering bijeenkomen. De vergadering vindt plaats in het gemeenschapshuis en begint om 20.00 uur.
De agenda vermeldt: Verslag vergadering 23 september 1980; ingekomen
stukken: sportuitwisseling 1981.
De eerste contacten tussen de plaatselijke sportverenigingen en die in Dronten zijn gelegd en principe-afspraken
zijn gemaakt.
Van een aantal verenigingen zijn nog
geen gegevens ontvangen.
Aktie Haarlems- en Bloemendaalse
sportraad voor de Kennemer kunstijsbaan. De voorzitters van deze Sportradervstichtingen uit de regio hebben
onlangs besprekingen gevoerd inzake
de ijsbaan.
De heer Werthiem zal hiervan verslag
doen.
Zaalhuursubsidies e.d. over 1980.

Afscheid commandant
reserve gem.politie
ZANDVOORT - Op vrijdag 6 maart
aanstaande zal de heer M.J. Methorst
terugtreden als commandant van het
gemeentelijk korps reserve-politie te
Zandvoort.
Op diezelfde datum zal hij zijn werkzaamheden beëindigen als chef van de
afdeling administratie van de gemeentepolitie te Zandvoort.
Op vrijdagmiddag 6 maart zal door het
gemeentebestuur en het korps gemeentepolitie afscheid worden genomen van
deze functionaris in het raadhuis. Deze
plechtigheid begint om 14.30 uur.
In aansluiting hierop vindt van 16.0018.00 uur een receptie plaats in het
Gemeensehapshuis te Zandvoort. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Opening
tentoonstelling
ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag 7
februari zal tussen 14 en 16 uur in het
Cultureel Centrum de nieuwe tentoonstelling bezichtigd kunnen worden. Het
betreft deze keer werk van Marian
Jaspers (een serie stillevens en in
acryl); Jaap van Kuijk, van hem zijn
een aantal objecten in gips en voorstudics te bezichtigen: Zus van Blokland
met wandkleden daarbij natuurlijke en
materialen als touw en jute een hoofdrol spelen, en werk van Michicl van der
Sommen. Hij woont en werkt in Amerika en van hem kan men bronzen zien
die geïnspireerd zijn op het ballet.
Indien mogelijk zullen de kunstenaars
zaterdagmiddag zelf aanwezig zijn.
De expositie is vanaf 7 februari geopend op woensdag-, zaterdag-, en
zondagmiddag van 13.00-16.00 uur, en
duurt tot l maart.
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, Met oog en oor
de bai
Hoopvol
Onlangs beluisterde ik een gesprek
waarbij het onderwerp was ,,de
toestand van Zandvoort". Het waren gedegen oude Zandvoorters,
die hun verontrusting luchtten over
de afgaande lijn die onze gemeente
vertoont. Ze waren niet erg optimistisch. Een van hen sprak zelfs over
,,cen stervend Zandvoort". Ze tekenden m.i. de zaak wel erg zwartwit, al is. of was, er op dat moment
geen enkele aanleiding om optimistische geluiden te laten horen.
,,Maer 't can verkeeren" zei Bredero, »n inderdaad, na het bekend
worden vorige week dal een Canadees het gehele Bouwes Concern
had opgekocht en daarmee grote en
grootse plannen heeft, is de hoop
teruggekeerd, want Zandvoort
krijgt daarmee een injectie, die het
heel hard nodig heeft. We moeten
natuurlijk afwachten en niet juichen, voordat de beer geschoten is.
maar redenen om wat optimistischer te zijn over de toekomst van
onze gemeente, zijn thans zeker
aanwezig en dat is uitermate hoopvol. Met belangstelling volgen u en
ik de verdere ontwikkeling van deze
zaak.

Bioscoop
Naar ik mij heb laten vertellen heeft
de heer Hildering zich in de laatste
gemeenteraadsvergadering bijzonder ongerust gemaakt over het beschikbaar zijn van de grote zaal van
De Krocht op zaterdagavond in de
toekomst. Als enthousiast bestuurslid van de toneelvereniging Wim
Hildering had hij kortgeleden pas
vernomen, dat er in de toekomst op
zaterdagavond in De Krocht filmvoorstellingen zullen worden gegeven, en hoe moest dat nou met de
toneelvereniging, die natuurlijk ook
op de zaterdagavond haaruitvoeringen wil geven. De wethouder
schijnt hem gerust gesteld te hebben
door hem te vertellen, dat in voorkomende gevallen clan een nachtvoorstelling door Cineplein wordt
gegeven. In hoeverre dat mogelijk
is laat ik graag aan deskundigen
over. Mijn vriend Hildering zou ik
willen adviseren de kranten toch
eens goed te lezen. In Zandvoorts
Nieuwsblad van 18 december heeft
al een artikel gestaan, waarin de
plannen van de mensen van Cineplein uit de doeken werd gedaan.
Hij had dus al veel eerder kunnen
reageren, en bij afspraken rekening
kunnen houden met de zienswijze
van Cineplein, „eerst ikke

Opoe en de canapè
Opie heeft voor deze week weer een
leuk en leerzaam verhaaltje. Ze
schrijft me het volgende: Iemand
van jeloi heb me evraegt om reccppies veur happies bai de neut. Teugenswoordig noemen ze dat ,,dosies" maer in main taid heette die
dinge „canapés". Je mot ze zei vers
maeke van broodcroutons en die
maek je van oud casino of zgn.
lampionbrood, dat is „bussebrood". In zulk een bus kan liet
brood niet raise en blaift steviger. Je
snait van 't vaif daege ouwe brood
de korste af en snait het dan in de
vorm die je maer wilt, maer niet
groter dan je in iene keer in je mond
kan douwc. De bakplaet met slaeolie bestraikc en niet krenterig
doen. de brokkies oud brood d'r op
en ook die met slae-olie bestraike
en andrukke. Vervolgens op 20(1
graeie bakke totdatte ze goudgeel
binnc. Dan gamere als volgt: 25
gram butler (goeie) kloppe met
twiehonderd gramme Saksische leverworst en dat in piramides op de
croutons smerc en gameren met 'n
acrebai. of plakkies jonge kaas.
paprikaepoejer d'r over en niandaraine schaive of gekookte ham met
brokkies meloen of schooine plakkc
kookworst met ananas of aengemaekte tartaer met gepelde droive.
of roompaté en kiwi. De rest bcdenkc jeloi zelvers maer, je kan het zo
lekker maeke as je self maer wil en
as je je volgeiaenist (en gedronke)
heb. dan mot je es oplette hoe gauw
je dan van de canapés op de canapè
te snurreke legt. Eet ze!

Meer vers fruit
Onze Zandvoortse Volkstumvereni-
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ging belegt een interessante voorlichtingsavond. verzorgd door het
Productschap voor groenten en fruit
op donderdag 5 februari (hcdcnavond) om 20.00 uur in het vcrcnigingsgebouw ,.De Krocht". Men zal
clan horen waarom het gebruik van
groenten en fruit zo belangrijk is, of
wc er wel voldoende van eten,
welke soorten er tegenwoordig zijn
en wat we doen met exotische
vruchten, bijzondere groenten en
tuinkruiden. Het programmti duurt
ongeveer 2 uur. U hoort een voedingspraatje en ziet een prachtige
diashow, twee films, kunt proeven
van een gioentehapje en er is een
verloting van fruit. Folders en rcccptenboekjes zijn tevehs voorhanden. De toegang is gratis. Van harte
beveel ik deze interessante bijeenkomst bij u aan. U neemt er stellig
wat van mee!

Oud Zandvoort
Een ongekend grote opkomst en
belangstelling voor de bijeenkomst
van de Ned. Chr. Vrouwenbond in
de Calvijnzaal van de Geref. Kerk
bewees hoc groot bij ons de belangstelling nog altijd is voor het Zandvoort van toen.... Er moesten heel
wat stoelen bijgezet worden om
allen een plaats te geven.
Na de opening met gebed door
mevr. Van Wijk hield zij een korte,
maar treffende overweging over de
offerbcreidheid in onze dagen.
Daarna werd het woord gegeven
aan de heer J.A. Steen, bestuurslid
van het Genootschap ..Oud-Zandvoort" voor een dia-lezing over de
ontwikkeling van het bad- en
strandleven sinds de eeuwwisseling,
over de visserij in vroeger dagen en
hoe de badplaats zich begon te
ontwikkelen na het tot stand komen
van de spoorverbinding met Haarlem (1881) en na het openen van de
tramlijn in 1899.
Bijzondere belangstelling hadden
de aanwezige dames (uiteraard!)
voor de kleding der badgasten in
vroeger jaren, waarbij op hete zomerse dagen tóch lange rokken op
het strand werden gedragen... Ook
de kinderen mochten omstreeks de
eeuwwisseling nog geen badklcding
dragen en moesten hoedjes of petten dragen bij het pootjebaden....
Na de pauze werd een aantal aangrijpende beelden van de stranding
van het Italiaanse ss ,,Salento" in
1928 vertoond, waarbij alle opvarenden verdronken en kwamen nog
meerdere bij Zandvoort gestrande
schepen op het doek.
Een fijna avond voor alle aanwezigcn.

Ter nagedachtenis
Een kort woord ter nagedachtenis
aan het trieste verscheiden van onze
plaatsgenote Cobi van der Meulendc Muinck mag in deze kolommen
zeker niet ontbreken. Daarvoor was
zij een te bekende en geziene figuur
in onze samenleving, daarvoor heeft
zij ook in onze Zandvoortse gemeenschap op de haar eigen eenvoudige wijze zeer belangrijk werk
verricht.
We zullen je blijven missen Cobi,
wij allemaal. J» gezin, waaraan je
zozeer met hart en ziel verbonden
was, onze Operette-vereniging,
jouw aandeel in het beheer van ons
Gemeensehapshuis en allerlei kleine taken, die je altijd met zulk een
opgewektheid vervulde. Tijdens je
begrafenis hebben we het medeleven van Zandvoort met jouw plotselinge verscheiden aan den lijve gevoeld. Nog nooit zag ik zóveel
mensen bijeen! We moeten het nu
doen zonder jou, w^nt slechts de
herinnering blijft. De herinnering
aan een fijne, hulpvaardige vrouw,
die altijd en voor iedereen klaar
stond. Opgewektheid en blijmoedieheici waren twee van jouw vele
goede eigenschappen. Waarom je
zo plotseling van ons wegging is ons
allen een raadsel, want we kunnen
je zo heel moeilijk missen. Waarom, o waarom? Het heeft zo moeten z i j n en we moeten erin berusten
a! is dat wel heel erg moeilijk. Maar
je geest blijft bij ons, blijft rondom
ons heen, nu c» altijd. Woorden
van troost heb ik niet. Die hebben
WL- eigenlijk geen van allen. Maar
de herinnering blijft en ik citeer
tenslotte de woorden van Guido
Gezelle:
Reeds jaren hert in hert
gevlochten en gebonden,
hoe scheurt het als die band
op 't onverwachtste breekt.
K.Sr.
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Ik vond wat Ik zocht op de Grote Krocht
Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobecane. Kyoso en dhr
kinderrijwielen. Tevens
KIS-sieutekervice en
rijwielverhuur

HET ENIGE ECHTE

Grote Krocht 27. telefoon 12964

TROUWBEDRIJF

Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouw koetsen bespannen met 2 of 4
paarden
Ook in combinatie mogelijk

Grole Krochl 18, Zandvoort, tel. 02S07-12600-17588
Zandvoortselaan 140, Heemslede, lel. 023-242400

Nu nog...
Grote baal

Alles voor handwerken
vindt u bij

l D/OU

plm. 9 kilo

l

0,50

RAUWE PENS
voordeelpak 25 kg

«Jw g %f W

Profiteer nu van onze
zaterdagse aanbiedingen

De Krocht

WEZENBEEK

•op*»: van maandag 13 00 uur tot tat0n)agl3 00 uur

Grote Krocht 28 - Zandvoort

15 cm dik,
80x190

139,00
nu ook in grote'maten.

Hang- en legkast
met schuifdeuren

ARTIKELEN
STAATSLOTEN

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

TOTO/LOTTO

LET OP
23 februari start de verkoop van de loten voor de
jubileum Staatsloterij met maar liefst
5 miljoen gulden extra aan prijzen.

182x60x97 cm

198,-

Het Kastenhuis

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751.

Grote Krocht 25.
•telefoon 02507-17751.

voor geur
en f leur

Nieuw

LEER EN BIJOUTERIEËN

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

Brr... februari!

Uw vakantiekeuze voor 1981 is bij
ons snel te regelen...

Maar bij üda Bromet mode
is de lente al begonnen!
Leuke gebreide pakjes (Preté Porter)
Voorjaarspantalons (Tonis)
Vlotte rokken (Glan. Avon)
Schattige bloesjes (Lady Arrow)
Poloshirts (La Coste) en natuurlijk
voor de wat koudere dagen
lamswollen vesten en truien
van Pringle of Scotland.
Kom gauw eens een vleugje
voorjaar halen!

Wij vertegenwoordigen alle bekende
touroperators, zoals

éromefmode

Tureluurs
van het turen
?
WIJ ZIJN ER VOOR!
TRUM

Vrijdag Koopavond
Grote Krocht 19, Zandvoort,
telefoon 02507-17878

HOOGSLAPER

MATRAS

met lad&éri buro
" 'ineéVi;'
.

dubbel doorgestikt

Het Kastenhuis:
telefoon 02507i.1775lt'

GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT

voor een beter gezicht

DE GLASBRIL

Het Kastenhuis

Van Zandvoort-Noord tot Zandvoort-*
GROTE KROCHT 23, TELEFOON 14404. ZANDVOORT

die lekker is ?
BAKKERIJ

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

REISBUREAU
KERKMAN

Gedipt, opticien
Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

•; .Grote Krocht 25. .
' telefoon 02507-17751.

SLAGROOMTAART

Oad
Holland International
Zonnetour
Snelle Vliet
Ewenements Reizen
Snel Reizen
O. Tours
Cebuto
Neckermann
Trans Alpino
Marisol
Gefau
Gulliver Reytours
Interland
Arke
en nog vele anderen.
Prim Air
Bel Air
Hotelplan
NRV Hotliday
Vlieguni
Haal snel bij ons de gratis reisgidsen.
Metro
Mondlal
De Jong Intratours

Optiek Slinger

14 cm dik

TEL 02507-16957

GUE
VOORT

'erica'

s monjens g0br*cht. 't mtddagi •) schoon

$T/f^nbrt\
% K nodig. Wij ^

KANTOOR-

TROPISCHE VISSEN en PLANTEN

GROTE KROCHT 21 ZANDVOOftT
TU 02507 25 74

TURELUURS
VAN H ET
TUREN?

STRIPBOEKEN

ROOKWAREN

GROTE KROCHT26, ZANDVOORT.

Heeft u het al gelezen
bij Fraberg moet u wezen.

TIJDSCHRIFTEN

PITTAH

'T LUIFELTJE

Grote Krocht 20b
telefoon 02507-185.V>
VRIJDAG KOOPAVOND

BOEKEN

II,OO

MATRAS

Fraberg boetiek

Sigarenmagazijn

plm, 18'/2 kg

per pond

Uw adres voor:

Boek en kantoorboekhandel

KATTEBAKVULLING

Grote Krocht 20. Zandvoort
telefoon 02507 12560 .

AART VEER
voor groente en fruit

TEKEN EN
KUNST
SCHILDERS M A T E R I A A L .

DE NIEUWE FIAT „PANDA"

bij
*CREATIEF'
BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tel. 17367

Tel. 02507-l2728
Ons eigen £<?/i/A •tdiijnl ons altijd A teiticr
dan het geluk van anderen.
Jcaii de lloisson (gcb. I9IS)
Maar behalve dan wanneer u hel geluk liebl in hel bezil
te ?i|n van een uurwerk van

HORLOGERIE C. WAANING

kan dat noj; in duvc nid?
Ja hoor, met een kleun- muzicK-büdrage is hel mogelijk om

ge

concerten op

te organiseren.
Wekelijks NIEUWE arlicslen.

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
Het is een geluk, waar u uw leven lang pkvier \an hebt.
Onverschilliger du nuccn hbrloge. klok ol wekker is.
Prachtige uurwerken, wjar u altijd lan op aan kimt!
Komt </ eens kijken in onze showroom, 't Is een belevenis'
Eigen reparatie-afdeling mot
elektronische apparatuur.

MET SPOED GEVRAAGD:

Ie KAPSTER

HARTELIJK WELKOM!

Coiffure Mon Petit

Aanvang 15.00 uur,

Hogewcg 27 - Tel. 02507 - J 69 69
Na 20.00 uur 020-36 66 35

OPENBARE VERKOPING
(ex. art. 1223 B.W.»

Notaris E. J. M. Weve te Zandvoort zal op
donderdag 19 februari 1981 des middags na
14.00 uur in de "Oprechte Veiling" te Haarlem
aan de Bilderdijkstraat 1a, publiek verkopen:
het woonhuis met schuur, erf en verdere
aanhorigheden te ZANDVOORT aan de
OUINWEG 25, groot 0.98 are.
Lasten circa f 100, - per jaar.
Het perceel is verhuurd voor een bedrag van
f 450, - per maand.
De zakelijke lasten over 1981, alsmede de
eventuele achterstallige lasten komen geheel
voor rekening van de koper.
Bezichtiging dinsdag en donderdag des middagsvan 14.00 - 16.00 uur.
Betaling van de koopsom vóór of op 2 april
1981.
Nadere inlichtingen ten kantore van de
notaris, Kostverlorenstraat 121 te Zandvoort (telefoon 02507-16841).

bij

AUTO ZANDVOORT BV
Dr. Schaepmanlaan 1 -Tel. 02507 -1 45 80
Dagelijks geopend van 7.30-21.00 uur.

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD
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Zandvoortmeeo
aansluiting door

Lotus
Lotus
Lotus
Lotus

Al
A2
BI
Cl

U.V.O.A1
Hilversum A2
Haarlem BI
Mart. A'veen Cl

Lenco receiver

2x52 w.
998.Lenco draaitafel 398.B + O draaitafel 698.-

498.
198.
448.
Op alle CB apparatuur 10%
extra korting.
Complete
B + O set
3698.- 2998.Braunset
3998.- 2998.-

NOG veel meer aanbiedingen
in onze winkel en vooral in
onze kado-afdeling.
En toch altijd alles eerste
kwaliteit, service + garantie
ook op alle opruimingsartikelen.
RADIO PEETERS
Haltestraat 56-Tel. 13618.

Insluiting
ZANDVOORT - Zaterdagmorgen
ontdekte men in een caférestaurant in
de Haltestraat dat het geldkistje met
ƒ 300,— was verdwenen. Waarschijnlijk heeft de dader zich vrijdagavond
De DIO-doelman pakt een hard schot klemvast, voordat twee spelers van Zandvoortmeeuwen gevaarlijk kunnen laten insluiten, geen sporen van braak
werden aangetroffen.
worden.
toegekende vrije trap werd door hémzelf alsnog in een doelpunt omgezet,
1-1.
Zandvoortmeeuwen bleef de meest offensieve ploeg, terwijl DIO het moest
hebben van de counters die niet gevaarlijk waren. Een kwartier voor tijd
kreeg Wim Buchel nog een kansje, na
een voorzet van Kees Bruin, doch
Pellerin redde met de voet. Met Zandvoortmeeuwen in de aanval kwam het
einde van deze niet op hoog peil
staande wedstrijd, waarbij de Meeuwen opnieuw een belangrijk punt verspeelde in de strijd om de eerste twee
plaatsen.

6-2
3-5
3-5
6-2

Derde klasse KNVB
Velsen
HBC
Beverwijk
VSV
Zandvoortmeeuwen
Kennemers
DEM
Halfweg
WSV'30
DIO
KIC
TYBB

13-17
13-16
13-16
13-14
13-14
13-14
13-14
13-14
13-11
13-10
13- 9
13- 7

Tweede klasse HVB

svu

Vogelenzang
Renova
Spaarnevogels

13-18
12-17
13-16
11-15

Zandv. 75 moeizaam
langs lastij
ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft jl.
zaterdag een zeer moeilijke klip otnzeild, door her op revanche beluste
R.C.H, een nederlaag toe te brengen.
Toen ook de vaste spelers Arjan de Boer
(vakantie) en Luit V eenstra (ziek) niet
in het Heemstecds Sportpark konden
verschijnen, ging Zandvoort '75 niet al
te gerust het veld in.

de paal. Na een kwartier plaatste Keuning de bal naar Peter Braamzeel en
deze scoorde de gelijkmaker. Een goede combinatie Kessel naar Van Wolvcren werd door laatstgenoemde niet
doeltreffende afgerond. Wederom was
Braamzeel op rechts goed weg en het
was voor de tweede maal raak, 1-2.
De stemming werd er hierna met beter
op, een tegenspeler kreeg nog een
Aati hel spel was dit ook direct te boeking en Zandvoort '75 was blij dat
merken, vaak een beetje paniekerig de scheidsrechter geen tijd bijtrok.
voetbal waarbij R.C.H, vaak bikkelhard voetbal tegenover zette. Toch
kregen de Zandvoort '75 voorwaartsen
goede kansen. Uit een van de vele vrije
trappen bediende Ruud v.d. Putten de
bal op het hoofd van Gcrard Nijkamp,
doch de bal ging juist over de lat.
Jammer dat ook de scheidsrechter niet
eenmaal de voordeelregel toepaste, HAARLEM - Het damesteam van ZVM
wat de Zandvoorters toch enkele malen heeft zich praktisch veilig gesteld door
het scoren ontnam. Raymond Keuning een 12-10 zege op De Bunkert. De heren
werd in het strafschopgebied gevloerd, handballers leden tegen De Bunkert een
doch de arbiter zag er geen strafschop 21-16 nederlaag, waardoor zij nagenoeg
in. R.C.H.'s beste man Bart van Wol- kansloos zijn geworden voor de titel.
veren domineerde in de Racing-aanval. Bij de dames ging de stnjd in de eerste
Een goede inzet van hem werd door
Joop Koops nog net met de voet tot helft vrijwel gelijk op. ZVM speelde
pnma wedstrijd en besloot de
corner verwerkt. Een prima combinatie een
eerste helft met een lichte voorsprong,
Wim van Straten-Gerard Nijkamp, 5-3.
Na de pauze schoot ZVM als een
waarbij de bal door Nijkamp juist over
de staander werd geschoten. Toch raket uit de startblokken en met bijzonkwam R.C.H, op 1-0, natuurlijk door der snel en goed spel werd de voorsprong in enige minuten uitgebouwd
Bart van Wolveren.
Aort na rust ging Zandvoort '75 laatste naar een riante 10-3. De Zandvoortse
man Rien v.d. Vaart weer eens op dames zaten vrijwel op rozen en speelhet resterende gedeelte rustig uu.
avontuur en terwijl de Zandvoort-aan- den
kwam De Bunkert nog opzetten,
hang al juichte ging de bal tergend Wel
maar de zege is niet meer m gevaar
langzaam naar de verkeerde kant van geweest.
Tot 12-10 kwamen de Haar-

ZANDVOORTERS VERLIEZEN IN IJMUIDEN

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort. tel. 02507-14565.

mfmmf^m^

ZANDVOORT - De uitslagen van de
laatste competitiewedstrijden zijn als
volgt:
Lotus l - Duinwijckó
5-3
Lotus 2 - A.S.V.V. l ï
2-6
Lotus 3 - U.V.O.4
4-4
Lotus 4 - A.A.C.
Ij
3-5
Lotus 5 - Keizer Otto l
4-4
Lotus 6 - Velsen?
6-2
Lotus 7 - Shell 2
6-2
Lotus 8 - Haarlem 9
4-4
Lotus 9 - NAB Spirit 5
3-5
Lotus 10 - Kennemerland 8
2-6
Lotus 11 - Spaarnestad l
2-6

PLATEN: James Last,
Aznavour, Sinatra, Presley,
MacCartney, the Band, Cliff

APPARATUUR:
Lenco versterker
2x52w.
598.- 298.-

Standen
voetbalclubs
^•HHHrera

Uitslagen Lotus

Deze week weer heel veel
voordeel bij Radio PEETERS

Richard, John Denver, Willy
Alberti. Lou Reed, enz. enz.

HAARLEM • Zandvoortmeeuwen is er
opnieuw niet in geslaagd om een uitwedstrijd zegevierend af te sluiten. Tegen
het Haarlemse DIO kwamen de badgasten niet verder dan een 1-1 gelijkspel,
waardoor de achterstand op koploper
Velsen tot drie punten is opgelopen.
In de beginfase van de wedstrijd waren
beide teams aardig aan elkaar gewaagd. Een hard werkend DIO en een
wat beter Zandvoortmeeuwen waren
echter niet in staat om scoringskansen
te creëren. Na twintig minuten nam
DIO onverwacht de leiding, toen een
voorzet van rechts door de DIO-spits
half geraakt werd en via de toestormende Kees Bruin in eigen doel werd
gelopen, 1-0.
Ondanks deze tegenslag trok Zandvoortmeeuwen ten aanval om de achterstand teniet te doen. Hierin slaagden
zij in de eerste helft helaas niet. Even
voor het rustsignaal staakte de scheidsrechter voor tien minuten de wedstrijd,
aangezien er enige onenigheid was
ontstaan tussen spelers en een toeschouwer.
Direct na de hervatting van het spel
kreeg Zandvoortmeeuwen een geweldige mogelijkheid op de gelijkmaker.
Een schitterende pass van Hans
Schmidt bereikte Eddy Vastenhouw,
doch deze liet de bal van zijn voet
springen.
Na de thee drongen de Zandvoorters
DIO geheel in de verdediging, maar
met de afwerking wilde het niet lukken.
Enige fraaie solo's van Pieter Keur,
besloten met harde schoten, vonden
geen genade in de ogen van doelman
Pellerin. Op het middenveld was het
Hans Schmidt die met prima passes en
goede acties zijn voorwaartsen aan het
werk zette, maar steeds stond de Haarlemse doelman een treffer in de weg.
Na tien minuten kwam dan toch de
verdiende gelijkmaker. Pieter Keur slalomde door de DIO-defensie en zag
zijn te zachte inzet van de lijn gehaald,
waarna John van der Zeijs net buiten
het strafschopgebied de bal ontving.
Voordat hij gevaarlijk kon worden
werd v.d. Zeijs onderuit gehaald. De

PAGINA 7

CBS
Spaarnestad
Schalkwijk
I. Heemskerk
TZB
DSC'74
EHS .

Hardnekkige tegenstand van
TZB tegen koploper S.V.IJ.
ZANDVOORT - Het is T.Z.B, niet
gelukt om de goede prestatie van vorige
week, 4-0 winst tegen Vogelzang, Ie
evenaren, want in LJmuiden werd met
4-2 verloren van koploper S.V.IJ.

smBiBI
i
13-13
13-12
12-11
13-11
11- 8
12- 8
11- 5

Zaterdag eerste klasse HVB
Zandvoort'75
13-21
Kinheim
12-16
Halfweg
12-16
DSC'74
12-14
KIC
12-14
SVB
12-12
Bloemendaal
12-12
RCH
13-11
SVU
11- 9
Terrasvogels
11- 5
Velsen
12-2

In het begin van de wedstrijd bleek al
spoedig dat T.Z.B, het niet gemakkelijk zou krijgen, daar S.V.IJ. al in de
eerste minuten gevaarlijk kon opkomen. Zo ook in de 10e minuut, toen.

Sportprogramma
Voetbal
Zondag: VSV - Zandvoortmeeuwen:
14.30 uur te Velsen.
Zaterdag: SVIJ - Zandvoort '75: 14.30
uur te IJmuiden.
Volleybal
Zaterdag: Sporting OSS dames Triumph: 19.30 uur, Sporthal Pellikaan.
Sporting OSS heren - Triumph: 20.30
uur, Sporthal Pellikaan.
Basketbal
Zaterdag: Anquilla - The Lions: 20.30
uur te Bunschoten.
Zaalvoctbal
Donderdag: Nihot - Beauty: 20.45 uur,
Sporthal Hillegom.
Vrijdag: Zekveld - SC Hong Kong:
21.00 uur, Bloemhofhal te Aalsmeer.
Maandag: Zandvoortmeeuwen - Bakker en Zn.: 22.15 uur, Sporthal Hillegotn.
Plumbers - Jim B.A.: 20.00 uur, Sporthal Nieuw Vennep.

een hoge voorzet nog net kon worden
weggetikt door Bram Puls voordat de
spits van S.V.IJ. kon inkoppen. In de
15e minuut wist S.V.IJ. eindelijk het
veldoverwicht uit te drukken in een
doelpunt. Een lage voorzet van links
werd in een keer hard en laag in de
hoek geschoten, 1-0. Na deze achterstand begon T.Z.B, iets beter te voetballen, maar gevaarlijke aanvallen waren er niet bij. Wel kreeg René Castien
na ongeveer 25 minuten spelen een
goede mogelijkheid, maar zijn schot
van ± 20 meter ging net naast.
Met nog 15 minuten te spelen moest
een speler van S.V.IJ. het veld noodgedwongen verlaten, nadat hij tegen
Bram Puls was opgebotst. Door dit
oponthoud kon T.Z.B, even op adem
komen en de zaken reorganiseren,
want met name in de achterhoede
wankelde het zo nu en dan nogal. Even
voor het rustsignaal had S.V.IJ. nog
een geweldige kans om de score te
verhogen, maar gelukkig schoot de
geheel vrijstaande spits van S.V.IJ.
voor open doel hoog over.
De tweede helft was nauwelijks 30
seconden oud toen S.V.IJ. al gevaarlijk
kon worden. Een hoge voorzet van
rechts werd door iedereen van T.Z.B.
gemist, maar voordat de linksbuiten
van S.V.IJ. vrij kon inkoppen, had Jos
van Houten op miraculeuze wijze de
bal al weggewerkt en zo bleef T.Z.B,
een tweede tegengoal bespaard. Toch
zou het 2-0 worden toen na ongeveer 10
minuten spelen, de spits van S.V.IJ.,
die geheel ongedekt stond, in scoringsppsitie werd gebracht en ditmaal faalde
hij niet.
Gelukkig liet T.Z.B, de moed niet
zakken, want terwijl de supporters van
S.V.IJ. nog aan het genieten waren van

De Zandvoortse heren verspeelden
hun laatste kans op een kampioenschap
door van het verrassend opererende De
Bhnkert te verliezen. ZVM trad enigszins verzwakt aan, door het gemis van
de zieke doelman Pieter Trommel en
de afwezige Joop Boukes. Daarbij
kwam dat schutter Ernst Pehle de
gehele wedstrijd een persoonlijke dekking kreeg, waardoor deze weinig aan
het gescoorde doelpunt, lag de bal al in de bal kwam.
het S.V.IJ.-doel, want het was Ron Bij rust keek ZVM tegen een 12-8
Zwemmer, die na een corner van Alex achterstand aan. Na de pauze kwamen
Heesemans, de bal met een lob hoog in de Zandvoorters sterk opzetten en
de hoek liet verdwijnen 2-1. T.Z.B, namen een 16-13 voorsprong die echter
werd na dit doelpunt veel sterker en niet vast gehouden kon worden. In een
trok het spel geheel naar zich toe. Maar spannende slotfase moest ZVM uiteinin plaats van 2-2 werd het 3-1. Een delijk buigen voor De Bunkert met
counter van S.V.IJ. werd afgerond met 21-16.
een doelpunt, en zo werd het gat Doelpunten van: Dirk Berkhout 5,
wederom 2 doelpunten. Na dit doel- Laurensv.d. Bos 5, Ernst Pehle 3, Wim
punt brak er een periode aan waarin Burgman 2, Joost Berkhout 1.
T.Z.B, erg gespannen voetbalde. Er
vielen grote gaten op het middenveld
en de passes waren erg onnauwkeurig.
Maar na 30 minuten spelen kwam er
toch weer spanning in de wedstrijd,
want Ron Zwemmer wist, na wederom KENNEMERLAND - De scoutingeen voorzet van Alex Heesemans, de groep De IJmondtrekkers organiseert
stand terug te brengen tot 3-2. S.V.IJ. op 8 februari de volgende duin- strandkreeg het nu toch wel een beetje loop.
benauwd en T.Z.B, profiteerde daar- De lopers lopen over de paden langs de
van, maar tot scoren kwam het echter Heerenduinweg te IJmuiden en lopen
ook (10 en 21 km) gedeeltelijk over het
niet.
Met nog 12 minuten te spelen viel strand. Voor de 21 km is er onderweg
definitief de beslissing, een corner van en na afloop verzorging, terwijl alle
rechts werd hoog in de hoek geschoten deelnemers na afloop een fraaie herinen ondanks dat er drie spelers en nering in ontvangst kunnen nemen.
keeper Bram Puls op de lijn stonden, Bovendien zijn er vele extra prijzen
verdween de bal toch nog in het doel. voor de eerst aankomenden, terwijl
T.Z.B, probeerde nog wel iets terug te alle deelnemers meeloten naar leuke
doen maar meer zat er voor de boys prijzen in een gratis tombola.
Gelopen kan worden over 2!/2, 5, 10 en
niet in.
21 km. Inschrijfgeld: 2l/i en 5 km.
jeugd t/m 14 jaar ƒ2,50; ouderen
ZANDVOORT - Uit een kledingszaak ƒ 4,-; 10 km: alle leeftijden f 4.-: 21
in de Haltestraat werd een nertsmantel km: alle leeftijden ƒ5,—.
met een waarde van ƒ 13.000,— gesto- De start is om 11.00 uur. Ingeschreven
len. Deze mantel is waarschijnlijk ge- kan worden vanaf 9.30 uur in de
stolen door twee buitenlanders, die clubhuizen van de IJmondtrekkers achzich rond de tijd van de diefstal in de ter de tennisbanen aan de Heerenduinkledingzaak ophielden. Na hun vertrek weg te IJmuiden. Er is een kantine en
kwam de vermissing aan het licht.
aparte dames- en herenkleedruimte
aanwezig.

The Lions in degrad
WEER EEN
VERLOREN WEDSTRIJD
Good Old Fred Boom geconcentreerd in de verdediging.
ZANDVOORT • Lions heeft geen einde
kunnen maken aan een reeks nederlagcn, waardoor men verder in degradaticzorgen is gekomen. Het Groningse
Celeritas bleef het Zandvoortse team
met 78-114 de baas, na een 34-46 ruststand.

SC Hong Kong aan
HILLEGOM - S.C. Hong Kong Zandvoort is er in geslaagd om de vier punten
achterstand op Eurotex van enkele wekcn geleden volledig weg te werken.
Eurotex maakte enige misstappen, terwijl S.C. Hong Kong met 6-4 van
Brandweer won. Door deze onlwikkeling staat S.C. Hong Kong bovenaan in
de interregionale zaalvoetbalcompetitie.
S.C. Hong Kong kwam in de wedstrijd
tegen Brandweer, ondanks het ontbrekcn van enige spelers, tot goed zaalvoetbal. In de eerste helft "vist het door
doelpunten van twee maal Chris Jongbloed en Pieter Keur een 3-0 voorsprong te nemen.

Keur, Ed Vastenhouv en Eddy Steffers
voor twee strafminuten weggezonden.
Invaller-doelman Bert Leijenhorst jr.
stopte een strafschop, doch kon met
verhinderen dat Brandweer tot 6-4
ophaalde. Meer zat er voor Brandweer,
dat ook nog in de laatste seconde een
strafschop misten, niet in.

Nihot

Wederom leed Nihot een kleine nederlaag. Koploper Blauw-Wit '80 kwam
met 4-3 goed weg tegen de Zandvoorters. Nihot keek in een kort tijdsbestek
tegen een 3-0 achterstand aan, maar
kwam evcnsnel terug tot 3-2, door
doelpunten van Raymond Keuning en
Nadat Brandweer in de tweede helft John van der Zeijs.
had tegengescoord, was het S.C. Hong
Kong, dat de score opvoerde naar 6-1. Na de doelwisseling ging Nihot volop in
Pieter Keur (2x) en Fred Boom zorg- de aanval. En als zo vaak viel er een
den voor de doelpunten. Hong Kong doelpunt aan de andere kant. Even
vatte de strijd toen wat te gemakkelijk later bracht Nihot, via een doelpunt
op. Kort achter elkaar werden Pieter van, Jos Stokman (4-3) de spanning

weer volledig terug In de slotfase
kregiMi de badgasten nog wel enige
kansen op de gelijkmaker, maar ook in
de/,e wedstrijd zat hel met erg mee.

Plumbers
Het dooi Plumbers georganiseerde
laalvoelhiiltoernooi m de Van Pagcesporlhal is een overwinning gewoiden
voor TZB. In een zaal met kleinere
afmetingen en enigszins aangepaste
spelregels is dit toernooi zeker een
succes geworden. Zes teams streden
om de bovenste plaats, waarbij, zoals
reeds genoemd, TZB als winnaar uit de
bus kwam. Het geheel werd opgeluisterd met een leuke dames-zaalvoetbalwedstrijd tussen Zandvoort Noord en
Plumbers. Plumbers zegevierde met
6-2.
De uitslag van het toernooi was: 1.
TZB, 2. Politie, 3. Blocmeiimagazijn J.
Bluijs, 4. Plumbers, 5. Zandvoort
Noord, 6. Nachtuil.

de mogelijkheid op een goed resultaat
leek weer haalbaar. Met een knap
schot bouwde Celeritas echter de voorsprong weer uit naar tien punten. Lions
gaf zich nog steeds niet gewonnen en
met een man to man over het hele veld
trachtte Lions in de slotfase alsnog aan
een nederlaag te ontsnappen. WederNa het beginsignaal van de scheidsrech- om werd de achterstand drie punten,
ters, ontwikkelde zich een gelijk op- maar verder liet Celeritas het niet
gaand duel. Met de basis gebr. Mack- komen. De op vakantie zijnde routinier
nack. Maarten Paap, Pim Schön en Frans Stiphout werd in deze fase toch
Peter Bos, was het Lions, dat steeds wel gemist.
iets meor voorlag maar geen gat kon
slaan. Steeds weer zorgde Celeritas Bijtijds zagen de Groningers het gevaar
voor evenwicht en na vijf minuten was naderen en met enige goede aktics
de stand 10-10. Vijf minuten later was zetten zij de Lions op een onoverbruger nog geen verschil, 18-18. Een iets bare achterstand. Na een goede kombeter spelend Celeritas, maar een petitiestart is Lions ver teruggevallen
vechtlustig Lions. In het tweede ge- en de komende drie wedstrijden tegen
deelte vars de eerste helft miste Lions mede-degradatiekandidaten
moeten
wat scoringskansjes en de rcbounds dan ook gewonnen worden om niet
waren ook voor Celeritas. De Gronin- verder af Ie glijden.
gers maakten hiervan direkt gebruik en
liepen van Lions weg, via 22-25 naar De stand is: Noordkop 21-42; Orca's
28-40. Lions probeerde wel. maar leek 20-36; Akrides 20-32; ASVU 20-32;
niet bij machte om de achterstand weg Leiden Trotters 21-28; De Germaan
te werken, ruststand 34-46.
20-24; Groningen 20-18; Cangcroes 2016; Celeritas 21-16; Zaandam 21-16;
Nu de basketwisseling startte Lions fel. Arnhemia Eagles 21-14; The Lions
De twaalf punten achterstand werden 21-12; DSS 20-10; Ymir 20-10; Anquilsnel teruggebracht naar drie punten en la 21-10; Achilles 19-8.

lemse nog terug, maar verder het ZVM
het niet komen en behaalde een dik
verdiende overwinning.
Doelpunten van: Tnius Drayer 4,
Astrid Molenaar 3, Erna Duker 2,
Annie Trouw 2, Janneke Bol 1.

Scoutingloop
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RGSCHLOSS
IN WEGWERP
VERPAKKING

MIDDELFUN
HALFLITERBLIK

EXTRA
WASVERZACHTER
met zo 'n lekkere frisse geur
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SPECIAAL VOOR FUNE
EN WITTE WEEFSELS

GROOT PAK liefst 1150 gram

LOVERS
OLA USBONBONS
doosje inhoud 10 stuks

HEREN
OVERHEMD
lange mouw,
met moderne
smalle boord.
Uni-kleuren.

Buis: 18 mm 0,
v*rzinkt plntic
arm ligger.
Doek: gestreept
uni kleur.

FRAAI GEDECOREERDE
nangen«iam
koel, in <Jc winter
weldadiy wiirm

25.50

PEDAALEMMER

DEIFTSBIAUW UNICA STOELEN
STUNT
PRUS
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VEILING BIJ WATERDRINKER EEN DORPSFEiST

Lijndenaar Rob Meekel
zingt voor alternatieve
elfstedentocht

"Eenmaal, andermaal, nou komt 'r
nog wat van? Verkocht!!!
tff

ZANDVOORT - Wat zou Zandvoort moeten beginnen zonder Veilinggebouw „De Witte Zwaan?"
Zonder de losse handel van Simon
Waterdrinker", maar helemaal,
veronderstel eens, dat er geen geen
veiiing meer zou wordengehouden?
Een echte Zandvoorter „Mot-crniet-an denken" aldus één van de
enthousiaste kijkers op één van de
kijkdagen die voorafgaan aan de
echte veilingdag.
Want een veiling bij Waterdrinker,
dat is een feest, dat je niet licht
vergeet.

ja dat is de kunst, een kunst die Simon
machtig is, zo op het eerste gezicht.

wel

KlJKOagen

Je moet zeker wat verder kijken dan je
neus lang is, ook op de kijkdag, want
als je de openingstijden niet goed hebt
gelezen kijk je tegen een gesloten deur,
waar een bordje kond doet „Ik ben
effe eten, en zo terug".
De kijkdagen van afgelopen week werden druk bezocht, want het beloofde
een mooie veiling te worden. „Eén
inboedel door sterfgeval, één door
vertrek naar Afrika, en een faillissementje, mens dat is pas handel" glundert Waterdrinker, terwijl hij het druk
Eigenlijk begint het al dagen van tevo- heeft met begroeten van zijn toekomren, wanneer de oudste van de gebroe- stige klanten.
ders, Simon, de hele handel eens beziet, nummert; wat los goed in een doos De „kijkers", de niet zo serieuzen dus,
kwakt, en nooit vergeet dat zelfs bij de neuzen maar wat doelloos rond. Neen,
meest uiteenlopende spullen in zo'n dan de echte kopers, die haal je er
doos, er wel een „echt stukkie edel meteen al uit want die komen gewapend met bloknote en pen, en noteren
moet zitten".
Simon Waterdrinker is niet zomaar een de nummers van de waren waar ze
veilingmeester, neen Simon heeft een belangstelling voor hebben.
open oog voor zijn handel. „Edel- en De belangstelling is net zo gevarieerd
onedel, ik verkoop het allemaal, maar als de handel, want naast een ouderje moet het wel leuk houden" is hij van wetse potkachel, (overblijfsel uit de
hongerwinter?) staat een gloednieuwe
*mening.
koelkast, broederlijk naast een zelfde
exemplaar maar het verschil in bouwDaarom ook zit er in één doos, inhou- jaar is zeker vijftien.
dende: „Een afgebrande dikke kaars
met een vergaan „prettige Kerstdagen", een afgedankte spons, (onedel), Lampen zijn er te kust en te keur, een
een antiek, lichtelijk gedeukt strijk- hele groep beelden (afkomstig uit failisboutje, plus een gloednieuwe meng- sement), naast dozen met aardewerk.
Icraan (de laatste twe vallen onder het Een antieke vaas, naast een beschuitbegrip edel). „Een mens moet verder bus plus kandelaar, als je wat nodig
kijken dan zijn neus lang is, en ontdek- hebt, kijk maar eens goed het zit er vast
ken dat er heus wel wat goeds bij zit". wel tussen. Blikvanger lijkt een antieUitgaande van dit principe, ontdek je ke? (ca. 60 jaar oud) secrétaire, een
dan op een kijkdag inderdaad veel edel gave, oude stoel, een wandmeubel,
-tussen het onedel, maar de wijze van maar er is ook een aftandse grasmaai•net hele zaakje bundelen en verkopen, machine, zonnestoelen, buitentafels,

Programma Ned.
Ver. van
Huisvrouwen
ZANDVOORT - Het programma voo
februari van de Nederlandse Vereni
ging van Huisvrouwen begon op dri
februari. Door de leden werd een
bezoek gebracht aan de edelsteenslij
perij De Krekel.
Vanmorgen, donderdag, is de museum
club gestart onder leiding van de nee
* Kooy.
• T»r» 10 februari wordt de algemen
eCH-,

NU VERKRIJGBAAR

Vivat brood
Zonder fabrieksgist of
chemicaliën:
- een goede ontsluiting va1 hei deeg
- een verhoging van de biql'gische
voedingswaarde van hetjee9
- een volkomen natuurlijft>r°od.

Volkomen natuu'ijk proces:
.
-

natuurlijke gisting m' desem
in de molen met wiö gemalen meel
langzaam draaiend molenstenen
biologisch volkornrneel ">et de
kiempjes.
/

- - -J-—-•» oohnnHon in r«'»"

raat ?i Die Reakse" in Haarlem, aan
vang 14.00 uur. Op 19 februari gaan é
dames opnieuw naar het Frans Hal
Museum om de tentoonstelling „zil
ver" te zien.
Het vogelrampenfonds staat in de be
langstelling op dinsdag 17 februari, ei
wordt dan een lezing met dia's ver
toond, terwijl ook achter de schermen
van deze instelling een kijkje genome
kan worden.
Terwijl op iedere donderdagmiddag in
het Gemeenschapshuis spelletjes worden gedaan, wordt door maand beslcv
ten op 20 februari met een gezamenlij
ke chineese maaltijd bij Fong Lie in de
Zeestraat. Opgaven tot 15 februari bi
mevrouw Louman, tel. 15405.

Gratis ritjes
ZANDVOORT - Door een taxi-onder| nemer uit de badplaats is de politie
aangifte gedaan van oplichting. Een
passagier had een schuld van ƒ 4.400,—
niet voldaan. Veel ritjes maar nimmer
betaald dus.

Inbraak
ZANDVOORT - Na het doorknippen
van de hangsloten bij een bouwloods
aan de Linnaeusstraat kwam men binnen. Een afkort/verstekzaag werd
meegenomen die een waarde had van
ƒ 2.500,-.

VIVAT BROOD:
.smakelijk,, voedzaam, uiterst licht
verteerbaar, natuurlijk brood.

Aanlevering op maandag en
donderdag om 15.30 uur.
Drogisterij

MOERENBURG
Haltestraat8. Zandvoort

Naamsverandering
Zojuist heb ik vernomen dat het
Comité viering Koninginnedag-Bevrijtlingsdag van naam is veranderd.
Het heet nu: Comité Viering Nationale Feestdagen. Met ingang van 6
februari kan correcpondentie gericht worden aan het comité afdeling onderwijs en personeelszaken
van het Raadhuis, Raadhuisplein 4
in Zandvoort. Tel: 14841. O ja, de
postcode is: 2042 LR. Het is maar
dat U het weet.

Afgelopen zomer is de song opgenomen met begeleiding van de Hobo
Stringband. Het is een lekker m het
gehoor liggend plaatje, een beetje in
country-stijl. Muziek en teks! zijn
dus van Rob Meekel. De solisten
zijn Leen Mulder, viool / mandoline
en Peng 0ffe. drums.

Dit is • vertaald • hel eerste couplet
van een liedje dat de Lijndenaar Rob
Meekel mrnakte over de Alternatieve
Elfstedentocht die jaarlijks wordt
verreden in Onlii in Finland. Ook dit
jaar zal dat evenement eind februari
weer plaatsvinden. Rob Meekel is
zanger-gitarist die regelmatig optreedt in de Zandvoonse club Moustache. De song die Rob Meekel
.schreef is nu verschenen op een
plaatje. De opbrengst van de plaat,
die ƒ 7,50 kost, komt ten goede aan
de stichting Alternatieve Elfstedcntocht.

Ook dit jaar zal Rolt Meekel weer
naar Finland afreizen om mee te
doen aan de Alternatieve Kistedentocht, die dit jaar een bijzonder
feestelijk karakter krijgt omdat in die
perioïic Oulu 365 jaar bestaat. Duurdoor organiseert de gemeente daar
lal van evenementen. Normaal belaalt de stichting dat, maar nu betaalt
de gemeente dus mee. Grote sponsor
van hel evenement is l-innair die
reductie geeft op de tickets.

Rob Meekel kwam tot het schrijven
van de song ,,I love you Oulu" toen
hij vorig jaar met vakantie in Finland
was. Hij had zijn gitaar bij zich en
schreef toen de muziek en tekst van
deze song die zijn ervaringen weergeeft van de Alternatieve Elfstedentochi. Tijdens de prijsuitreiking kon
hij hel liedje al ten gehore brengen en
later werd het ook uitgezonden over
de Finse radio en televisie.
Simon Waterdrinker in de rol die hem op het lijf geschreven is, namelijk veilingmeester.

In de morgenuren worden de nummers
11/m 300 geveild, in de middag zullen
de nummers 300 t / m 600 van de beurt
komen. Zo staat het geschreven, en zo
One man show
gebeurt het ook.
Donderdagmorgen vroeg al komen de Geassisteerd door deurwaarder Vertoekomstige kopers in groten getale hoeven, bereikt de show van Simon
naar het veilinggebouw. De kleine Waterdrinker ongekende hoogten.
ruimte is binnen de kortste tijd propvol Zoals altijd in de familiezaak Wateren voor de laatkomers blijven alleen de drinker, zijn ook voor vandaag de
taken verdeeld. Zwager Willem van
staanplaatsen achterin over.
der Sloot zorgt die dag voor „Zomerlust", terwijl de broers Benno en Jaap
een handje helpen op de veiling.
„Je moet zo rekenen: het is voor het
dorp een attraktie, en dan moet je ook
zorgen dat het er één wordt," zegt
Simon dagen later, wanneer zijn veilinghal weer praktisch leeg is.
Soms is de sfeer zo goed, en het gelach
zo luid dat de mensen vergeten waarvoor ze gekomen zijn. „Meid pas op,
dat is jouw handel, daarvoor zit je hier
toch" waarschuwt een vriendin wanneer er een keukenkastje, al te rap,
bijna door een ander wordt gekocht.
Ze is er met haar handopsteken net op
tijd bij, en wordt eigenaresse van een
fraai keukenkastje voor een tientje.
Dat er nog 26% veilingkosten, bijkomen is haar bekend en ook dat ze zelf
moet zien hoe ze het thuis krijgt.
„Wij helpen natuurlijk de mensen die
het zelf niet kunnen, service van de
zaak. Wel reken ik transportkosten
want die wagen van ons loopt nog
steeds niet op water," vertelt de veilingmeester. Maar dan moeten het wel
grote stukken zijn, en niet een schoolbord dat voor twee gulden van eigenaar
verandert, of het „best eikehouten
tafeltje, waarvan het blad wat los zit".
„Wie biedt vijf gulden?", en in één
adem doorgaand wanneer het blad van
het best eiken tafeltje plotseling uit drie
losse plankjes blijkt te bestaan „Zie je
Kijkdag in Veilinggebouw De Witte Zwaan, de toekomstige klanten worden door de veilingmeester ontvangen. nou wel, echt eiken, om te controleren
Zorgvuldig worden de nummers genoteerd wan de artikelen waarvoor men belangstelling heeft.
leveren wij de deeltjes d'r los bij". Het
(Advertenties)

Het is vroeg in de morgen
op een winderige zaterdag
het geluid van een schot vertelt me
dal ik op weg ben.
Sneciiwvelden rondom me
de wind recht in mijn gezicht
W graden of meer onder nul
ik schaats in de race.

dozen en dozen met vergeelde boeken.
Kopjes met en zonder oor, bundels
dekens etc. etc. etc.

Tijdens de periode dat de Nederlanders er zijn wordt een Hollandse
week in Oulu georganiseerd. De
alternatieve elfstedentocht zal worden gehouden op zaterdag 28 f ebruari. Inlichtingen zijn te krijgen bij
het bureau Finnevent, Herculcsstraat
134, Amsterdam, tel. 020-797110.
Daar is ook hel plaatje te bestellen.
Men kan ook in het bezit komen van
de plaat door ƒ 7,50 over te maken
op de rekening van de Stichting bij
de Banquc des Pays Bas, nr.
63.36.56.423.

Foto Europress

publiek lacht, en weg is het tafeltje.
Tempo, tempo, daar moet een veilingmeester het van hebben, en wanneer
sommige artikelen te hoog zijn ingezet
en de respons dus niet groot is, wordt
het bod direct al veel lager. „Vijf
gulden voor die stoel, een beste stoel,
kun je mee in de zon". Het blijft stil.
„Niet in de zon, nou dan een riks om te
zitten", het stoeltje gaat weg voor
ƒ 5,50.

Hoogtepunt
In de middaguren is men aangeland bij
het veilen van de grotere stukken.
Boeiend wordt het biedspel bij de
secrétaire die het hoogste bedrag van
de dag oplevert, namelijk ruim elfhoncjerd gulden.
De dozen met boeken zijn dan al lang
weg, evenals de grotere kasten, tuinstoelen etc. Het publiek is in nog
groteren getaie aanwezig en amuseert
zich kostelijk met de samenspraak van
de broers. Zo wordt er bijvoorbeeld
een zogenaamde roklamp geveild.
Wanneer Benno de lamp goed laat zien
aan de kopers, krijgt hij het advies van
zijn broer nu een keertje niet onder de
rok te kijken. Trouw aan het gegeven
„er moet amusement aan vast zitten"
worden ook de laatste stukken onder
de hamer gebracht. Het publiek geniet
met volle teugen.
Omstreeks vier uur begint de uittocht
van de kopers. Wat gedragen kan
worden wordt alvast meegenomen, de
grotere stukken worden de komende
dagen opgehaald.
Intens tevreden overziet Simon Waterdrinker aan het eind van de dag zijn
veilinggebouw, en kan constateren,
,,op naar een volgende keer, want alles
is weg".

Margreet Ates

Huomenta, huomenta

Jazzconcert op zondagmiddag
ZANDVOORT - De solist dfc zondagmiddag 8 februari in Pourquoi optreedt
is Bert de Kort (cornet).
Dit seizoen wordt een serie zondagmiddag-jazzconcerten gegeven die beginnen om 15.00 uur en duren tot 19.00
uur in Club Pourquoi in de Kerkstraat.
Het is geen vereniging, of stichting, dus
een bijdrage in de vorm van een
lidmaatschap of contributie wordt niet
verlangd. Wel vraagt men een toeganpsprijs van ƒ 5,— per persoon om

de jazzconcerten mogelijk te maken
Het huisorkest is het bekende Hsn:
Keune kwartet dat bestaat uit pianis'
Hans Keune, Thijmen Hoogwerf, gi
taar, Henk Kooger bas en Joop Koogei
drums.
Voor een „miniem" prijsje wordt eer
jazz-hap geserveerd, na afloop van hè'
concert. Degene die wenst te blijver
kan dan gezellig aan tafel schuiven me
de jazz-musici, aldus gastheer Ro\
Thijs van Pourquoi.

NIEUWE ONDERSCHEIDING CARNAVALSVERENIGING

Bakker van der Werff:
eerste Nestor "
ZANDVOORT - „Een grote verrassing,
ja, dat wel" geeft bakker Van der Werff
toe, wanneer er gesproken wordt over
de uitreiking van de oorkonde en versiersclen door Prins Bobo den Ursten
aan hem zaterdagavond in hotel Keur
(Club Perroquet), waarbij hy benoemd
werd tot de eerste nestor van Zandvoort.
..Ik dacht dat er bij Wim op het
Gasthuisplein een feestje was, want
anders was ik niet gekomen. Maar dat
wisten ze natuurlijk wel, toen wij van
daar naar Keur gingen, had ik nog niks
in de gaten, maar ik vond het wel leuk,
ja dat wel", zegt Van der Werff senior
op dinsdagmorgen in de bakkerij. ,,Ja,
het was een groot feest, en eigenlijk
best gezellig", geeft hij wat aarzelend
toe. maar later kan hij toch best lachen
om de huissteek die hij kreeg, en de
hele familie die er was, allemaal getooid met zo een grote .,W".

Prins Carnaval
Eigenlijk houdt hij niet zo van carnaval. maar het feest dat in Perroquet
uitgroeide tot een ware happening, ja
dat had hij toch niet graag willen
missen. Na afloop van de huldiging
werd hem in de Club een huissteek en
een mand met broodjes en krentenbollen overhandigd, en het uitdelen van de
krentenbollen en broodjes aan de deelnemers van de polonaise heeft hij graag
gedaan.
Ja, die Bobo verkondigde allemaal
malligheid, maar veel dingen had hij
wel goed. Ik ben jaren lid van de raad
geweest, wel 25 jaar en van de kerkeraad, schoolbesturen en de handelsver-

eniging, ik ben wel meer gehuldigd,
maar deze keer was wel bijzonder".

Bakkerij Kerkstraat
Bakkerij Van der Werff is een begrip in
Zandvoort. Niet voor niets staat er
trots achter „sinds 1746" en het 175,
200 en 225-jarig bestaan heeft Van der
Werff Sr. dan ook meegemaakt.
Vroeger was de bakkerij gevestigd in
de Kerkstraat, in 1934 begon hij als
zelfstandig bakker op het Gasthuisplein.
Door Club Perroquet was ook een
geschenk aangeboden, namelijk een
toto van de bakkerij in de Kerkstraat
uit het begin van deze eeuw, maar wel
de achterzijde. Praeses Hans Visser
van Perroquet kreeg het zatcrdagmorgen spaans benauwd toen hij moest
horen, dat de foto, clie hij tezamen met
de heer Bakels uit diens archief had
gezocht, en waarvan een afdruk zou
worden gemaakt, die heslist zaterdagmorgen in Zandvwrt zou zijn, niet was
aangekomen.
In allerijl werd opnieuw het archief van
fotohandel Bakels doorzocht op zoek
naar een andere foto. ,,Gelukkig vonden wij een foto van de achterzijde, en
omdat veel mensen vroeger even
..achterom" kwamen, hebben wij die
gegeven. Dinsdag komt dan eindelijk
de foto aan die wij besteld hadden, dus
is alles (och nog goed terecht gckomen" vertelt Visser. (Van de glasplaatnegatieven kan slechts op enkele plaatsen in Nederland een kopie worden
gemaakt, vandaar de onstane vcrtraging. red.(.

Van vader op zoon
Willem van der Werff die op l januari

1904 in Zandvoort werd geboren en
wiens familie het ambacht „bakker"
altijd heeft uitgeoefend vindt het een
doodnormale zaak dat hij ook in slechte winters, het brood aan huis bezorgd.
Hij doet het nog graag, en iedere dag,
zes dagen per week, kan men hem
vinden met zijn bakkerskar in het
centrum. Dat zijn beide zoons, en ook
zijn dochter, bakkerijen in het dorp
hebben, is voor hem niet verbazingwekkend, „ze vinden het toch een leuk
beroep, dus waarom zouden ze het niet
doen", is zijn commentaar.
Wanneer men nu klakkeloos zou aannemen dat bakker Van der Werff. die
zijn hele leven (behalve de mobilisatie)
in Zandvoort heeft gewoond, ook in
Zandvoort naar school is gegaan, komt
bedrogen uit. „Ik ben in Haarlem
schoolgcgaan, net als mijn hele familie.
Mijn vader was ook al wethouder, en
was het niet eens met een beslissing van
de gemeenteraad. He! was een echte
schoolstrijd, en van de ene dag op de
andere dag zijn wij. de hele familie,
neven, nichten, allemaal zo'n twintig
man naar Haarlem school gegaan. Ja,
je moet een Van der Werff niet vertellen wat hij doen moet", zegt hij zeer
zelfbewust.
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Dat lijk! een beetje moeilijk. Daarom
heeft de hele familie ook in het complot
gezeten, want vader ronduit vertellen
dat hu naar Keur moest om een onderscheiding in ontvangstc te nemen, nou
nee, dat was niet gelukt. Vandaar de
kleine familicsamcnzwering, waar ze nu Deze oorkonde werd zaterdagavond door Bobo den Ursten uitgereikt aan W. var
allemaal plezier in hebben, terwijl de der Werff sr. voor zijn verdiensten als Zandvoorter. ,,Nestor van Zandvoort" ionderscheiding en oorkonde door vader een onderscheiding die door de carnavalsvereniging De Scharrt-koppen in c/<
zeer op prijs worden gesteld, en daar toekomst jaarlijks zal worden uitgereikt. Het erelidmaatschap van de vereniging
was het toch allemaal om begonnen. 'geeft recht op gratis entree op alle festiviteiten die deze vereniging organiseert.
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RINKO RENAULT

op MAANDAG

Een ffiiaalbedrijf met een ruim
gesorteerde en overzichtelijk opgezette
doe-het-zelf-supermarkt zoekt voor haar
vestiging m AMSTERDAM-N.
Ydoornlaan 26l

WiNKELCHEF

16 FEBRUAR11981 naar

te ZANDVOORT
Tel. 02507 -1 23 23 of 1 24 24.
Van 9 t/m 13 februari a.s.

W.G. BOSS

Gemeubileerde
flat te huur

rromaerie

Voor alle merken

Leeftijd 20-25 jaar.
Een opleiding op LTS-niveau is gewenst.
Voor verdere inlichtingen of afspraken
kunt u bellen naar ons hoofdkantoor in
Hoofddorp. Graftermeerstraat 28.
telefoon 02503-17073 even vragen naar
dhr. Groen. Na 19.00 uur telefoon
02503-30194.

hoorapparaten
Alfa soorten batterijen
en snoertjes, ook voor
ziekenfonds.

G.Janssen
Gedipt, audicien
Binnenweg 92,
tel. 286963. tst. 4
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SPECIALITEITEN

ECHTE OUDE GOUDSE
KAAS

5,95
FARMER-SALADE
2,45
ZALM-SALADE
3,45

meesterschilder

INTERIEUR-AFWERKING
Specialist in Bekaert NAADLOOS
wandtextiel.
Diverse behangkollekiies
Schoiiwtjeslaan 14ARD - Haarlem
Tel. 023-32 49 83

Qavan
Basko^Zamp:

500 gram.

Grote sortering
antieke
bocrenhangklukkcn
o.a. haantjes, bloemen harp.slingers.

KENGEN
ANTIEK

200 gram

i.v.m. verhuizing.

RijksstruatweK 75
Sassenheim.

200 gram

Wegens vakantie gesloten
van 15 tot 22 februari

LOODGIETERSBEDRIJF

P. VERSTERRE

VERSTEEGE

Installateur van gas, water en
centrale verwarming

ZANDVOORT 02507 • 12345

DAKBEDEKKING
Amstellaan 3 - Heemstede
Telefoon 023-281918
U belt - wij komen

T£L:3I36

KERKSTR.2Ö

Adverteren is
laten weten
RESTAURANT

Zeestraat 41, Zantvoort
Jansstraat 44, Haarlem
Tel. 023-322609
is bijna 10 jaar gevestigd.

apart speciaal fondue-restauran l
tot 45 personen.

speciaal wïntermenu

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
u w receptie en party.

- goulash-soep stokbrood
- gemixte grillplaat 3 sorten vlees, saus en aardappelpuree
- palacinka warm flensje met koude roomvulling

f 14,50
Dit menu hebben wij alléén in Zandvoon.
Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken.
Wij zijn de gehele week geopend.
Voor reserveren:
Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur.
A.s. vrijdag en zaterdag 6 en 7 februari
BALKAN VOLKSMUZIEK (UVF) in Haarlem.

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-31 70 58

IcentÖ
Bowlen, borrelen, dansen en dineren in die
sfeervolle bowling 'De Boerderij' m
Heemskerk Van sukses verzekerde
kombmaties voor personeelsfeesten
bruiloften recepties en ]ubilea
n
vri|d<ig t-n
/dteidag.ivond
dansen en cl-np
dansan!
• Elke/oncl.ig
cianbcn van 17 00
uur lot 23 00 uur
• Levende mu/ttrk

OPENHAARDHOUT
Alleen bij:

Vri|burglaan 1 -3
Heemskerk
Tel: 02510-37801

HAARLEMS
HARDHOUT BV

W

J.JMBM

Elke werkdag van
halfnegen tol halteen
en van halltwee (ot
halfzes geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19 0021.00 uur
en zaterdags van
10.00- 12.00uur.
U bent welkom.

Ürf

FORDOTO

Camplaan 7,
Heemstede

ZANDVOORT
Ampèrestraat 10
(naast Colpitt)
Tel. 02507-i 69 25.
b.g.g.13242
Ford varkoop en
.service.

Functionele foundation

Ook voor diverse
merken inruilauto 's.

TE KOOP

OPENHAARDBLOKKEN

grote maat leren jas,
filmcamera met toebehoren, diepvrieskist.
Tel. 02977-20709.

Gebr. Sweers, Hoveniersbedrijf, boomrooibedrijf.
Hoofddorp.
Voor particulieren en tedrijven.
Tel. 023-284894. b.g g.
28204301338608.

LAAT ONS PRIJS OPGEVEN VOOR

Particulieren zowel als overheidsinstanties.
• Grondtransport • Egaliseerwerk
• Rioleringswerk • Sportvelden aanleg
• Wegenaanleg • Bouwrijp maken terreinen
WIJ ZIJN EEN ERKENT N.V.O.B. BEDRIJF

TE KOOP
AANGEBODEN
landhuizen, villa's, herenhuizen
middenstandswoninger. flats,
bedrijfspanden te Haar^m,
Heemstede, Bloemendaate.o.

HOOFDDORP
VERHUUR VAN
• Caterpiller Buldozers
i Volvo-dumpers • Kockumdumpers
• Caterpiller hydrokranen

PALACE HOTEL ZANDVOORT

HANDWERK

eiken tafels

de ridder & strijbis bv

Wij moken ze voor u
Zie ome
ntctjwc coftccttt'
Schaghclstraat 27
Haaftem
telefoon 023-327019

R ZELF
[ HQUTHANDEL C. MOQU B.V.

Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 ie Heemstede Tel 023 288560'

te koop/tc huur

circa 4.000 m^ nieuwbouw
opslagruimte
• laad- en losperrons
• vrije hoogte circa
6 meter
• verwarming - verlichting

| Wdndplatcn. triplex, board, spddiipld.ii, l,ii
WiJFKJkUlkll'llüls,

Dagelijks worden vele door onze kwekers aangevoerde bloemen en planten geveild.
Na het veilen dienen ze over de wagens van de kopers te worden gedistribueerd.
Voor dil werk zoeken wij enkele

VERDELERS

]
PUlSLAAfM 5. TEL 244609
j Meubelpanelen, geplastificeerde
\
panelen en edelhoutsoorten
|
TEAK DEURPLATEIM
lllll.Mjr

vouw'ükjub Hlf'Fiit'ntssystmjm pl.mkilr.iijcr,.
Irdl-hekjet. Alle soorten lijnifn, klein ipcr
wJrrr)
Verf
LouwuMluufiMi,
c(lt;lliri(!i;r,
binncndi'utori. s.ilouiKlcuii'ii, ijcrciMlsclKip

AALSMEER
U- VBA i_,fvn
H ImM ii hc! (

• verhard builenterrein

[ Kortom zoveel mogelijk voor de DOE HET
i
ZELVER
l

!
l

KOOIJMANS

BOUWENS HOTELS

Beh. ook voor verzorgings/bejaardentehuizen. Beh. opafspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.

lllhllMI

voor koopavond en zaterdag.
Minimaal 18|aar.
Inl. bi) de bedrijfsleider
02977-25699.

H. LANSER

Zeeweg 3. Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong,
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid
's Maandags gesloten.

1311

jaar. alsmede oen

part-time KASSIÊR(E)

BOUWLUSTBV

Tel. 023-37 53 81 /
31 41 07
2m'v.a. f 190.thuisgebracht.

l
l
l
,

17-21

Droog, nandgekloofd

Hestaoraift
„Gbalêfc Het Witte Hals"

IwtJlk

WINKELVERZQRGER

HOOFDDORP

SPECIALITEITEN

Telefoon
02507-13871

Cunp Gaine, Ideale
pasvorm. Extra steun door
toepassing van zwaar elastiek
en mooie, sterke stof.
Met •djusta-band-systecm:
makkelijk ventelbaar. dus
altijd pauend. In twee
lengtes en drie heupmaten in
huidklcur. Ook als pantyslip
verkrijgbaar. Er is ook een
model, speciaal voor
buikfiguren.

VAN
DER ZEE

DUBROVNIK

Daarom hebben wij voor u vanaf heden een
(van maandag t/m vrijdag)

RESTAURANT

JAC. HERMANS PRIJS-SLAG
filiaal AALSMEER zoekt een

Verkrijgbaar bij:

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

JACK
HOUSE
Specialïteiten-restaurani met een
Gen. Cronjcsiraal 14 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 26 53 33

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

Do.koopavond.

AHtjfddfj t> geopend 101 h uut s Mtijiuldtj s
gesloten s Middags v«»n 12 30 l 30 uur yesloten

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevradgd door

J. D. MUIS
Zandvoortsoloan 325 - Bentvold/post Aerdenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 ol 12 31 23).
Reeds meer dan 25 ja;ir ben ik inkoper voor meerdere
fdken, voor particulieren en voot export, en /ouk tioot
lopend te koop tepen beslis» 'joude prijzen' grote en kleine
wereldcollecties, landencollecties, verzdmelinyen Neder
land en Overzeese Ri)kbdelen, goede losse zegels, setiub
en<jros en partijen
Geen object is te groot Er vvo'dt contant betddld
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

MENS

»

IV-VBA is reuma leirilwl
(xxle(jit)Ci(Kvcxjiwou
Octun/p! en Iwi auutul

Hel werk kan zowel parttime als
fulltime gedaan worden door mannen
of vrouwen van 18 jaar en ouder.
Een speciale vakopleiding is niel
vereist. Wel bestaat voorkeur voor
sollicitanten, die in de branche
werkzaam zijn geweest en/ol luinbouwopleidmg hebben genoten. De
workti|den ?i|n voor parttimers van
6 30-12 30 uur dr voor fulllimers van
6 30-15 30 uur ot 7.30-16.30 uur
Een goede beheersing van de nedei
landse taal is beslibl vereist

Wij vragen tevens enkele medewerkers, die begeleidmgswerkzaamheden gaan verrichten bi| de

AVONO/NACHTAANVOER
De werktijden liggen wisselend tussen16.00 uur en 7 00 uur, ook op zontiagavond
Voor beide tunklies wordt geboden• een goed salaris
• een vakantietoeslag van 7V,%
• 24 dagen vakantie
• gratifikatie
• afstandsvergoeding
Heelt U belangstelling neem dan
persoonlijk ol telefonisch konlakt
op met de afdeling Personeel en
Organisatie, telefoon 02977-34567.
(vragen naar dhr. J. J. Lanser)

B E D R I J F S M A K E L A A R D I J B.V.
Hccrcwcg 231, iiöi BC Lis«.e, Icli-foon ozsz

, Zadclhoff Amsterdam
|makelaars;tm501J

020-766464

diibsclholpliinlbuun 12 publüub 737?
l? ?aünllioll vestigingen m nodcrlantl

M/V

fooi

Ter aanvulling van onze brigade zoeken wij
voor het seizoen 1981 jonge, enthousiaste

* café-restaurant-serveersters
of kelners
* ontbiitserveersters
l
* vakantiehulpen en/of
r
part-time medewerkers(sters)
* hotelreceptionist(e)
A^praken voor een sollicitatiegesprek graag
maten met onze heer F. B. J. Veerman
: Burg. van Fenemaplein 2,
2042 J'A Zandvoon. tel 02507- 72144
toestel 29.

Voorjaar in eigen land
Bent U een van die geluksvogels, die buiten
Het hoogseizoen op vakantie gaan, geniet dan
eens van Uw eigen land
Wij bieden U moderne en comfortabele!
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,
Drenthe) aan het water in een prachtige om
geving. Op het park tevens rest., bar, super
markt, wasserette, verwarmd overd. zwembad
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.
Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.
(Speciale prijzen voor weekend en midweek)
Inlichtingen en reserveringen:

Recreatie-bungalowpark
Ermerzand
Dalerstraat 38B - Erm - Tel. 05915 - 4018.

l
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Open dag Sandra groot succes
ZANDVOORT - Door de huidige
bewoners van het voormalig hotel
Sandra aan de Hogcwcg was zaterdagmiddag de rode loper uitgelegd,
de koffie vers gezel, en appeltaart en
cake gebakken om eventuele belangstellenden te ontvangen.
Dit gastvrije gebaar van de bcwo-

ners tegenover de buurtgenoten is op
zeer grote prijs gesteld, want de
belangstelling was meer dan groot
op deze open dag die door de bewoncrs was georganiseerd.
Door de werkgroep huisvesting
Zandvoorl was op 27 november van

het vorig jaar dit pand gekraakt,
wegens langdurige leegstand. Na
toestemming van de curator van de
failliet verklaarde eigenaar, boogde
werkgroep huisvesting het pand aan
woningzoekenden, in de categorie
één- en tweepersoons huishoudens
aan. Binnen een week was de woon.ruimte verdeeld, en trokken zo'n
negen a tien bewoners in dit uitgewoonde pand.
Dat kraakakties niet altijd negatief
behoeven te verlopen is hier geblekcn, terwijl tevens door de bewoners
het pand bewoonbaar werd gemaakt.

Geslaagd

Geslaai

In de opzet, het pand bewoonbaar
maken voor deze categorie woningzoekenden, zijn de bewoners vollcdig geslaagd. Ziet het huis er van
buiten zeer haveloos uit. van binnen
heeft men met man en macht gewerkt aan het bewoonbaar maken.
Trots lieten de bewoners dan ook
hun kamers zien.
Beneden beschikt men over een
grote gezellige huiskamer voor alle
bewoners, compleet met zithoek,
tafeltennistafel en tv. In de keuken
kunnen aüe bewoners terecht, die is
voor gezamenlijk gebruik (compleet
met wasautomaat weggehaald bij
het grofvuil) de douches werken
weer, dank zij de aansluiting van
gas water en elektra door de gemeente, terwijl op de bovenverdiepingen de kamers van de bewoners

zijn. Naar eigen idee en stijl waren
deze kamers ingericht, waarbij speciaal de kamers met een eigen
..entresol" waar geslapen werd voor
originaliteit een hoog cijfer scoorden.

Bezoek
Deze open dag werd erg druk bezocht. Veel buurtgenoten kwamen
eens een kijkje nemen, waarbij
enkele kleine welkombtgcschenkjcs
hadden meegenomen. Zo was er
een mevrouw die aanbood voor de
gezamenlijke huiskamer gordijnen
te naaien, een aanbod dat in dank
werd aanvaard.
Teleurstelling was er wel bij de
bewoners dat er zo weinig belangstelling was van de zijde van de
gemeente op deze dag. ..Behalve
Peter Ingwersen (CDA) hebben wij
niemand gezien en dat is toch wel
jammer, wij hadden zo graag laten
zien dat wij de zaak serieus ter hand
hebben genomen" aldus één der
bewoners.
Ook bij leden van de werkgroep
huisvesting die uiteraard aanwezig
waren werd de afwezigheid van
raadsleden gevoeld. ..Wij hadden
hen graag laten zien wat voor prachtig pand er nu al jaren leeg staat, en
dat men welicht had kunnen aankopen. Ik vraag mij nu af of dit
onverschilligheid is, of dat men toch
last heeft van gewetensbezwaren"
aldus dit lid van de werkgroep
huisvesting Zandvoort.

Inbraak in woning
ZANDVOORT - Rond het middaguur, afgelopen zondag, is in een woning aan de Brederodestraat een inbraak gepleegd waarbij een videorecorder met vier banden, een antiek
gouden luciferdoosje, een visbestekcassette verzilverd met ivoren heft in een
mahoniehouten doos en ƒ 5.500.—
werden meeegcnomen. De voordeur
bleek geforceerd te zijn en alle kamers
waren doorzocht.

Bloemendaal voelt
niets voor
groot busstation

LIEVER PENDELDIENST

BLOEMENDAAL - Bloemendaal voelt niets voor een
groot busstation en een zesbaansweg in Bloemendaal
aan Zee, aan de kop van de
Zeeweg. Liever houdt men
het iets eenvoudiger, met alleen een wisselplaats, een
keerplaats voor de bus, ter
hoogte van het voetgangersplateau. Iets meer in de richting Zandvoort uit derhalve.

ZANDVOORT EN BLOEMENDAAL

Bovendien zouden het in de
Bloemendaalse visie geen
grote, gesloten bussen moeten zijn die een pendeldienst
gaan onderhouden tussen station Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. Het zou ook
best een soort Jan Plezier
kunnen zijn.

MET JAN PLEZIER TUSSEN
zo'n zesbaans weg zou zijn. De kleinschaligheid van Bloemendaal aan Zee
en de intimiteit zouden verloren gaan.
Er zouden verder moeilijheden ontstaan met de stalling van fietsen, brommers en motoren. „Dan staat binnen
de kortste keren het voetgangersplateau weer vol", voorspelde hij somber.
Verplaatsing van het busstation naar
het voetgangersplateau leek de commissieleden evenwel ook niet ideaal.
„Waar wij een mooi wandelplateau
aanleggen krijg je dan een opéénhoping van verkeer en daar ben ik ook
niet zo gelukkig mee", twijfelde de
heer de Korte (Pvda).
Het ziet er echter niet naar uit dat de
„Bello" die hij uit Bergen terug wilde
halen, al deze zomer gaat rijden. Er
moet eerst nader overleg worden gevoerd met de gemeente Zandvoort, die
de Boulevard Bamaart opnieuw wil
inrichten met een vrije busbaan. En
bovendien moet Bloemendaal wachten
met uitvoering van de werkzaamheden
totdat CRM subsidie heeft toegekend.

van de toegangsweg naar het Helmgat
en uitbreiding van het parkeerterrein
zeker doorgaan. Maar twee nieuwe
afgangen naar het strand en de aanleg
van het nieuwe wandelplateau zullen
naar alle waarschijnlijkheid pas medio
augustus aan de beurt komen.
De subsidie van de provincie is toegezegd, maar merkwaardigerwijs werd de
betreffende brief, gedateerd 28 oktober
1980, pas op 21 januari 1981 bij het
gemeentehuis in Bloemendaal bezorgd.
,,Ik vind 't toch a bloody shame dat je
drie maanden nodig hebt om een brief
de deur uit te krijgen", merkte de heer
De Korte op.
Gevolg is dat de aanvraag om subsidie
bij CRM pas eind januari kon worden
verstuurd en omdat de behandeling
enkele maanden zal duren is het uitgesloten dat per l maart aan het grotere
werk kan worden begonnen. En dat is
de uiterste datum, wil men voor het
seizoen klaar zijn. Werkzaamheden
tijdens het seizoen zijn onmogelijk en
dus zal er pas een begin kunnen worden
gemaakt na de grote vakantie.

De laatste fue van Bloemendaal aan
Zee de
„Zoiets als het busstation in Haarlem, Zomer
' "*"P355'11^ van de wegen, st&at
dat willen we helemaal niet", zo lichtte
voor 1892 genoteerd, maar het is niet
wethouder Van der Ham maandag- Dit voorjaar Zullen alleen verbetering uitgesloten dat het een jaar later wordt.
avond tijdens een commissievergade
ring van publieke werken de plannen
'over afwerking van BLoemendaal aan
"Zee. „Ik heb het ook meermalen in het
gewest gezegd: we moeten het niet op
de conventionele manier doen. Je kunt
,ook kleinere bussen nemen, open bus
sen. In de zomer, als de mensen naar
het strand willen, gaat het prima, en ik
denk dat ze dat ook liever doen dan
weer in een volle, warme bus stappen.

BONT&
LAMSVACHT

't Moet een beetje leuk zijn. Die
dingen leen je voor een maand of vier,
vijf en je zet er werkstudenten op. Op
een wereldtentoonstelling, bij de Efteling, op allerlei andere plaatsen in de
wereld worden zulke open busjes gebruikt om bezoekers snel over korte
afstanden te vervoeren. Ik vind dat je
gewoon creatief moet zijn".

Zesbaans
Eerder
had
wegenbouwspecialist
Kneppers van Publieke werken al afgeschilderd wat een afschuwelijk gezicht

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a
11 Al l \

see

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

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

(Advertentie!
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.DOEALS. j
DE VAKMAN
SCHILDER
BUITEN
MET
SIKKENS

h
Alle Sikkens
produkten voor '
• biutenwerk die •
. de vakman .
gebruikt, staan
bi] ons voor u
• • klaar Wij • •
. gevc-n u gratis
een deskundig
advies.

Triest begin van seizoen
ZANDVOORT - Het lijkt zo langzamerhand wel of de duivel er mee speelt. Vorig seizoen werden verscheidene
eigenaars van strandpaviljoens meerdere malen geconfronteerd met een storm die grote schade aan de
paviljoens aanrichtte. Afgelopen week werd op het strand weer voorzichtig begonnen met het opbouwen van de
paviljoens. Nauwelijks was een en ander voltooid of Nederland werd weer geteisterd door een zware storm. Voor
de kust kwamen verscheidene schepen in nood en op het strand van Zandvoort werd wederom een paviljoen
weggeblazen. Dinsdagmorgen toen de vloed op zijn hoogst was, werd een strandtent op strandvak 1A finaal in de
lucht geblazen. Gelukkig bleef de schade tot één tent beperkt.
Op de foto van Europress Nieuw Vennep de trieste restanten van de strandtent.

Lammers' veilig vakantieplan
ZANDVOORT - Het „veilig vakantie- weieens een stukje proefgereden, het
plan" zo wordt de nieuwe cursus ge- idee dat hij straks met vrouw en kindenoemd die door de Rob Slotemaker ren door een bergachtig gebied moet
Antislipschool wordt gegeven. Een cur- rijden, doet hem met klamme handen
sus die tot doel heeft de mensen meer vertrekkei».
verantwoord met vakantie te laten Ten tweede d r u k t de verantwoording
gaan.
van het op stap zijn met het hele gezin,
zwaar op de schouders van de bestuurDirekleur van de anti-siipscliool Jan ders:
Lammers zegt: ..Ik heb daar deze Ten derde worden er. ondanks waarwinter veel tijd ingestopt, in de slip- schuwingen, nog steeds te lange afstanschool en in deze nieuwe cursus. De den m één dag afgelged, om toch
meeste ongelukken gebeuren nu een- vooral maar snel op de plaats van
maal in de zomer, iedereen is met bestemming te zijn; en ten sloite, en
vakantie, de wegen zijn overvol en hut dat is algemeen bekend, heginnen de
is bekend dat een ongeluk in een klein mensen vermoeid aan hun vakantie.
hoekje ligt. Dat hoekje verkleinen, dat
doen wij nu niet onze cursus die één
Vakantieplan
dag duurt". Factoren
Er'zijn een aantal factoren die volgens Daarom is hij met zijn medewerkers
Jan Lammers oorzaak kunnen zijn van gekomen tot de .samenstelling van een
een ongeluk.
vcihg vakantieplan. Het blijkt een éénTen eerste vertrekken veel gezinnen daagse cursus te /ijii waar men theoremet een caravan en heeft Pa misschien tisdv'praktiscli les k r i j g t , niet alleen om

decorette

Heemstede
Raadhuisstraat 92
telefoon 023-286182
>
Zandvoort
!
Paradijsweg 2
telefoon 02507-15602
,

te rijden met een caravan, maar ook
wat te doen wanneer de motor kookt,
hoe de belading van een caravan moet
zijn. Er wordt les gegeven in verkeersborden die afwijken van de Nederlandse. ..Ook een oorzaak van ongelukken
is het verkeerd lezen van andere verkeersborden. Men mist een bord en
raakt in paniek" aldus Jan Lammers.
Verder omvat de cursus, die tot l juli
198I een introduktiekorting kent van
ƒ 2.x—, nog tal van praktische tips
voor de autobestuurder.
Het cursusgeld is vastgesteld op
ƒ 275.— voor een slipcursus zonder
caravan en ƒ 300.— voor het rijden met
caravan. +een slipcursus.
,.Op alle vragen van de cursisten wordt
door ons antwoord gegeven. Het gaat
er ons om de cursist een s'uk autobeheersing mee te geven, waar hij daadwerkelijk wat aan heeft".aldus Lammer.
Volgens Lammers is het te merken dal
er in Nederland zuiniger wordt omgesprongen met de auto en het autorijden. l let wordt nu eenmaal een kostbarc liefhebberij, daarom is het ook nodig
dat de autobestuurder ervaren op de
weg komt. Mocht liet de/e winter wal
rustiger geweest zijn op de antislipschool, momenteel draait men weei
lekker, w a a r b i j de speciale cursussen
die gegeven worden voor vrachtwagen
chauffeurs en die voor chauffeurs van
particuliere bedri|vcn. weer een groot
aantal deelnemers kent.

Lammers
Jan Lammers. net terug u i t Zuid Afrik.i
w a a r h i j hcl.ias na !7 ronden IIIOCM
opneven. is \ol goede moed dat hi| op N
ma.irt in Long Be.ich op een goed*,
plaats /.il eindigen. ..Ik lag op een
deule plaats en w i l d e n u m m e r tvvci.
\oorbii Bi| die m a n o m r e kwam ik
na.M de ba.m terecht. Ik ben toen IUH
n a a r d e pitch uega.in, maar moest luc!
na / e v e n t i e n lonilen stop|vn omd.u
mi|ii remmen weigerde, .lammer n.iiuurli|k".

Snelheidscontrole
Z A N D V O O R T - De politie van Zandvoort hield vorige week donderdag in
de gemeente een snelheidsconiiole op
hardrijders. In totaal werden (i7 auto's
gefotografeerd die harder reden dan de
toegestane snelheid van v i j f t i g kilometer per u u r . De hoge snelheden liepen
uiteen van (\!. tot en met 92 kilometei
per u u r .

()\ciit;tiiii ;n'l lm hi't iiu'itHi' sc/rrvr
tlll'l \CHIt>K\ïfll

Kort geding Waterdrinker verdaagd
ZANDVOORl - l - . r i s
nog geen uitspraak gedaan in het koit geding
t'at de heer llngelsman
tegen Sinion \Vaterilimker h, id aangespannen en wat atgelopen dinsdag dooi de
rechtbank te Haailem
werd behandeld. Hngelsman spande liet
kort geding aan in verband met lopende
schulden van hem als
hoofdhuurder v. m cnkele
eigendommen
van de Zandvooilei
NVaterdnnker.
De
rechter hield de /aak

dinsdag nog twee weken aan en gelastte de
partijen in die tijd te
ti achten
ontleding
oveieenstemming te
bereiken. Snmin Watei drinker heeft beslag
laten leggen op de luiten the LngeNin.in v. m
i\\n
onileihuiiiders
ontvangt, onul.it de
hookllniinilei nog een
.ichteist.illige
huur
van, il mei \S() a.m \\'.iterdiinkei dient (e hètalen, lingelsm.m stelt
/ich op het standpunt
dat hi| de achtcisiallige huur niet kan bèta-

ICgfllltH't

hll tlf

A /".S-

sfii/. Si'/fiNi;n;A is tT/urr o/> <lit inonicni
liet i i'tlii; \'iiktintii'i>lan \'(in tic nnti^lip\tho:tl w<inr uien <iu\ meer ktit\ leien
dun tillccn een v///> ir

len indien het bcslng
met wordt opgeheven
Volgens de advocaat
van Wateidimkei /ou
/clts nulien het beslag
/ou woiden opgeheven ilit met voldoende
/i|H voor allossing van
de achteistallige ïiuui
Beide p,n tijen hebben
nu t w e e weken de t i j d
gek i egt. n om tot een
vemehjk te komen.
Luk! dit met dan komt
de /.i. ik vveei vooi de
icchlci. die dan een
uitspi.uk /al doen.

Moustache door
vuur in de as gelegd
ZANDVOORl' - Vonge week v r i j d a g
heelt vroeg in de ochtend een In and
gewoed in bar Moustache .1,111 de U m geineestcr v a n A l p h e n s i i . i a t in Zand\oort De li.ir is daaulooi helemaal in
de as gelegd. In (ou.il /ou de schade
ongeveer hoiiilciddui/enil gulden bed raten.

Fietsers bedreigd
Z A N D V O O K F - De politie v.m Z.mdv o o t t heelt /omlag drie in/iUcnden van
een auto kunnen aanhouden die eerder

Moe liet v u u r ontstond is nou niet
bekend: biaiulstichtmg woult niet u i t gesloten en een omler/.oek daarnaar is
gaande.
De hiand we ril in de ochtend tegen
half/.cven dooi een krnmenbe/orgei
ontdekt. V a n u i t de kelder was een
rookontwikkeling. De brandweer die
vervolgens ter plaatse was kon echtei
niet voorkomen dat het v u u r /ich u i i hreidde.
De bdi w.is de avond ervoor nonnaal
open en sloot in de bewuste ochtend
om vi|l uur.

aigelopen /atcrdag enkele fietsers h,ul
den bedreigd met een boksbeugel. Di.
m/ntemlen waren Z.mdvoorters m \.\\.
l e e l t i j d van IS en 17 jaar. In de a u t i
weiden een slagvvapen en een boksbcu
gel aangetroffen.
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2-kamerflat
gelegen aan Nrd.-Boulevard.
Voorzien van c.v.
Koopprijs f 80.000,-

Inl.:

Mak. Attema o.g.
Tel. 02507 -12715 of 14555.

GEMEENTE HEEMSTEDE

ZANDVOORT-ZUID
Te koop aangeboden

AANMELDING leerlingen
cursusjaar 1981-1982

Ben. hal.g., wc. keuken,
2k., r.v. douche, voor-,
zij-a. uit en ing. 1e verd.
2gr. k., 1 kl., wc, douche/
r. v. keuken gr. z. met
3sl.pl. Geh. m c.v.
üeh. apart st. zijz.huis,
m. kelder o.h.h.huis, g.v.
ben. 1 k., gr. keuk., wc,
d.che, bov. 2 si.k. St.sch.
Zomerh. geh. gem. b. Gr.
h. mét de stf./gord. lampen etc. inbegr.
Prijs / 325.000.- k.k.

Voor de op 17 augustus 1981 aanvangende cursussen van de kleuterscholen en de
lagere scholen behoort de aanmelding van leerlingen voor 14 maart a.s. te geschieden,
zoals hieronder is aangegeven:

TE HUUR

SOUSTERRAIN
Ca 40 n 45 nr'. jp irtr
ingang v o stra.)l?i|dn.
Idcaol voor opbUig
ruimte c d beslist niet
voor woonruimtu)
Hogeweg 27
telefoon 02507 16969
na 20 00 uur
020-366635

Krijgt u gasten?
Geen
Wij verhurrn
bcddon. tafels, Moeien,
ql.v.werk porsrlrm on?
voor (l^i cjel' qonhrid1
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars
DORPSPLEIN ?
TLLCI OOM 1?164'13713
Privi-ii.i 18 00 uur 1G658

Wi| gaan kleiner wonen.
Zeer geschikt v. verhuur.
Oosterparkstraat 66.

KLEUTERSCHOLEN
OPENBAAR
Crnypnesl er k leuter school
"Klim op"
"Windekind"
"De Bijenkorf"

Ctayenestersingel 43a
Fr Schubcitlaan 37
Troelstralaan 37
Laan van Insulmde 5

tel 281013
tel 281910
tel. 283817
tel. 283090

Berkenrodekleutüischool

Van der WaaKlaan 33

tel. 286415

St Antomuskleuterschool
Dependance
St Jozefkleuterschool
Manakleuterschool

Kerklaan 90
Lanckhorstlaan 9
Van der Waalslaan 37
Molenwerfslaan 11

tel
tel
tel
tel

"De Ghppertieshof"

Dr Schaepmanlaan 20

tel. 286216

Hoofdleidster:
mevr. J.J.C. Barneveld
mevr. M.C. Phihppo
mevr. M. Straus-Montagne
mevr. C.L.A. Barkmeijerde Voogd
mevr. A.J. Bus

Even bestellen bij
Bakkerij

R. v.d. WERFF

281515
282589
285b89
285593

mevr. P.M.C. FonkertGeerlings
mevr. E. Rosenhart
mevr. T.E.M. Bottemav.d. Haak
mevr. C.H.M. Burger

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - G AS POR MUIZEN
Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal.
Schelpenplein - Te). 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Lieven de Keylaan 24
Adnaen Pauwlaan 19
Sportparklaan 1
Reggelaan 14

tel. 284520
tel. 286372
tel. 281047
tel. 285693

Prinses Beatrixkleuterschool

Von Brucken Focklaan 2a

tel. 288739

mevr.
mevr.
mevr.
mevr.
(wnd.
mevr.

J.H. Braam-Siertsema
S.J. Vink
M. Klooster
E.M.A. van Hoff
hoofdleidster)
P.A. Tibbe

Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voor al uw werk in en
om 't huis

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Telefoon 02507-18531

H altestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23

Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf

Chr. Koper
voor u renovatie, open keuken,
open haard, kozijnen, ramen, deuren en
verbouwingen.
De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort,
telefoon 02507 -16987

Voorweg 24
Julianaplem 1
Crayenestersingel 37
Romemlaan 40

tel. 286380
tel. 281382
tel. 280575
tel. 287985

St Antomusschool
St. Jozefschool
Jacobaschool

Kerklaan 92
Eijkmanlaan 39
Lanckhorstlaan 9

tel. 281515
tel. 285589
tel. 282529

R K. school "Valkenburg"

Molenwerfslaan 9

tel. 286621

M

NIC. Beetsschool
Bosch en Hovonschool
Pr. Beatnxschool

Bosb. Toussamtiaan 18
Adr Pauwlaan 19
Von Brucken Focklaan 2

tel. 286244
tel. 284278
tel. 285488

MET SPOED GEVRAAGD:

Ie KAPSTER
Coiffure Mon Petit
Hogeweg 27 - Tel. 02507 - l 69 69
Na 20.00 uur 020 - 36 66 35

voor ochtend p.w. bij
dame alleen.
Loon n.o.t.k.
Telefoon 02507-14980

l 'oor 14 februari, de dut;
om ie vrienden en
kennissen te waarderen
met een plezierig stukje
natuur van

Inbrengdagen maandag en dinsdag
BLOEMENHLIS

J. BLUYS
Haltrslraal 65 - /.amlvoorl
I cl. 02507- l 2060
P.S. Dc specialist in
u i uw bloemwerken.

Grannetia

BEKENDMAKING

GELD LENEN NIET DUUR

De Kwakel verlaagt de prijzen
......
per pond Vr /O
Pens
.......
per pond
Hart
......
per pond ^ UU
Magen
m f UU
.......
per pond
Kopvlees
Kipgehakt ....... per pond l /UU
......
per pond
l,
Visf ilet

60

b 000.
10000.
15000.
20 000,
25000.

150.35 129.93
289.14 247.15
427.34 3M.37
565,53 481.59
703./3 590,81

98,93
184.15
269.92
355.68
441.44

238.43
313.71
380.99

1e en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Intorrnct'f epn^i
Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 • 1 21 50

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20. telefoon 02SC7 -14365.

Beh. ook voor verzorgings/bejaardentehuizen. Beh. op afspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.

hulp in de
huishouding

begra/enmen of crematies geheel vnjhli/veml.

mnd

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

GEVRAAGD

(v/h Jac. Koper)

48

A.W. van der Beek
J.C. Piepenbnnk
D. Vroon

Telefoon
02507-13871

VerhindinRswes 38 - B L O E M E N D A A L - Tel. 023-260533

ASSURANTIËN

"

gemeente
zandvoort

kinderen die voor het eerst naar de kleuterschool of de lagere school gaan.

H. H. KROON

.EEUW

b

F. Souverein
Broeder Rafael
mevr. T.C. Cuppen
(wnd. hoofd)
J.A. de Backker

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de "Gids voor het Onderwijs in
Heemstede", die binnenkort zal worden toegezonden aan alle ouders van

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

Voor verkoop allo dagen geopend
van l'3.00 tot 17.00uur.

KUNST

Onbekend maakt
onbemind

Hoofd:
E. van der Zwaag
H. van Dantzig
M. Kuiper
J.W. Verhoeven

De aanmelding dient te geschieden bij de schoolhoofden. Aangemeld kunnen
worden kinderen die vóór 1 oktober 1975 geboren zijn.

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

uur.

EN

BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tel. 17367

PROTESTANTS CHRISTELIJK

Dag en nacht bereikbaar

BOETIEK VOOR 2e HANDS
DAMES- EN HERENKLEDING

TEKEN

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD

ROOMS KATHOLIEK

Kennemerland bv

Haltestraat 69 - Zandvoort

Haltestraat 8.
Zandvoort

VffCREATIEF"

SCHOLEN VOOR LAGER ONDERWIJS

Uitvaartverzorging

DE KOPEREN KETEL

Dagelijks geopend van 7.30-21.00 uur.

SCHILDERSMATERIAAL.

De aanmelding van kleuters dient te geschieden bij de hoof d leidsters van de scholen.
De kleuters moeten op de datum van toelating de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt; bij
het begin van het nieuwe cursusjaar mogen de kleuterscholen evenwel ook kinderen
toelaten die nog geen vier jaar zijn, maar die leeftijd wel vóór 1 oktober 1981 zullen
hebben bereikt.

Voorwegschool
Dreefschool
Crayenesterschool
Berkenrodeschool

Dr. Schaepmanlaan 1 - Tel. 02507 -1 45 80

MOERENBURG

" 'l Kleuterhms"
"De Kleuteihof"
"De Vijverhof"
"De Waterhoentjes"

Drogisterij • Reform

MOERENBURG

AUTO ZANDVOORT BV

DROGISTERIJ

OPENBAAR

Bedrag

omg. centrum Zandvoort.
Reakties onder nr.
Z503bur. v. d. blad.

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

PROTESTANTS CHRISTELIJK

van 13.00 tot 17.00

winkelpand
Foto Quelle

Tolweg 6 - Tel. 02507 -15001.

Informatie* betreffende

Gevraagd met spoed
te huur of te koop

ROOMS KATHOLIEK

Een lekkere saucijs?

Timmer/
klusjesman

DE NIEUWE FIAT „PANDA"

HOEKHUIS

f

Op alle bdlen
hondenvoer van
C
25 kilo geven wij .
.3,"
Donderdags gebeld, vrijdags thuisbesteld

De Kwake!
Dierenspeciaalzaak
Alleen gevestigd Tempeliersstraat 63,
Haarlem, telefoon 023-315960,

JAN KROESE
MAKELAAR O.G.

TAXATIËN
Brederodestraat 116, Zandvoort,
telefoon 13244

Schuitengat?
telefoon 13112

Auto • brand • leven
alle verzekeringen

voor do madnd maart
Telefoon 02507-14665
na 20.00 uur s. v.p.

Komt u eens kijken in onze showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

AUG. v.d. MME

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
brengen ter algemene kennis, dal:
1. voor de herkeuring van maten, gewichten
en meetwerk tuigen m deze gemeente zitting zal worden gehouden op vrijdag 20
maurt d.s. van 10.00 • 12.30 uur en van
13.30 - 15 00 uur in zaal 3 van het
Gemeenschapshuis Zandvoort, Louis
Davidsstiaat 17.
2. aan de herijkplichtiqen door de dienst van
het IJkwezen zoveel als mogelijk is. oproepingpn zullen wotden toegezonden,
veimeldende plaats en tijdstip voor do
aanbieding ter heikeunng van de mdtcn,
gewichten en meetwerktuigen,
3. er uitdrukkelijk op wordt gewezen, dat
de verplichting tot herkeuring blijtt beMaan, ook al wordt geen opioeping ontv.inqpn,
4. d e m.npn. qnwichten en mpPtwpiktuKion
voor 1 |,inunn 1982 gestempeld moeten
zi|n met het |<iaimeik 80 ol 81;
5. bi| verzuim of verhindering om van de
zittmq gebruik te maken, nog qelegpnheid bestaat tot herkeuring aan het
IJkkantoor Amsterdam. Brouwersgracht
276, geopend iedere maandag,
uil'jivonderd christelijk PU nationale
feestdagen, v.in 9.00 • 12.00 en van
1300
IGOduut;
G. voor de her koui inq vnn maten, gewichten
rn mcetweiktuiqen kpurloon en voor de
(UitPiing van gewichten |iisteeiloon ver
schuldigd is, cl.it bi| IIPI woei in ontvangst
riivnon der vooiwurppn mont worden vol
il,i,in.
Z.inilvoort. 5 lebrudn 1981
Burqcmi'PslPt en wethouders voomopmd,
De secietai is,
cl p buiqnmposlei,
J Hoogendooin. H. IVUichiulsen.

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING
KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD

etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Play-in exploiteert 'n drietal amusementshallen
in Zandvoort en Amsterdam De meest
fantastische speelautomaten staan m deze
hallen - de moderne techniek heeft ook
nadrukkelijk z n stempel gedrukt in deze
branche
Ter versterking van het team van uiterst
vakkundige monteurs, die voor onderhoud en
reparatie zorg dragen, zoeken wij met spoed een

PETER

VERSTEEGE
RACE-, TRIM- en TOF: R FIETS E N
De 1981-modellen zijn binnen!
Wij leveren o.a.:

KOPRA - RALEIGH - PEUGEOT en KOGA MIYATA
ALAN en GIOS Torino

woonruimte

kan uallijd vertellen, hoc laat het is en hoc! Allijdop
de sccotidcaf, dal mist nóoil. Wanneer u een ^an /ijn
horloges koopl, zuil u dal spoedig ervaren en /al hel u
een /org ^ijn, hoc /o'n ding m elkaar M. Maar
'n wonder is hel wel!

Herkeuring van maten, gewichten en
meetwerk tuigen.

Nu ook bij ons verkrijgbaar:
Lchtp.ur 65 i met
liuvc hond, ;ocM
eenvoudige

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 15186

KAMER

G. Kol

HORLOGERIE C. WAANING

bekendmaking

Jonge vrouw zoekl

4x4 m, ca 300, • p m.
m gebr v douche,
toilet, kcukpn
Br. o. nr. Z502,
bur. v. d blad.

Wanneer we vragen hoe laai hel n. willen we niei
weien hoc horloges in elkaar tillen.
G. Chr. Lichtenberg <1742-17991

elektronikus
Uiteraard liefst met ervaring in deze branche
maar in ieder geval met uitgebreide kennis van
k t v. en microprocessors Daarnaast dient
deze man ook z'n kollega-monteurs. waar nodig.
bij te springen bij voorkomende andere
werkzaamheden. Na een ruime inwerkpenode
zal onze man geheel zelfstandig reparaties
uitvoeren.
Bel voor het maken van een afspraak of voor
meer informatie a s. maandag t/m vrijdag
tussen 10 00 en 11.00 uur.
Vraag naar de heer L. Heino.

De professionele Italianen
VOOR DE SPORTIEVE JEUGD:

DIVERSE CROSS-FIETSEN
Haltestraat 18 - ZANDVOORT - Tel.1 44 99

Kerkstraat 11 /Zandvoort/Tel 02507-1 3580
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Verrassende nederlaag heren

Weinig doelpunten toch goed
spel van ZVM-handbalsters

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

ZANDVOORT • Na een leuke partij
handbal zegevierden de ZVM-dames
verdiend over Kolping met 6-5. De
heren kwamen minder goed voor de dag
en verloren dan ook verrassend van hel
laag geplaatste Berdos. De gasten zegevierden in een vrij hard duel met 21-24.

De dames van ZVM en Kolping zorgden voor een uniek gebeuren in het
zaalhandba). Na een kwartier spelen
stond nog steeds de stand 0-0 op het
scorebord. ZVM had wel steeds het
beste van het spel maar de afwerking
was niet optimaal. Schoten te hoog
gericht of paal en lat stonden een
doelpunt in de weg.
De Zandvoortse-defensie gaf de aanval
van Kolping weinig gelegenheid om tot
gevaarlijke situaties te geraken. En als
K'olping een kansje kreeg dan waren de
schoten te slap. Na vijftien minuten
was het eindelijk raak. Met een vlammend schot opende Truus Draver de
score. Even later volgde Erna Duker
het goede voorbeeld 2-0. Er volgde een
spannende partij waarbij Kolping
trachtte iets terug te doen. Ten koste
van een strafworp kon Kolping vooreerst van score worden afgehouden,
maar het was uitstel van executie. De
toegekende strafworp betekende 2-1.
ZVM hield de defensie goed gesloten
en met een bijzonder snelle en fraaie
counter wist Janneke de Reus opnieuw ter», kreeg kon Kolping vlak voor de rust
de marge uit te breiden, 3-1. Toen een tot 3-2 ophalen.
van de Zandvoortsen twee strafminu- Na de rust wederom een goed combinerend ZVM, die direkt de aanval zocht.
De eerste de beste aanval leverde een
strafworp op. die door Truus Draver
werd verzilverd. De Zandvoortse dames bleven doorgaan, doch een goede
Kolping-keepster stond een hogere score in de weg. Nadat Kolping had tegen
gescoord was het wederom een snelle
break out, nu van Astrid Molenaar, die
ZANDVOORT - De volleybalsters van voor 5-3 zorgde. ZVM bracht vaart in
Sporting OSS hebben na vier nederla- het spel en een hogere was een kwestie
gen op rij eindelijk weer eens een van geduld. Een fraaie combinatie door
overwinning weten te behalen. het midden van de Kolping-defensie en
Triumph werd met 3-0 van het veld het was Truus Drayer die voor de derde
geveegd. De overwinning is geen mo- maal raak schoot 6-3.
ment in gevaar geweest en deze was Met nog vijf minuten te spelen leek de
ook broodnodig om niet verder af te overwinning veilig. Kolping dacht daar
glijden op de ranglijst. Door deze zege echter anders over en met twee snelle
hebben de dames een goede midden- treffers was de spanning weer volledig
moot positie ingenomen.
terug. Bekwaam op balbezit spelen,
deed ZVM de verdiende overwinning
l.v.m. het tien-jarig bestaan van Spor- behalen.
ting OSS organiseert deze, in samenwerking met ASV Sandevoerde, a.s.
- ;.
zaterdag een auto-puzzelrit in-de'ge- heren
meente Zandvoort. De start is om
14.30 uur vanaf de Van Pageehal. De Een slechte start en een zwak slot van
inschrijving staat open vanaf 14.OU uur. de wedstrijd tegen Berdos hebben de
ZVM-heren de das omgedaan. In een
Aansluitend op deze puzzelrit wordt er zeer korte tijd keken de Zandvoorters
's avonds een bingo-avond georgani- tegen een 0-4 en even later tegen een
seerd.
1-6 achterstand aan. De defensie sloot

VELSEN- Evenals vorige week moest
Zand voort meeuwen de punten delen. In
een aantrekkelijke wedstrijd hield gastheer VSV de Zandvoorten; op 1-1.
Zandvoortmceuwen is vrijviel de gehele
wedstrijd de betere geweest, doch het
overwicht Kon niet in meerdere treffers
worden omr-c/.et. De laatste weken laat
de afwerking van vele fraaie kansen,
zeer te wensen over.
In het eerste gedeelte van de wedstrijd
trok Zandvoortnieeuwcn direkt ten
aanval. Twee .snelle spitsen en opkomende middenvelders zorgden voor
veel gevaar in de VSV-defensie. De/e
defensie kon slechts overeind blijven
door de ballen lukraak weg te trappen.
Kansen konden toch niet uitblijven
voor de badgasten. Zo had Ed Vastenhouw bepaald pech toen hij een voorzet van Hans Schmidt in ene op de
niet goed en bijna elk schot op het doel
van Pieter Trommel was onhoudbaar
raak.
Nadat Pieter Trommel zoals gewoonlijk, een strafworp stopte kwam ZVM
wat beter voor de dag. Snel werd de
achterstand verkleind tot 5-6. Berdos
streed met een prima, soms te harde
inzet, voor de overwinning. Veel spanning en veel doelpunten deden de stand
oplopen met steeds Berdos iets voor.
Tot aan 9-11 bleven de gasten ZVM de
baas. Enige goede akties van de gebroerders Joop en Djurre Boukes en
Co Schouten, die het aan de cirkellijn
zwaar te verduren had, zorgden er voor
dat ZVM met 13-12 voorsprong ging
rusten.

Fraai resultaat
Sporting OSS

J. v. d. BOS
Bilderdijkstraat 5
Telefoon 13796

Piano gevraagd voor
vereniging,
eventueel elektrisch.
Tal. 020-265611.
na 19.00 uur
0250/-17462.

ETTUTI
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR:

RUILWONINGEN
MAAND FEBRUAR11981
1.
Aangeboden: ben. duplexwoning Van Lennepweg (oneven).
Huurprijs f 122,40 per maand,
Gevraagd:
eengezinswoning.
2.
Aangeboden : 3-kamerflat Van Lennepweg
(even, 1 hoog)
Huurprijs f 197,15 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning in Noord.

3.
Aangeboden; : eengezinswoning Celsiusstraat
(even). Moet nog gewijzigd
worden. Huurprijs f 241,60
per maand.
Gevraagd:
kleinere woning, begane grond
bijv. Linaeusstraat,

4.
Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande,
Lorentzstraat.
Huurprijs f 432,85 per maand.
Gevraagd:
woning in centrum.
5.
Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande,
Lorentzstraat.
Huurprijs f 432,85 per maand.
Gevraagd:
grotere woning.
6.
Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat
(oneven).
Huurprijs f 556,50 per maand.
Gevraagd:
eengezinswoning in dorp.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Belangstellende huurders van EMM of Gcmeentewoningen dienen vóór eind februari
1981 schriftelijk te reageren onder vermelding
van de aan te bieden woning en lidmaatschapsnummer/geboortedatum.

Zondag:
HBC-Z;indvoortmeeuweii
14.30 uur te Heemstede.
TZB-SchaIkvvi|k 1-1.3(1 uur. Kennemer/.\NDVOORT - Het Dmkte.im m
sportpark Zandvoort
Z.uuKoort w i l de cluh nieuw [even.
inblazen en houdt om te beginnen een
ZAALVOETBAL
Donderdag: DSC '74-Nachtuil 19.00 l e d e n w e m n g s - a k t i c op woensdag I N
februari in zwembad De D u i n p a n . Leuur. Kennemersporthal.
l long Kon» Z-Canllon B 20-45 u u r . dcn van liet D u i k t e a m /uilen d,in demonsiraties üeven en het p u b l i e k sonrSporthal Hillegom
Maandag. Zand\oort N- Europlaiit H liLhinii: geven o\er de ; i k t i \ i ! e i t e n die
2! 30 uur. Sporthal Nieuw Vennep
de club in de komende ti|d op het
Woensdag' I'lumbers-Apollo 19 50 progiamma heelt staan De demonstraties /i|ii the avond \.in.if 21 00 u u r .
uur. Sporthal I l i l l e g o m .

Z'meeuwen laat
liggen op

Dames

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

Duikteam
Zandvoort
houdt demonstraties

Sportprogramma

schoen nam De bal u as onhoudbaar in
hel doel verdwenen als teamgenoot
Pieter Keur niet in de baan van het
schot had gestaan.
Zandvoortnieeuwcn bleef goede aanvallen op/etten. Zelfs de verdedigers
trokken ten aam al en de volgende
mogelijkheid was \oor Chris Joimbloed. Ver opgediongen verscheen hi|
alleen voor de doelman, doch ook /i|n
inzet liep op niets u i t h\en later was
het Marcel Schoorl die een goede kan-,
om /eep hielp.
Tegenover al deze kansen kon VSV
slechts eenmaal ge\aarh|k u i t b r e k e n .
G e l u k k i g voor Zandvoortmeeuwcii
knalde de linkerspits de hal in het
zijnet.
Na de rust ging de strijd meer gelijk op.
VSV worstelde zich onder de druk v a n
de Zandvoorters vandaan, maar de
aanvallers konden de Meeuwendcfen-

sie met v e r o n t i u s t c n Zamivoortmeeiiwen bleef hel beteie van het spel op de
grasmat leggen en na \i|!tien m i n u t e n
was het eindelijk raak I en goede een
twee combinatie tussen I'ietei Keur en
Mareel Schoorl stelde eerstgenoemde
in Maat om de score te openen. 0-1.
De Zandvoorters lieten /ich toen w a t
terugdringen Defensief zal het echter
goed in tlka.u en de uiorvvaaitsen
bleven met snelle couiiteis loeren op
niogeli|kheden om de scoie te v e i h o gen Geheel onverwachts en onnodig
k w a m VSV toch langs/i| I en toegekende vrije nap werd door doelman Ed
Stefters op ongelukkige w i j z e in eigen
doel gestompt. 1 - 1 . ZaïuKoortmeciiwen toog wederom ten aam al om de
w i n n e n d e tretler te forceren Schoten
v a n Pieter Keur. Marcel Schoorl en
Hans Schmidt vonden echter de V'clsen-keeper op hun weg

Gelijkspel te weinig voorNihot

Prima zaalvoetbal Hong Kong
ZANDVOORT - Het blijft de SC Hong
Kong Zandvoort voor de wind gaan.
Ook het belangrijke duel legen Zekveld
Sport werd, na prima zaalvoetbal, winnend afgesloten , 6-3. In de hoofdklasse
gaat het met Nihot en Rinko minder
goed. Wel behaalde Nihot een gelijkspel
(egen Beauty (6-6) maar degradatie zal
niet meer te vcrkomen zijn. Rinko
verloor met 4-3 van Wilms Floet en er
moet een wonder gebeuren om aan
degradatie te ontkomen.

Na de doelwisseling een vrijwel gelijkopgaande strijd met ZVM steeds aan
de goede kant van de score. Tot aan het
ingaan van de laatste vijf minuten had
ZVM voordeel (20-18), maar Berdos
gooide er nog een schepje bovenop en In een goed bezette sporthal van Aalsde Zandvoorters verslapten enigszins. meer nam Zekveld snel afstand van
Hong Kong. Binnen dertien minuten
Berdos kroop naderbij en nam kort was de stand reeds 2-0. doch de Zandvoor het einde zelfs een 20-23 voor- voorters waren geenszins geïmponeerd.
sprong. Ernst Pehle zorgde nog wel, via
een strafworp voor 21-23, maar een Nog voor de rust haalde Hong Kong op
alles op de aanval gooiend ZVM, tot 2-1 door een doelpunt van Ed
verwaarloosde de verdediging en Ber- Vastenhouw en kort na de doelwisscdos bepaalde de stand op 21-24.
ling zorgde dezelfde speler voor de
gelijkmaker, 2-2. Hong Kong kreeg
steeds meer vat op het spel van de
tegenstander en met fraaie akties voerd'en Pieter Keur (2x) en Menno Vissers
Aangeboden:
Advertenties
(2.x) de stand op tot 2-6. Zelveld Sport
volledige
kon slechts nog éénmaal tegenscoren
worden toch niet
maar verder zat er niet meer in voor de
gelezen
gastheren. Doelman Eddy Steffers en
eventueel met
Ed Vastenhouw vielen in deze wedmedewerking.
strijd op door hun goede spel.
Tel. 02507-13075.
Dit is een advertentie
Degradatiekandidaten Nihot en Beauty
kwamen in Hillegom tot een aantrek-

horecapapieren

TE KOOP

Permanent te huur

damesfiets

zomerhuisje

z g.a n

voor een persoon.
f 450.- p m. alles mbcgr.
Br o nr Z 504 bur
v d blad

Herenracefiets
Telefoon 02507-18026

kchjke en op de aanval gespeelde partij Nihot ecu 4-2 voorsprong door docl- SC Hong Kong onder zware druk.
zaalvoetbal. Zoals wel vaker gebeurt puntcn van Rob Gansner (2x) en Raydit seizoen liet Nihot m de slotfase een niond Keunmg (2x).
Medina Carpets zijn meerdere eikenoverwinning glippen. Voor de rust nam Na de p,iu/e bleef de strijd spannend. nen m Zomerzorg. Met een voor zaalBeauty kwam direkt terug tot 4-3 m.iar voetbal wel zeer lage score ( l - O ) gingen
even later zorgde Rob Gansner voor de Zandvoorters cfe boot m. Ondanks
JONGE, ENERGIEKE
5-3. De Zandvooiters /.ikten wat weg het slechte spel heett er z.eker meer m
TfHUUR
en Beauty piohteerde snel om de stnjd gezeten voor Medina, doch een goed
geii|k te trekken 5-5. Toch leek het keepende Zomerzorg doelman stond
27 jaar, wonende te Zandvoort, ambieert een
erop dat de ruiiji.isten met de \\inst met goede reddingen een gelijkspel in
functie als barkeeper in een van de vele bars of
zouden gaan s t r i j k e n , toen Jan Rotte- de wei;
discotheken die Zandvoort rijk is.
\eel 6-5 op het seoiehoid bracht In de
Telefoon 023-327834
Licfsl een 8-3 zaak of nachiclub. Mcb ruime ervaring.
alleilaatste seconden v a n de wedstri|d
tussen 9.00-16.00 uur
Spreek vloeiend bngclscn Duns.
wist Beautv toch nou de met meer
Gaarne im telefonische reactie onder nr. 02507 - l 71 16.
U'iwachte s i e l i j k m . i k e r te p i o d u c e i e n

BARKEEPER

2 kleine
appartementen

NOL DE KATER

Rinko
Wie heeft op 3 februari

TE KOOP

open diepvriesmeubel
zeer geschikt voor ijs en andere
diepvriesprodukten.
2 jaar oud, t.e.a.b.
Telefoon 's avonds 02507-13498

TE HUUR
voor jonge vrouw

etage
f 600, p m
Br. o. nr Z505
bur. v d blad

gladde gouden
armband
gevonden?
Tegen bel ter. t. bez.
Mevr. Stokman,
Stationsplein?.
telefoon 02507-14651

GEVRAAGD

hulp in de
huishouding
voor een halve dacj por
weck. 112 p u
Mevr Van Erp,
Fenemaplem 7, flat 14,
telefoon 15539

1e klas VERS HOLLANDS PAARDEVLEES
Gt'vMjqd van J tot 2b
liilr

(eigen slachting)

gemeubileerd
zomerhuis

Verkoop aan particulieren
Donderdag v.a. 13.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag v.a. 8.00 uur tot 18.00 uur.

Biefstukküo
Rosbiefküo
Riblappenküo
Magere lappen k,io

24,00
15,00
13,00
13,00

Tartaar kiio
Gehakt küo
Doorregen lappen k,io
Karwijlappen küo

10,00
8,00
8,00
13,00

Ketelverse paardeworst
ca. 15x nationaal en internationaal met goud bekroond.

Vleeswarenfabricage en vleeshal
Oude Schipholweg 987, Boesingheliede (gem. Haarlemmermeer)

Arie Bos

ol APPARTEMENT voor
rustig ycvin, 2 groten nn
4 kind van 16 20|adt
Eikelstam.
Koningsvaren 41.
3069 HP R'dam

Rinko leed een ongelukkige nederlaag
tegen \Vilms Floet In het begin zat hel
Rinko nog we! mee. Nadat VVilms Moet
de score had geopend w e r k t e even later
een Wilms-speler de bal m eigen doel.
Vlak voor de rust nam R i n k o de
leiding ' l e u n Vastenhouw speelde de
detensie v a n de gasten u i t en een \ a n
hun v e i d e d i g e i s gal het l a a t s t e zetje
aan de bal 2-1
\ \ i l m s Hoe;! k w a m sterk teius: en al
spoedig was de stand weei u e l i | k 2-2
Rinko gooide alles op de a a n v a l en ei
ontstonden prachtige kansui op een ot
mceideie doelpunten l niüe u i t v a l l e n
\an \\ilms |;kiet beiekeiuIcMi wel doelpunten en een 4-2 achterstand \ \ e l
kwamen de Zandvooitcts nog v i a
Teun Vastenhouw lot 4-3 terug maai
meer zat er met m

Medina Carpets
In een niet al te beste wedstrijd moest

Nog een dikke WCOK en het is
weer over voor een half jaar.

Horeca
echtpaar
mot pivntinc) i'n
talenkennis biedt .-u h
aan v-'h (i i, seizoen
Telefoon 02507-16524

Dus kom nu nog even langs
voor de ECHTE koopjes.
Zie onze vorige advertenties.
RADIO PEETERS
Haltestraat 56, Zandvoort

voetbalclubs
Porde klasse KN'VH
\ 'e i se n
I 1 BC
Beverwijk
I I BC
Beverwijk
ZaïicKoortmeeiiwen
DL M
HalKu-ü
\SV
Kennemeis

\\SVltl
DIO

M-1S
l 4-1S
14-1S
U- ld
l l- Ui
14-15
14-1>
14 M
14-js
14-1 J

M r,
14-111
14-1(1
14- o

l \\eede klasse H\ H
ReilOVa

SM)
Spaarnevoiiels
V ogelcnzang
CBS
Spaamestad
l. Heemskerk
Siïi.ilk\vijk
IXSC74
P/B
111 IS
Zaterdag eerste klasse I I Y B
/ciiuKooi t '75
kinheim
DSC74
KlC
SVB
Bloemendal
KCH
SVI.I
Terrasvogcls
Yelsen

13-n
14.12
14-1:l
12- '
12- S

1-1-21
13-1S
13-1S
li-1d
13-14
13-14
13-12
14-11
12- ')
J 2- 5
12- 2
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
•optrT v«o maandag f3 00 uur tol laterdag 13 00 uui

14 februari
Valentijndag
Op v iknlim l l lihni i t i 1 1 n nu n / n h ui spiikiii
! k l is di il u du v iindsih t p tik /u h u u n il hu! l
on l w ik V i. ld iK 11 n n. IL i inluid hi| u il slik om UK n
tiin in ui Hii'. nul hloiniiii nl nu l <. n |il int li Mr
r issi n

Azeanette
GROTE KROCHT 21 ZANDVOOST

MATRAS
15 crtTdrê T •"•'-'•;
80x190 v •;,.•:

139,0<|ï
nu ook in grote maten.'.

TEL 025O7 2574

Het Kastenhuis
Grot» Krocht 2S,
t*l«foon 02507-17751.

Speeiaal hiervoor hebben w i j een boeket
en blocnisliik|e samengesteld.

tdubbel doorgestikt
im^- ;;*;*,
,.'' '14'cmdjk-'
1

*c"' ;.:".
ï'?

'

ü'! '

Boek en kantoorboekhandel

Uw adres voor:

Sigarenmagazijn

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN

->"'••, -.

''i'i-,

"'

',

ïjHet Kastenhuis
'•:>•«.' ;6rot« Krocht 25.
• . telefoon 02507-17751.

i

De Krocht

KANTOORARTIKELEN

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

•^V^J

Een Neckermann reis
boek je niet bij iedereen
maar wel bij ons!
Neckermann biedt volop keus en is vaak
goedkoper. Of het nu gaat om voordelige
Vliegreizen, gezellige Busreizen, prima
Autoreizen, fabelachtige Verre Reizen of
Stedenreizen voor tussendoor.

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

• i'\ '^.^

^: ' V ^c?SS

srrx>f9«nsgttxacht «middags al tchoon

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

LET OP

Alles voor handwerken
vindt u bij

23 februari start de verkoop van de loten voor de
jubileum Staatsloterij met maar liefst
5 miljoen gulden extra aan prijzen.

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT26. ZANDVOORT.

Rijwielhandel BOS
voor o a

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobecane, Kyoso en div
kinderrijwielen. Tevens
KlS-sleutekervice en
rijwietverhuur

voor een beter gezicht
HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF

Grote Krocht 27, telefoon 12954

Graag vertellen wij u er alles over.
- Stevige
ledikanten met
spiraal

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20. Zandvoort
telefoon 02507 12560

Hang- en legkast
172x50x97 cm

80xl90cm

159.-

119.-

leverbaar uit voorraad in
4 kleuren.

H*t Kastenhuis

H«t Kastenhuis

Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751.

. Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751

Wij kunnen u bieden:

DE GLASBRIL

m De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320

* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4
paarden

lek Slinger

Ook in combinatie mogelijk

Gedipl opticien
Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond.

Banketbakkersijs 12 smaken

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600-17588
Zandvoortsclaan 140, Heemstede, tel. 023-242400

AART VEER

metmarasqumsaus

Pudding, een lekkernij In diverse smaken

Grote Krocht 23 - Zandvoort

dus ik kocht wat ik zocht

de Grote Krocht

CHIN. INDISCH R K S 1 A U R A N T
IX yottlkoopsti l\.ii«tot T(>S
de Sedan kost t H WS - (mj B l\\ ) Dat
ts \\uki l ijk \\um;4 als u e\cn kiikt naai
tie/L S peisoons auto
l n als u devc -ïOS Seelan d.in
M.i.mJi|kt mtt/i|n tonauienitn Behalve

Zeestraat 55
ZANDVOORT
Tel. 02507 -14681
Ter gelegenheid van ons 10-jarig beslaan bieden wij u een ^an on/c
specialiteiten, de

Indische rijsttafel

PP

Het kopje kol l ie er nd krijgt u van ons
Het kmdcrmenu kost nu 10,- mei een glaasje Iris en een ipie toe.
l)e/e -aanbiedingen gelden van maandag l/m \rijdag, lol 21) maarl
Voor het afhalen hebben \vij in de/e periode spcualc dagaanhiedingen
Dinsdag: nasi of bami met 4 si saleen aijar voor 1Ü.ÜÜ
Woensdag: ": kip m kerrs saus 7,50
Donderdag: ! oc Yong Hai 7,50
_
Vrijdag: Babi pangang (mager v lees) 1 1 ,50

\i tbiuik \(ituLn^tlc oltiuclL l C l non n
Sul in ( , l

l l l i l KI l

15.995,-

l lM

UK. M. l

l H

Autobedrijf

VERSTEEGE

Hu i k < J

.ilsSei.lanist.il. - > U - S < x > k l o u b i a i m C i I
C>l S SR Bic.lk t i l DICSL! M.ISIC Hi|di_
l'tii'jtot i«S is.ill L s uu m ook (.Ie ki U/L'

DE 305 KOST
WERKELIJK WEINIG.

Supc i

DE 305 HEEFT RUIMTE
VOOR COMFORT.

m

l

l l (< l l l i

l

lis

Pakveldstraat 21 - Telefoon 12345
Zandvoort.

l li

DE 305 IS ZUINIG IN VERBRUIK.

ACHTER ELKE 305 STAAT EEN
GROTE DEALERORGANISATIE.

Vrijdagavond 13 februari

onbeperkt
mosselen

15,00 p.p.
CAFÉ - BAR - RESTAURANT

„DE KOUSENPAELf i
Haltestraat 25 - Zandvoort - Telef 02507 - 12567

S.v.p. tijdig reserveren.

EN:UHEBTALTl.

:UGEOT WILLEN RIJDEN.
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*-EERSTE CONCEPTNOTA'S SPECIFIEK WELZIJN GEREED-

Hoe zwaar telt de 'wegingsnota'
—bij voorbereiding welzijnsplanning
Welzijnsplanning
Was tot in de jaren '70 de welzijnssector een totaalpakket van het Ministerie van
C.R.M., vanuit Den Haag h men zich steeds bewuster geworden \an het feit dat
overdracht van deze bevoegdheden aan de gemeenten juister is In de zogenaamde
knelpuntennota van de overheid in 1974 werd uiteengezet dat het onder meer
noodzakelijk zou zijn de gemeenten te betrekken bij liet voorbereiden en uitvoeren
van beslissingen inzake de o\ergang van deze bevoegdheden op het terrein van de
welzijnszorg en het daaruit voortvloeiende „wclzijnsplan", waarbij helanghebbenden m hel planningsproces zouden behoren K *orden betrokken
Deze gehele materie zal worden \astgelegd in de kaderwet specifiek welzijn welke
naar alle waarschijnlijkheid m 1987 zal worden inge\oerd. Hierbij kunnen
verplichtingen aan de gemeenten worden opgelegd.
Gedurende deze overgangsjaren zijn van kracht de rijksbijdrageregelingen
waarin voorwaarden worden gesteld ten einde voor rijksht/dragen in aanmerking
te komen.
Voor Zandvoort zijn dit voor dit ogenblik de Rijksbijdrageregeling sociaalcultureel werk, de tijdelijke Rijksbijdrageregeling emancipatiewerk en per l
januari 1982 wordt bijv. de rijksbijdrageregeling maatschappelijke dienstverlening
van kracht.
Op basis van deze bijdragenregelingen zal er door de gemeente Zandvoort voor de
komende vier jaar een plan worden opgesteld aan welk programma weer een
,jaarprogramma" zal worden ontleend. Indien men als instelling in zo'n
jaarprogramma
staat vermeld kunnen hieraan rechten worden ontleend. L'ilerH-Tocke.
aard dienen deze programma's door de gemeenteraad te narden goedgekeurd

Met oog GIT oor
de badplaats door
Piet v.d. Berg 90 jaar

Nieuw arbeidersreglement

I en algemeen hckcnd en geacht
ingezetene van on/e gemeente is op
/oncl.m l februari 90 |.uir geworden

In de/e tijd van arbeidsonrust
waarbi| de eensge/mdheid nou ver
Ie /oeken is. hebben enkele kopstukken uil de/e wereld een nieuw
arbeidersreplemcnt ontworpen dat
huns inziens m een slag een einde
kan maken aan alle narigheid Men
?ond er mij een exemplaar van toe
Het luidt als volgt
1 Het werk is een ontspanning
ledere ontspanning is ongeoorlootd wie bi| het w e r k e n /weet
wordt op staande voet onlslaüen
2 Het t i j d s t i p waarop de dagclijk
se arbeid aanvaiiizt is uitsluitend
ter beoordeling v.m de werkne
mers De a a n v a n g s t i j d mag ech
ter niet voor K) u u r liggen Direet na het begin v.in de werk
Aiamheden dienen kolhe koeken en belegde brciod|es te worden geserveerd
3 Het minimum loon bedraagt
ƒ 20.- per uur terwiil als vergoedmg m natura voor maaltijden,
bier. sigaretten en sigaren dient
te worden ge/orgd
4 Het knippen van haren dient
gedurende de werktijd te geschieden. daar de haren ook m
werkti|d «roeien De kosten
hiervan worden door de bcdrijfsleiding vergoed
5 Medewerkers die langer clan 6
weken m dienst /i|n moeten pei
auto van en naar huis worden
gehaald en gebracht De hiervoor benodigde auto's mogen
niet ouder zijn dan l jaar en niet
beneden de middenklasse liggen
6 Gedurende het werk mag worden gezongen Wordt een lied
ingevet, dan moet ook de dtrectie naar beste vermogen mee/mgcn
7 Wie tijdens het werk slaapt mag
niet gestoord worden
<S Van 11 tot H uur is het middagpau/e Mannen en vrouwen ne
men gemeenschappelijk aan
feestelijk gedekte tafels plaats
9 Van 14 tot 15 uur is de zgn
, koffiepauze". gedurende vvelke tijd de werkgever voor gezelhgc mu/iek dient te zorgen
10 Om 16 uur wordt het werk beendigd. BIJ het verlaten van het
bedrijf is de werkgever verplicht
iedere werknemer de hand te
schudden en hem of haar namens de firma voor zijn of haar
ontspannende werkzaamheden
te bedanken
11 Het gebruik van hel toilet gedurende de pau/es is verboden
Hiervoor dient de werktijd benut te worden Wie met moet.
dient ervoor te zorgen dat luj//i| wel moet
12 Wil een werknemer huwen, dan
dient de werkgever voor de uit
/et te zorgen Het bruiloftsfeest
vindt plaats m de woning van de
werkgever Het bedrijf blijft op
/ulke dagen gesloten
H Algemene stelregel werk kalm
en degelijk Wat niet klaar
kkomt, b l i j f t rustig liggen tot
moruen

Het is Piet van den Berg. wonende
in de Haarlemmerstraat nr 12 Een
/eldza.im v i t a l e kerel die /elfs non
a l t i j d op de bromfiets rijd en ook op
de fiets Door een toeval k w a m ik er
een de/er dagen achter ma.ir het
was toen helaas al te laat om er
vooral meldint! van te kunnen maken hemeen niet wegneemt dat
het ten als /odanis; w.ianl is om e r
m de/e kolommen melding \ a n te
m a k e n \ n lui kan er /ieh dan op
beroepen m die ti|d al weer 14
dauen ouder te /i|ii geworden Dat
telt mei op / u l k een hoge l e e f t i j d
Ln al is het dan wat laat gefeheiteerd Piet namens /eer \elen en van
harte hopen we, dat |e er nog maar
wat jaart|es bi| /uil pakken ..Op
naar de honderd is het parool' k
Was blij te horen dal alles nog
steeds naar den vlee/e gaat ook
met je \ r o u u Houwen /o en het
allerbeste'

Lourens Stuifbergen
Z \NDVOORT - Volgens hel tijdschema van de wcl?ijnsplanning dient ccn
wegingsnota voor 15 januari 1981 opgesteld te/ijn. De/e nota dient dan vervolgens
voor 15 februari 1981 te rijn \astgestcld door de commissie. Hel eerste concept van
de/c ucgmgsnota werd op 3 februari door de commissie welzijnsplanning
besproken.
In dit stuk, «r nota, die ..vvegingsnota" wordt genoemd, ?al op basis van
doelstellingen en uitgangspunten worden nagegaan ol. en op welke wijze de wensen
van de instellingen en inwoners kunnen worden verwe/cnlijkt. Deze nota is te
beschouwen als ccn vervolg op de 'nota aan/el tot welzijnsplanning 1 die op 5
februari 1979 werd \aslgeslcld.
Hel totale wclzijnsplan heeft betrekking op instellingen, die kunnen vallen onder
de nu reeds van kracht /ijndc rijksbijdrageregelingen. Voor Zandvoort zijn dit
(Xoorlopig) alleen de rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk en de tijdelijke
rijksbijdrageregeling emancipatiewerk, gezien de hoedanigheid van deaklivitciten
die thans worden ontplooid.
\ oor de eerste vier j aai is m de
v'vegmgsnota niet het gehele terrein van
de sociaal-culturele aktiviteitcn en
cmancipatie-aktiviteiten aan een herwaardering onderworpen De bestaande aktiviteitcn zijn voor het overgrote
deel ontstaan op basis van maatschappehjke behoeften.
Groepen burgers hebben zich op vrijvulhgc basis ingezet voor oprichting en
mstandhoudmg van allerlei vcremgm«en en groepen Al deze initiatieven
piogen niet ineens m een onzekere
situatie worden gemanoeuvreerd' . ala vlus de commissie m haar nota Criteria
"moeten vvoiden ontwikkeld, bijv m
•iubsidieregelmgen welke voor de
(nerlieid als richtlijnen kunnen vvoiden
aangehouden indien zulks noodzakelijk
]s De wel/i|nscomm:ssie heeft via een
inventansalienota en vragenslellmgen
lian diverse organisaties voldoende
\verkmatenaal verzameld om de wegSncsnota aan de orde te stellen

Indeling

a k t i v i t e i t e n en de organisatiekosten
een nader te bepalen percentage v a n de
vooraf goedgekeurde uitgaven gesubsidieerd kunnen worden t e i w i j l kosten
voor specialisten (leideisvormmg)
eveneens kunnen woulen vergoed

1 vormings- en ontwikkelingswerk
voor volwassenen
2 opbouwwerk en sociale actie
3 club- en buurthuiswerk..
4 amateuristische kunstbeoefening en
volkscultuur.
5. jeugd- en jongerenwerk.
6 pcutervverk.
7 sportieve rekreatie en
8 emancipatiewerk
De taak van de overheid ten aanzien
van de sportieve rekreatie wordt gezien
m het zorgdragen voor u-'^iende
ruimtelijke mogelijkheden - geogratisch gespreid over het grondgebied van
cle gemeente - om sportief te k u n n e n
rekreeren

Randvoorwaarden

De mogelijkheden en onmogelijkheden worden voor een groot deel bepaald door de .randvoorwaarden"
\\aarbi) de voorwaarden in de rijksbijdrageregelmgen m acht dienen te worDerde categorie
den genomen Binnen het raam van
Deze aktiviteiten zijn meestal gericht deze bijdrageregelingen kunnen poliop een doelgroep en worden gewoon- tieke beslissingen worden genomen Fn
lijk uitgevoerd m gehuurde ruimten dal is mei loevalhg zo, maar dal is juist
onder leiding \ a n vrijwilligers Cr kan de bedoeling In de tweede plaats dient
m sommige gevallen leiding worden de beleidsontwikkeling plaats te vinden
het politieke beleidskader van
gegeven door specialisten fl'c ronder binnen
/ouden kunnen vallen amateuristische de gemeente Het collegeprogramma is
kunstbeoefening en v o l k s c u l t u u r Aan- dus daarvoor de komende jaren het
gegeven zal moeten worden welke uit- uitgangspunt
gaven voor subsidie in aanmerking
WATERSTANDEN
komen en uiteraard tot welk percentage Kosten voor specialisten kunnen m ZANDVOORT - de vvatersianden
voorkomende gevallen eveneens wor- voor de komende week
den vergoed, bijv een dirigent voor
een zangkoor of muziekkorps
HW LVV HW LW
Datum
842 4 10 21 22 16 45
12 febr
957 5 16 22 52 17 58
13 febr
1921
14 tebr
11 20 636
Doelstellingen
0 14 803 12372042
15 febr
Het doel van het welzijnsbeleid m het 16 febr
1 19 9 19 134421 52
huidige stadium is gericht op
2 H) 10 18 14342250
17 febr
- de mensen de mogelijkheden te bie- 18 febr
301 11 02 15 1723 39
dcn tot ontmoeting en ontplooiing 19 febr
348 11 48 15 55
waardoor mogelijkheden kunnen
worden geschapen, dat mensen /ich Maanstanden woensdag KS februari
bewust «orden van hun onistandighe- 1981 VM 23 58 uur
di'ii en die van anderen: alsmede voor
de verantwoordelijkheid voor liun/cll
en die van anderen.

'Door de commissie zijn drie categoneen onderschei Jen w a a r b i j men heeft
laten ..meewegen', of de betreffende
«ktiviteiteii v a l l e n onder de huidige
'rijksbijdrageregelingen e n / o f het voor
het u i t v o c i e n van de sociaal-culturele
i aktivitcilen van wezenlijk belang is dat
l /ogenaamde doelgroepen - oa vrouvvcn werklo/en ouderen culturele
minderheden jongcien en gehandicapten - extra aandacht krijgen Voorts is
het van belang voo de k w a l i t e i t v a n het
sociaal-culturele w e r k . dat voortdurend
ingespeeld wordt op de maatschappeh|- In het kader van deze \\cgingsnota
ke behoeften, die zich telkenmale weer heeft de commissie /ich beperkt lot liet
in andere vormen aandienen Men is terrein van de volgende a k t i v i t e i t e n
echter van mening dat het particulier
initiatief met ondergraven mag wor-den
De eerste categone van sociaal en
culturele akliviteiten vvordl gevonden
jn het pakket a k l i v i t e i t c n ' h e t w e l k BIJ de nieuwe welzitnsiegeling wordt
(J-eelzijdig is en wordt uitgevoeid in gesteld dat het gaat om de financiële
aspecten van de detenlralisatie
^«Jaartoe speciaal ingerichte gebouwen
•Jündei begeleiding van beroepskiach- Deze kunnen worden beperkt tol l\\ee
hoofdgegetens. te Heten de ,,begroHV'i
JHietondcr v a l l e n het a k t i v i t e i t e n c e n - tingsneiilraliteit" en de ,,vereien"rum het Cultureel Centrum en de nwg".
De begrotingsiieiitraliteit beperkt zich
Stichting
De aktiviteiten vallende onder de/e in \trikte zin tol bestuurlijke henerkaicategone v e r v u l l e n een belangrijke veling ion bevoegdheden. Daarmee is
^funktie m het sociaal-cultureel gebeu- met gegeven dat het welzijnsbeleid
uitgebreid zou moeten worden. Lr
«fen binnen de gemeente Zanchoorl
"Het aktiviteitenpakket zal derhalve komt in beginsel geen geld bij van het
•jaarlijks aan een bijzondere weging Rijk. Binnen het kader \an de njksbeIdienen te worden onderworpen In de groting verloopt de decentralisatie dui>
^betreffende subsidieverordening zullen begrotingstechnisch neutraal.
Regelingen opgenomen worden welke De verevening stelt dat de geldhoeInhouden dat de jaarlijkse lasten ten veelheid gelijk bli/Jt, maar dat de
>J>ehoeve van de goedgekeurde pcrso- verdeling niet hetzelfde kan bitten,
H'e'elskirmatie, de vooral goeduekeuide hr zullen dus \enchuniiigen optreJitiisvestmgslasten en de eveneens voor- dcn in de geldstromen, ronder dal het
•al goedgekeuide oigamsatiekosten vol- totaalbedrag groter wordt Dit nu
üledig gesubsidieerd worden Noor de wordt vere\ening genoemd De geld"uitvoering van a k t i v i t e i t e n /uilen be- stroom van Den Haag naar omlaag
•clragen moeten worden vastgesteld te zal na \erloop \an tijd niet meer in
talloze afzonderlijke subsidies worden
t enien op de voorgenomen a k u v i t u t e n
verdeeld, liet geld \an de diverse
departementen zal verzameld worden
in het gemeentefonds en het proiin"tweede categorie
ciefonds. Van daaruit zal via een
leronder vallen soeiaal-culttnele ak- bipaalde verdeelsleutel hel geld ter
u v i t c i t c n welke naast de m cle eerste beschikking komen van de gemeenteogorie ingedeelde aktiviteiten die- lijke overheden, dus via de algemene
I
te worden uitgevoerd Hierbij uitkeringen.
.' dt gedacht aan scoutinggroepen, De ,,ham\raag" is echter- „Hoe ziel
."•a-idet jeugd- e-n petilerwerk. het \or- die verdeelsleutel er uit'" l)e:e \cr''mings- en ontwikkelingswerk v o o r v o l - dcelsleutel zal inleindeliik worden be,''wassenen De/e a k t i v i t e i t e n richten paald door de Projectgroep l umin te>,"zich m doorsnee op een of enkele Ie Ge\olgen Decentralisatie.
^doelgroepen t e r w i j l hieibij beoouleeld Uit proefgebieden zullen de eerste
'.zal moeten worden welke a k t i v i t e i t e n eriaringen worden bewerkt zodal men
{moeten worden ontplooid en welke m tol een \erdeclsleutel kan komen Als
'•het kader van het vierjarenplan extra proefgebieden zijn momenteel aangewezen licvclanden, Kreukelen en
"
aandacht dienen te krijgen
'Huisvestingskosten kunnen volledig Arnhem.
worden gesubsidieerd, t e r w i j l voor de

Verevening

Burgelijke stand

Geboren' Nacime.d v H J Bakkenhoven en M M Waterman
Ondertrouwd R van der Woude en
A F van Deursen
Overleden Krijntje Kojier geb van
koningsbruggen, 78 jr . Marinus W l
van der Lint. 57 |r . Pieter Kopci. 73
|i . Johannes Hoekstui. 47 jr

Aanvraag subsidie
voor emancipatieactiviteiten
ZANDVOORT - Groepen en
organisaties die zich mei emancipatie-aktivitieten
bezigliouden, kunnen ook dit jaar in
aanmerking komen voor subsidic.
Het gaal om a k t i v i t e t t e n die onder
meer üericht moeten /ijii op de ont\ \ i k k e l i n g v .m liet zelfbewustzijn van
vrouwen het doorbreken van rolbeperkingen van v i o u w e n en mannen, de
verandering van maatschappelijke situaties die belemmeimgen en achterstanden van vrouwen veroor/aken en
het bevorderen van een emancipatiegevoehg beleid m allerlei maatschapjiehjke verbanden
Daarnaast kan ook subsidie worden
verstrekt voor training en begeleiding
van kader, dat /ich met emancipatiea k t i v i t e i t e n bezighoudt.
Voor het aanvragen van subsidie zijn
b i j de provincie speciale formulieren
beschikbaar, die voor IS maart a.insta.mclc volledig ingevuld en ingediend
moeten /ijn b i j het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland ..Lmancipatie/aken' . Postbus 121. 2000 M D
l laai lem Op dit adres kan men ook de
tormulieien aanvragen. Dat kan bovenclien telefonisch via de nummers
(123-163405, 163447 en 163478 In april
aanstaande wordt door Gedeputeerde
Staten een beslissing genomen over de
subsiclieverzoeken

Wanneer de beleidsdoeleinden voor
het wel/i|iisgcbeuren de raad nooit /o
duidelijk voor ogen heeft gestaan is
het w a a r s c h i j n l i j k dat het wel/i|iisbeleid door de commissie heel anders
geformuleerd gaat worden en dal dit
vooral na de inspraak, door de raad
wordt overgenomen
In de derde plaats dient rekening gehouden te worden met de sociale randvoorwaarden De besclnkbaie tijd
mankracht en deskundigheid b i j zowel
gemeente als bevolking /i|n beperkt
Ook b i j verandering in het beleid moet
rekening gehouden worden met sociale
consequenties
Tenslotte /ijii ei cle financiële randvoorwaarclen Omdat het gemeentelijk
welzijnsbeleid gerealiseerd /al moeten
worden met in hoofdzaak de thans
beschikbare middelen, kan de mogelijkheid ontstaan dat het particulier
initiatief voor een groot gedeelte wordt
buitengesloten door bepaalde prioriteitsstellmgen, ,,In de gegeven omstandigheden lijkt dit bijzonder ongewenst". aldus de vvcginusnot.i

Bovendien is men van plan bi| de
vvegmcselcinenleii een bepaalde puntentelhng toe te passen ledere doelstelling is ondeiverdeeld in wegmgselementen bijvoorbeeld 'ontmoeting en
ontplooiing", 'vorming' en hewustwording' Per onderdeel krijgt men een
punt. terwijl bi) doelgerichte aktiviteiten extra punten worden toegekend
BIJ deze waardering komt de aktiviteit
met het hoogste aant.il gescoorde puntcn bovenaan de lijst van de wegingsnota
In de afgelopen vergadering is direct al
gc'hleKen dat de commissie-leden hel
niet eens waren mei de verdeling in
categorieën /oals de- eerste conccptwe«mgsnota laat /icn. Daarom vvordl vanavond in de vergadering van dctommissie planvonrbcrciding speciflekuel/ijii
een tweede conccpt-wegingsnota besproken, waarbij «erschillende prinritcitsstellingcn lijn verschoven.
(Illustraties uu de informatiekrant ,,Zeg
nou zelf' van november 1980)

ilc ri i>( i HIK !<>( Il »"jk' 'i i (t'l nuwhikhcdi n 11111 in te f-nipi'ii in ht r
luktllt' n t'lziinsht li'id '

Naar ik \ e r n e e m heett de heer
l ourens Stuifbeigcn nu alweei
sinds verscheidene i.iren de dirigent
v a n hi-t l o o n k u n s i Oratoriumkoor
Zandvoort ( I O 7 ) d e wens t e
kennen gegeven met inszang van het
nieuwe sei/oen (dat is dus bi| het
ingaan van de komende v a k a n t i e ti|d) /i|n \verk/<iamlieclen als leider
van het koor te willen beëindigen
Drukke werk/aamheden op muzikaal terrein nopen hem daartoe
hoe/eer dit besluit hem ook aan het
hart sjaal Door bestuur en leden
van het koor wordt dit vertrek ten
/eerste betreuid Want na de heren
I a.mcld en I lalsema voerde hi| het
koor tot grote hoogte op /odat men
tot piachtige uitvoeringen k w a m
Zeer veel w ei k e n waaronder Oratoria \ m tormaal k w a m e n onder
/i|n be/ielende leiding tot verklanking Ik noem n onder andere het
Oratorium . Saul" van G F llandel Men /al eehter in het besluit
van de heer Stuifbergen moeten
berusten doch het roept wel problemen op die maar niet zo eentwee-drie op te lossen /ijn. want
koordirigenten /i|ii /eer moeili|k
<ian te trekken De moeili|heul diehet Zandvoorts Mannenkoor m heropnchiing da<irmee ondeivindt is
daarvan een sterk sprekend voorbeeld Ik wens h e t bestuui van
I O Z van harte sueees bij het
aantrekken van een opvolgei voor
de heel Stuifbergen Hel subliem
/mgend koor dat moeilijke werken
niet uit de weg gaat en naar ik meen
thans /o om en nabij de zestig leden
telt. verdient dat ten volle Het
neemt m het muzikale leven van ons
dorp een /eer belangrijke plaats m

Rattenvangers

Weekenddiensten
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouwman Mol en
Ridderbos
Arts B F J Bouman. tel 15600
Verdere inlichtingen omtrent de week-

enddiensten worden verstrekt \ia de
telefoonnummers van de huisartsen
Anderson tel 12058, Drenth tel
1335S. riiermsa lel 12181, Zwerver
tel 12499
TANDARTS telefoon 021-111233

Kerkdiensten

W I J K V E R P L E G I N G zr T D i j k . Lorent/straat 415 Zandvoort tel 12182

A P O I H L L K Zecsttaat Apotheek
Zondau 15 f e b i u a n
N v Beikel. Zeestiaat 71 tel 11071
ZANDVOORF
Hervormde kerk Kerkplein
VERLOSKUNDIGE
mevr
Lhr
K) 10 um ds C Miitaheru (crèche Oudshoorn, Lmnaeusstra.it l, f l a t 2
aanwezig)
Zandvoort tel 02S07-14437. h » c
Jeugdhuis achter de kerk 10 30 uur 023-313213
Jeuedkapel
Gereformeerde Kerk. Juhanavvee IS
10 ÜO uur ds P van Hall
DIERENARTS m e v r Dekker. Thorl') 00 uur dienst, verzorgd door mede- beckestraat 17 tel IS847
werkers Gemeenschappelijke werk- B i j afwezigheid van de gewenste arts
groep
raadplege men uitsluitend de V eeartNedeilandse Protestantenbond. Bitig- seiidienst te Haailem tel 021-111211
straat 1^ H) K) uur ds A Noorman
Ned Hen pied !e Ijussum
GLSLAC H I S Z I L K T L N ' voor alize
Rooms Katholieke Kei k
mene informatie tel 021-120202 (dag
Parochiekerk
bt Agatha
Grote en n a c h t )
Krocht
zaterdag 14 f e b r u a r i 19 00 u u i Lucharistiev lering met orgel en samenzang STORINGSDIENST GASBLDRIJ!
Zondag 15 februari 8 45 uur Mille telefoon I7b4l
Lucharistieviering. K) 45 uur euchanstievienng met medewerking van het POLITIE telefoon 13041
St Caeciïia kerkkoor
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg BRANDWEER telefoon 12000
14 9 30 uur ds R Hengstmangers
(Gemeenschappelijke dienst met de TAXI telefoon 126000 en 16841
Ned Herv.Kerk). 19 K) uur ds. L J
Boeymga
Nieuw Apostolische Kerk Tot nadere ALGE-MEEN MAATSCHAPPI L I J K
aankondiging zondau 9 30 en 16 00 WERK ZANDVOORT
u u r , woensdag 20 (10 uur dienst m Noorderstraat 1. telefoon 114S9 (b g g
gebouw MaJoerastraat 1. Haarlem- 023-120899 o» 120464)
Spreekuur op werkdagen van 9 00 tot
Noord
Nederlands Chnstehjke
Genieen- KI 00 u u t . maandagavond van 7 (K) tot
sehapsbond maandagmiddag 16 le- 8 00 uur
bruari 3 uur samenkomst in huize Veider volgens afspraak Vooi deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
„Pniel". Zuiderstraat l
Volle Evangelie Gemeente zondag- inwoner van Zandvoort geldt dat er
morgen 9 45 uur dienst m gebouw voor de vrager geen kosten verbonden
zijn
Voorstraat 100 te K a t w i j k ia» Zee

V a n verschillende /i|den hebben
m i j ve-r/oeken bereikt met de vraai;
ot ik ook kan vertellen ol ei een t i j d
geweest is m Zandvoort dat ons
gemeentebestuur geld beschikbaar
stelde v ooi elke dode rat die weid
ingeleverd Dat is indeidaad w.iai
want de r a t t e n p l a a g had m vroeger
laren ik denk b \ aan de ti|d voor
en tijdens de laatste oorlog /eer
omvangrijke vormen aangenomen
Lr was /ells een speciale ..ratten\anger die met git hel ongedierte
besneed, maar die taak alleen mei
aankon l oen nam ons gemeentebestuur het besluit om voor elke
ingediende dode rat v i j l cent te gaan
u i t k e r e n De dieren w e r d e n mge/a
meld door Publieke w e r k e n V o o i a l
de schooljeugd u a s c i direct vooi Ie
porren In de v a k a n t i e h|d en na
stbo(uii|d toot; men naai de l ntos
waar m de d u i n e n w a a i nu het
b m n e n k i i e m van het c i r c u i t gele
gen is on/e v a i k e i i s t e l e r s hun opstalkn hadden l let was er niet al te
Ingienisch en de r a t t e n Heulen er
welig l r waren wel exemplaren b i j
die /o groot waren als een jong
duinkonim Met hooivorken en
stokken ging men de beesten te li|l
en er waren wel rattenvangeis b i j .
die per dat; wel eens t w i n t i g dode
dieren i n l e v e r d e n Het je l d w e i d
m e t e e n contant m t l u t a ild en dat
was voor die ti|d vooi on/e (eusiil
een le'kkel e e l l t | e Het w is ccll
fagcrsspoit Jie d i n i ' o k d i n k beoe
lellil W e ld l Oell de l n t o s v e i d w e e n en de v a i k c l i s l o k k c i s a Ul/ieiili|k m i n d e i in a a n t a l o v e i b l e
ven W e i d ook de i ittciiplaag w a a i
van /aiukooit m vioegei |aien
alti|d veel Ie h|ilcn had a a n z i e n l i j k
m i n d e r en de ratteiivangst was dan
ook niet meer /o lonend Van/elt is
clan ook deze geheel aparte episode
m de geschiedenis van ons doip een
geruisloze dood gestorven

Boerekool ^an opoc
Ik heb \ e u r jeloi clee n boek van de
uitgeverij Gebroeders van Cleef m
Den Haag I r e n e Dr l A v,m
Aminen schreef t en t heet
De
eerste moederphchten en de eeiste
kindervcrplegm» t Is 'n boek dat
een handleiding is voor jonge vrouxvcn en moeders cn't is vrai bewerkt
voor Nederlandse vrouwen door
Di S Coronel Sr Ik heb cl r nog
/ l Ml v e u r hetaeld maer dat was
n gebonden e x e m p l a a r Jeloi meclirne mense- heb d r gien weet van
maer ik k m t icloi a n r a c j i w a n t t
gael ook o v e r k i n d e r v o e d i n g en/o
M i e r as |e de koters te b i k k e heb
s i i j e v e ei) dainiai / o n nl isyoot
lleb an ge lege mol |e Z c h c r s en |e
\ e l l t ook e te e 11 Heem clan es boeikool op /anverse vvai/c kl.icicm i c k t Dat doe je /o Neen oil |e
t o m t j c s as je dat t e n m i n s t e heb of
koop et aers bai de groentenian
t w i e kilo varse bovrekool Zellel
snaie Driehonderd vaiftig Iramme
ge/oute spek honderd gramme
clobbelsteentjes spek en n paer
onsies rauw hard niervet n liter
we.iter 'n ectlepel haervernioui.
/out / w a i t e peper kreidnaegclpoe|ei en piobcel es n blok kotclel van
de ••choci De bueiekool goed w isse el) de bl iddcic v.m tic IK rl ritH
b l a n s j e r e cil oil l a e t e dioipc D m
kaclle b l i l l c v m l M l e r v c l t \ \ a e k r
an de kook buiige dan de bl.ieie
d nu n i e t <lc k i o u / o o i 'out l l a e v e i moul d rop stiooic Dan t doonegc
spek daciop en kaeiic en dobbelsticnt|es sjiek over t hele /aekie
D.in n h ill iiurt|e koke ondei
deksel en dan nog 20 minuten met
de deksel d top De dcrepds koke
en de kotelct braeie

NIEUW in ZANDVOORT

TAXI 16843
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dr. Gerkestraat 47 rd - Zandvoort

Officiële
Voivo-dealer

ERVAREN GALVANISEURS
üiOENWIJEEN
TOEKOMST IN DE

PULA

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

H. P. Kooijman

bv

Menu's vanaf f 16,50

/.uidvoort
Brcdi'rodestr.i.ii 8
Tel 02507 l 32 42

Reserveringen vanaf 15.00 uur -Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

\<>!\ o

IJMOND-M.T.S.
Middelbare Technische School voor
de l J mond en het Haarlems gebied
Roos en Beeklaan 4

Met de afdelingen dagopleiding:

•
•
•
•
•

Droog, handgekloofd

OPENHAARDHOUT
Alleen bij'

Tol. 0 2 3 - 3 7 5381 /

• PROCESTECHNIEK

ZANDVOORT IS BEST
GEZELLIG!

31 41 07
2m' v.a f 190.

thuisgebrachl

Helft van dubbel
woonhuis, met vrijst.
garage. Opp. plm.
400 m'.
Vr.pr. f 190.000.-k.k.
Kerkweg 26, Aalsmeer. tol. 02977
27636.

BOUWKUNDE
WEG en WATERBOUWKUNDE
PROCESTECHNIEK
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELEKTROTECHNIEK/ELEKTRONICA

Part-time opleiding:

Kerkstraat 18
Zandvoort
Tel. 02507-12728

HAARLEMS
HARDHOUT BV

2071 TD Santpoort Noord

Wist u dat in Porque
iedere donderdagavond
erg gezellige Franse avonden
gehouden wordt'
Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u
wordt aangeboden door het huis.

Werken aan vliegtuigen als de
F 27 Fnendship en F28 Fellowship
betekent werken aan een
geweldig Nederlands produkt
Deze Fokkers staan m de hele
'-••"
wereld bekend om het vakmanschap
waarmee ze gebouwd zijn Dat vakman schap geldt ook voor de galvanische
afdeling, waar de basis gelegd wordt
voor de duurzaamheid van onze
vliegtuigen Debasisookvaneen
toekomst

HARTELIJK WELKOM

OPEN HUIS

we ervaren galvamseurs
bij voorkeur m bezit van de
vakopleiding VOM A en B

op VRIJDAG 13 februari 1981

Sollicitatie
Interesse7 Vul dan deze bon m
Opsturen m open envelop zonder
postzegel aan Fokker BV, Personeelszaken,
.Antwoordnummerl496,
1110 VC Schiphol Of bel 020-5443800 om
een sollicitatieformulier

's middags van 15.00tot 17.00 uur,
's avonds van 19.OOtot 21.00 uur.
Alli' ln-/.iiii/\li'Ht'iii/i-n ///ii wi'lktnii

BON

Het werk
Een vliegtuig heeft veel onderdelen die
in de galvanische afdeling een behandeImg krijgen, afhankelijk van de f unktie van
dat onderdeel in het vliegtuig
Daardoor zijn er veel verschillende processen zoals anodiseren van diverse aluminiumlegermgen en magnesium
verchromen, vertinnen, verzinken etc
van stalen delen
Deze verscheidenheid aan onderdelen
en processen vraagt een goede kennis
van de galvanische processen en van de
f unkties van de te behandelen onderdelen Die kennis zal u door het bedrijf
worden bijgebracht U moet wel bereid
zijn dit werk afwisselend in dagen avonddienst te verrichten

:

.»f^r^V^*^-' ,k
/iS-r -'Zaterdag 14-,febf.üaria.s:

HANDWERK

eiken tafeis
\\'•\ m.ikt'n / t ' voor u

In plaats van het sturen
van een kaart aan uw geliefde: samen genieten
van ons speciale
Valentijnsdiner
a f 45,00
per couvert

7n' ortfi'
/""pmyr ( ofll't'ttf

Scliaghelstraat 27
Haarlem
telefoon 023 327019

Gebr Sweprs. Hoveniersbedrijf, boomrooibedrijf.
Hoofddorp
Voor particulieren en bedri/ven
Tel. 023-284894. b.g.g.
282043 of 338608.

ik heb Interesse in galvanlseur bij Fokker
en verwacht een sollicitatieformulier.

straat, nr.:
postcode:

Kerkstraat 18 - Tel. 02507 -1 27 28

woonplaats:
014/81/RP.

„Livemusic"

Ervaren galvanlseurs
Voor dit interessante en afwisselende werk zoeken

Voor tafelreserveringen
'. c •:
en informatie:
Badhuisplein 7 -2040 AG Zandvoort - Holland
;>
'tel. 02507-12-144tst.49 -,;, ~ ;

kan dat nog in deze tijd?
Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om

Aannemersmaatschappij

Nota bestellen
Denotaisbeschikbaarvoor/ 5,-(excl. porto) Bestellen
bij afdehngô (tel. 023-1634 26) van de provinciale
griffie. Dreef3.2012HR Haarlem
De nota isook toegestuurd aan deopenbare bibliotheken
in Noord-Holland. Wiedenotawil inzien kandaar
terecht.
Voor nadere informatie kunt u bel len of schrijven naar
bureau voorlichting van de provincie. Dreef 3.
2012HR Haarlem, tel. 023-16 99 33

provinciaal bestuur
vannoord-holland

Noord Holiand BV

DOE MÉÉR ZELF

bedrijfspand
centrum
Zandvoort

o a VOOR UW:

HOUTHAIMDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN

DAKKAPEL
TUIMELDAKRAAM
ZOLDERKAMER
BADKAMER
KEUKEN
PLAFONDS
SCHUUR/GARAGE
DEUREN/RAMEN

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorrtjzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot S uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur
gesloten.
••
•
•
•
•
•
•
•
•
!
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
§

Schoolstraat
Zeer geschikt voor vis
enz. enz.

D Goulashsoep D
D stokbrood D
D gemixte grillplaat D

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

WINKELCHEF

HONDENKAPSALON

Renee
voor vakkundig
knippen, scheren,
trimmen, wassen,
oor- en
voetbehandeling
Van Ostadestraat26,
telefoon 15626

W.G.
BOSS
meesterschilder

D palacinka D

Jong,werkond echtpaar
(arts, verpleegkundige!
zoekt

warm flensje mei koude roomvullinj:

D ƒ 14,50 D

INTERIEUR-AFWERKING

reserveren vanaf 15.00 uur
Tel.02507- 15110.
//; Haarlem iedere vrijdag eti -.aterdac
ülkunitïjek (livel
Tel. 023-322609.

Specialist in Bekaert NAADLOOS
wandtexüei.
Diverse behangkollekties
Schouwtjeslaan 14ARD - Haarlem
Td. 023-32 49 83

vrije
woonruimte
m Badhoevodorp of omg.
Telefoon 02507-18247
na 19.00 uur

STUNT KAMERBREED TAPIJT
, :.-

v . •

. .V" V,

"

•

,. .'*A'

400 breed op focmrüB in, 4 kleuren
NU VOORDE ZELFLEG PRIJS PER METER VAN......

NU BLOEMTAPIJT
GRATIS GELEGD

AXMINSTER
BLOEMTAPIJT

DIVERSE
COUPONS TAPIJT

400 breed,* nu 149,00
•

50% KORTING

GRATIS GELÉGD

NprmMl 119.-.t ;!l Y ': v ' ' s : , ? ••/
Heden ! "
|HV
per meter........... TH!
f v9»UU
• ^li"', - • '

'WfiW**- • •
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••

ALLE BEHANG

NU HALVE PRIJS
00
^J^
^^^^
RHaankoop
••nlrnnnvan
unn
rnllanbehang
hakani
BI]
4drollen

l

BEHANGLIJM GRATIS
BEHANGTAFEL GRATIS IN BRUIKLEEN.

3URGERDIJK
450 - ZWANENBURG
- TELEFOON
02907-6505
*!:/ Ü^v '''* v ;:'\"-'•'= ' • ' - ' " • ' * • • ' • ' • • ':,\.$'. 'v ' •.,'
'
. '
• ' •' •
' .. ' ' .
• •
'•
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Dagelijks goopend van 9.00 tot 18.00 uur. M»n

:

Aanvang 15.00 uur.

elasl. kousen, panties, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisterij

Leeftijd 20-25 jaar.
Een opleiding op LTS-niveau is gewenst.
Voor verdere inlichtingen of afspraken
kunt u bellen naar ons hoofdkantoor in
Hoofddorp. Graftermeerstraat 28.
telefoon 02503-17073 even vragen naar
dhr. Groen. Na 19.00 uur telefoon
02503-30194

/.KESTRAAT41 - XANDVOOUT
JANSSTRAAT 44 - H A A R L E M
hccfl voor u een speciaal v.intermcnu.

L

te organiseren.
Wekelijks NIEUWE artiesten.
H ar telij k welkom!

Uw adres voor

Een filiaalbedrijf met een ruim
gesorteerde en overzichtelijk opgezette
doe-het-zelf-supermarkt zoekt voor haar
vestiging in AMSTERDAM-N.
Ydoornlaan 261

JÜLGOSALAVISCH RESTAURANT

concerten op

TE KOOP

Heemstede 023-289150

3 soorten vlees (mager)
met veise .salade , sau/en en aardappelpui ec

Julianalaart 33 - OVERVEEN - Tel. 25 48 55

erg gezellige
zondagmiddag

FOKKER B.V.
SCHIPHOL

NOTA
STREEKPLANWERK
Het provinciaal bestuur maakt streekplannen waarin voor
de Noordhoilandse regio's gewenste toekomstige
ontwikkelingen worden aangegeven. Die taak isde
provincie gegeven m de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Wat houdt een streekplan m? Hoe komt het tot stand? Hoe
kan het worden veranderd7 Hoe groot zou een streekplan
moeten zijn? Wat betekent het voor gemeenten en rijk?
Dit zijn zo maar wat vragen die kunnen rijzen bij deze
provinciale taak. De provincie zelf heeft ook eens stil
willen staan bij het streekplanwerk, en heeft daarover een
nota opgesteld. Het stuk dat hierover is gemaakt zal als
leidraad gaan gelden voor de toekomstige manier van
werken Dus is het van belang dat ieder die te maken
krijgt met streekplannen betrokken wordt bij de nota.
Tot l april 1981 bestaat voor iedere gei nteresseerde, de
mogelijkheid schriftelijk te reageren
De reacties kunnen worden gestuurd aan- Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland. Dreef 3. 2012 HR Haarlem
De reacties zullen van commentaar worden voorzien en
worden besproken-met de nota zelf- inde
statencommissie voor de Ruimtelijke Ordening
Provinciale Staten zullen de nota streekplanwerk
tenslotte vaststellen

? PORQUE ?
ZANDVOORT

naam:

;

',..-'

lons^'^^
verboden op dit.

l
l

{a6^"'*1"9

WAT
DOE JE MET JE

MAVO/HAVO -DIPLOMA
TUSSEN DE URES,2LOITS
ENDINARSBIjGWK?
De Grenswisselkantoren N. V.
(kortweg GWK) en haar bankbedrijf N. V. Crediet- en
Depositokas (CDK) vormen een
snelgroeiend geldbedrij f met
ruim 60 vestigingen op N.S.stations en aan de grenzen.
Wij zoeken voor onze kantoren
n de regio Amsterdam enkele
balie-medewerk(st)ers (leeftijd 1823 jaar).

Een baan met volop promotiekansen, zeker nadat je de basiskursus NI BE hebt gevolgd.
Je verdient trouwens al meteen
een goed salaris met een prima
tantième. Ook profiteer je meteen van de uitstekende secundai
re arbeidsvoorwaarden.
Je werkt in wisseldiensten.
Dus ook wel eens 's avonds of
in het weekend.
Voor zondagsdiensten staat daai
Geld uit alle landen gaat door
dan een extra vergoeding
jouw handen. Je wisselt het
tegenover.
om voor mensen van alle
Ben ie geïnteresseerd?
nationaliteiten. Reizigers en
Schrijf voor een afspraak naar
vakantiegangers help je aan
De Grenswisselkantoren N.V.,
reischeques en reisverzekeringen. Postbus 7782,
Verzamelaars van vreemde mun- 1118 ZM Schiphol-Centrum,
ten kloppen bij je aan.
t.a.v. de heer J. W. v.d. Stam
Maar je geeft ook alle inlich-'
(regio-directeur).
tingen over sparen en andere
bankdiensten.
Kortom, met je MAVO- of
HAVO-diploma vind je bij ons
aan de balie een leuke baan. In
een klein team.
Een baan waarbij talenkennis je
;oed van pas komt.
DE GRENSWISSELKANTOREN
HEBBEN-N LEUKE BAAN
VOOR IE
De Grenswisselkantoren N.V. en haar bankbedrijf N. V. Crcdiel- en Dcpositokas.
Samenwerking van N. V. Nederlandse Spoorwegen, N. V. AMUV en Picrson. Hcldnng & Pierion N
l looldkanioor: Amsterdam, Centraal Station. Tel.: 020-22 13 2-4.

-,
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BELANGSTELLING VOOR REKREATIEIN
NEGENTIENDE EEUW LEIDT TOT SCRIPTIE:

'Kostverloren?'
De zomermaanden van de afgelopcn jaren (1975 /1979) heef! Erik A.
Heijnis met plezier in Zandvoort
gewerkt.
Niet op het strand, of een andere
plaats die iets te maken heeft met het
seizoen in Zandvoort, maar op de
afdelingen van het gemeentehuis
(raadhuis). Met behulp van de heer
G. Deesker snuffelde hij in oude
dozen, zocht archiefstukken van de
zolder, en op de afdeling burgerzaken was hij geen onbekende, want
hier was het de heer Steen die hem
behulpzaam was bij zijn studie.
Erik Heijnis heeft namelijk als
onderdeel van zijn doctoraal-studie
economische en sociale geschiedenis
aan de rijksuniversiteit te Leiden zijn
studie in 1980 succesvol afgesloten
met de scriptie ,, kostverloren" een
sociaal-economisch en historisch onderzoek naar de ontwikeling van
Zandvoort van vissersdorp tot badplaats in de periode 1800-1910.
De tegenwoordige leraar geschiedenis aan het Dr. W.A. Visser 't
Hooftlyceum in Leiden kwam via
een omweg bij de geschiedenis van
Zandvoort terecht. Hij vertelt:
,,Mijn oorspronkelijke belangstelling ging uit naar vormen van recreatie en vrijetijdsbesteding in de negentiende eeuw. Bij de bestudering van
literatuur over dit onderwerp stuitte
ik op publikaties over Engelse badplaatsen.
Zo omstreeks 1750/1800 kenden de
Engelsen al een bloeiend badseizoen
met concerten, wandelpromenades,
gezondsheidsbaden etc.

Dit was in Engeland in die tijd zuiver werkstuk geworden. Uitnodigingen
voorbehouden aan de ,,upperclass", heeft Heijnis al ontvangen om liet te
de adel en aanhang.
herschrijven, en in boekvorm uil te
geven. Of dit in de toekomst zat
Pas na 1800 werd dit badleven ook gebeuren, weet hij niet, maar vragen
populair bij de zogenaamde ,nieu- en aanbiedingen om dit te doen heeft
wc" rijken, industriëlen, en de ge- hij wel ontvangen.
goede burgerklasse. Frappant is het
dat op hel vasteland deze trend pas
Van zijn gedrukte scriptie zijn
zo'n vijftig jaar later op gang kwam. vijftig exemplaren verschenen, de
Engeland liep toen zeker zo'n halve gemeente Zandvoort toonde zich in
eeuw vóór op de rest van Europa. dezen zeer hulpvaardig, vi/fentwinToen ik dit dus bestudeerde werd tig stuks zijn eigendom van de gemijn nieuwsgierigheid gewekt naar meente
(waarvan
Zandvoorts
de badplaatsen in Nederland, Sche- Nieuwsblad één exemplaar ontving)
veningen, Domburg, Zandvoort en vijfentwintig stuks zijn van Heijetc.".
nis. Met toestemming van de huidige
De badplaats Zandvoort had toen leaar geschiedenis, hebben wij het
nog geen speciale voorkeur bij hem, deel,,visser ij" uit deze scriptie (met
maar zijn, in Amsterdam woonachti- weglating van de dorre cijfer1;) hier
ge skriptiebegeleider wél en omdat er gepubliceerd.
waarschijnlijk interessante relaties Waar nodig zijn de cijfers vermeld,
waren tussen Zandvoort enerzijds en omdat in dit geval de cijfers een goed
Amsterdam en Haarlem anderzijds, beeld oproepen van de samenstelling
verdiepte hij zich in de geschiedenis van de bevolking, toen Zandvoort
van Zandvoort.
nog een vissersplaats was.
Spijt van deze keuze heeft Erik
Wij vermelden op verzoek van de
Heijnis (34) niet gehad.
schrijver nog graag dat omstreeks
Zijn scriptie ,,kostverloren" is zoals 1900 de vissers uit het dorp vcrdwehijzelf zegt als verhaal niet altijd nen, niet omdat de zeilende visserseven boeiend. Dit komt vooral om- vloot tóen al zoveel concurrentie
dat een gedeelte van het materiaal ontving van de stoomvaart, maar dat
bestaat uit beschrijvingen van cijfer- de reders vertrokken naar IJ muiden,
achtige gegevens. Een nauwkeurige omdat men daar destijds al over
bespreking van al dat cijfermateriaal betere visafslag en exportfaciliteiten
was nodig omdat het aangevuld en beschikte dan Zandvoort.
vergeleken moest worden met de
Heeft men aanvullingen, korrekinformatie die verkregen werd uit ties en of kritiek, liet adres van Erik
,, verhalende bronnen" (de overleve- Heijnis, voor commentaar is: Parkring dus).
zicht 47 te Leiden, (postcode 2317
Al met al is het een boeiend RD).

Zandvoortse bomschuiten in de negentiende eeuw.

bracht hetgeen echter weinig winst
opleverde in verband met de hoge
plaatselijke belastingen.

aantal pinken (boomschuiten) zal
binnen een jaar op zes a zeven
liggen.

Wisselvallig

Inzinking te boven

Gedurende de eerste heltt van de
negentiende eeuw was de visserij
wisselvallig. De gemeenteverslagen
getuigen hiervan. Het aantal thuiszittende- en diakoniearmen wisselde met een al dan niet gunstig

De Zandvoortse visserij kwam kennelijk de inzinking te boven. De
lijsten belastingplichtigen en 1855
en 1857 en de ckonomische beschrijving van Sloet tot Olthuis lieten een ontwikkeling ten goede

Dat Zandvoort in het verleden iets met de visserij te maken heeft gehad is
gemeengoed, maar dat exact in 1866 14 vissersschuiten met totaal 70 man aan
vissers in Zandvoort aanwezig waren tegen in 1900, I schuit met plusminus 5
man zal weinigen bekend zijn (onderzoek E.A. Heijnis).
Helaas is de geschiedenis van de visserij van Zandvoort niet compleet
beschreven, maar door de in de jaren 1800 gevoerde oorlogen met Frankrijk en
Engeland werd door de gevolgen hiervan, beschietingen vanuit zee, verlies van
schepen en personeel de Zandvoortse bevolking bij de uitoefening van deze
bedrijfstak tot diepe armoede gebracht.
Opbrengsten van kollekten in Amsterdam en giften van koning Lodewijk, door zijn broer Napoleon in
de Franse overheersingstijd als koning aangesteld, moesten enige verzachting brengen. In 1811 stonden
alleen de mannelijke leden van de
Zandvoortse
bevolking geregistreerd vanaf 21 jaar. Hiervan blcken er 58 als visser, 36 bij verkoop
van vis en 4 als visdroger te boek te
staan. Hierbij moet dan wel worden
bedacht dat vele vrouwen en kindercn bij de verkoop van vis betrokken waren. Langs de gehele Hollandse kust was deze bedrijvigheid
destijds aanwezig.
Thans vindt men alleen nog de
grootste vissersgemeenschappen in
Katwijk, Scheveningen en Umuiden.

Soorten visserij
In het begin van de jaren 1800
waren er diverse mogelijkheden om
vissen te bemachtigen, waaronder
de beugvisserij, de schrobvisserij en
de vleetvisscrij. Bij de laatste werd
en wordt thans ook nog gebruikt
gemaakt van zgn. drijfnetten, die in
het water neerhangen en waarvan
de maaswijdte zodanig is, dat een
haring zijn kop er wel in kan steken
maar niet uit kan halen.
Een reeks van deze netten, aan

De visafslag op het strand.

elkaar gebonden en bij elkaar gehouden door een reep (een lang dik
touw) vormt een zgn. vleet. Vroeger waren deze vleiten betrekkelijk
klein, thans zijn deze netten uitgegroeid tot een lengte van ongeveer
3'/2 a 4 km.

Schepen

Ondergang visserij

De in die tijd gebruikte schepen, de
inmiddels min of meer bekende
boomschuiten, waren in nagenoeg
alle kustplaatsen aanwezig. Deze
naam is afgeleid van de vlakke,
stevige bodem - in het jargon boom
of platboomschuit -. Het waren
uiterst stevige vaartuigen, hetgeen
blijkt uit het feit dat zij af- en aan
konden varen op het strand.

Visafslag
Bij de aankomst van de schepen op
het strand vond de zgn. afslag plaats
van de gevangen vis. hetgeen werd
gedaan door de afslager, die de in
de porties op het strand aangevoerde vis aanwees met zijn slok en
verkocht aan degene die het eerste
op zijn prijs het woord ,,mijn" liet
vallen. Daarna kon tot verdere verkoop van de viswaren worden overgeguan.
Langs het nog steeds aanwezige
visserspad (langs de spoorlijn Zand-

doet vermoeden dat hij beschikte
over de uitkomsten van de volkstellingvan 1859. Exacte aantallen kenncn wc dus niet, maar de vermelding van 11 pinken, 2 schuiten voor
de rompvisserij en de mededeling
dat op zecsterren gevist werd als
mcstspccic" waarvan vorig jaar 6
karrevrachten naar de I laarlemmermeer verzonden zijn", geven een
groter belang van de visserij weer
dan de bciastinglijstcn doen vermogen. Ze geven wel aan dat de positie
van de visserij 'als bcstaansbron ten
opzichte van het begin van de eeuw
achteruit was gegaan. Gezien het
wisselende aantal belastingbetalers,
dat bovendien ten opzichte van het
totaal bij de visserij betrokkenen
vrij klein is, bleek de welvaart in
deze branche gering. Sloet noemde
ook de schelpenvissenj: 20 man
zouden hierin werk vinden. Hij
vermeldde daarbij dat deze grondstoffenlevering voor de kalkbranderij een afnemende zaak was vanwege het verbod op het delven van de
schelplagen onder het zand. Enige
spreiding van de beroepen begon
zich in elk geval op bescheiden
schaal af te tekenen.

Visloopsters uit Zandvoort die tot aan Amsterdam liepen om hun vis aan de man te brengen.

voort-Haarlem) liepen de verkopers
met hun jukken niet viswaar naar
Haarlem om deze uit te venten. Bij
goed weer kon elke dag m het
seizoen (tien maanden) worden uilgevaren, behalve op zondag. De
verkoop echter bleef niet tol Haarlem beperkt maar ook m Amstcrdam werd de vis aan de man ge-

visseizoen. Het gemeenteverslag
van 1838 pleitte voor de aanleg van
een spoorweg, waardoor verbindmgen naar Duitsland het afzetgebied
van de Zandvoortse vis vergroot
zou worden. De aanleg van de
spoorlijn Haarlem-Amsterdam in
1H38 zal deze gedachten hebben
doen ontstaan. In 1840 heette het:
..Het aantal visschuiten is met één
vermeerderd". Deze vermeerdering
werd in verband gebracht met de
aanleg van de spoorwegen, waardoor liet vervoer van zeevis kon
worden bespoedigd. In 1841 werd
het aantal schepen weer met een
vermeerderd, ondanks het feit dat
het slechte weer de visserij niet
voordelig maakte.
De visvangst in 1843 was eveneens
slecht. Bovendien werkte nadelig
dat ,,het zwaar inkomend regt hctwelk de Belgische Regecring heeft
kunnen goedvinden op de uit Ncderland aangevoerde visch te hetfcn" (helemaal duidelijk wordt niet
of dit oorzaak was \ a n de verdere
achteruitgang van de Zandvoortse
visserij)
Het gemeentcveislai: (1844) sloot
zich aan bij een voorstel tot aanlei>
van een zeehaven, gedaan in een
ingezonden brief in het Algemeen
Handelsblad van 4 november 1844.
In 1845 was de verkochte vis
..slechts tot de hcllt cencr middelmatige opbrengst gchragt kan wordeii" en in 184d vreesde men algehele verdwijning van de vissen|.
Hel aainal onvcimogcndcn groeide,
de gemeentelijke inkomsten daaldon en de visserij leidde een kwi|nend bestaan ,,/oodat de aanuebragtc visch slechts de heltt van hel
middelmatige 4 a 5 duizend gulden
kortgevaren is" (1849). Het laatste
bcschikbaie verslag spreekt in ei
een zorgwekkende toestand ..het

zien. l let aantal belastingbetalende
vissers was weliswaar genng. maar
nam toe. Sloet vermeldde 6 reders.
6b a 70 vissers en 4 visdrogers;
verder een aantal ambachtslieden,
enkele komcnijswinkels. 10 man ter
koopvaardij en „de rest visehventers en aardappelteleis". De gedetailleerde informatie die Sloet geelt.

In de tweede helft van de 19e eeuw
werd de definitieve ondergane van
de visserij een feit.
Had men in Zandvoort de af- en
aanvaart van de schepen op het
strand, veel reders weken uit met de
schepen naar de haven van IJmuiden of Katwijk, maar de meeste
vissers bleven in Zandvoort wonen.
De Zandvoortse ingezetenen die
verhuisden werden door de ..echte"
Zandvoorters ..overlopers" i;enocmd. De delimticve daling van
het aantal Zandvoortse visserssehuiten /ette zich m 1890 voort Het
gemeenteverslag v,ui 1901 meldde
dat de v i s s f i i | in / a n d v o o r t opgehouden had te beslaan Wel hadden
vele gezinshoofden nog het beroep
van visser, maar /\\ monsterden m
hookl/aak in Scheveningen aan
voor de hanngvisseri).
De schelpenvisseri) bleet nog «el
maar ging ooor het eeidei genoemde algraalverbod eveneens achter-

uit alsmede door de konkurrentie
van andere visserplaatscn waar met
..stoomkracht" op de schelpen werd
gevist.
Een aardig voorbeeld van deze handel bleek uit het feit dat de Hollandsc Ijzeren Spoorweg Maatschappij
adverteerde met een uitzondenngstarief per l januari 1890 voor het
vervoer van schelpen. Een wagon lading van 10.000 kg van Zandvoort
naar Amsterdam kostte de gehele
som van ƒ 4.—. De schelpenlaadplaats kwam te liggen bij het oude
eindpunt van de trein nabij de
destijds aanwezige ,,Passage", maar
van veel aktiviteiten was geen sprake meer.
Door het vertrek van de reders uit
Zandvoort was de verkoop van de
vis op het strand eveneens afgelopen en dus verviel ook de verdere
werkgegelegenheid in deze branche. De visserij verdween uit Zandvoort. De aangelegde havens namen de functie van de aanlcgplaatscn op het strand over. tengevolge
waarvan de handel eveneens werd
overgebracht naar de havengebieden. De laatste garnalenboot vcrdvvcen vanaf het Zandvoortse
strand in 1929. Deze boot werd
helaas niet voor het nageslacht bewaard, want het scheepje werd m de
oorlogsjaren gesloopt.

Andere bronnen
Na de jaren 1900 kwam het accent
voor de Zandvoortse bevolking te
liggen op de mogelijkheden in de
landbouw, bouwbedrijf en vervoerssektor. Daarin werden de
Zandvoortse namen weer teruggevonden. terwijl ook juist in die lijd
de uiihreidmg van de ekononnsche
diensten m de rekreatie en de warenhandel werd verzorgd door de
..import" uit Amsterdam. Haarlem
en Duistlund.
De kamen e r h u u r in de /omerma,inden /orgde daarnaast vooral
voor alternatieve i n k o m s t e n ,
(scriptie Kosiverloien L A Heiifoto's
gemeente archief Zandvoort

SchvIpciiMSsvrs op hel strand. Mei uil 1800-190(1, maar gcinaak» door ITII van di1 l-otoclub /.andvoort
(L.v.d. Mije).
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amsterdamse
droogdok
maatschappij bv

ADM is het modernste
schccpsrcpanuicbcdrijfin
West-Huropa. Op onxe
gloednieuwe werf aan de
Klaproxcnweg hebben wij
verschillende open
plaatsen voor zowel
vakbekwame mensen als
aankomende vaklieden.
Daarnaast kunnen wij ook
mensen plaatsen die zich
willen omscholen.

Op korte termijn zoeken wij
voor werkzaamheden aan boord
van de schepen:

machinebankwerkers
pijpeiibewerkers/
pijpleidingmonteurs

Verhuizen is vakwerk!
Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in-en verkoop en
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT

*
DEW1T VERHUIZINGEN

Feestproblemen..

7

uw kind jarig,
•ft heeft u een partijtje 7
•^C Op zaterdag 14 februari kunt u dat realiseren, m Bistrotheater
•^f Harlekijn, voor f 12,50 p. p bieden wij u een

*

SKINDEBWERKIEEDFEEST
A. J. v. d. Moolenstraat 54rd,
Zandvoort. tfilpfnon D2507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

^aan, waarin een kindermenu, drankje en CLOWN DIDI uw problemen
"^ uit de weg helpen
!
•^((Overigens, ook zonder verjaardag is uw kind van harte welkom.
^ Goed idee hè)7
j^, Wij vangen om 14.00 uur aan en gaan door tot 16.00 uur.

' VX;ilt u contact met mij opnemen?
l naam:

Betaling volgens de CAO-C voor de
Grootmetaa!. Naast een 4-wckcIijks salaris
bieden wij een uitgebreid pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden en socialcvoorxieningen.
U kunt ons voor een afspraak bellen
(telefoon: 020 - 5 20 92 51) of de bon insturen.
I n dat geval nemen wij direct contact met u op.
On/c werf aan de Klaproxcnwcg is
bereikbaar met Hnhabo-buslijn 4 of de GVBbuslijncn 35, 36 en 38.

VERHUIZEN?

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Ik heb belangstelling vooreen baan als:

Eventuele omscholing vindt plaats in
onze eigen scholingswerkplaats voor
volwassenen.

Hen baan in de schccpsrcparatie
betekent afwisselend en x.clfstandig werk,
met veel persoonlijke vrijheid.

dnarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vr,itiq vrijblijvend priisonciave en folder met
waardevolle tips.

Stuur de bon in.

omscholing

*
*
*

$*

' postcode:
f plaats:
DC/.C bon in gesloten envelop sturen naar:
ADMBV
Antwoordnummer 3814
1000 PS Amsterdam
Kr hoeft geen postzegel op.

AANNEMINGSBEDRIJF
J. DEUTEKOM
Paradijsweg 11a - Zandvoort
Tel. 02507 -1 41 63 -1 23 61 -1 63 04

opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel 12164/13713,
na 18 00 uur 16658
Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Drogisten]
MOERENBURG
voor Dr. Vogel,
homeopathie.

[straat:

• Nieuwbouw
• Dakkapellen
• Openhaarden
• Keukens
• Badkamers

international

Halteslraat 8, Zandvoort,
tel. 025D7-16123.

enz., enz., enz.

Vraag gratis offerte.

**i
*-4

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

PEDICURE/
MANICURE-SALON

DAKBEDEKKING
10 Jaar volledige garant/e.
Voor meer informatie:

Fa. W. HOLLENBERG
Tel. 1 41 05
Ook voor andere dakbedekking.

Mevr.
G. Hamminga
bil
Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat?
tel. 02507 -1 23 27

Behandeling volgens
afspraak.

F. KORS

*
*
*
*
*
*

RESERVEREN

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41 A.

02507-16939.

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT
Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56
ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
T-AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

iste vorm vanfunctionaliteit

Audi bouwt nogal eigenzinnige automobielen. Waarin eigenschappen gecombineerd worden die op 't oog volkomen tegenstrijdig zijn. Neem de Audi 80. Onmiskenbaar een puur functionele gezinswagen. Met ruimte voor vijf plus alle bagage die daar bijhoort. Met zuinige motoren die hun kwaliteiten al vele jaren hebben bewezen. En met de gestroomlijnde wigvorm die het resultaat is van
energiebesparende windtunnelproeven. Ondanks dat accent op nuchtere functionaliteit, is Audi er in geslaagd van de Audi 80 een auto te maken die zich onderscheidt. Want voor de styling tekende
niemand minder dan topdesigner Giugiaro.
Ook binnenin is de Audi 80 fraai en
functioneel. Zo zijn de kleuren harmonisch op elkaar
afgestemd. I n het dashboard zijn vormgeving en function a l i t e i t helemaal in perfecte harmonie gecombineerd.
Overzichtelijk gerangschikte bcdieningsorganen bevinden
zich direct onder handbereik, en zijn praktisch blindelings te
vinden. Opvallend detail: de zuinighcidsmeter. Waarop u
ogenblikkelijk ziet of u zuinig rijdt.
In de Audi 80 vindt u stoelen die grond i
zijn getest en afgebeuld door een stalen zitvlak. Gedurende
een gesimuleerde rit van 100.000 km. Dankzij deze stoelen en
de uitstekende klimaatbeheersing in de
A u d i 80 door het unieke verv\armi ngs-en ventilatiesysteem,
stapt u zelfs na een lange
rit fiis en m o n t e r uit.

...elegant froni van de Audi 80..

v^^•^^^^^^\^x^x^cvx\\Ns^^^^^^t3^ss^^^^

..deziiinigheidsmeier waarop u
-.iel of u zuinig rijdt...

Zo royaal als de Audi 80 is met comfort,
zo zuinig is hij met brandstof: in de stad l op 10,1, bij 90
km/h constant l op 14,7 en bij 120 km/h l op 11,1. Deze
cijfers gelden voor de Audi 80 L. Maar zelfs de meest luxe
uitvoering, de Audi 80 GLE, rijdt nog zuiniger door z'n
inspuitmotor. Bij 120 km/h l op 11,4.
Audi met Formel E: nóg zuiniger Met de Formel E is de Audi 80 LS
nóg zuiniger. Formel E houdt in een aantal nieuwe energiebesparende
voorzieningen. Zoals electronische ontsteking, een schakelindicator met
zuinigheidsmeter, een 4+E versnellingsbak en een unieke stop-start-installatie. Rijdt de Audi 80 LS bij 90 km/h constant al l op 16,4, de Formel
E loopt nóg zuiniger: l op 19,2.

Bij meer dan 200V.A.G dealers staat Do VA.G deOlôrS
de Audi 80 klaar voor een proefrit. Test 'm. Zodat u zelf kunt
ervaren hoe zo'n functionele auto, boordevol karakter rijdt.
Audi geeft een unieke carrosserie-garantie van zes .jaar, en eenjaar
garantie ongeacht het aantal kilometers. Vraag de VA.G dealer om
nadere inlichtingen,
,v-s;ysys>SSSSagaiSaS

Afgebeeld is de Audi 80 GLS, 4-deurs. Er ïs al een Audi 80 y.a. f. 20.514,- incK'B.TAV. vrijblyvend af Leusden. Vaste afleveringskosten \ a f. 390,
Maak nu'n proefrit bij uw V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Audi
Burg, van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565 Functioneel en veelzijdig

GÊlWËEfMTEARCHIEF
2AIMDVQORT
R A N D S T A D P U m ICA1 I!-S
Uitgeefstcr \ a n :
• Zandvooris N i e u w s b l a d
• Hecmsteedse C o u i a n i
• Hoofddorp-, 'VcniK'pcr N i e u w s b l a d
• Zwanenburg/ Hallwejise Courani

• Badhoeve/Sloiense Courant
• Aalsrneersda C o u r a n i
• Uithoornse C'ourain 'Ons Weekblad
• Streekblad/De Koude Veiier

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

Aalsmeer'
Telefoon (12^77
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KRITIEK FIETSERSBOND:

Ver keerstudie Z.Kennemerland
richt zich
op de auto
KENNEMERLAND - De Echte Nederlandse Fietsersbond
(ENFB) laat in zijn analyse van
de Verkeersstudie Zuid-Kennemerland niet veel heel van de
globale oplossingen, die daarin
worden aangedragen om het
verkeer naar en van de kust in
redelijke banen te leiden. De
kritiek richt zich vooral op twee
hoofdaspecten: teveel aandacht
voor de auto en te weinig voor
het openbaar vervoer en de
fiets.
In het miljoenen verslindende
plan ziet de Fietsersbond slechts
het bekostigen van een „dure
illusie".

De Bond schat dat de uitvoering van de
plannen een investering zullen vragen
van 20 tot 30 miljoen, een cijfer dat
overigens nog nergens officieel is genoemd.
De regionale knelpuntencommissie is
zonder meer uitgegaan van een blijvende keuze voor het autogebruik op
recreatiedagen, zegt de Bond en dat
uitgangspunt is ook terug te vinden in
de studie.
Er is wel geconstateerd dat de auto de
grote probleemveroorzaker is, maar
nergens is een analyse te vinden van
mogelijke oorzaken, die strandgangers
er van weerhouden de trein, de bus of
de fiets te nemen.
Anderzijds, zegt de Bond, blijken
openbaar vervoer en fiets toch wer
meer in trek dan enkele jaren geleden.
De Bond vindt dat de gepresenteerde
oplossingen alleen maar het autoge-

bruik stimulern. Immers, als er geen
kilometers lange files meer te verwachten zijn op de kustroutes, zullen velen
toch weer eerder de auto nemen.
Er bestaat dan ook twijfel aan de
doelmatigheid van de voorgestelde
maatregelen.
Ook ten aanzien van andere gevolgen
heeft de Bond zijn bedenkingen.
Verschuiving van de filevorming naar
de rand van de agglomeratie leidt niet
tot vermindering van de uitstoot van
schadelijke uitlaatgassen, minder gebruik van schaarse brandstoffen is onwaarschijnlijk, bij omleidingen zullen
er zelfs meer kilometers gereden moeten worden, en het ingewikkelde systeem van verkeersbeheersing met computergesluurde verkeerslichten is uiterst kwetsbaar: één storing en het hele
systeem valt in duigen. Bovendien is er
op tal van kruispunten gewoon geen

Politie kampt met gebrek
aan personeel en ruimte
ZANDVOORT - De politie van
Zandvoort heeft met twee grote problemen te kampen. Allereerst de
huisvesting van het korps en ten
tweede de korpssterkte. Dit blijkt uit
het jaarverslag van de gemeentepolitil- over het jaar 1980, wat onlangs is
gepubliceerd. Het gebrek aan
nerkniimte voor het korps wordt in
het verslag een „volstrekt hopeloze
zaak" genoemd. Wat betreft de
korpssterkte van de gemeentepolitie
ligt die nu op 58 man. Een verzoek
aan het ministerie van binnenlandse
zaken om de organieke sterkte op 75
te mogen brengen werd afgewezen.
Het politiekorp heeft in het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan
de voorkoming van misdrijven. Onder meer werd een bandje in vier
talen samengesteld waarop eeen
korte tekst is ingesproken met een
waarschuwing tegen autokrakers op
de Boulevard Barnaart. Dit bandje
is voornamelijk voor toeristen op
camping „De Branding" samengesteld. Voorts werden door het Bureau Voorkoming Misdrijven in het
verslagjaar enkele akties gehouden,
zoals de aktie „Let op zakkenrolIers". Op verzoek van het Bureau
Voorkoming Misdrijven bezocht de
informatiebus van de politie Zandvoort om het publiek voorlichting te
geven over preventieve maatregelen. De bus werd door ongeveer 600
mensen bezocht en deze aktiviteit
wordt dan ook als een succes beschouwd.
Evenals bij verschillende andere
korpsen was in het verslagjaar de
ervaringen van de Zandvoortse politie met elektronische alarminstallaties niet zo best. In 1980 kwamen
via deze apparatuur ongeveer 45
meldingen binnen die bij nader
onderzoek allemaal vals bleken te
zijn. De afdeling Bijzondere Wétten kreeg in 1980 voornamelijk te
maken met de Drank en Horecawet. In Zandvoort zijn op dit moment 143 hotel-café- en restaurantbedrijven gevestigd, bovendien vier
sociëteiten, vier slijterijen en 17
zogeheten verlofszaken. Daarbij
zijn er nog 37 strandbedrijven.
Hiervoor moest de afdeling driemaal optreden: Een keer werd alcoholhoudende drank in beslag genomen en twee keer werd een bedrijf
op last van de politie tijdelijk gesloten wegens geluidsoverlast.
In 1980 kreeg de afdeling Bijzondere Wetten vijf maal te maken met
illegale radiozenders. De apparatuur werd hierbij in beslag genomen.
De algemene dienst moest verschillende keren geassisteerd worden
door detachementen van andere
korpsen om de verkeersdrukte te
kunnen reguleren. Met name tijdens evenementen op het circuit
was dat het geval, maar ook tijdens
de sporadische mooi-weer dagen
werd Zandvoort overspoeld door
het verkeer. Ook bij evenementen
in het dorp was de politie enkele
malen in groten getale aanwezig.
Onder meer bij de jaarlijkse strandloop, het jazz-festival, de solex-race

ruimte voor extra opstelvakken voor
autoverkeer, zoals bij het kruispunt
Zandvoortselaan-Herenweg-Lanckhorstlaan.

SX£i~~£>i Ff ;* '^béfcjtk=;

Onverantwoord
Zoals in de inleiding al opgemerkt,
vindt de Bond een investering van
enkele tientallen miljoenen onverantwoord als die alleen maar dient om het
autogebruik te stimuleren.
De Bond zou eventueel beschikbaar
geld liever op een andere manier gebruiken. Bijvoorbeeld voor investering
in een goede en snelle verbinding per
openbaar vervoer, ten gunste van het Allemaal tegelijk naar het strand op een mooie zondag....
stedelijk leefmilieu, vermindering van
energieverbruik, vermindering parkee«
roverlast (in Zandvoort zou men foutparkeerplaatscn willen legaliseren en
meer parkeeropvang scheppen in
woonstraten) en ten gunste van een
rustiger afwikkeling van het langzaam
verkeer.
De in de studie voorgestelde maatregelen zullen het openbaar vervoer nauwelijks bevorderen, meent de Bond, omdat de bus net zo veel belemmeringen
aantreft als de auto en dus even snel of
even langzaam rijdt als het autover- ZANDVOORT - Hoewel door de heer zonder Naam echter weer over finanC.J. Bleijs het faillissement van de Bond ciële middelen beschikken, dan zou het
keer.
zonder Naam is aangevraagd, heeft de restant van de rekening alsnog worden
Vrije busbanen acht de Bond wel een Zandvoortse architekt niet het idee dat overgemaakt.
goed idee, maar op de huidige routes de beschikking van de rechtbank posi- „Ik had een totaal vertrouwen in deze
van de lijnen 80 en 81 zijn dergelijke tief voor hem zal uitvallen.
heer Van Loon en geloofde de man op
voorzieningen nauwelijks aanwezig. „Officieel heb ik nog geen bericht zijn woord toen hij vertelde dat zijn
Een vrije busbaan op de Boulevard ontvangen, maar ik heb wel het vcrrnoe- enige streven was de Bond zonder
Barnaart is een zinnige aanzet, maar den gekregen dat de Bond zonder Naam Naam weer gezond te maken", aldus
geldt alleen voor een deel van de route mijn rekening wil gaan aanvechten. Coen Bleijs.
van lijn 81 tussen Haarlem' en Zand- Dan krijg je te maken met arbitragevoort. Extra opstelvakken of passeer- commissies enzovoorts en dan kan het
stroken op de huidige routes van de nog wel een jaar duren alvorens ik geld
lijnen 80 en 81 zijn eenin het rapport krijg. Voorlopig kan ik dus naar mijn Met verbazing moest hij echter constauitgesproken wens, maar door ruimte- geld fluiten", aldus de heer Bleijs in een teren dat de geruchten dat de Bond
gebrek kunnen ze nergens gerealiseerd kort onderhoud deze week.
zonder Naam bezittingen verkocht, onworden, tenzij men die ruimte van het
der andere het hotel in Spanje, dat
autoverkeer afneemt.
\ Door de Zandvoortse architekt werden binnen een week weer doorverkocht
de plannen gemaakt voor de nieuw- was met een flinke winst, alsmede dat
bouw van een hotel voor de Bond het bestuurslid een honorarium eiste
zonder Naam op de plaats van het voor zijn bemoeiienissen, waar bleken
voormalige „Sonnewende". De plan- te zijn. „Ik kreeg toen het idee dat er
nen waren iceds gevorderd tot punt een spelletje met mij gespeeld werd.
van uitvoering, dat wil zeggen, meer Mijn informaties leerde dat de geruchdan besteksklaar, toen de banken het ten juist waren, dus toen heb ik in
beschikbaargestelde krediet voor de overleg met mijn raadsman, mr. Nanbouw introkken. Dit geschiedde omdat nings, besloten het faillissement van de
ZANDVOORT - Aanstaande zondag- men gegronde bezwaren had tegen de Bond zonder Naam aan te vragen.
middag wordt in zwembad De Duinpan direkteur van Finlea, de heer Borhem. Uiteindelijk moet ik nog enkele tienweer het grootse kindercarnaval ge- In een later stadium werd deze bouw- duizenden guldens ontvangen, en ik zie
onderneming failliet verklaard.
vierd.
niet in waarom ik de dupe zal moeten
worden van het gemanipuleer van deze
Omdat het carnaval dit jaar als motto
heeft meegekregen „het kind" belooft Declaratie
heren", aldus Bleijs.
dit jaarlijkse evenement een extra diDe
Rechtbank zal op korte termijn
mensie te krijgen, onder meer door het ,,Ik heb in oktober besprekingen ge- uitspraak doen of de aanvraag van de
voerd
over
mijn
einddektaratie
met
het
optreden van de kunstzwemmers van
Zandvoortsc architekt gemotiveerd is.
de Zeeschuimers, die nu al maanden- bestuur van de Bond zonder Naam, en Voorlopig ziet hel er voor hem meer dan
heb
uitsluitend
te
maken
gehad
met
de
lang geoefend hebben voor een ,,carnavaleske demonstratie". Bovendien heer Van Loon. Als nieuw bestuurslid somber uil.
wordt de pseudo-André van Duin ver- vertelde hij mij dat zijn enige einddoel
wacht, terwijl door prins Bobo een was het weer gezond maken van deze
onderscheiding zal worden uitgereikt stichting en de in diskretie gebrachte
aan Joop Kapteijn, de zwemleraar, niet naam weer op te vijzelen", aldus de
alleen voor de jeugd, maar zeker die heer Bleijs.
Na veel onderhandelingen werd dan
van de ouderen.
Een jury waarin de dames Roozen, uiteindelijk één derde deel van zijn
Jansen, Hildering en Geertsema zitting deklaratie voldaan, doch niet nadat de
hebben, alsmede Jaap Merthorst, zal architekt eerst een verklaring had ontal van prijzen uitreiken voor het origi- dertekend waarin hij afstand deed van
neelste, mooiste, leukste enz. enz. kos- het resterende bedrag. Mocht de Bond
tuum.
• • • . • • • • ' • - j
Dcelnemertjes worden verwacht vanaf
. Bands lid Publicaties
Heemstede Raadhnixslraai 92.
12.30 uur. De kinderen worden verdeeld in twee groepen die van 4-8 jaar
telefoon 023-286182
en 8 jaar en ouder.
/amhoorl, Paradijswcj; 2.
Het gehele evenement zal duren tot
Iclcl'oon 02507-15602
15.30 uur. Zondag 22 februari dus, in
De Duinpan, aanvang 13.00 uur.

Architekt vraagt faillissement Bond zonder Naam

"Voorlopig kan ik wel
naar mijn geld fluiten"

Verbazing

Vervolg op pagina 3

Grootse plannen

Feestweek in
Zandvoort!!
ZANDVOORT - Wanneer alle plannen zich ontwikkelen zo als men nu
venvacht, staat de Zandvoortcrs voor
de week van 30 april-5 mei een groots
feest te venvachten.
Men heeft namelijk het voornemen
om op het terrein Sterre der Zee een
grote feesttent te plaatsen, waarin tal
van evenementen zullen worden gehouden.
Behalve op 30 april een groot Koninginnefeest is er voorlopig op ƒ mei een
jazzfestival gepland, wordt op 2 mei
een shotv van de bekende artiest Nico
Haak verwacht en zal er op zondag 3
mei een ,drumbandconcours plaatsvinden waaraan meer dan twintig
drumbands zullen deelnemen.
Achter de schermen wordt door de
VW, het zakenleven en tal van anderen intensief gewerkt om het programma „rond" te krijgen. Het geheel zal moeten worden gezien als
onderdeel van de promoting van ,,de
badplaats Zandvoort".

Kinderkarnavai
in het zwembad

en bij de demonstratieve optocht
van de stichting „Vrienden van het
Circuit". Er deden zich bij deze
evenementen geen bijzonderheden
voor en alle festiviteiten zijn orderlijk verlopen.
De recherche van de politie Zandvoort werd geconfronteerd met
2043 misdrijven. Het jaar daarvoor
lag dat cijfer op 1785 hetgeen een
vermeerdering van ongeveer 14%
betekent. Van deze 2043 misdrijven
kon in 272 gevallen de daders worden aangehouden en in 171 gevallen
kon het gestolene worden teruggevonden, maar werden de daders
niet achterhaald. 1600 Misdrijven
bleven onopgelost. De recherche
van Zandvoort kreeg in 1980 ook te
maken met een moord. Op de dag
van de Grand Prix werd een vrouw
vermoord in haar woning getroffen.
Dezelfde dag nog kon men de beide
daders aanhouden. Tol slot k\vamen er twee bommeldingen binnen
betreffende het casino. Beide meidingen bleken vals te zijn.
De strandpolitie kan terugkijken op
een rustig jaar. Op 15 mei werd met

de dienst een aanvang genomen
door een detachement van vier
man. Daarbij had men in juni, juli
en augustus een kindermeisje voor
de opvang van zoekgeraakte kinderen. Dat waren er in 1980: 749, die
allen aan de ouders konden worden
overgegeven. Voorts kreeg men te
maken met een verdrinkingsgeval
wat door de afdeling recherche verder werd behandeld. Ook in het
seizoen '80 werden er op het strand
enkele evenementen gehouden
waarbij de politie een en ander in
goede banen leidde. De strandpolitie toont zich tevreden over het
ingevoerde systeem met betrekking
tot ontheffening voor het hebben
van een boot op het strand. Er
werden in totaal 142 ontheffingen
verleend.
Over het geheel genomen is het
politiekorps niet ontevreden over het
achterliggende jaar. Indien de
nieuwbouw plannen voor het nieuwe
bureau nu snel gerealiseerd worden
kan men in de toekomst nog accurater werken, zo verwacht men bij de
gemeentepolitie.

GLAS

02977-28411

rcco's
M U IA

see

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

Openbare vergadering
wijkraad {\Sieuw-f\foord
ZANDVOORT - De wijkraad NieuwNoord houdt op maandag 23 februari
een openbare vertuderinp in 't Stekkie
aan de Fahrniheifstraal 7. De wijkraad
kan nog veel h u l p eebruiken voor
allerlei a k t i v i t e i t c n en hoopt daarom
ook cp een grote opkomst. De vergadennc bcsint om 20.15 uur.

Ingesloten

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a

donderdag koopavond A

ZANDVOORT - De heer P. Visser,
op/ichter bij de afdeling plantsoenen
van de dienst publieke werken in Zandvoort, neemt per l maart aanstaande
afscheid van zi]n wer1;. wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.
Ter gelegenheid daarvan wordt een
afscheidsbijeenkomst gehouden op
woensdag 25 februari in het Gemeensdiapshms iian de Louis Davidsslraat
17. De/.e bemnt oai 15.30 uur.

Keuren Zoon

BONT&
LAMSVACHT

MORRIS
beforeyoubuy

Opzichter Visser
neemt afscheid

ZANDVOORT - Het Nederlandse klimaat heeft zich
afgelopen weken weer getoond zoals we het kennen:
wisselvallig. Stond vorige week nog op deze plaats een
foto van een strandpaviljoen d«t de toorn der elementen niet overleefd had, deze keer een plaatje van een
druk bezocht strand en boulevard. Slechts de dikke
jassen doen vermoeden dat het om een mooie februari-

dag gaat m plaats van een fraaie voorjaarsdag. Nieuemin, fraai was het weer wel afgelopen weekend. In
ieder geval mooi genoeg om duizenden naar buiten te
lokken voor een strandwandeling. Sommige „dapperen" koesterden zich al in het waterige zonnetje, en dat
terwijl het 's nachts nog aardig vroor, (foto Europress
Nieuw Vennep).

ZANDVOORT - Afgelopen dinsdag
verleende de politie assistentie aan een
man die opgesloten was in een bedrijfspand aan het (.i.isthuisplein. De man
bevond /ich als enige in het pand toen
hij bemerkte dat de uitgang vergrendeld was en niet kon worden geopend
met de sleutel die in zijn bezit was. De
deur w;is eerder door een medewerkster van het bedrijf afgesloten in de
mening dat de overgebleven persoon in
het bezit v.m een sleutel was. Dat was
ook zo. maar de sleutel m kwestie was
een kopie van eeji andeie sleutel en het
.slot bleek hieimee niet te k u n n e n
warden geopend. De ingesloune beWe
daarop de politie die snel ter plaatse
was. De sleutel werd aan de agenten
door de brievenbus aangereikt zodat zij
van buitenaf een poging konden wagen. Dat bleek meer succes te hebben
en de man kon uit zijn penibele situatie
worden ontzet.
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Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen
Dankbetuiging

Alle Zandvoortse lagere en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst
NOORD

Langs deze weg willen wij ccn ieder hnrielijk
danken voor de belangstelling, betoond na hei
overlijden van oive moeder, uroni- en ovogroot moeder

K. Koper-van Koningsbruggen
Uil aller naam:
Tam. KOPER
i-ani.v. d.GEL-R-KOP!£R
ZANDVOORT, februari I9KI.

Langs deze weg zeggen wij u hartelijk dank
voor de getoonde belangstelling tijdens liet
ziekbed van pa en bij de crematie.
Uil aller naam
Th. Kopcr-Fahlc

bij

PROT. CHR. ONDERWIJS
Beatrixsrhool
Dr.'Jac. P. Thijsseweg 26
hoofd: D. van As
tel. 14664. pnvc 18670

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

KLEUTERSCHOOL
KLEUTERSCHOOL
Hummeloord
De Woelwaters
Fahrenheilstraat 3
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27
hoofdleidster: Mevr. M. 't Hooft hoofdleidster: Mevr. S.P. Beijer
tel. 15083
tel. 12094

Van 12 maart a.s. af dagelijks aanmelding mogelijk na
telefonische afspraak.

Dagelijks geopend van 7.30-21.00 uur.

ZUID

Bedroefd, maar dankbaar dat langer lijden
haar bespaard is gebleven, geven \vjj u kennis,
dat na ccn langdurige doch geduldig gedragen
ziekte van ons is heengegaan on^e lieve zorgzamc moeder en oma, onze zuster, schoonzuster
en tante

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Maartje Koper
weduwe van l'itlcr van Uuivrnhodcn
Zij bereikte de leeftijd van 65 jaar.
Zandvoort:
S. MEESTER-VAN DU1VENUODEN
F. P. MEESTER
PIETER
MARISKA
en verdere familie

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-18.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

OPENBAAR ONDERWIJS

KATHOLIEK 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

PROT. CHR. ONDERWIJS
Oranje Nassauschool
Lijsterstraat l
hoofd: L.K. de Vries
tei. 14325, privé 15176

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

KLEUTERSCHOOL

Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 11
hoofdleidster: Mevr. A.M. Simons-de Vries
tel. 13708

St. Agatha
Lijsterstraat 6
hoofdleidster:
Mevr. M.A. Snijders Blok
tel. 13266. privé 16258

Klimop
Dr. de Visserstraat 2
hoofr/leidster: Mevr. A. Bosma-Veenstra
tel. privé 13721
Wilhelrnina-kleuterschool
Lijsterstraat 3
Hoofdleidster: Mevr. A.J.M. Drost-Bos
tel. 14323

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

ZANDVOORT, 17 februari 1981
Bury. EngelbcrlsMraal 16
Correspoiidcniic-ndrcs: Uurg. Engclbcrtssiraal482042 KP Zandvoorl.

AUG. v.d. MIJE

Geen bezoek aan huis.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 1 te
Zandvoort. Gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleren donderdagavond van 7.00 tot
7.30 uur.
De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvindcn op vrijdag 20 februari om 11.00 uur op
de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat,
Zandvoort.
Vertrek vanaf Burg. Engelbertsstraal 16
om 10.40 uur.

Marisstraat 13a • Zandvoort,
telefoon 15186

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

1/T VERSTEEGE

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

KennemeHand bv

Voor pa én ma

ZANDVOORT 02507 -12345

...'....•

crossmotoren, brommers, fietsen: Yamaha. Gazclle,
J'jncker, Sparta, Superia.
Alle onderdelen voorradig ook regenpakken en crossklcding
KOOP BIJ DE MAN DIE REPAREREN KAN

PEDICURE/
MANICURE-SALON
Mevr.
G. Hamminga
bij
Oranjestraat 7
tel. 02507 -1 23 27

Behandeling volgens
afspraak.

KochstraatS
(t.o. de zuivering)
Telefoon 16504.

Schuite .gat 7
telefoon 1311Z

Auto • brand - leven
alle verzekeringen

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

1 ochtend of
middag per week,
in gezin z. kinderen.
Tel. 02507-12986
na 18.00 uur.

AANNEMINGSBEDRIJF
J. DEÖTEKOM

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
wil er ditmaal daarom ccni hei /wijten maiocn.
Iedereen «'eei nu immers ic«K lans; ilai /'\'\\\
uurwerken, (horloges, klokken en wekker-.) 101 de
rnccsl betrouwhare nioi^en \\oiden gerekend tlie
legennoordii; leverbaar /ijn.

Paradijsweg 1la - Zandvoort
Tel. 02507 -1 41 63 -1 23 61 -1 63 04

Komt u eens kijken in ome showroom, 'l Is een belevenis.'
Eigen reparatie-afdeling mei
elektronische apparatuur.

•
•
•
•
•

Timmer, Metsel-, Voegbedrijf

Chr. Koper
open haard, kozijnen, ramen, deuren en
verbouwingen.

TE KOOP
goede

BROMFIETS

international

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort.
telefoon 02507 -16987

Voor al uw bruilof ten en partijen

Paviljoen „De Vijverhut 5 '
Vondellaan 46 - Zandvoorl - Tel. l 25 38

Nieuwbouw
Dakkapellen
Openhaarden
Keukens
Badkamers
enz.f enz., enz.

Vraag gratis offerte.
Doe gezellig
en neem een bloemetje

mee!
BLOEMENHUIS

WANDBESPANNINGEN

VOUWFIETS

Haltestraat 8. Zandvoort,
tel. 0250716123.

Bekend merk.
Na 17.00 uur
Karel Doormanlaan 6
Flatl.
telefoon 12020

kamer

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT
Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 12656
ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
T-AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

te Zandvoort.
Tel. 023-283668.

DIEtT ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltcstraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 -1 61 23

CHIN. INDISCH RESTAURANT

Uw adres voor
elast. kousen, pan
ties, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Orogisterij

Zeestraat 55
ZANDVOORT
Tel. 02507 -14681

Bouwman

Ter gelegenheid van ons 10-jarig beslaan bieden wij u ccn van on/.e
.specialiteiten, de

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Indische rijsttafel „h voor 15,- P P
Het kopje koffie er na krijgt u van ons.
Hel kindermenu kost nu 10,- met ccn glaasje fris en ccn ijsje loc.
Deze aanbiedingen gelden van maandag l/m vrijdag, tot 20 maart
Voor het afhalen hebben wij in de/c periode speciale dagaanbicdingcn;
Dinsdag: nasi of bami met 4 si. saté en atjar voor l ü,00
Woensdag: '/: kip in kerry-saus7,50
Donderdag: Foe Yong Hai 7,50
Vrijdag: Babi pangang(mager vlees) l l.M)

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. v. d. Bos
BildcrdijkstraatS.
telefoon 13796

J. BLUYS

DROGISTERIJ

MOERENBURG

llallrslraat 65 • Xandvnorl
Tel. 02507-1 2060

Haltestraat 8,
Zandvoort

P.S. De specialist in
al uw bloemwerkcn.

5 minuten

ASSURANTIËN

Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

Bedrag

DE KOPEREN KETEL

Beh. ook voor ver/orgings/bejaardentehuizen. Beh. opafspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.
Telefoon
02507-13871

VITRAGES en OVERGORDIJNEN

voor Dr. Vogel,
homeopathie.

en een

Drogisterij - Reform

HORLOGERIE C. WAANING

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD

Drogisterij
MOERENBURG

Heer (38 jaar)
zoekt

Het kor; geen kwaad om at rn me je mnnrl ie luwden.
zelfs al \veei je, uïnirmvr je /iet licht.
Kin Huhhartl f /.SW(- / <>}())

voor u renovatie, open keuken,

G. Kol

etc.

Gevraagd:

Reparaties zo mogelijk in een dag klaar.
Kijken kust niets. Elke dag open.

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD

hulp in de
huishouding

Keesomstraat61 -Telefoon 1 53 51.

Gezin met 3 kind., 7, 12
13 jaar, wil met zomervakantie n. Zandvoort
van 25-7 t / m 8 8.
Telefoon 03417-54780

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

Lukon Yamaha

Dag en nacht bereikbaar

Ermelo/Zandvoort

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

Autobedrijf

Uitvaartverzorging

Vakantiewoningruil

KLEUTERSCHOOL
't Zeepaardje
Linnaeusstraat 4
Hocfdleidstër: Mevr. L. Postma
tel. 15093, privé 023 - 320060

Aanmelding van nieuwe leerlingen:
donderdag, 26 maart 1981 van 14.00- 16.00 uut
zaterdag, 28 maart 1981 van 10.00 • 12.00 uur
maandag, 30 maart 1981 van 19.00 -21.00 uur

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 19811982 kan vanaf 9 maart 1981 geschieden dagelijks van 14.30
tot 15.30 uur en iedere woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in
het schoolgebouw.

Dr. Schaepmanlaan 1 -Tel. 02507 -1 45 80

KATHOLIEK ONDERWIJS
Nicolaasschool
Celsiusstraat 61
hoofd: Mevr. M'..v..d. MeulenHeijink. ••
tel. 15601, pnvé 18002

Wim Gertenbachschool
Openbare school voor mavo.
Zandvoortselaan 19a - tel. 02507 • 13782
Directeur: W.K. Nijboer, tel. 02507 • 14451

Christelijke mavo-school "Jaap Kiewiet"
.Sophiaweg 10, tel. 02507 • 14440
Directeur: J.R. Berkenbosch, tet. 02507 • 14283

AUTO ZANDVOORT BV

Kuil nu maar uit.
Je hehl jou \( strijd gestreden.
Ji-licht hei mei veel intn'd Kfd
H'ie kan begrijpen watje licht
Wie kan voelen watje lielil doorstaan.

OPENBAAR ONDERWIJS
Mr. G.J. van Heuven Goedhartichool
Flerr.mgstroat 180
hoofd: G.J. v.d. Laar
tel. 14000, privn 16720

OPENBAAR ONDERWIJS
Albert Plesmanschool
A.J. v.d. Moolenstraat 57
wnd. hoold: R. Kroeze
tel. 13177, privé 15553

Haltestraat 69 - Zandvoort

BQETIEK VOOR 2e HANDS
DAMES- EN HERENKLEDING

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Inbrengdagen maandag en dinsdag
van 13.00tot 17.00 uur.
Voor verkoop alle dagen geopend
van 13.00tol 77.00 uur.

5.000.10.000.15.000.20.000..
25.000,-

48

60

mnd.

mnd.

150,95
289.14
427,34
565,63
703,73

129.93
247.15
364,37
481.59
598,81

96
mnd.

120
mnd.

98,93
184,15
269.92
355.68
441,44

Ie en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens!
Helmorsstraal 11 • Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50

238,43
313,71
388,99

IPOSTERFOTOl
Klaar terwijl u wacht!

[Posterfoto 30 x 40 cm
Islechts

PASFOTO'S
14 stuks

20,00
10,00|

Galerij Kerkstraat, winkel 8
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht..
*•
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Banketbakkersijs
! met marasquinsaus

Pudding, een lekkernij m diverse smaken.
"Ook voor'dtóbelici

->*..-t"..,..

Grote Krocht 23 - Zandvoort

>

Rijwielhandel BOS

Koop nu uw

vooro.a.

MATRAS

zonnegordijnen

dubbel doorgestikt

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff.
Motobecane, Kyoso en div
kinderrijwielen. Tevens
KIS-sleutelservice en
rijwieh/erhuur

Maak het gezellig

ook lichtdicht
100 dessins,
kleutecht

met bloemen...

Het Kastenhuis
-Grote Krocht 25,
telefoon 02507 • 17751.

Grote Krocht 27, telefoon 12954

'erica

HET ÉNIGE CCHTE TROyWBEDRUK
llïj]kuiïficn ''u
x De bekende \vittcMcrccdcsstij
v. Mercedes Old-trrhcr 1935 type 320
*" Trouw kdcf scTi gespannen m|'| 2 of 4
. /'.paarden. ^L^J.1 ^-.^ .,-;,r..?' ><
Ook in combinatiemogelijk " .....

GROTE KROCHT24
ZANDVOORT.

Taxi CéritfM
Grote Krocht 18. Zandvoort
Telefoon 02507.2600-758*

Een Neckermann reis
boek je niet bij iedereen

één van de
velen van

maar wel bij óns!

Optiek Slinger
Sigarenmagazijn

Gedipl. opticien
Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

Uw adres voor:

Boek en kantoorboekhandel
= .

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN

De Krocht

KANTOOR
ARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

•Open: van maandag 13.00 uur tot xatardag 13 00 uur

Lamswollen
V-hals
jumpersvan
PRINGLEofScotland

Azcanette
GROTEKROCHT 21 ZANDVOOOT
TEl 02507 2574

jfa
Vrijdag koopavond
Grote Krocht 19, Zandvoort,
telefoon 02507-17878
Grote sortering

ledikanten
23februaristartde verkoop van de toten voorde
jubileum Staatsloterij met maar liefst
;
5 miljoen gulden extra aan prijzen.

Plavuizen
tafels

Grote Krocht25,
. telefoon 02507-17751.

298;

.

Grpte Krocht 25,

.

's morgens gtbntcht. 'i middags al schoon
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\Vee( u wal zo prettig is...
"
; :: : l ;: ,: .• ;
ha het ontharen met Defipil,komen er steeds ••;!'
minder haartjes terug en geleidelijk verdwijnen' ze. Na 2 of 3 salonbchandclingcn, kunt u dil- ,
zelf constateren.; -• ..: . . . : •'v''" "v' ; • j ; ; . / ;;ï^: '. '
Wilt u voorde zomer uw ontsierde
•-•••".-' haargroei kwijt, bcgin,dan:RuJ../.v : ^.-;.j .f^^.;-.^

Nu ook een mooie :coriecte lederen .tassen, J Ie kwaliteit voor billijke
prijzen. In de mode-kleuren witiblaüvt' : en toeigè..- .

S

handige'diepte- en verstek
instelling, stolalzuighulpsluk
tëyertjaar. pasl onder zaagtafel. i.020 Watt

HUID EN HAAR
'**f,*

J

TEL 02507-16957

Weekreclame bij de kaashoek

20 grote bruine eieren

5,00

ROOmbOter 250 gram, 3 per persoon

l ,«Jo

Oud belegen kaas 500 gram

5,95

d

2,f

D

cirkelzaag 61/*"

Passage 20, Zandvoorl»telefoon 1630?, -,^

GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT

de Grote Krocht

öïizëriiéïiirye^oóriaarisc olléctiè
tassen, ;sKQpi|ere^

1410H

'.'.'.'"'l . i6,OiO
45,00
.,.2.5,00
.25,00

Tureluurs
van het turen
?
WIJ ZIJN ER VOOR!

Het Kastenhuis

dus ik kocht wat ik zoekt

Bovenlip-ontliaring ............
Bcen-ontharing . •>
Ökscï-ontharing.
Bikini-ontharing

C/#eenbriT\
ft (f nodig. Wij \\

v.a.
Het Kastenhuis

Iedereleeftijdl heef tzij'n charme...
...maar buit die ctyarrrièclan Ook uit!

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

•IINIOEN-STOMEN-PCRSEN

in 15 kleuren!

TOTO/LOTTO *

TURELUURS
VAN H ET
TUREN?

taV

Kom gezellig eens langs bij Wil M oerenburg.

Tot ziens bij de

Inclusief stof atzuiging en
widia blad,

Tor42"0 323,3.0

Haltestraat 38 - Tel. 1 50 00

Verkrijgbaar b//:

VERSTEEGE

hallestraat 14

Pakveldstraat 19
Zandvoort.

Zandvoort. lel. Q25W-2496

ELLEN C ATS

MAKELAXKÜÏj BV.

Heereweg 231, aaói BG Lisse,:"Felefoon 02521-19135*
:

\'i '

gediplomeerd hoiuleruriinsler
KtftlfvoUf \vmrniiiK
van u ü' hond
Ir. I ricilliofliili'iii 10, /unilviiiirl.
U'li'ldon J277.1

Zandvoort • Dr. C."'X; GerkcstraaJ 73/75

2 njeii wbo u >y wo n i ngcn
ohifcr l k'apiiiet'stenen berging "nabij 'centrum Ünrp
Ind.: entree, toilet, L'-'vormigc woonkamer met opeó haard en
•

• :"

:• '

lUiiCiiCUkW.. ••.':•» •'.'.•'-

!l

'i

Ie vcrd.: 2 ruime .sla,npkanicrs, \yu£irvan..l me);g.r<«'i balkon, liiv.1
badkamer met ligbad en 2e loilci. 2c yerd.: 2 slaapkalncrs, klein
balkon, cv ruimte. Uchcle liuK hurühbui cii ilii'rmopane.

Koopsom por woning 2S5.000i- v.o.n.

GEVRAAGD:

NET WINKELMEISJE
leeftijd 18 jaar.

LEEK's 4=6 MINI-MARKT
Helmerstraat 28 - Zandvoort-Noord

TE KOOP AANGEBODEN:
ZANDVOORT
Oosterparkstraat 26
Gerenoveerd

RUSTIEK WOONHUIS
voorzien van c. v.-gas.
Inde/ing beg. gr.: woonkamer met balkenplafond en open haard, moderne keuken met
plavuizenvloer, bijkeuken, badkamer met ligbad, toilet, modern sanitair, 1e verd.: 4 slaapkamers en vliering,
Vraagprijs: f 215.000.- k.k.
Inlichtingen:

CENSE MAKELAARS O.G.
Tel. 02507 - 1 26 14

IAMIN,

~Z^

Nw Juut «rH lv.rt.rk

/
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ZELF MAAR!
HELE
KRAT a
FLESSEN
HALVE ÜTEF
MAGERE

EN YOGHURT

MAGERE
CACAO
PAK 100 gram

uit eigen banketbakkerij
ORIGINELE SINAASAPPEL

BAVAROISE TAART

dus minder vet
(slanke lijn!)

AUGURKEN

EIEREN

TER
KENNISMAKING

PANNEN

IN FRAAI DECOR
DIVERSE MATEN

FLUORESCENTIE
LAMP en
SCHIJNWERPER

STUNTPRUS
de goed afsluitbare plastic

LUNCH-

SUSKEenWISKE
PANTALON
STRIP
KOUSJES
VERHALEN
DIVERSE
FRISSE
KLEUREN

Ideaal voor in de auto,
op de camping, in de
tuin als noodverlichting
enz. Geeft krachtig
helder licht.
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Verkeersstudie

Zeven arrestaties in Zandvoorts casino

Vervolg voorpagina

#*>&££.

zaak wordt voortgezet

Korrelen, Bowlen,
Dineren en Dansen

ZANDVOORT - Hel onderzoek naar de fraude-affaire in
het casino van Zandvoort is nog
niet afgesloten. Inmiddels heeft
de Zandvoortse politie zeven
medewerkers gearresteerd. In
samenwerking met de bedrijfsrecherche van het casino wordt
de zaak nu verder onderzocht.
Het totale bedrag dat met de
fraude in de casino's van Zandvoort, Scheveningen en Valkenburg gemoeid is ligt op ongeveer
twee ton. Door de arrestaties
van vorige week zijn in het
casino van Zandvoort nu dertien medewerkers op non-actief
gesteld. In Scheveningen en
Valkenburg zijn dit respectieveJijk 14 en 8 medewerkers. In
Scheveningen waren eerder bij
een fraude-zaak al 29 medewerkers geschorst.
De fraude-affaire kwam in december
aan het licht bij een onderzoek van de
bedrijfsrecherche dat ingesteld werd na
een soortgelijke zaak m Scheveningen
waarbij ongeveer een kwart miljoen
werd verduisterd. De medewerkers van
het casino worden er van verdacht bij
de sluiting van de speeltafels jetons
(fiches) te hebben verduisterd.
Het betrekken van de politie bij de
fraudes vloeit voort uit een wijziging
van het beleid bij de Stichting Casinospelen. Tot voor anderhalf jaar geleden
werden dit soort affaires intern opgelost, maar dit leverde toch problemen
op. Het was tot dan praktisch onmogehjk om medewerkers te ontslaan, omdat er geen aangifte bij de politie werd
gedaan. Nu gebeurt dat wel en indien
frauduleuze handelingen nu bewezen
kunnen worden, kan de betreffende
medewerker ook ontslagen worden.
De Nationale Stichting Casinospelen

Het casino in Zandvoort: manipulaties met jetons
zegt bij monde van directeur Kroes het
vertrouwen in het personeel niet kwijt
te zijn Maar toch heeft men de hulp
ingeroepen van een computer die in de
toekomst fraudes moet helpen voorkomen Met behulp van deze computer
kan dan iedere speeltafel in de gaten
worden gehouden. Voorts hebben de
zaalchefs van de casino's opdracht gekregen verscherpt toezicht te houden
en bovendien heeft men de hulp van
het publiek ingeschakeld De veihgheidsdienst van de Nationale Stichting
Casinospelen heeft namelijk in elk

Bewoners hebben recht op huurbescherrning

HUURDERS BUNKERS
MOGEN BLIJVEN ZITTEN

casino enkele betrouwbare „vaste
klanten" gevraagd om ook een oogje m
het zeil te houden. In geval van fraude
door hen geconstateerd zou dit de
bewijsvoering vergemakkelijken.
De directie van de Stichting verwacht
dat mede door deze preventieve maatregelen een eind komt aan de frauduleuze handelingen.
Doordat bij de drie casino's nu veel
personeelsleden op non-actief zijn gesteld krijgt men op dit moment met een
ernstig personeelsgebrek te kampen.
Het is echter nog met zo dat de casino's

minder uren geopend zullen zijn. Het
Zandvoortse casino zal evenals het
casino in Valkenburg personeelsleden
„uitlenen" aan het casino in Scheveningen waar het grootste aantal medewerkers op non-actief is gesteld
Daardoor worden alle casino's met een
aanzienlijke
personeelsvermindering
geconfronteerd en vele medewerkers
zullen dan ook hun vakantie op moeten
schorten en ook vrije dagen zullen de
eerste tijd met kunnen worden opgenomen. Overigens hebben vele medewerkers van het casino al uit zichzelf
aangeboden om over te werken.

Jam in terug in Zandvoort

Da.ir /ou de
Bond mee kunnen instemmen Dan
zou het doorstroom-effect bewust worden opgeofferd ten gunste van het
openbaar vervoer
Omdat er maar een paar topdagen per
jaar zijn, geeft de Bond de voorkeur
aan incidentele oplossingen op die
mooie dagen

Suggesties

WULLUM v. d. \VtllFK

Het gaal mij goed
Net een VIDEO gekocht bij
RADIO PEETERS.

ben hardstikke tevreden, joh

1

Fijn, kan per dag 7x van kanaal verwisselen en dat 7 dagen per week,

np ris klok

Fietsverkeer

Herdenkingsgeschrift

Uiteraard pleit de Fietsersbond voor
betere fietsverbindingen. Staatsbosbeheer moet de weigerachtige houding
maar eens laten varen, zo meent men,
want openstelling van het laatste deel
van het Vtsserspad naar Kraantje Lek
zou het mogelijk maken om rustig door
de duinen naar Zandvoort te fietsen en
dan zullen zeker meer mensen uit
Kennemerland daar dankbaar gebruik
van maken. Over het algemeen, zegt de
Bond, is een schakeling van fietsroutes
noodzakelijk om het fietsen te bevorderen.

Ik vernam, dat ons gemeentebestuur aan de heer P Brune, oudchef van de afdeling bevolking en
gemeente-archivaris, opdracht heeft
verstrekt, ter gelegenheid van deze
officiële gebeurtenis een bescheiden
herdenkingsboekje samen te stellen
over de geschiedenis van ons Raadhuis Het is thans reeds zo goed als
voltooid en niemand beter dan hij
kon aan deze eervolle opdracht
uitvoering geven Vanzelfsprekend
kom ik er na de publicatie nader op
terug.

Omdat er steeds meer gebruik wordt
gemaakt van dure fietsen is een bewaakte fietsenstalling even belangrijk. Uit
angst voor dierstal laten vele mensen de
fiets nu nog thuis op een drukke dag.
Bewaakte stallingen moeten er zeker
komen op kleine loopafstand van het
strand. Nodig zijn ook verwrjzingsborden, meent de Bond.

ZANDVOORT - Goed nieuws i oor de mensen die altijd boodschappen hebben gehaald bij Jamin in de Haltesstiuiit, mint
Jamm it tentg \an H egge ween.
De heer T Dam heeft namelijk in de Kerkstraat op nr 22 dus i luk bi] ri/;i :aak op nr 28, zijn zaak heiopcnd met Inniin
ditikelen
,. /A i ond het doodjammer dat Jamin tn de Haltesli aal \ e> d\\ een en ben bli/ dat ik dit merk nu mag i o f ren \ ei telt de liet r
Dam. dn zelf de nodige vakkennis bezit, omdat hij jaienlang bi; giote firma s {Dijkstia, Vermaal, Dimtt t u t
hanketbakkei cltoioladebeneikei is genees l ,,L)e producten \a>> Jamin zijn eerste klas. en daarom \eikoof ik ;< ook
giaag' zegt hi) liehtihe liet bekentie grote dropassonnneni (\tertig sootlen) biscuits, roomboierkoekjis en chocolade.
\etkoopt hij ook de eigen merken rose en sherr) \ an Jamin lio\ endten kan men er terecht ^oor sinas, clioconn l < n pils
sigaien en sigaietten. In april komt daaibij nog de ijs-afdelmg
Het zijn Stem i an liockel, momenteel nog met i akantie lot 28 febrnan, en Jolamla \ an Sluis die de klanten m rfi :i zaak
\akkitndig zulle» helpen Zolang zijn bedrijfsleider met \akantie is doet de heer Dam lul zelj. en \\at graag
Deze nieuwe zaak \an de heer Dam is dagelijks geopend \an 9-/A' 00 uur en op de zondagmiddag \an 13 00-1<S M inir
Dus oinen\achts bezoek' Snel naar Jaiiiin, nant die is toch open
In liet zomerseizoen zal deze Jamm-zaak tedeie dag, dus znen dagen per week. geopend zij/t
(„(„
Van de verdere agendapunten was nog
de sportuitwisseling met Droiiten een
uitvoerig onderwerp van discussie
De sportvnenden en vriendinnen van
de gemeente Dronten komen op zaterdag 9 en zondag 10 mei 1981 naar
Zandvoort om de krachten op de diverse sporten te meten met hun Zandvoortse sportcollega's. Meerdere sporten zullen worden beoefend, zoals o m
/aallmur voor de betreffende verem- zaalhandbal, zwemmen, voetbal en
gir.g. Hierover kon geen overeenstem- zaalvoetbal.
mmg worden bereikt en dus werd de
Sportraad gezegd de normen opnieuw Diverse commissies werden tijdens deze vergadering in het leven geroepen
vast te stellen
In het kader van de subsidiering werd om de sportuitwisseling t z t vlot te
een gelijk advies, zij het in negatieve doen verlopen.
zin, uitgebracht op het verzoek van de
B.C. Lotus Zandvoort om in hel kader Tenslotte werd door de Zandvoortse
van de bijzondere sportprestaties een Sportraad adhesie betuigd met een
bijdrage te verkrijgen voor de kosten Haarlems initiatief van de Haarlemse
voor het aanschaffen van shuttles Wel Sportraad en de Haarlemse IJsclub om
zal gunstig aan de Gemeenteraad wor- de mogelijkheden sportief technisch
den geadviseerd over het verzoek van gezien de Haarlemse IJsbaan weer
de gymnastiekvereniging OSS voor een ..open" te krijgen.
jaarlijkse subsidie voor de keurturn- De volgende sportraadvergadenng zal
ploeg
worden gehouden op 16 maait a s

Sportraad gaat normen zaalhuursubsidie heroverwegen

Dus kan ik rustig een week met
vakantie. Ga je mee?
Dikke kus, Karin

P.S. Kom je dan snel langs?

De leste zundag hadde we alweer de
eerste terras-zundag
t Gact goed zo.'

Zoals in ons nummer van 29 januari
j reeds uitvoerig werd vermeld, zal
de officiële opening van de uitbreiding van ons raadhuis plaatsvinden
op donderdag 19 maart a s door de
commissaris van de Koningin in
Noordholland, dr Wit Het belooft
een belangrijk gebeuren te worden,
dat een mijlpaal betekent in de
geschiedenis van ome gemeente
We hopen er dan opnieuw veel
aandacht aan te besteden

Carillon

De moderne keuken van op-

oe
De schoonmaaktijd staat voor de
deur, en dat begint ook opoe alweer
in d'r bloed te kriebelen. Deze week
heeft ze het over de moderne keuken. Oude Zandvoorters noemden
die vroeger ,,'t vethok" en ze
schrijft me: „teugeswoordig binne
jeloi allegaer 't vethok an 't modermseren, maer laet ik jeloi raeje, jae
ik schouw jeloi waer, dat alle sjansemente met altaid verbetennge bene Je mot 'n keuke altaid op 't
noorde bouwe, 't kan ook op 't
ooste, omdat, as de zon d'rop skainl
't veuls te warrem wordt om je zooi
koel te houwe Jeloi mot ook zorreege veur bovelichte, zodat de
warreme lucht verdwame ken. Goeje ventilasie zorregt veur goeje trek
en zuurstof m de keuken Je vulliskit mot boite blaive, omdat je die
rottende zooi nooit binne mot houwe, alhenig al veur de stank. Stankafsoigers mit vetvangers kenne jeloi bove je kachel hange as je maer
veur 'n goed kanael zorregt met zo
mm mogelijk bochte. Jeloi gebroikt
naetuurluk ook de vliegekast om
varse groente in te bewaere Die
meuw-modische koelapparaete deu-

ge daer hielegaer niet vetir" Ln
tenslotte vandaeg nog n klam rcceppie' As jeloi nog een kliekte vis
hebbe moet je es visbrood mit Lies
maeke Je heb d'rveur nodig h sntjc
wittebrood, S plakke jonge veile
kaes. 60 gram goeje butler. K)
grammem bloem (?e\en veur t gebroik) > dl melluk 1 ons gekookte
vis, l ons geraspte ouwe Kaes. /out.
cajenne peperen sap \,m n citroen
Van 30 gram butler en V) grammen
bloem een roetjc maeke" melluk
toevoege. vis derbai k w a k k e en mei
utroen. /out en cajene op sm lek
brenge Mei de rest \M de butler t
brood smere en 'n vuursehotel mvetle 't Brood in ciie skael doen,
dan de kaesplakke d rop dan de
regout van geraspte kaes d.terop en
tenslotte gr.ietmere m n hete me t
Is hardstikke lekker Probeer 'i
m.icr es 't Kost niet \e-ui' Lu /e'

Zandvoortse kluizenaar
In het nummer van donderdag 5
februari schrijft de heer B \ oets uit
Zandvoorts rijke historie over de
wijze les van de vrome kluizenaar
Ik lees ze graag, die verhalen v a n de
heer Voets Hij moet wel (als oudpastoor van Oven een) over heel
wat historisch materiaal beschikken In genoemd artikel schrijft de
heer Voets over ene broeder Bruno,
een heilig kluizenaar, die leefde in
de duinen, heel lang geleden, toen
de duinen pas waren ontstaan Die
broeder Bruno hielp, waar hij helpen kon en leefde afgezonderd in
een armelijke hut op een hoog duin
Het is een verhaal, vrij naverteld
naar de novelle van de Kennemer
schrijver J Hofdijk, die m zijn
verhaal een gesprek van drie Zandvoortse jonge mannen met die kluizenaar heeft opgenomen Maar laat
ons met vergeten, dat het hier een
legende betreft, een verhaal tussen
sprookje en werkelijkheid Dat het
hier een legende betrof, blijkt verscheidene uwer ontgaan te zijn
Oude Zandvoorters verklaarden het
dan ook voor onzin Maar toch
heeft Zandvoort wél een kluizenaar
gekend Dat was m de Napoleomtis>che tijd. Het was ene Bluijs en hij
woonde onder armelijke omstandigheden op het Zeemanshoffie Z'n
bvjnaam was „Arrevampie" en K
noemden hem ook wel ,,de kluizenaar" omdat hij zo geheel en al op
zichzelf leefde. Tante Jans de Kraai
(104 jaar oud geworden) kon er
indertijd smakelijk van vertellen
Van haar kleinzoon Henk Bluijs
heb ik er onlangs weer daverende
verhalen over gehoord In verband
met al het bovenstaande, zou het
eigenlijk wel aanbeveling verdienen, dat met pastoor Voets en
enkele oude Zandvoorters, ik noem
u Henk BUIJS (de Kraai), Gernp
Koper (Muisie), Jan van Honschooten en Floor van Deursen, om er
maar eens enkelen op te noemen,
een gesprekje werd gearrangeerd
om er nog eens wat over na te
praten en over andere interessante
Zandvoortse aangelegenheden Laten we er eens over denken Ik hoor
het graag van u
K Sr

Arbeidsreglement

ZANDVOORT - De normen voor de
zaalhuursubsidie zullen opnieuw door
de Zandvoortse Sportraad worden vastgesteld alvorens aan de Gemeenteraad
een advies op dit punt zal worden
verstrekt. Een en ander was een besluit
op de gehouden alg. openbare vergadcring van de Zandvoortse Sportraad op
dinsdag 10 februari 1981 in het gemeenschapshuis te Zandvoort.

Ze hadden wel 8 soorten in alle
prijzen en zeer concurrerend Er is
trouwens altijd met ze te praten Ik

Raadhuisuitbreiding

.?.:',*,.

IN-GEZONDEN

GEEN EXTRA SUBSIDIE VOOR B.C. LOTUS

Lieve Wil.

r

Wat nog met werd gemeld, omdat
het toen nog met bekend was, is het
feit, dat het burgemeester A Nawijn-canllon, een geschenk van de
burgerij aan de heer Nawijn bij zijn
vertrek wegens pensionering uit onze gemeente, op die dag, nadat het
klokkenspel, alweer officieel, door
hem aan de gemeente zal zijn overgedragen, m gebruik ?al worden
gesteld Het heeft vrijdag jl proef
gespeeld en bleek uitstekend te
voldoen De klokken, duidelijk
zichtbaar in de raadhuistoren. zijn
fraai van klank In totaal zijn het er
achttien Dat Zandvoort blij is met
dit carillon behoeft zekei geen nader betoog Het betekent een
prachtige aanwinst en zal het dorpsbeeld aanzienlijk verlevendigen

men op een gemiddelde huur van
ongeveer ƒ 2200,- per jaar. Omdat
men dat met kon en wilde opbrengen
spanden de eigenaren kort geding aan,
wat zij verloren.
Het Kostverlorenpark staat als natuurgebied aangemerkt. Dat was ook de
reden waarom de gemeente Zandvoort
destijds het gebied niet kon kopen voor
sociale woningbouw De huidige eigenaren zitten ook met deze bestemming
m hun maag, maar daarbij zijn ze met
onverdeeld gelukkig met de huurders
van de bunkers. Vandaar ook dat zij na
de uitspraak van de kantonrechter er in
hoger beroep zijn gegaan om alsnog te
proberen de bunkers te mogen ontruimen. De rechtbank stelde hen echter
wederom in het ongelijk
De huurders zijn zeer tevreden met de
uitspraak. De erkenning door de rechtbank dat men huurbescherrning geniet
betekent dat men ook m de toekomst
met zonder meer uit de vakantiewoningen gezet kan worden

.

De Bond doet de volgende suggesties.
- Op de Zeeweg tijdens de ochtend- en
middagspits het (extra) busverkeer
afwikkelen op de aanliggende, tegengestelde rijbaan Dat ?ou kunnen
met behulp van opvallende kunststofkegels en waarschuwingsborden
's Middags, als iedereen weer naar
huis wil, kunnen de kegels (vanaf
ongeveer 3 uur) naar de tégenovergestelde rijbaan worden overgebracht
Het autoverkeer, tegengesteld aan
de spitsnchtmg /ou het moeten
doen met een rijstrook
- Een extra busstrook voor de gehele
Zandvoortselaan / Zandvoorterweg
is onmogelijk. Maar m de richting
Zandvoort is vanaf het politiebureau
Aerdenhout tot de Bentveldseweg en binnenkort tot de Blinkertweg een buspasseerstrook mogelijk.
Voor fietsers zijn er in feite twee
paden' de oude trambaan en het
aanliggende fietspad op de Zandvoortselaan Het fietspad op de
Zandvoortselaan richting Zandvoort
zou op dit deel kunnen worden
omgebouwd tot busstrook Fietsers
behouden hun fietsroute naar Zandvoort en kunnen mogelijk op niettopdagen worden toegelaten op de
busstrook.

ZANDVOORT - De vakantiebunkers in het Kostverlorenpark te Zandvoort
hoeven niet ontruimd te worden. De rechtbank in Haarlem bepaalde vorige week
dat de bewoners van de bunkers wel degelijk recht op huurbescherrning hebben,
omdat de bunkers, die als vakantiehuizen in gebruik zijn, als tweede woning
kunnen worden beschouwd. Deze uitspraak werd gedaan in een hoger-beroepszaak die de eigenaren van het Kostverlorenpark tegen de huurders van de bunkers
hadden aangespannen. Eerder al had de kantonrechter de huurders in het gelijk
gesteld.
De bunkers m het park zijn al sinds de
tweede wereldoorlog in gebruik als
vakantiewoning door voornamelijk
mensen uit Amsterdam Tot voor enkele jaren geleden was het Kostverlorenpark eigendom van Jhr. P.N. Quarles
van Ufford. Door hem werd m het
begin van de jaren zeventig de huur op
ƒ 400,- per jaar bepaald. Vier jaar
geleden echter verkocht Jhr. Quarles
van Ufford het park aan twee architecten en een aannemer voor het bedrag
van driekwart miljoen. De nieuwe eigenaars waren niet gelukkig met de verhuur van de bunkers en sommeerden
de bewoners de bunkers te ontruimen.
Dat wilden de bunkerbewoners echter
niet zomaar doen; een huurverhoging
van 5 % vond men reëel maar voor
ontruiming bestond volgens hen geen
enkeie grond.
De eigenaars wilden wel over eventuele
bewoning praten maar alleen indien de
investeringskosten (10 % van het aankoopbedrag: ƒ 75.000,-) door de huurders werd opgebracht. Dit zou neerko-

jde tbadplaats
j r'spSi
door

Tijdens deze vergadering werd uitvoerig gesproken over het punt of mogclijke zaalhuursubsidie toegekend moest
worden op basis van het aantal jeugdleden, of op basis van de kosten van de

N a v het „Nieuwe
Arbeidsreglement" m Zandvoorts
8
Nieuwsblad („Met Oogen Oor") van
12-2-'81, stuur ik u een mooie uit
9
omstreeks 1850
1. Godsvrucht properheid en
stipheid /ijn karaktertrekken,
dewelke onontbeerlijk zijn voor
10
een goede handel
2 Op aanwijzing van de Gouverneur
heeft onze firma de werkuren
verminderd en het personeel dient
\ anat heden slechts op werkdagen
ten burele te zijn tussen zeven ure
des \oormiddags en zes ure des
11.
namiddags
3 De Zondag dient voor kerkgang.
maar mocht iemand goed van node
hebben dan zullen de klerken op
Zondag ten burele werken
12
4 Dagelijkse gebeden zullen iedere
morgen gezegd worden in het
Grote Kantooi De klerken dienen
aanwezig te zijn
5 Kleding dient sobei te zijn De
klerken zullen zich hoeden voor
het dragen van kleding m
opvallende kleuren en van kousen.
die met goed gestopt zijn
6. Overjassen en overschoenen
mogen niet ten burele
aangehouden worden, halsdoeken 11
en hoofdbekleding kunnen m ge\al
van guur weer gedragen worden
Er is vooreen kachel gezorgd ten
geneve van de klerken Steenkool
en hout moeten m een kast
opgeborgen worden. Aanbevolen
wordt, dat iedere kantoorklerk
gedurende de tijd van het koude
weer vier ponden steenkool per
dag meebrengt.
7 De klerken mogen het vertrek niet
verlaten zonder toestemming Het
is toegestaan de natuurlijke drang

ie voigLn, waaruxn di K l e r k e n de
tuin achter de tweede poort
kunnen gebruiken Dit terrein
dient m goede sta.it gehouden te
worden
Gedurende kantooitijd is >piek.'ii
\erboden
Het hunkeren naar tabak w i j n o l
sterke drank is een m e n s e l i j k e
zwakheid en d e r h a l v e \erboden
soor alle kantoorkle-rken
Nu de kantoorure'n dr.'stisiji
verminderd ?un en wel tot elf uren
per dag, is het tot 7ich nune'ii v a n
voedsel toegestaan tussen
halftwaalf en tvvaalt uien maar liet
werk mag onder geen enkele
vourwaaideonderbroken worden
Di1 klerken moeten /elf hun
schrijfpennen medebrengen t.-.'"
slijper is op aanv raan bij de
boekhouder.janwe/mv-n
verkrijgbaar
De oudste klerk wordt benoemd
die verantwoordelijk is voor de
properheid van hel kantoor en alle
jongste klerken /uilen zich veertig
minuten v ooi he't
gemeenschappelijk gebed bij hem
melden voor het schoonmaken der
vertrekken en zij zullen na
kantoorli|d blijven voor dergelijke
werkzaamheden Borstels
bezems, /eep en water worden
door de firma beschikbaar gesteld
De nieuwe, verhoogde weeklonen
zijn voor jongens tot veertien jaai
ƒ 0.52, jongste bediende f 2,40,
aankomende klerken ƒ 4,50,
klerken ƒ 5,50, oudste klerken na
vijftien jaar diensttijd ƒ 10.25 Lr
wordt venvacht, dat iedereen
hiermede een verhoogde
hoeveelheid werk zal afleveren

,

G. van Dijk
Oostcrparkstraat 16,
Zandvoort.
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Geslaagd

Th.

AMSTERDAM/OVERVEEN - Aan de Katholieke
Theologische Hogeschool te
Amsterdam is geslaagd voor het
kandidaatsexamen
theologie
•mr. J.A.N. Stuyt sj. Tijdens dit
examen verdedigde hij de scriptie ,,De duif keerde terug in de
ark (Gen 8,9). Recente bepalingen van de onderlinge verhouding van Geest en Kerk".

Bcnncbroekcrlaan 39,
Bennebrock,
telefoon 6436

Hierin onderzoekt hij de opvattingen
van H. Mühlen. Y. Congar op en W.
Kasper, drie actuele roomskatholieke
theologen. Bij hen komt de Geest
onder meer naar voren als universeel,
actueel en bevrijdend in dialoog. Een
kerk die tempel van de Geest wil zijn
zal dit actueel heilshandelen in dialoog
moeten weerspiegelen.

Het broödadres voor
iedere dag vers!

Geest en kerk horen van oudsher bij
elkaar, in de geloofsbelijdenis, in de
liturgie.
,,De Geest woont in onvolmaakte mensen".
De heer Stuyt, wiens ouders in Overveen wonen, is geboren in Muiden
(N.H.) en slaagde in 1973 te Leiden
voor het doctoraalexamen Nederlands
recht. In 1976 trad hij toe tot de orde
van de Jezuïeten en sinds 1977 studeert
hij aan de KTHA. Momenteel is hij
werkzaam bij de rk-geestelijke verzorging van de Bijlmerbajes te Amsterdam. Hij zal zijn theologische studies
voortzetten in Rome aan de Gregoriana universiteit.

doen, zonder angst voor pijnlijke plekken
bij vallen. Voor de motorische onhvikkeling van kinderen met epilepsie is zo'n
hulpmiddel zeer belangrijk.

CRUQUIUS - Mevrouw L. van RappardMundt (midden) had donderdagmiddag
de plezierige taak de school, ,De Waterlelic" op de Cruquiushoeve te verrassen
met een cheque van f 15.000,-. afkom-

stig van het Comité Kinderpostzegels.
Voor dat bedrag kan een air-square
worden aangeschaft: een groot luchtkussen waarop kinderen naar hartelust kunnen springen en dollen en gymnastiek

Het bleef deze middag niet alleen bij het
overhandigen van liet geld: op een demonstratiekussen konden de kinderen
direct cl genieten van een voorproefje,
En dat het in de smaak viel, was duidelijk
te zien en te horen, (foto: Europress
Nieuw Vennep).

van

Deze week uit de banketbakkerij:

POIREAUX GEBAKJES
PORQUE

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK

Kerkstraat 18
Zandvoort

Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem
heeft voor u een
VAN MAANDAG Tfmwytag
- goulashsoep •
stokbrood
- gemixte gril/ptaat .3 soorten vlees (mager)
met verse salade,
saus
en aardappelpuree
- palacinka •
warm flensje met
koude roomvulling

WIJ HEBBEN VERBOUWD!

f 14,50
Dit menu rs atietn in Zanctvoort
verkrijgbaar.
Reserveringen vanaf 15.00 uur

Telefoon 02507-151 10
In Haarlem hebben wij
iedere vrijdag en zaterdag
BAIXAN VOLKSMUZIEK

(live)
Telefoon 023-322609

BOUWLUSTBV

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmm

j
LAAT ONS PRIJS OPGEVEN VOOR
Deze D.A.0.1974 van het huis
G. Vinhas uit Lissabon, wordt
lang gelagerd op grote houten
fusten. De botteling en etiketlering vindt plaats onder een
streng toezicht van ambtenaren
van het wijninstituut. Elke fles
heeft een garantiezegel en
nummer van de Federacio dos
Vinicultoras Do D.A.O.

Particulieren zowel als overheidsinstanties.
• Grondtransport • Eg aliseerwerk
• Rioleringswerk* Sportvelden aanleg
• Wegenaanleg • Bouwrijp maken terreinen
WIJ ZIJN EEN ERKENT N.V.O3. BEDRIJF

LANSER
HOOFDDORP
'

VERHUURVAN
• Gaterpiller Buldozers
• Volvo-dumpers* Kockum dumpers
'.'. --'9 Caterpiller hydrokranen

Roy, Anja,
Stef

Hartelijk
welkom!

DOE MÉÉR ZELF

S HOUTHANDELC. MOOI J B. V.
1 PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
S Meubelpanelen, geplastificeerde
• panelen en edelhoutsoorten
•
TEAK DEURPLATEN
J Wandplaten, triplex, board; spaanplaat, lat• werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwJ rekjes, elementensysteem, plankendragers,
• traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer2 waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen• deuren, saloondeuren, gereedschap.
!
Kortorn,zoveel mogelijk voor de
•
DOEHETZELVER.
• Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
m gestoten, 's Middags van 12.30-1.30 uur
2' '...:,.
gesloten.
•

'.;-;.':

i'.:,.

•••••••••••••••••••••••••••••B

RESTAURANT'

JA€K HOUSE

die nog jaren bewaard kan worden

Specïaliteiten-restaurarit met een
apart speciaal fonduè-resiaurani
'
..tot 45 personen.
Gen. Cronjéslraai N-Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

HELE LITER

RESTAURANT
,

MEDIUM OF
DRY-FINO

COMPLETE COCKTAIL
METCOCOS-RUM-ANANASenz

,DE GRAVIN'
*

N

Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
u w receptie en party.

Le Cuvier V.S.O.P

Gravinneslccj» 9-11-13 -Haarlem
Reserveren: (el. 023-31 70 58

SPECIALITEITEN

Restaorant
„Gbalêt Het Witte Huls*

HELE LITER

Antieke boeren
meubelen en
klokken, eindeloze
kollektie grenen en
eiken meubelen
vindt u bij

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

KENGEIM
ANTIEK
'Rijksstraatweg 75,
Sasscnheim
Do. koopavond

f on bezoek toont
bcs/ist f te moctte

"

KOOIJMANS

FORDOTO
-ZANDVOORT
" • "'• Amper estraat 10
••
. (naast Colpltt) .
-.- Tel. 02507.-: 1 6925.
;
ï*. ;.,b.g.8'.ï"3242
,'•.«:, .Ford verkoop en
,
' • ' . . service.
v . Ook voor diverse
'^merken inruilauto 's.
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ZVM kan Umond niet ven
kampioenschap houden

TZBi

n na
nederlaag tegen Schalkwijk

ZANDVOORT - De positie van T.Z.B,
op de ranglijst is er dit weckend niet
beter op geworden. Tegen het eveneens'
in de onderste regionen verblijvende
Schalkwijk werd na een matige partij
voetbal met 0-1 verloren. ...
.
Op een slecht bespeelbaar veld begon
T.Z.B, vol goede moed aan de Wedstrijd, maar het moest tóch vrij snel een
tegengoal incasseren, waardoor het
goede spel van de Zandvooitérs ere

Overval
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag
wehd door een onbekende een overval
gepleegd in Bouwes Palace. Een ongeveer 25-jarige man kwam het gebouw
binnen om ongeveer 21.20 uur en
dwong beide receptionistes met'een
pistool om de kassa te openen. Na een
greep in de kassa gedaan te hebben
rende de dader weg. Er wordt ongeveer
ƒ 1.000,- vermist.

Slechte vangst....
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag
werd de politie te hulp geroepen omdat
een 84-jarige man nog niet was teruggekeerd van de garnalenvangst. De man
was om ongeveer drie uur 's middags
op pad gegaan en was om negen uur 's
avonds nog niet teruggekeerd. Juist
toen de politie een groots onderzoek
wilde gaan beginnen kwam de vermiste
thuis. Hij verklaarde dat de vangst die
middag wat tegengevallen was en daarom was hij nog wat langer dan gewoonlijk doorgegaan met vissen.

Inbraak in school
ZANDVOORT - In de Oranje Nassauschool aan de Lijsterstraat werd in de
nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De daders vernielden een ruit
en de deur van het magazijn. Vermist
worden een grammofoon, een bandrecorder, een kleurentelevisie, een videorecorder met vijf banden, een
hangklok, een koffiezetapparaat, een
boormachine met een doos boortjes en
een bankschroef. De politie stelt een
onderzoek in.

terugliep. Schalkwijk reageerde hier
gretig op en wist zo'nu en dan gevaarlijk pp te komen. Het samenspel van de
gasten was veel beter verzorgd dan-dat
van T.Z.B., dat na de tegentreffer,
vplkomen vastzat. Wel waren er nog
.wat aanvallen van T.Z.B., maar tot
echte dpelrijpe kansen kwam hét niet.
De O-1 ruststand was dan ook zeker
verdiend te noemen voor Schalkwijk.
De tweede helft gaf een zelfde beeld te
zien als de eerste. T.Z.B, wilde wel,
maar het combineren verliep vrij
stroef. In de achterhoede werden bovendien onnodige risico's genomen,
waardoor Schalkwijk met snelle counters gevaarlijk kon worden. Doelman
Bram Puls behoedde zijn team, met
enige goede akties, voor een grotere
achterstand. T.Z.B, kon slechts zelden
gevaarlijk worden. Enige hoekschoppen, door Schalkwijk-verdedigers in
nood weggegeven, leverden echter
niets op.

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

Sporting OSS
zakt gevaarlijk
HAARLEM - Door een kleine 3-2
nederlaag tegen Die Raeckse zijn de
dames volleybalsters van Sporting OSS
aardig in de onderste regionen terechtgekomen.
De nederlaag is voor de dames een
grote teleurstelling geworden. Met
meer inzet had er zeker meer ingezeten. Aangezien drie teams degraderen
en de vierde van onder degradatiewedstrijden moet spelen, moet de volgende
wedstrijd tegen Atalanta gewonnen
worden. In vorige wedstrijden hebben
de dames laten zien zeker in deze
klasse mee te kunnen komen.
Ook voor de heren ziet het er somber
uit. Zij verloren kansloos met 3-0 van
Spaarne II en ook hier is degradatiegevaar aanwezig.

Strafschop
In de 25e minuut leek de wedstrijd
beslist, toen Schalkwijk doorbrak tot
alleen voor doelman Puls. Deze redde
in eerste instantie, maar de rebound
zou onhoudbaar in het doel verdwenen
zijn, als Edwin Miezenbeek niet de ba!
met de hand uit de bovenhoek gestompt had. Wederom toonde Bram
Puls toen zijn klasse. Met een uitstekende redding hield hij de toegekende
strafschop uit het doel.
De Zandvoortenaren waren blijkbaar
opgelucht en togen voor een slotoffensief ten aanval, waarbij de bezoekers
de ruimte kregen om gevaarlijk uit te
breken. Het offensief was wel groot,
maar de kansjes op de gelijkmaker
werden niet koelbloedig afgewerkt.
Met nog enige minuten te spelen had
T.Z.B, de gelijkmaker voor het grijperi.. Een lange trap van Cees d'Hont
werd op rechts opgepikt door Alex
Heesemans, die razendsnel het strafschopgebied introk. Alleen voor de
doelman werd hij neergelegd en dat
betekende een strafschop. Heesemans
nam de strafschop zelf en kogelde
keihard raak, doch tijdens zijn aanloop
had hij een schijnbeweging gemaakt.
De scheidsrechter liet de bal overne-

Foto: Europress.
men. Wederom Heesemans achter de
bal, maar zijn schot was nu te slap. De
van de keeper terugspringende bal
kwam voor de voeten van de aanstormende Ben Puls, maar zijn inzet verdween hoog over het Schalkwijkse
doel.
Enige momenten later floot de scheidsrechter voor het einde, waardoor de
Boys twee broodnodige punten lieten
liggen. Door de zege van rode lantaarndrager EHS heeft T.Z.B, nog slechts
één punt voorsprong. Het degradatiespook komt gevaarlijk om de hoek
kijken.

Zeeschuimers in de prijzen
9

ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag
14 februari organiseerde de Zandvoortse Zwem- en Poloclub De Zeeschuimers afzwemmen voor de kunstzwemdiplpma's F en E. Uitschieters waren
Mirjam Groenestein, de jongste deelneemster en Irene Zimmerman, dje
met een foutloze uitvoering van haar
technische figuren „lof van de jury"
verdiende.
De kunstzwemafdeling van de Zeeschuimers beschikt nu, \Vi jaar na de
oprichting, over 20 meisjes met een
kunstzwemdiploma F en daarvan 7 met
het zwaardere E-diploma.
Een opmerkelijk resultaat en stimulerend voor de trainsters de dames Van
de Aar, Ter Heyden, Westhoven en
Verdonck, die meerdere uren per week
de trainingen verzorgen.
Geslaagd voor F-dipIoma:
Zeeschuimers: Irene Zimmerman, Gaby Arnoldi, Alice Til, Ingrid Keur, Elly
van de Mei j, Linda Schuiten, Petra
Rienks, Sabine van Dam, Corianne
Keur, Mirjam Groenestein.
De Meeuwen /Diemen: Cora Brouwer,
Ilse Morssink.
Groencndaal / Heemstede: Ingrid Swinkels.
Gestaagd voor E-diploma:
Groenendaal/Heemstede: Martina van
de Aar, Debby Merks en Leonie Bakker.

9

actief en wisten diverse ereprijzen weg
te slepen.
In de ontmoeting op l februari tegen
ZPCH uit Hoofddorp, de Swaenen uit
Zwanenburg en. WZ&PC uit-Purmerend georganiseerd in de Duinpan werden zelfs 21 ereprijzen genoteerd. Persoonlijke successen voor zwemmers en
zwemsters zijn belangrijk. Maar vaak
worden daarbij ,<de mensen achter de
schermen" vergeten. Daarom willen
wij speciaal de trainer Jos Kras komplimenteren met zijn resultaten. Als onmisbare schakel zorgt mevrouw Westhoven voor de administratieve begeleiding en kontrole op het wedstrijdzwemgebeuren. Aanschrijven van deelnemers, overleg met andere verenigingen, inschrijving bij de bond en het
oproepen van juryleden. En dan pas
kunnen de wedstrijdkinderen hun officiële baantjes trekken.

16: Roy Warmerdam 2.46.1 (2e); pr
5.2; heren: Alex Fillmer 3.18.1.
50 m vlinder j.o. 10: Jaco Koning 51.3
(Ie) pr 0.5; Aldo Haldermari 1.06.6.
100 m vrij m.o- 12: Mariska van de
Berg 1.36.2 (pr 1-5); Laura Hendrikse
1.37.34 m.o. 14: Emmy Koning 1.12.4
(2e) pr 1.3; Annet ter Heyden 1.16.0
(3e); Karen Weber 1.34.8; m.o. 16:
Pauline Willemse 1.23.4 pr 5.0; j.o. 12:
Marco Westtrman 1.34.3; Raymond
Brand 1.39.9; Onno Joustra 1.19.0; j.o.
14: Arno Westhoven 1.21.5; j.o. 16: R.
Arens 1.11.5; Kees van Duin 1.15.3;
Alex Fillmer 1.18.7; heren: 59.7 (3e).
100 school j.o. 10: Jaco Koning 1.52.4
(lê): Aldo Halderman 2.01.9; Marco
Flori 2.15.8 (3e).
200 m wisselslag m.o. 14: Rosalie
Harkamp 3.23.4 (3e); Emmy Koning
3.10.7 (2e); m.o. 16: Pauline Willemse
3.24.2; Karin van de Berg 3.02.2
j.o. 12: Antoine Flori 3.10.8
Uitslagen wedstrijden:
Wander Halderman 3.13.9 (3e); j.o.
4-Kamp in Zandvoort: 200 m rug m.o. 14: Rudi Heeroma 3.11.5 (2e); j.o. 16:
' 14: 2e Annet ter Heyden 3.06.2; Rosa- Roy Warmerdam 2.46.1 (Ie); heren:
lie Harkamp 3.14.2; Karen Weber Ralp Kras 2.38.8.
3.30.5; Karin van de Berg 2.54.8 (2e
:m.o. 16); j.o. 12: Antoine Flori 3.04.1
(2e); Wander Haldermaan 3.07.5 (3e); Foto: Kunstzwemgroep „De Zeej.o. 14: Arno Westhoven 3.28.5; j.o. schuimers"

KARNAVAL IN DE DUINPAN: de
Zeeschuimers verzorgen op zondag 22
februari een ludieke en karnavaleske
kunstzwemdemonstratie in de Duinpan
op muziek van „Kamerbreed tapijt" en
..Er staat een paard in de gang".

Wedstrijrizwemmen

Sportprogramma

ZAALHANDBAL
Zondag Concordia - ZVM heren
Dt§ - ZVM dames.
VOLLEYBAL
Vrijdag: Atalanta 2 • Sporting OSS
dames, 19.30 uur te Vinkeveen.
Zaterdag: Sporting OSS heren - PSVH
20.30 uur Sporthal Pellikaan.
ZAALVOETBAL
Donderdag: Nachtuil - PSV Velsen,
22.15 uur Kennemersporthal Haarlem.
Aurora '75 - Nihot, 19.45 uur Spaarnehal Haarlem.
Zandvoort '75 - Elsbroek, 20.45 uur
Sporthal Hillegom.
Vrijdag: TYBB - Rinko, 20.35 uur Van
Turnhouthal Haarlem.
Maandag: De Zon - Rinko, 19.45 uur
Prinsenhal Heemskerk
Woensdag: IJmond '73 - Hong Kong
Z., 20.30 uur Sporthal IJmuiden-Oost.

Stahfèff
voetbalclubs'
Derde klasse KNVB
Velsen
HBC
Zandvoortmeeuwen
VSV
Halfweg
Beverwijk
DEM
Kennemers
WSV'30
DIO
KIC
TYBB
Tweede klasse H VB
Spaarnevogels

Renova
SVIJ
Vogelenzang
CBS
Schalkwijk
Spaarnestad
Inter Heemskerk
DSC'74
15-19 TZB
15-18 EHS
15-17
15-17 Zaterdag eerste klasse HVB
15-17 Zandvoort'75
15-16 Kinheim
15-16 Halfweg
15-16 DSC'74
15-14 SVB
15-11 KIC
15-10 RCH
15- 9 Bloemendaal
SVIJ
Terrasvogels
13-19 Velsen

14-19
15-19
15-16
14-15
-15-14
14-13
15-13
13-11
13- 8
13- 7
14-23
14-20
14-20
14-17
14-15
14-14
15-13
14-12
13- 9
13- 5
13- 4

ZANDVOORT - De heren handballers
hebben zondag jl. IJmond niet van het
kampioenschap kunnen afhouden. Na
een goede en spannende partij zaalhandbal zegevierde Umond niet 14-15.
De Zandvoorlsc dames waren volstrekt
kansloos tegen een vee! te sterk Quick
en verloren met 17-9.
In de beginfase keek ZVM snel tegen
een 5-1 achterstand aan. Met snel en
goed tegenspel wisten de Zandvoorters
echter terug te komen en met een 8-8
rustsland was er nog van alles mogelijk.
De tweede helft ging gelijk op met dan
weer ZVM aan de leiding en dan weer
Umond. Jammer was het dat het arbitrale duo bijzonder uit de toon viel met
slechte beslissingen. Nadat Umond tien
minuten voor het einde de voorsprong
tot 12-15 had uitgebouwd was het
laatste woord voor de Zandvoorters.
Met een sterk offensief brachten zij de
spanning volledig terug 14-15.
In de laatste minuut kregen de gasten
een strafworp te nemen die uitstekend

HEEMSTEDE - Eindelijk is Zandvoortmeeuwen er in geslaagd om weer eens
een uitwedstrijd in winst om te zetten.
Het belangrijke treffen tegen koploper
HBC werd door de Zandvoorters na
veel spanning, verdiend met 2-1 gewonnen. Door het gelijkspel van medekoploper Velsen zyn de Meeuwen tot op twee
punten genaderd en hebben de kansen
op promotie weer volledig in eigen
hand.

kansen om de winst veilig te stellen.
Marcel Schoorl had echter met de
afwerking geen geluk. In de 32e minuut
was het dan toch raak. Wim van
Staveren bediende de ver opgedrongen
Kees Bruin op maat en deze bedacht
zich geen moment en scoorde beheerst,
1-2. Hierna hadden de Meeuwen nog

werd gestopt door Pieter Trommel,
deze wierp de bal op maat naar een
Zandvoortse aanvaller, waarna deze
scoorde, doch de scheidsrechter had
vlak voordat het schot afgevuurd was,
voor het einde gefloten.
Doelpunten: Ernst Pehle 6: Wim Brugman 3; Laurens v.d. Bos 2; Ko Schouten l; Joop Boukes l: Djurre Boukes l .

Dames
ZVM was kansloos tegen het hooggeplaatste Quick. In het begin zag het er
niet naar uit dat de nederlaag zo hoog
zou oplopen. De dames namen vlot een
2-0 voorsprong, maar toen was het
kruit verschoten. Totaan 4-J kon ZVM
bijblijven en de 6-4 ruststand in het
voordeel van Quick was zeker niet
onoverbrugbaar.
Na de doelwisseling stortte ZVM echter volledig ineen en Ouick had weinig
moeite om de strijd beslissend af te
ronden, 17-9.
Doelpunten: Truus Drayer 4: Eily Bol
3; Erna Duker 1; Janneke de Reus 1.

Opnieuw zege Hong
HILLEGOM - Voor een g^;d bezette
Hillegomsc sporthal kwamen SC Hong
Kong en Carillon Boys tot goed en
spannend zaal voetbal. Deze topper tussen beide koplopers wonnen de Zandvoorters zeer verdiend met 3-1 na een
0-0 ruststand.
Hong Kong schiep zich in de eerste
helft al de beste kansen, maar de
schoten werden of gestopt of de juiste
richting ontbrak. Na de rust hield Hong

Eindelijk uitwinst Z'meeuwen
enige prachtige mogelijkheden om de
zege uit te breiden maar de afwerking
liet het afweten. Met een slotoffensief
trachtte HBC alsnog een gelijkspel uit
het vuur te slepen. De Zandvoortse
verdediging speelde echter te solide om
de in het verschiet liggende zege prijs te
geven.

Kong het beste van het spel, maar het
duurde tot aan de tiende minuut voordat de score werd geopend. Pieter Keur
kogelde raak en het hek was van de
dam. Binnen enige minuten schroefde
Hong Kong de stand naar 3-0 door
doelpunten van wederom Pieter Keur
en Eddy Vastenhouw.
Carillon Boys kon slechts uit een strafschop tegenscoren en ondanks dat de
Zandvoorters tegen wat strafminuten
opliepen, bleef het keurig overeind.
Doelman Eddy Steffers zorgde met
schitterende reddingen dat de overwinning niet in gevaar kwam.

Lammertjes
Het nieuw opgerichte zaalvoetbalteam
de Lammertjes organiseert a.s. zaterdagavond in de Van Pagéehal een kliin
zaalvoetbaltoernooi met deelname van
de Plumbers en de Nachtuil. De Larnmertjes is een team samengesteld uit
Formule I coureur Jan Lammers met
een aantal broers. Het toernooitje
vangt aan om 20.00 uur en zal eindigen
om ± 22.00 uur.

Plumbers
Het damesteam van de Plumbers won
gemakkelijk van Jagtlust. Na een 3-0
ruststand werd het uiteindelijk een
ruime 6-1 overwinning. De Zandvoortse dames waren veel te sterk en de
overwinning is geen moment in gevaar
geweest. Niekie Valkesteijn en Dorethea Vork scoorden beiden driemaal.
Doelvrouwe Yvonne de Jong stopte op
bekwame wijze een strafschop.

Aanvoerder Kees Bruin speelde in
deze wedstrijd een hoofdrol. Zowel
verdedigend als aanvallend was hij zeer
actief en hij groeide uit naar de onbetwiste uitblinker. Zelf scoorde hij de
winnende treffer, terwijl hij in de
gelijkmaker een belangrijk aandeel
had. . . . . . . „„.. .>...•.._;.-Beide teams waren in de beginfase aan
elkaar gewaagd met een HBC dat het
meest in de aanval was te vinden. Het
middenveld was voor de Heemstedenaren, maar echt gevaarlijk konden zij
vooreerst niet worden. Na 40 minuten
was het toch raak, waaraan voorafging
een misverstand in de Zandvoortse
defensie. Een HBC hoekschop bereikte de volkomen vrijstaande Rooyers,
die onbelemmerd inschoot 1-0.
Na de thee was bij Zandvoortmeeuwen
Hans Schmidt vervangen door Bert
Leijenhorst. Gaandeweg werd Zandvoortmeeuwen veel sterker, doch het
duurde tot de 20e minuut, voordat de
badgasten de stand gelijk konden trekken. Een hoekschop van Ed Vastenhouw werd door Kees Bruin voor de
voeten van Pieter Keur gekopt en deze HEEMSTEDE • Cees de Bruin, rechts van Zandvoort Meeuwen, scoort
haalde vernietigend uit.
Zandvoortmeeuwen kreeg direkt enige het winnende doelpunt (2-1) voor de Zandvoorters.

Zaalvoetballers willen
ook zaalhuursubsidie
ZANDVOORT - Tijdens de Sportraadvergadering kwam aan de orde de
zaalhuursubsidies. De Zandvocrtse
verenigingen krijgen een subsidie van
ƒ 10.000,- i.v.m. de hoge zaalhuur.
Alle verenigingen delen deze subsidie,
die gebruik maken van de Van Pagéehal en de Pellikaanhal.
De heer Veerman deelde op de vergadering mede. namens de Zandvoortse
zaalvoetbalverenigingen, dat zij niet
meedeelden in deze subsidie en vroeg
om herziening van de zaalhuursubsidie.
Ook de zaalvoetbalverenigingen moeten veel huur betalen ook al spelen zij
buiten Zandvoort.
De Sportraad vond het een terechte
vraag en zal uitsluitsel geven in de
volgende vergadering.

Recreatieve
weer volop in voorb
ZANDVOORT • Voor de Zandvoortse
leden van de jubilerende Amsterdamse
Rijwiel en Toerciub Olympia breekt de
komende maanden een drukke tgd aan.
Organisatie van vele evenementen staan
dan op het programma. Vooral Dick
Castien en Klaas Koper zgn volop,
maar ook met vee) plezier, met de
voorbereidingen begonnen. Buiten het
organiseren van de evemcnten staat het
vieren van hel 25-jarig bestaan van
RTC Olympia, op het programma. Dit
geschiedt met een receptie op 4 april a.s.
op Sportpark Sloten

In kompetitieverband zwemmen de
Zeeschuimers heel wat wedstrijden af.
Afgelopen zondag 15 februari waren zij
tegen Njord '59 in wedstrijden erg

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen - TYBB
14.30 uur, Sportpark Vondellaan.
Spaafhevogels - TZB 14.30 uur
Zaterdag: Zandvoort '75 - KIC, Sportvelden binnencircuit.

GARAGE
STRIJDER

Voor Klaas Koper wordt het dit seizoen de laatste keer dat hij zich met de
organisatie bemoeit. Na vele jaren acht
hij de tijd gekomen om het aan jongeren over te laten. In Dick Castien heeft
hij een enthousiaste opvolger gevonden. ,,lk vind het bijzonder leuk om te
doen, het is een hobby, een soort
vrijetijdsbesteding, waarbij de hulp van
de 30 Zandvoortse leden niet ontbreekt. Ieder heeft zijn taak aangezien
het nodige te doen is", aldus Dick.
Klaas Koper kan echter het prganiseren van evenementen toch niet laten.
Alhoewel dit het laatste jaar is voor de
badplaats, verplaatst hij zijn organisatietalent van het Zandvoortse gebeuren
naar het landelijke.
„Het organiseren van strandlppen en
toertochten op de fiets heb ik altijd
leuk gevonden. Er is veel waardering
voor het werk, dat ook blijkt uit het
nog steeds groeiend aantal deelnemers
en het groter worden van het Zand-

voortse ledental van de Amsterdamse
vereniging", zegt Klaas.
Waarom geen Zandvoortse vereniging?
,,Met 30 leden die te herkennen zijn
aan de Eurosol kleuren, is het wel
mogelijk, alhoewel het er ook niet te
veel zijn voor een zelfstandige vereniging. Wij hebben er echter geen behoefte aan. De RTC Olympia Amsterdam is en bijzonder fijne club en
bovendien beschikken zij over alle
gemakken, zoals een clubhuis en een
baan (wegparcours). Het sportpark
Sloten is gemakkelijk te bereiken en
niet ver", is de mening van Klaas
Koper.
Het programma biedt voor vele recreatieve sportbeoefenaren weer vele mogclijkheden.
Op 22 maart wordt voor de 15e keer de
Zandvoortse strandloop en de 6e halve
marathon gehouden, over afstanden: 4
km, 8 km, 21 km met start vanaf de
rotonde.
3 Mei is de Opa Vlootmansterrit. Vanuit Zandvoort kan elke deelnemer zelf
een afstand en route uitkiezen van 30,
60 of 90 km.
Voor Zandvoort is de 9e mei een
primeur weggelegd. Dan wordt in samenwerking met de plaatselijke VVV
en de Tros de landelijke ANWB fietsdag gereden. Zandvoorters starten dan
in de Vijverhut voor hun 30 km en
degenen uit Haarlem hebben hun controlepunt in de Vijverhut.
De zo langzamerhand bekende en zeer
succesvolle avondfietstochte^. waaraan
vorig jaar 326 deelnemers i u alle leef-

tijdsgroepen deelnamen, wordt dit jaar
voor de 3e keer gehouden. Dinsdag 5
mei is de eerste avond met vervolg
steeds een week later. Van de tien
avonden moet men er acht volbrengen
om in aanmerking te komen voor een
medaille. De routes zijn altijd verschillend met ook nu weer een avond rond
het circuit.
Tot slot staat er naar alle waarschijnlijkheid medio augustus een grote dagtocnt op het programma. Zandvoort Hoek van Holland v.v. over een afstand van 150 km zal dan toch wel enige
voorbereiding vereisen. Aan deze rit
kunnen uitsluitend Zandvoortenaren
deelnemen. De snelheid wordt bepaald
door de 3 wegkapiteins die Zandvoort
bezit en is nooit hoger dan 25 km per
uur. Wegkapiteins zijn door de Nederlandse Rijwiel Toerunie benoemde
tempobepalers en controleurs. Van de
20 die er in Nederland zijn bezit Zandvoort er 3. zodat de rit in zeer goede en
vertrouwde handen is.
Veel van deze evenementen zouden
niet mogelijk zijn zonder medewerking
van de Zandvoortse middenstand. De
organisatie is daar ook zeer verheugd
over. Voordat elk evenement zal
plaatsvinden volgt een nadere aankondiging.
Gezien de succesvolle evenementen in
vorige jaren kijken Klaas en Dick vol
vertrouwen naar de komende maanden
uit waarbij zij er zeker van kunnen zijn,
dat dan honderden deelnemers fijne
ontspannende sport hebben beleefd.

ZANDVOORT - Voor de Lions is de
situatie op de ranglijst precair geworden. !n de Pellikaanhal was de winst
voor mcdedcgradatickimdidaat Ymir
(80-94).
In dit belangrijke duel had Lions een
uitstekende start. Binnen enige minuten hadden de Zandvoorters een 12-0
voorsprong genomen. Ymir schakelde
over naar een zone-press. waarmee
Lions geen raad wist. De gasten werkten de opgelopen schade snel weg en
bij 18-18 was de strijd weer volkomen
open. Lions kon weinig verrichten om
Ymir van een voorsprong af te houden.
Bij de rust keken de Zandvoorters
reeds tegen een 43-51 achterstand aan.
Na de pauze bloeide Lions toch weer
op en bij 73-73 was de winst nog zeker
voor het grijpen. Topschutter Pim
Schön moest toen met vijf persoonlijke
fouten naar de kant en dat betekende
de ondergang van Lions. Bovendien
werden vele vrije worpen door Lions
gemist, zodat Ymir nog ruim kon zegevieren 80-94.
Topscores Lions: Pim Schön 34: Frans
Stiphout 17; Zoran Valjavec 19.
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Gevraagd

Jongeman zoekt
i v m vvt i\\tt\ imli

huurwoning

woonruimte
in Zandvoort of omq
litfbt m vri|( opqtinq

voor echtp t i<ir
Tot f 450 p mncl
„ Tel 023 322530

JARSG?
SLAGROOEVJGEBAK

zelfstandige
hulp

•v.

BAKKERIJ

Café
Restaurant
-; De Kousenpael

Gcvi i «iil

R. v. d.

in ü 00 12 00 uur
"} i 1 x pi i wu V

Tolweg 6 Tel 02507 1 50 01
Tel 020 844921

Halterstraat 25,
Zandvoort,
telefoon 02507-12567

11-l OJ'M/

mn

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

P E T E R

„Drijf in voor
aanstaande ouders"

RernwardtstraatZO telefoon 02507 14365

RACE-, TRIM- en TOERFIETSEN
De 1981-modellen zijn binnen!
Wij leveren o.a.
RALEIGH PEUGEOT en KOGA MIYATA

Piano gevraagd voor
vereniging
ev/entuoel elektrisch

WOONHUIS

Tel 020 265611
na 19 00 uur
02507 17462

nipt tuin op het zuiden te
Zandvoorl (niet in Noord)
Uiterste prijs f 200 000,Bnejon ondernr Z506
bur „ in dn blad

TE KOOP GEVRAAGD.

Nu ook bij ons verkrijgbaar

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

AlANenGIOSTorino

F. KORS

De professionele Italianen

VERBOUW RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN

VOOR DE SPORTIEVE JEUGD:

DIVERSE CROSS FIETSEN
Haltestraat 18 - ZANDVOORT - Tel.1 44 99

Zwembad „De Duinpan"

A. RITMAN

VERSTEEGE
KOPRA - GAZELLE
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Maandag van 19 00-19 45 uur lekker dobberen of gerichte oefeningen
onder leiding van me\ r. Oudshoorn (verloskundige), m 30° C water
TOT ZIENS
Heeft u zich al opgegeven voor de huur van een van onze

nieuwe tennisbanen

Organiseert zaterdag 21 februari a s

dansavond voor
alleenstaanden
met live muziek
Aanvang 20 00 uur
Zondagmiddag 22 februari

Jordaan-festival
m m v Johny Jordaan
Tot ziens in de Kousenpael

Alle informatie bij de kassa, TOT ZIENS

Yoga
ook rn uw zwembad, onder deskundige leiding, iedere donderdag
van 14 00 tot 15 00 uur TOT ZIENS
Tot ziens in uw zwembad.
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort
Telefoon 02507 - 21 70

uit eigen werkplaats.
Werkplaats Swaluestraat 41 A
Dr. GerkestraatSOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

Te koop aangeboden

VLET

Af m. 500x180x75 cm met 25 pk
Yamaha -f trailer en verdere toebehoren
Telefoon 02507-18271

Fa. Gansner & Co.
GAS en OUEHAARDEN - GASfORNUIZEN
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Welkom

Etna, Faber. Benraad gashaarden.
Toonzaal

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

RECTIFICATIE

op ons nieuwe Zelf Tank Station,

EJTUTl

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR:
1. De flatwoning

KEESOMSTRAAT55
bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, lift, berging, blokverw.
Huurprijs f 413,50 per maand. B en W verlenen
als regel slechts woonvergunning voor dezer
woning aan. 2-persoonshuishoudens/
gezinnen
2 De flatwoning

LORENTZSTRAAT429

In onze openingsweek bieden wij u aan
het bekende Shell

van

Onderhoudsbeurten.

Welkom bij Shell Zelf Tank Station
„Duinzicht!'
Na een ingrijpende verbouwing is ons
benzinestation omgetoverd tot een uiterst
modern Shell Zelf Tank Station.
Met nieuwe elektronische apparatuur,
een grote Shell shop en een bijzonder
sfeervolle aankleding.
Natuurlijk laten wij deze feestelijke
gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan.
Speciaal de komende zaterdag is het
de moeite waard om ons bedrijf te bezoeken.

Open Huis.
«L*

«. i

Zaterdag is het vanaf 'b middags J uur lot
6 uur „Open Huis" in ons bedi ijf Dat geeft u
de gelegenheid om op u\v gemak eens iond te
kijken Ondertussen set veren wij u gtaag een
hapje en een drankje
Niet alles is nietm U /uit onmiddellijk de
vertrouwde ge/iohten hei kennen van de
mensen die u als altijd met attente sei vice \ a n
dienst zijn

Ook voor uw 10.000 km beurten en reparaties, alsmede voor uw banden en accu staan wij
voor u klaar. Voor elk merk auto. En kunt u uw
auto overdag slecht missen,dan helpen wij u
gaarne 's avonds.
Wilt u hieivoor wel een afspraak maken?

bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, lift, berging, blokverw.
Huurprijs f 556,50 per maand B en W verlenen als regel slechts een woonvergunning
voor deze woning aan 2-persoonshuishoudens/ gezinnen.
De toewijzing van deze woningen geschiedt
op het lidmaatschapsnummer van de vereni
ging Het bestuur verstrekt een bereidver
klaring De beoordeling voor het verkrijgen
van een woonvergunning berust bij het college
van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort
De Inschrijving dient schriftelijk voor dinsdag
24 februari 1981 om 19 00 uur te geschieden
aan het kantoor van de vereniging onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en de
geboortedatum
Inschrijvingen die later binnenkomen worden
terzijde gelegd De uitslag van de voorlopige
toewiizmg zal eerst op donderdag 26 februari
1981 om 14 00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd

RUILWONINGEN
MAAND FEBRUAR11981
1. Aangeboden: ben duplexwornng Van Len-^
nepweg (oneven)
Huurprijs f 122,40 per maand
Gevraagd:
eengezinswoning

Feest voor iedereen.
Aan icdeteen is gedacht Vooi elke klant
ligt een leuk Kadootje klaai. Ook de kindei en
\eilaten ons station met met lege handen
Veidei is het station gezellig aangekleed.
Daaiom is een bezoek ten alle tijde beslist de
moeite \\aaid

2. «..a..geboden: 3 kamerflat Van Lennepweg
(even, 1 hoog)
Huurprijs f 197,15 per maand
Gevraagd:
eengezinswoning in Noord.

Shell Super Plus Motorolie.
Dooi smet en en ohevei veisen is bij ons zo
gedaan Zondei afspiaak.klaai terwijl u wacht
Wij gebunken Shell motoiohe van topkwaliteit
UK» mmdei motoi slijtage en meei kilometers

'• Z ELF
r>TAIMK

Zelf tanken gemakkelijk en
voordelig.
Zelf tanken is nu op ons station niet alleen
eenvoudig maar bovendien stukken voordeliger.
Op elke liter benzine Super en Normaal ont\angt u een korting van 4 cent.Op Shellma is
dat zelfs 6cent

Shell Zelf Tank Station„Duinzichtr

Dr C.A.Gerkestraat SO.Zandvooit Tel.02507-13287 Openingstijden, maandag t/m zondag 07.00 uur - 22.00 uut.

3. Aangeboden: eengezinswoning Celsiusstraal
(even). Moet nog gewijzigd
worden Huurprijs f 241,6C
per maand
Gevraagd:
kleinere woning, begane grond
bijv Linaeusstraat
4. Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande,
Lorentzstraat.
Huurprijs f 432,85 per maand
Gevraagd:
woning in centrum.
5. Aangeboden, flatwoning voor alleenstaande,
Lorentzstraat.
Huurprijs f 432,85 per maand,
Gevraagd:
grotere woning
6. Aangeboden:flatwoning Lorentzstraat ••*
(oneven)
Huurprijs f 556,50 per maand
Gevraagd:
eengezinswoning in het
dorp.
Wonmgruil geschiedt alleen volgens de richt-'
lijnen van de ruilregeling
•
Belangstellende huurders van EMM of Ge-,
meentewoningen dienen vóór eind februari
1981 schriftelijk te reageren onder vermelding;
van de aan te bieden woning en lidmaatschapsnummer/geboortedatum
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UitZandvoorts historie

Reorganisatie
De edelen hadden het met verkeerd
bekeken Toen Willem III aan de
regering kwam, probeerde hij zijn
graafschap te reorganiseren door
sommige edelen die hij met vertrouwde, door eigen aanhangers te
laten vervangen
Nu waren er m Kennemcrland in die
dagen mensen, die het met zo erg op
de maatregelen van Willem III hadden voorzien Met name Gerard van
Velsen, Willem van Saenden en Gheraerde van Craijenhorst Willem III
wist het zo te versieren dat deze
heren hun bezittingen kwijt raakten
en alles moesten inleveren aan Jan
van Henegouwen, een jongere broer
van Graaf Willem III Dit zou met
zonder slag of stoot gebeuren, dat
wist de graaf maar al te goed en
daarom moest hij zich terdege voorbereiden op de komende tegenstand
Nu bezat de graaf een goed gediciplineerd leger van huurlingen en daarmee konden opstanden gemakkelijk
worden neergeslagen In Haarlem
volgde men een en ander met ongerustheid, en men besloot te komen
tot verzet

Leider
Grote vraag was natuurlijk wie dit
verzet zou moeten inspireren en
leiden Men wist geen betere man
dan Ridder Witte van Haemstede,
die ergens m een huis/e aan de kust

bij Den Haag in huisarrest leefde
Dat was de enige man waarop men
in Haarlem het vertrouwen stelde
Maar hoe moest men hem naar de
stad halen9 Eén van de vroede vaderen wist een oplossing Hij kende in
Zandvoort een onverschrokken visser en hij wist zeker dat deze man
bereid zou zijn om m de nacht met
zijn boot op het strand te landen, en
m zekere zin Witte van Haemstede te
ontvoeren
Het plan werd goedgekeurd Men
wist m Haarlem dat ook. Zandvoort
de daden en het beleid van Willem
III met argusogen volgde en dat men
met ingenomen was met het te krachtige bestuur De vrijheden waarin
men leefde en werkte zouden zeker
worden ingekrompen en dat stond de
vissers met aan Toen dan ook één
van hen werd gevraagd om Witte van
Haemstede op te halen, was het hele
dorp bereid medewerking te verlenen.

De landing
Nadat ridder Witte van Haemstede
was ingelicht over de wijze waarop
men hem als leider van het verzet
van Haarlem zou gaan halen, ging in
een donkere nacht, bij gunstige wind
de visser naar Den Haag om Van
Haemstede ,,te ontvoeren" In de
vroege morgen toen het nog donker
was, keerde hij terug Op het strand
waren verschillende vissers en andere aanwezigen om te helpen Van
Haemstede werd zolang ondergebracht m een vissershut om wat op
verhaal te komen De volgende dag
zou een aantal Zandvoorters hem
door de duinen naar Haarlem brengen De duinen waren m die tijd nog
erg begroeid en het was haast met
mogelijk dat een van de handlangers
van Willem III hen zou ontdekken

Zegetocht
De tocht naar Haarlem de volgende
morgen was een triomfantelijke,
Ridder Witte van Haemstede reed te
paard en was omringd door zo'n
twintigtal Zandvoorters De stoet

werd direct doorgang verleend bij de
poorten van de stad en het welkom
was groots fn die hulde deelden ook
de Zandvoorters die zulk een belangrijke rol gespeeld hadden Witte
van Haemstede in Haarlem te knjgen

door: B. Voets
De burgemeester van Haarlem verklaarde dal de stad, evenals Zandvoort beducht was voor het verlies
van haar vrijheden en men hoopte
dat Haemstede dit op vriendelijke,
doch onverzettelijke wijze Willem II I
duidelijk zou maken

Het gevolg
Maar ja, m Haarlem kon men met
beschikken over de zo broodnodige
soldaten Men kon geen vuist maken
en toen Haemstede bij Willem III
kwam om de zaak te bespreken,
kreeg hij te horen dat de nieuwe
indeling onder het gezag van Jan van
Henegouwen door zou gaan
Na wijs beraad vond men het toen
maar verstandiger om Willem III
met te veel tegen de haren m te
strijken Zodoende werd, na wat
strubbelingen, het besluit bekrachttgd dat Jan van Henegouwen de
jongere broer van de graaf, ,,de kust
van Nortike tot einde aen ter Wijc"
zou gaan bezitten Haarlem kon
geen kant heen
De reorganisatie verliep verder zonder al te veel moeilijkheden Maar
hoewel men zich m Haarlem en
Zandvoort bij de voldongen feiten
had neergelegd, bevatte deze beslissing van Willem III m de kiem veel
narigheden die in zekere zin de
Hoekse en Kabeljauwse twisten hebben veroorzaakt Deze twisten hebben het maatschappelijk leven van de
mensen, en zeker dat van de burgers
in het onbeschermde Zandvoort,
veel kwaad gedaan
.

Sponsor voor Wim Koene
ZANDVOORT - Naar aanleiding van de goede resultaten van amateur
wielrenner Wim Koene en het enthousiasme voor de wielrensport heeft
njwielhandel Versteege besloten om twee Zandvoqrtse renners te gaan
sponsoren Het zi|n Wim Koene zelf en de jonge renner Cces Lagendijk, die
beiden zeer gelukkig zijn met dit initiatief van Versteege
In deze dure sport is en sponsor voor een amateur zeer bekingrijk, aangezien
met de kosten van onderdelen en kleding een flink bedrag gemoeid is
Na een overwinning van Wim Koene een ereronde met rondemiss Kees
ter Bruggen.

ZANDVOORT - Om het probleem
van de zwerfdieren aan te pakken is de
Vereniging voor het Welzijn der Dieren een castratie sterilisatie aküe begonnen. Dit houdt in dat alle leden van
de vereniging hun hond of kat kunnen
laten castreren of steriliseren voor de
helft van de kosten. De Vereniging
voor het Welzijn du Dieren is van
mening dat er nog steeds te veel honden en katten zijn waardoor vele dieren
geen goed tehuis gekregen hebben
Vandaar dat men met deze aktie is
begonnen Het aanbod geldt voor één
huisdier per lid Men kan zich aanmelden tot l april via tel nr 14567

Stijging aantal leden
bij Bond voor Ouderen
ZANDVOORT - De Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen,
afdeling Zandvoort, die vorig jaar
tien jaar bestond, mag zich nog
steeds verheugen in een groeiend
aantal leden Op 31 december 1980
bedroeg dat aantal 1119 Er was
een aanwas van 15 over het gehele
jaar genomen

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en
Ridderbos
Arts F N Ridderbos Emmaweg 5,
tel 12633
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen
Anderson td 12058, Drenth tel
13355, Fhennga tel -12181, Zwerver
tel 12499
TANDARTS telefoon 023-313233
WIJKVERPLEGING Zr A Boschma, Linnaeusstraat 7/4, Zandvoort
tel 14277
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WATERSTANDEN

Overleden: Ehsabeth H Bruijs. geb

Van de Bovenkamp, 79 jaar, Ehsabeth
A D van Poelwijck, geb Verhoeven,
74 jaar, Cornelia Boshoff, 80 jaar,
Helena A B Vermeulen, geb Jansen,
80 jaar, Grada G Jacobs, geb Sommehng, 61 jaar

APOTHEEK Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, telefoon 13185
VERLOSKUNDIGE
mevr Chr
Oudshoorn Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort Tel 02507- 14437 b g g
023-313233
DIERENARTS mevr Dekker, Thorbeckestraat 17, tel 15847
GESLACHTZIEKTEN voor algemene informatie tel 023-320202 (dag en
nacht)
STORINGSDIENST GASBEDRIJF
telefoon 17641
POLITIE telefoon 13043
BRANDWEER telefoon 12000
TAXI telefoon 12600 en 16843
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l telefoon 13459 ( b g g
023-320899 of 320464) Spreekuur op
werkdagen van 9 00 tot 10 00 uur,
maandagavond van 7 00 tot 8 00 uur
Verder volgens afspraak Voor deze
hulpverlenening, beschikbaar voor icdere inwoner van zandvoort geldt dat
er voor de vrager geen kosten verbonden zijn
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp telefoon 17373 Op alle werkdagen van
11 00 tot 12 00 uur Ook schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidstraat
Eerste en derde woensdag van de
maand van 1730 tot 1830 uur
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem Tel 023256198 Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen

Zondag 22 februari
ZANDVOORT
Hervormde Kerk, Kerkplein
1030 uur Vicaris Th J Haitjema,
(crèche aanwezig)
Jeugdhuis achter de kerk
10 30 uur jeugdkapel
Gereformeerde Kerk, Juhanaweg 15
10 00 uur ds P van Hall, 19 00 uur
dienst, verzorgd door medewerkers
Gemeenschappelijke Werkgroep
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15
10 30 uur dr S L Verheus Doopsgez
pred te Amsterdam
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St Agatha, Grote
Krocht
Zaterdag 21 februari 19 00 uur euchanstievienng met orgel en samenzang
Zondag 22 februari 8 45 uur stille
eucharistieviering, 10 45 uur euchanstievienng met medewerking van het St
Caeciliakerkkoor
ZANDVOORT - Vorige week maanRadiokerk Bloemendaal, Vijverveg 14 dag kwam bij e!e politie een melding
930 uur ds E Th Thijs, (gemeen- binnen van een ongeluk op de kruising
schappelijke dienst met de NeJ Herv Haltestraat-Zeestraat Toen de politie
Kerk), 19 30 uur ds Jac P Dondorp ter plaatse ainveerde vond deze een
zwaar beschadigde personenauto die
van Umuiden
blijkens de sporen tegen een Iichtmast
Nieuwe Apostolische Kerk
tot nadere aankondiging zondag 9 30 en een boom was gereden De auto
en 16 00 uur, woensdag 20 00 uur bleek evenwel leeg te zijn en van de
dienst in gebouw Madoerastraat l, bestuurder was geen spoor Volgens
een getuige was deze samen met een
Haarlem-Noord
Nederlands Christelijke Geirieen- passagier na het ongeval uitgestegen en
hadden beiden zich onverwijld te voet
schapsbond
maandagmiddag 23 februari. 15 00 uur richting Raadhuisplem begeven De
samenkomst in huize ..PmSI', auto is per kraanwagen naar het pohtieopslagterrem overgebracht Naar de
Zuiderstraat 3
verantwoordelijke bestuurder wordt
Volle Evangelie Gemeente
zondagmorgen 9 45 uur dienst in ge- een onderzoek ingesteld
bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee

/ockt drukwerk
S/K lui uk o//v / k k nu nat uk
IUIU25ir7-n7SO
TolHCi; I H . 2 I M 2 l l / niihoorl

de leeftijd van 6^ jaar heeft bereikt,
een brief te zenden met de doelstellmgen en de activiteiten Op deze manier
worden jaarlijks K> n tweehonderd
mensen benaderd

Sinds kort worden nu ook mensen
benaderd die zich pas m Zandvoort
hebben gevestigd en die de leeftijd
hebben voor het lidmaatschap vin de
bond Men kan lid worden als men ^0
De bond die recentelijk met een jaar- jaar of ouder is
overzicht kwam, en waarin het reilen
en zeilen van deze afdeling staat ver- In het afgelopen jaar heeft Je afdeling
meld blijft vasthouden aan de metho- Zandvoort weer verschillende bijeende om elke inwoner van Zandvoort die komsten gehouden en tochten georga
mseerd en dat zal ook dit jaar weer het
geval zijn
Een activiteit die de afdeling zelf aanBurgelijke stand
gaat, is de algemene ledenvergadering
op dinsdag 24 februari Deze wordt
gehouden in het Gemtenschapshuis
ZANDVOORT
aan de Louis Davidsstraat en begint om
Geboren: Marlous, dochter van P 14 00 uur
Keesman en O M Meijer, Eva, doch- De agenda voor deze middag vermeldt
ter van H J R van de Wetering en onder meer de notulen van de vorige
W M Bomert, Michel Louis Joseph, vergadering, jaarverslagen over 1980,
zoon van C L J Roseleur en M C L verkiezing van de leden voor de kasde Looff, Mineke Joaquina Bernar- commissie en verkiezing van de afdedien, dochter van Ribot e Igualada, lingsbestuursleden
Narcis en R H H J M Thunnissen, Bekend is al wat de leden aan contnbuMaarten Bastiaan, zoon van E H P tie moeten betalen voor dit jaar ƒ 1 2 Feith en A Swart, Michel, zoon van voor alleenstaanden en ƒ 17,- voor een
H W Sidar en T Tumtjer Apolloma echtpaar Het bedrag kan overgemaakt
Cathanna, dochter van R de Zwart en worden op postgirorekenmg 3681844
M G J Hoedeman
ten name van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen in Zandvoort
Ondertrouwd: Osvaldo Caffio en Men kan bovendien betalen op de
C H E A van Nes
soos-middagen in het Gmeenschapshuis op maandag, woensdag en vrijdag
Gehuwd: A G Drommel en A Y van van 14 00 tot 16 00 uur
Donselaar, Fajr Hamid Pacha en J
Paap

Weekenddiensten
22 februari 1981
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Dr. Gerkestraat 47 rd - Zandvoort
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Geen februanmaand zo fel, of ze
heeft vijf schone dagen wel
Gutdo Gezelle
(1830-1899)

Nieuw: 'Liberty Mode'

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

De vogel gevlogen

Langs de Vloedlijn

,

TAX11 68 43
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Kerkdiensten

Castratie en sterilisatie
huisdieren

,

in ZANDVOORT

De ontvoering van
Witte van Haemstede
In de veertiende eeuw, zo wordt in
de oude annalen verteld, was het
vissersdorpje Zandvoort uitgegroeid
tot een plaats die in de politiek vande Hollandse Graven een belangrijke rol ging spelen
Op het einde van de dertiende eeuw
was de Hollandse Graaf mm of meer
heer en meester geworden m deze
gewesten Dat was niet direct naar de
zin van de verschillende edelen, die
door de graaf zelf waren aangesteld
om hem te helpen in de oorlog tegen
de Friezen en die nu vreesden dat zij
hun privileges moesten gaan mleveren
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ZANDVOORT - De waterdstanden
voor de komende week
Datum
19 febr
20 febr
21 febr
22 febr
23 febr
24 febr
25 febr
26 febr

HW

3 48
421
455
524
600

LW

11 48
018
051
120
145
636 208
706 235
7.38 3.07

HW
1555
1632
1705
1737
1806
1836
5912
2000

LW
1237
13 13
1343
14 14
1445
15 12
1540

Wielerkalender Nrd.-Holland
HALFWEG - In het komende wiek r
seizoen worden in de provincie Noord
Holland z o n ztventig open koersen
georganiseerd door de verschillende
clubs Het Halfvvegse De Bataaf vrocü
tijdens de kalenderbespreking datum
reservering aan voor vijf open koersen
met als .klappers' de klassieke Omloop van de Haarlemmermeer voor
amateurs en junioren die aan zijn
2Sste uitvoering toe is en de ronde van
Aalsmeer voor profs
Tweemaal \vordt er een ope'ii ronde1 in
Zwanenburg verreden door de oranje
zwarte elub eerst op het Kinheimpar
eotirs en daarna in de dorpskom en
ook Badhoevedorp als oudste ronde
vindt weer doorgang In het voorsei/oen wordt op he't kmheimpareours
het nationaal kampioenschap vvielrennen voor PTT ers verreden en daaraan
zal De1 Bataaf organisatorisch mede
werkme verlenen B u i t e n de open
koersen /uilen de ronden van Nieuw
Vennep Hoofddorp en Vijfhuizen
weer als interclub-ontmoetingen met
de nabuurelubs worden verreden
De Wielerkalender voor Noord-Ilolland /iet er voor 19S1 als volql uit
april 4 Ronde Lage Land voor jun i
Ronde lage Land voor jun mei een
tijdrit en ente'rium op het parcours
kaherhoek 11 kampioenschap v.m de
Pil m Zwanenburg ( B a t a a f ) 20
Breez.md voor amat jun nieuw en
liefli ve-t
25
Zwanenburg voui
nieuw t.n liefli vel (Bataaf) 2"> Die
men voor tm.it jun en h e m - v e t 26
Ronde' van Noord Holland voor a m it
10 Heemstede voor |un nieiiu en
ve't , iO Lnkhui/eMi voor cim.it |un L n
nieuw "W \ onde'lpark m Amsterd iin
voor amat nie'uw e'il liefh
MCI 3 BoMnkerkvooram.it UMI en
liefh -vet (Amstelland) 3 k a l x e r h o e k
voor nieuw dames 3 A l k t r u i r v u u r
imat j u n nu uw en lufti v e t 10
Spaarnwoudc voor ,1111,11 j u n n u u w
en hefli vet
Ui Hdarlunmermei.r
v oor,imat en j u n (B.iia.it) 17 Hoorn
voor n u u u d unes 17 l / md voor
amat jun en lieth vet 2 > kam
pioeiibth.ip v i n Nooid Holland in
Huisdumeii 24 N i b h i x w o u d voor
•im.it j u n en niLtiw 2^ Putmerplein
VOIM ,1111 it n u t i w en l i e f l i - v e t V)
A n d i j k UMM nu il M Ouderkerk ,1.111
di \msicl voor .im.ii |un en liefh vel ( \ m s t i M a n d ) ^1 Purnierend voor
Illeliw lieth ell Illeliw d.lllles
Juni s Aalsmeer vooi profs en lieth
vet ( B a t a a f ) i Bove-nkarspd voor
,1111 it IIP bvv ell vet O Seliernierhorn
v o o i d t r u i e-n l i c f l i - v e t 7 Sehe-rmer
liorn vooi anuit nieuw en liefh vet
8 Uithoorn voor .im.it |im n i e u w
liefh eMul.ime-s(UWIC) H Bovenk.ir
spel voor nieuw elanie's 9 kromnieme 1
voor am.it nieuw e-n lie-fh M L.m
geclijk voor ,1111,11 hetli vet ciul.unes
14 Volcnd.im voor j u n nieuw lutli
ve-t uulames 14 Sloten of M.irklli.illen
voor am.U |un en mogelijk nieuw
21 De'n He-kler voor am.il nieuw en
lielll vet 21 Ik'veMVMjk voor n i e u w

dames 24 Limnien voor amat 27
Hoorn voor jun nieuw liefli-vet en
dames 28 Warmenhui/eii voor arnat
|un en liefli vet
Juli 4 Landsine-eivoordm.it nieuw
en liefh -vet
i Hoogk.irspel voor
amat nieuw en liefh vet h Cdstn
cum voor amdt
11 Iladhoevcdorp
voor amat jun en nieuw (Bataaf)
12 Obdam voor amat l i e f l i - v e t m
dames 13 Bergen voor amat
19
W.i.irlind voor <im.it liefh vet ui
dames ot nieuw 2S> Venhuizen vooi
profs e-n ani.tt 29 /andvoorl voor
amal 30 Sthtiuen voor mi \\
Augustus l Midden Beemster voor
amat nieuw t_n l i e t h 2 lleerliuizo
waard voor profs am,it en l i e t h vel
5 Santpoort voor din.it en |un d
Zwanenburg voor amat en n i e u w
(Bdt.uif) 8 Il.irtje l l . i i r k m voor
amit en hefh vet S St P.incras vooi
din.it j u n e-n liefh vet 9 B e v e r w i j k
voor amat |un nieuw en liefh vu
9 \Ionniekeiiddin voor imat e n l i e f l i
16 Oost/aan voor nu U lietli en
(.Linies 16 k d h e r h o e k vooi nu uw
16 Vlutieilbos voor liefli ui vu 21
^d,irdeipolder in H i i r k m v o o i im it
|U!1 nieuw e n vet 2{) \ \ e t s p \oui
Jlin en llefll V e t M) l l e e l l i s k e l k vooi
,im l! nieuw ui huil vi.
M) Sloten
voor |U'i
Stplimbir l N L!U v i n A u n d i m
voor mi U o Osdorp vooi imat j u n
en lieth vu
ti Puniuieiid voor
nieiiu en n i e u w d mie s H / l l v e l e n
Mokmounoni in \\ irnieiilitn/en 2(1
Omloop / t ins Pokleildiul voor n i e u w

tie cehouden op de p.ircoursen in
Spaarnuoude en het Kinheim in Zwanenburg De eerste rit wordt Zdterddg
14 februari bij De Kampioen op
Spaarnwoude verreden Het progrdmm a / i e t er verder dis vole! uit 21 febr
tweede rit bi| De Bataaf op Kinheimpircours 2f< febr derde rit bij De
K impiocn op Sp.iarnwoude zaterdag 7
maart vierde rit bij De Bdtddf op
K-inheimpareours met n.i afloop prijsuitreiking De stdrttijden zijn 1300
uur nieuw en d.imes 14 00 uur lief
hebbeise-n veter men 13 00 uur profs
amateurs en junioren
De eerste onderlinge elubnt voor de
renners v.in De B<it i.if wordt zondag 22
februari op lu t Kinlieimparcours verre
den Zond u l m i.in is daar een
interclubommoetmg
met
Tempo.
Switt \\oerden Av.mti en Amstell.ind L en w e e k I d t e r zondag h ma.irt
is er vu,.r een interclubtreften met
w e e r S w i t t Tempo en Av.mti en ditm i il ook De kampioen

I k t w i e l e r k a m p i o e n s c h a p v a n Amsterd mi wordt op z.iterddsi l-i maart en
oud ig l") m.idrt verreden op het p,ireoiirs v m Sloten Z<iterd.ms st.irteii om
e ui uur de n i e u w e l i n g e n en dames vooi
een koers over 3"> km ui d i < i r n < i ver
trekken om k w a r t ov<_r tvv<.i_ de junioren voor een r<iee o v e r (•>() kin Het
prouramm t VOOT de jondau /iet ei <iK
volüt uit 11 00 uur licfhcbbeis o v e r 4(1
km 12 l"i uur v u c r i i u n o v e r M' km
H 4l uui mi tteiirs o v e r MI km
In de m ui n d r n i i r t word; e.' op v u l
verschillende p i t e o u r s c n in \oord
Holuind een wielui-ornpuitie voor
iiieuvvelinizen v u r e i l u i Het procram
ell Ilitil
in i d i d i v o o i /u' u iK v o l u l uit i
Oktober « \sss_udelft vooi t m i t
m i u t bi| Lvxelsior m 11 \.ulein S
|im t n lieth
m i ut hij De B u i il in /w uienburg Is
S.mieii niet de 1IS\ de k impioct. m i irt bij Kuiiiv n u l md in Beverwijk
wordt er door de IISC de B.it uil ovu 22 m.i irt bij O l v n i p i a in Sloten en 29
v u r / iterd.ieen een tnterclubeompeti
rna irt bij DTS in Z.i.ind mi

Uitslagen bridgeclub
Z A N D N O O R l . I n d e IL ued
stri|d \an de 4e eompetilie van
de ZcincKoortsc Biidue, C l t i h
veroverden in de \-li|ti de d.i

\ l s d m i l i . d i n u s Ber»holl Stockei 16*
p u n t e n in di w.uhl s l e e p t e n m m er
besproken woulcn v ui eui monsterseo
ie <i7 ^2 < /\\ w e r d e n ni l ui
l c _ c i i s t c l l i i i ' tot di. t irn Iloonendiik
die ni 7 w e i d e n met s" punten ui

mes Dcji-Il.igen de Ie pl.iats

met 61 01 <( /\} behaalden
uitgaande van hel ^middelde
(I6,S) 2(^ p u n t e n
Het slechtst w nul de IK rul k n i p
scheel De \\)t dit. niet l 'h (v m de KiS)
p u n t e n gcnouiui moesten n e m e n en
met 41 (17 S uitu.idid op ile ondusle
plaats in de A I n n e i n d i u d e i i
In de B li|ii hebben n i e v i o u w Schouten
en de' heer \ uNni.t bel <ils ncleiren
lleulskoppel Uitstekend U c l l l d l l Met 1 >
punten boven h e t uenuddekk w e i d e n
/i| nr l met 53 }>7'< De luien Mulder
Smid Sloi /i|ii een beel|e v < i n s i m dl
Zi| konden nut v e i t k r komen dan een
onderste plaats mei 127 punten d.il is
37 80 ' ,
In de C l i j n vv.is hu "umddekk 121»

In de D hm spi 'lUi ti de d. mus Sloi
\ illo in lui i o L du nut l ~ t punten
1 14 p u n t e n hovc i hei Bemiddelde) op
de <.cisk
(>2 14

pl.i lis besLm Ie tule n 111 t
De onderste pl.uts werd

_ e i k e l d door de lam B.i in e'n de h e r e n
De BI i.iiiw Schotanus du 2') p u n t e n
ondu hel gemiddelde b l e v e n en nul
v e r d e i l u k t e n dan 39 64 r
In h e t .ilueniecii klassement hebben de
l i l i u n A C en D niuivve koplopers
g c k i c u c n In de A l i j n k l o m m e n de
d.inies De.ir llduen n 1,1 r boven en n.i
men de ludini; niet 171 n r/ m de
( lijn deden de ddiius Berpholt Stuc
kcr het/elfde /ij namen de ludersposi
tu s t e v m m handen niet 17d S-> ', (hu
hocmslc tot.ul pcrcentdüe tot noc toet
In de D lijn voeren nu de d a m e s
Stoi V i l l o de li|sl ,1,111 met 17> 6S '
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HOOFDDORP
DE SKI-PISTE
Voordelig en lekker eten, waar kan dat nog
tegenwoordig?
In een restaurant of een bistro kost een hoofdgerecht zomaar f 30.- . Dan is een familie met
bijvoorbeeld 2 kinderen al gauw f 150.- kwijt!

1fM.STV.\M)F Clf FF

^ '

'«. fruit ea,lr

DAT IS NU VOORBIJ!

°m'/«. "tochten

BLANCHE

Gezellig buiten de deur eten voor f 20.- a f 25.per persoon (voorgerecht plus hoofdgerecht
plus nagerecht, compleet met glas wijn);
HET KAN WEER!

TRISH COFFEE

HET RESTAURANT IS JUIST BEDOELD
VOOR U DIE GEZELLIG WILT KIJKEN
NAARDESKIERS!

TOSUTFA.SOKP

'' '";<•!• mcl t

h

'n'"-f"^onaenm'l.
CTEDURHÓNE
Appellation Controle*

De piste is 's avonds feestelijk verlicht.
Waar vind je zoiets unieks tijdens het eten?!
Er is altijd wel bedrijvigheid. U hoeft zich
geen minuut te vervelen.
Ook met kinderen is "De Meerberg" gezellig
Die zullen het zeker geweldig vinden om bij
de baan eens een kijkje te nemen.

CENTRAAL EN
FIJN GELEGEN!

.^wfc^r^
• iïKriïw»,?,' 1"1 «"•«"
PINOKKIO

* /Jsjc met terras^*

In de stad eten? Waar laat je de auto?
En tijdens de maaltijd is er vaak zo weinig te
beleven ! Restaurant "De Meerberg" ligt in
Hoofddorp, in het hart van de Haarlemmermeer. Dus: gemakkelijk en snel bereikbaar,
van waar u ook woont in de Randstad!

VOLG DE BORDEN „SPORTCOMPLEX"
JOEGOSUVISCH RESTAURANT

PULA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22,00 uur.
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Droog, handgekloofd

OPENHAARDHOUT
Alleen bij

HAARLEMS
HARDHOUT BV
Tel. 023-37 53 81 /
31 41 07
2m'v.a. M90,
thuisgebrachi

OPENHAARD
BLOKKEN
Gebr Sweers, Hoveniers
uednit. boomfooibedrfjf,
Hoofddorp
Voor particulieren en bc
drifven
Tol 023-284894. b.g.g.
282043 of 338608.

Verhuizen?
Toch eens even bij

PETER FE1TSMA
vragen!

Pianovervoer
Meubelopslag
Kruisweg 1133
Hoofddorp, tel. 10675
Haarlem, tel. 322623.

Set
IH00flljltlf0
HANDWERK

eiken tafels
Wi| matsen IK voor u
Zie ome
nieuw collectie
Schaghelstraat 27
Haarlem
telefoon 023-327019

Elke werkdag van
halfnegen (01 halféén
en van halftwee tot
halfzes geopend.
Nu bovendien oofs
vrijdagavond van
19.00-21 00 uur
en zaterdags van
1000- 12.00 uut.
U bent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

l

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemslede Tel 023-288S60'

Gtnnsn de VBA versct>i|nl iwce wekelijks de VBA bodu Dil blad u. een conl.-jcl
lussen de leden kwekers de Vopers en ut? VBA mei een oplage vjfi c,i 10CCO ex
Ten behoeve van de hiervoof vedirilwootdelttki' fCödCtiy vraqyn w| opn

JOURNALISTIEK
MEDEWERKERcsTER}
voorndumsle ljf\t'n boüdan u-I "iel
von inlefxif.vij hol maktfn van re
p of latjes en hu! uitwerken van .irtiketen i» dy boJe incJ'on
ook in andw vüfb.mü
Enkele v.ensen rn b l oyluid'nf] i?n er
vjffncj
-~ min niicldetbatc cpleidtiiQ fc.j
in de jgtofisctie rtchtinq
* cmgo lOufnalijl'L'ke ervdring de^'c n.
nood:akcii)K todion geen jouin,iiisi.oV
g-.'voiqd

AALSMEER AMSTELVEEN
Kruisweg 2o
Vri|4aa koopcwond
(ook woansdag
d« h«l« fiag open)

Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
ho11 Laan
*
Walcheren

Donderdag koopavond

lrleü Wij denzon voof
functie j,in pi?f'.on(?n luS'.cn 20 on jCüic 'n hel
en ftjbi'wi)'.
Do 'jjl.incrfnp en de
tqc .ub^idi
,*iin in ovL'reo
inmtni) met
Moe h | u n jdern inlichtingen At-nscn o'
bij (Je VBA

RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgcefster van:
« Zanclvoorts Nieuwsblad
• Hcemsicudsc Courani
• Hool'ddorps/VcnnepLY Nieuwsblad
• Zwanenbiirji/Hairwt'gse Courani
• Badhoevc'Slotcnse Courani
• AalsmexTsder Courani
• Uithoornse Courant/Ons Weekblad
« Streekblad/De Ronde Veiier

zandvports. m
nieuwsbl

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat H •
Telefoon 02977 - 2 M l!

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG NO. 9 ED. 5

DONDERDAG 26 FEBRUARI 1981

GASTIUJISIM.KIN 1 2 ' / A N D V O O R T - T E L . 02507. l 71 66 • OPLAGE 3400 K X .

"Sociale dienst voor sociale woningen"

Kraakaktie werkgroep
huisvesting mislukt

ZANDVOORT - Het is inbrekers
niet altijd om waardevolle voorwerpen te doen. Ook nuttige gebruikv
voorwerpen worden wel eens onivrecmd zoals uit een flatbox in de
Lorentzslraat. De deur van de box
bleek geforceerd en vermist werd:
een fluitketel. Geen gewone echter,
maar een hoofddeksel voor het carnaval. Dus wie iemand met een
dergelijke uitmonstering signaleert

ZANDVOORT - Vrijdagmorgen 20 februari omstreeks 11.30 uur trokken leden wapenstok vanuit het politiebureau en
van de Werkgroep Huisvesting naar het voormalige pand van de Sociale Dienst aan de aanhouding van één der krakers
de Hogeweg, met de bedoeling de leegstaande bovenverdieping te bezetten en wegens beledigingen.
hiermede de aandacht van de bevolking en het gemeentebestuur te vestigen op het,
naar huns inziens, falende woningbeleid van de gemeente.
Als reden wordt door de Werkgroep
Huisvesting opgegeven dat het al geruime tijd bekend was dat het pand leeg
zou komen, na de verhuizing van de
afdeling Sociale Dienst naar de nieuwbouw van het raadhuis. „Vanuit de
bevolking en de gemeenteraad werden
dan ook voorstellen gedaan om het
pand dat twee jaar geleden helemaal is
opgeknapt geschikt te maken voor éénen tweepersoonshuishoudens. Deze
, voorstellen haalden het echter niet.
Het enige dat werd vastgesteld was een
sloopkrediet" aldus een persverklaring
van de werkgroep.
De bovenverdieping van het pand
bleef, na in gebruikname van de afdelingen parkeercontrole en verhoor door
de Gemeentepolitie van Zandvoort tot
nu toe leeg, hetgeen de werkgroep als
een vorm van „schijngebruik" ziet. In
hun persverklaring wordt dit door hen
een vorm van bezetting genoemd waardoor kostbare woonruimte verloren
gaat.

De reactie van de politie was voorspelbaar. Men verzocht de krakers de
aangebrachte spandoeken te verwijderen en het pand te verlaten, omdat men
een procesverbaal wegens lokaalvredebreuk zou kunnen verwachten. Veel
krakers volgden het verzoek van de
politie op, doch enkele, aldus een
verklaring van de politie, boden verzet.
Vier mannen werden aangehouden,
waarbij één kraker licht gewond raakte. Een jongeman die het hazepad koos
en vluchtte in de richting van Hotel
Sandra, viel door een ruit. Hij werd
door een plaatselijke arts behandeld
aan de verwondingen die hij hierbij
opliep.

Reaktie

De krakers hadden niet zo'n snelle
reaktie van de politie verwacht en
zeker geen hardhandig optreden. Toen
enkelen geen gevolg wilde geven aan
het verzoek zich te verwijderen, hebben zich schermutselingen voorgedaan,
die in Zandvoort tot nu toe onbekend
Aktie
waren.Om hun zienswijze aan de bevolking Alhoewel de politie spreekt van een
duidelijk te maken, werd besloten tot adequaat optreden, wordt dit door de
een kraakaktie.
krakers beschreven als „een felle reacVrijdagmorgen drongen zij dus min of tie", waarop zij hebben gereageerd
meer het hol van de leeuw binnen, door met een aantal voor het politiebusommeerden de dienstdoende ambte- reau luidkeels van hun ongenoegen
naren van de politie te vertrekken en blijk te geven. Dit resulteerde dan weer
in een charges van de politie met de
bezetten h«>t pand.
Momemopname van de aktie binnenshuis, politie aan de éne zijde, krakers
aan de andere, de deur op een kier. Welhaast symbolisch, een geopende
deur was beter geweest.

Bovenverdieping
De hele kraakaktie was begonnen om
de aandacht te vestigen op de leegstand
van de boyenverdieping van het pand.
Een verdieping waarvan de bestemming nog niet bekend is. „Er moet
eerst het een en ander onderzocht
worden, voordat wij er een bestemming voor hebben gevonden" aldus
wethouder Van der Mij e van volkshuisvesting en een telefonisch onderhoud.
De geruchten dat de bovenverdieping
bestemd zou zijn voor voorlopige huisvesting van politieambtenaren worden
door hem ontkent „Daarvan is mij
niets bekend".
Ook waarnemend korpschef Blokland
van de Gemeentepolitie te Zandvoort,
heeft bij geruchten vernomen dat de
bovenverdieping zou worden voor huisvesting van politieambtenaren. „Per l
april worden er weer enkele nieuwe
agenten verwacht, maar de huisvesting
is bijzonder moeilijk. Ik persoonlijk
zou het een geweldige oplossing van
het probleem vinden, omdat kosthui-

Dode bij brand
ZANDVOORT - Gisteren is bij een
brand op het Dorpshuisplein een tot nu
toe nog niet geïndentiefïceerde vrouw
door verstikking om het leven gekomen.
De brand brak even na het middaguur
uit in het perceel Dorpsplein 2. De
brandweer was spoedig met groot materieel aanwezig en had de grootste
moeite de belendende percelen voor
het vuur te vrijwaren. De oorzaak noch
schade zijn bekend.
(Advertentie)

GLAS
Keur en Zoon
Heemstede Raadhuisstraat 92,
telefoon 023-286182
Zandvoort, Paradijswcg 2,
telefoon 02507-15602

Vuurgevecht

ZOEKT DRUKWERK
BEL 02507-17750
Tolweg 18 - 2042 EL Zandvoort

sneldruk - offset - kleurendruk
en steendruk
Super concurrerende prijzen

Het lijkr misschien niet onverstandig om het kamerbreed tapijt goed
vast te spijkeren en het paard in de
gang met een paar stevige knopen
vast te leggen.

ZANDVOORT - Zaterdag vond rond
het middaguur een bukesgevecht plaats
in de Rozenobelstraat. Twee jeugdige
inwoners van Zandvoort, van 10 en 15
jaar, raakten met elkaar slaags. Een
van hen trof de andere schutter met een
kogeltje vlak boven het rechteroog,
waarop deze het vuur onmiddellijk
beantwoordde. Beide knapen bleven
ongedeerd, de buksen werden in beslag
genomen.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon
Begin van de kraakaktie van het pand Hogeweg 78. Spandoeken worden aangebracht.
/en erg duur en praktisch niet te vinden sen kan dienen, zou dit een geweldige
zijn" is hij van mening.
uitkomst betekenen".
Overigens wordt door hem ontkent dat
„De ervaring van jaren heeft geleerd het optreden van de politie niet correct
dat het bijzonder moeilijk is om nieuwe geweest zou zijn. 's Middags heb ik
politiemensen onderdak te verschaffen. nog geprobeerd met deze mensen tot
Veel wonen er nu al buiten de gemeen- een gesprek te komen, maar alles
te, met zo'n klein korps geeft, dat toch stuitte af op het botte zwijgen. Logisch,
altijd veel problemen, aldus Blokland. overigens dat wanneer je een politiebu„Wanneer de bovenverdieping inder- reua wilt kraken je een reactie kunt
daad voor huisvesting van politiemen- verwachten".

Carnaval m Scharregat
SCHARREGAT - Het programma voor het carnaval ziel er als volgt uit:
Vrijdag 27 februari: .
Een uitnodiging van Prins Bobo den Ursten aan alle inwoners van het
Scharregat om deze avond als zot of zottin deel te nemen aan de grote
dweiltocht.
Zaterdag 28 februari:
14.00 uur
Kindercarnaval van de schuimkoppen in De Krocht
14.30 uur
Ontvangst van Prins Bobo den Ursten op het raadhuis. Dit
gebeuren wordt voorafgegaan door een show van Muziekkorps De Wester op het Raadhuisplein.
20.00 uur
Gekostumeerd bal in Hotel Keur de residentie vn Prins
Bobo den Ursten.
21.00 uur
Eveneens gekostumeerd feest in De Krocht bij de carnavalsvereniging De Schuimkoppen, terwijl onder leiding van
Prins Rudo ATV, vorst Jan de Twiede en de raad van elf
,,De Duysterhappers" een carnavalsfeestje bouwen in
Zomerlust (Sociëteit Duysterghast).
Zondag l maart
Op dit tijdstip verzamelen alle verklede kinderen zich in de
12.45 uur
Flemingstraat, hoek Pasteurstraat in Nieuw Noord. Start
van deze grootse kinderoptocht om ca. 13.10 uur. De route
die wordt afgelegd is als volgt: Celsiusstraat - Linneausstraat - Van Lennepweg - Sofiaweg • Kostverlorenstraat Haltestraat • Grote Krocht • Hogeweg - Oranjestraat
Raadhuisplein.
14.00 uur
Op zondag wordt op het eindpunt van de carnavalsoptocht
weer door de Duysterhappers warme chocolademelk verstrekt in de nabijheid van het Raadhuisplein.
Vanaf 14.00 uur begint het kindercarnaval in Duysterghast
met bezoek van de Jeugdprins en zijn raad.
Maandag 2 maart:
19.30 uur
Groot carnaval in Nieuw Unicum. Dit jaar zal het feest een
Braziliaanse sfeer hebben. Medewerking wordt verleend
door een grote showband en de beroemde formatie Sonora
Paramarera.
Toegangsprijs voor deze avond ƒ 4,-. Kaarten verkrijgbaar bij het WV-kantoor of de receptie van Nieuw
Unicum.
Dinsdag 3 maart:
\
ca. 21.00 uur • Op de valreep, tot beshut van het carnaval 'SI een laatste
feestavond in alle etablissementen. Een kroegensluiptocht
van de vermomde prins met zijn raad van elf die
eigenhandig de sporen van het carnaval in deze zaken zal
verwijderen.
Voor toegangsprijzen en kaarten van de diverse evenementen verwijzen wij
graag naar de raambiljetten.
Van de carnavalsvereniging De Noorderlingen hebben wij helaas geen
programma ontvangen. Voor alle inwoners van het Scharregat, veel plezier,
Alaaf!!!

BONT&
LAMSVACHT

17Ï66

Wanneer de geruchten juist blijken en
de bovenverdieping van dit gebouw
inderdaad zal gaan dienen als voorlopige huisvesting van politieambtenaren,
dan kan de werkgroep huisvesting daar
volledig vrede mee hebben. Zelfs als de
aktie geleid zou hebben tot deze oplossing dan is het gebeuren van vrijdagmiddag niet vergeefs geweest. Dan hebben wij iets bereikt.
Waren er echter al plannen, vóór onze
aktie, voor voorlopige huisvesting dan
hadden deze openbaar gemaakt dienen
te worden, dan waren wij niet tot deze
aktie overgegaan" aldus één der woordvoerders van de werkgroep.

en .'s middags heeft u hem
inde bus.

Rijk subsidieert
aanleg fietspad
ZANDVOORT - De Zandvoortse gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van een
fietspad op de voormalige trambaan
tussen de Blinkertwcg en de Bentveldweg. Voorwaarde was wel, dat het Rijk
75% van de aanlegkosten vcor haar
rekening zou nemen.
Inmiddels heeft het ministerie van Cui(uur, recreatie en maatschappelijk werk
laten weten deze subsidie te zullen
verstrekken.
Zodra de goedkeuring voor het gevraagde krediet binnen is, zal met de uitvoering van het project begonnen worden.
Met de voorbereidende werkzaamheden
is inmiddels een begin gemaakt.

Tumult in raadszaal

ZANUVUORT
• De
raadsvergadering van afgelopen dinsdag kreeg
een enigzins chaotisch
slot toen de kwestie rond
bezettingsaktie aan de arde kwam. Enkelen van de
aktievoorders lieten vanaf
de publieke tribune luidruchtig horen hoe zij over
de zaak dachten, waardoor burgemeester Machielsen nauwelijks de
gang van zaken bij de
ontruiming
voor de
raadsleden kon schetsen.
Hij moest dan ook met
ontruiming van de tribune dreigen om de rust
weder te doen keren.

voerders met deze kreten
ver buiten hun boekje
waren gegaan (er werden
onder meer kreten als
,,vuile fascist, flikkers"
en dergelijke geroepen),
maar anderzijds keurde
hij het optreden van de
politie ook niet goed.
Hem was ter ore gekomen dat er door de polilie van een burger het
fototoestel was afgepakt
en het filmrolletje daaruit
was verwijderd. Ook
hierover vroeg hij Machielsen opheldering.
De burgemeester schetste
daarop hoe een en ander
verlopen was. Hij gaf
toe, dat er door het afRaadslid Toonen had tip pakketi van een filrnrolburgemeester ophelde- Ict/e een fout was gering gevraagd over de maakt, maar haalde
aktie. Daarbij zei lui, dut daarop fel uit naar de
de PvdA-fractie zich na- uktievoerde.ru. Deze ccndrukkelijk di\ tantit'i'rdc zijdige belichting beviel
van de gebezigde tek\ten enkele ,,bezetters" niet
bij de bezfttmg'iaktie. die daarop vanaf de Iri,,ln het verleden hebben bune hun lezing wilden
wij yfjf vaak achter ak- geven. ,,De politie begon
tics van de werkgroep al klapen uit U- delen
htusvc'itiiii; kunnen sclui- vóórdat er iets gezegd
n'ii, maar met ilc nu was", wierpen zij Magebezigde kreten kunnen cluelscn voor de voeten.
wij ons met verenigen",. Deze wilde echter hen
aldus Thooncn. Hij wws met de kam geven op
i an mening dat da akne- deze plaats hun visie

•

kenbaar te maken en
sommeerde de sprekers
stil te zijn omdat hij anders de publieke tribune
zou laten ontruimen.
Machielsen noemde akties zoals deze ook hélemaal niet nodig, omdat
het college en de raad
zich ook wel bewust zijn
van de woningnood en
haar uiterste best doet
om daar verandering in
te brengen. ,.Het spijt
mij dat er mensen zijn
die de woningnood als
kapstok gebruiken om te
treiteren en te tarten" zo
sprak de burgemeester.
Wat betreft het verwijderen van hot fotorolletje door een agent
wilde hij nog kwijt dat
dat een fout was zoals
iedereen we/eens een
fout maakt, en zeker
onder dergelijke omstandigheden. „Alleen
zijn er mensen die er
op zitten te wachten
tot een agent een fout
maakt om dat dan
breed uit te meten",
aldus de burqemeester.

»«

zi si weer g
dus ook niet

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a
/
ƒ
ƒ
/

Onder het motto vindt u op de speciale pagina's
van dit nummer uitgebreide informatie over de diverse onderwijsinstellingen en vormen van onderwijs. Een uitstekende hulp bij de schoolkeuze. Over
2 weken brengen wij weer een nummer met schoolinformatie.
Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de heer
W. Rijnbeek, tel. 020-451515.

ii/M.n

S6G

MORRIS
behreyoubuy
donderdag fcoopavond A

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

De Kippetrap
Spooi buurtstraat 31
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In plaats van kaarten

MOTTO: NIET STUK TE KRIJGEN! !

De hartverwarmende belangstelling en alle
uitingen van medeleven betoond bij het heengaan van mijn geliefde vrouw en onze zorgzame moeder en oma

28
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e
b
r
u
a
r

Jacoba Elizabcfh
van der Moolcn-de Muinck
hebben ons diep getroffen en gesteund.
Uit aller naam:
W. A. v. d. Moalen

Voor de vele blijken van belangstelling in de
vorm van gelukwensen, bloemen en cadeaus,
welke ik bij mijn afscheid van ,,Hulsmanhof"
en met het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd mocht ontvangen, betuig ik hiervoor
mijn hartelijke dank.

Zr. de Beer
Keesomstraai 491
2041 XV Zandvoon.

ORGELSHOW
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21.00
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Motor ieke
steun van

Tevens aanmelden nieuwe leerlingen
• Demonstraties op nieuwste modellen
• Aanmelden nieuwe leerlingen voor onze orgelschool
te Zandvoort
• Optreden van enige leerlingen
• Spektakulaire orgelaanbieding met vele
honderden guldens voordeel
• Dit mag u niet missen!
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VRIJDAG 27 FEBRUARI
Jeugdhuis Emmaweg 22 (achter kerk)
Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij.

MAC.
Sociëteit *
•mi bocieteit

l

••

duvsterghast

Zandvoort

Muziek

en in alle zalen van ZOMEHLUST. Gasthuisplein 5, Zandvoort
Met medewerking van: zeer bekend orkest en zangeres
en natuurlijk onze Hofkapel

Herman ômit

HOOFDPRIJS voor gekste kleding: HFL.1QQQ,- Kleding
naar keuze te besteden bij onze sponsor
en nog vele andere geweldige prijzen.
Zondag's voor de liefhebbers een CARNAVALSHAP "ZOTTE-KLUIF"

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)
uitgelezen publiek

PEDICURE/
MANICURE SALON

VOORVERKOOP KAARTEN a Hfl. 5,- p.p.
Bij: ZOMERLUST, Kosterstraat 5, Zandvoort, tel. 13713
J. SCHUURMAN. Rozenobelstraat 12 , tel 13852
AUTOBEDRIJF ZANDVOORT, Schaepmanstraat 1, . tel. 14580

bij

BOUWMAN

Wij hebben nu reeds ontvangen

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Oranjestraat 7
tel. 02507 -123 27

Diaconiehuisstraat 5a,
zijstraat van de Haltestraat, Zandvoort.

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Van de kou
in de warmte
met bloemen van
BLOEMENHLIS

J. BLUYS

Pa ra d ij s weg 11a -Zandvoort
Tel.02507-1 41 63-1 2361-1 6304

Jongeman zoekt, i.v.m.
werkzaamheden

•
•
•
•
•

woonruimte
in Zandvoort of omg.
Liefst met vrije opgang
Telefoon 02507-844921

Drogisterij
MOERENBURG
voor Dr. Vogel,
homeopathie.

bj. eind 1976,
in prima staat.
Vraagprijs 5000,-.
Tel. 02507-14022.

AANNEMINGSBEDRIJF
J. DEUTEKOM

Hallestraal 65 - Zandvoort

Tel.02507-I 2060
P.S. De specialist in
al uw bloemwerken.

Te koop aangeboden:
van particulier

Ford Taunus
1600 L

Keesomstraat61 -Telefoon 1 53 51.

international

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

i

Nieuwbouw
Dakkapellen
Openhaarden
Keukens
Badkamers
enz., enz., enz.

Vraag grat is offerte.

hot is precisie-lijd. <.he u
nóóil in dcsleek laai!
Komt u eens kijken in onze showroom, 't Is een belevenis.'

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

IPOSTERFOTO 30,^ slech,5

20rOO|

(PASFOTO'S «stuks

10,00|

KANTOORUREN

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG-9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166
HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

algemeen sekretaris
Deze economisch getinte funktie houdt
o.m. de volgende taken in:
• uitvoeren van het bestuursbeleid;
• leiden en doelmatig la!en funktioneren
van een klein sekretariaat;
• bezoeken van en fungeren als gesprekspartner en klankbord voor de
aangesloten leden-uitgeverijen;
• voorbereiden en introduceren van een
informatiesysteem, dat zowel het bestuur
van de N.N.P. als de leden relevante
informatie verschaft over ontwikkelingen
binnen de branche.

GALERIJ KERKSTRAAT, WINKEL 8

Drogisterij - Reform

MOERENBURG

JAN KROESE

Gespecialiseerd in

MAKELAAR O.G.

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 6123

TAXATIËIM
Brederodestraat 116, Zandvoort,
telefoon 13244

Plaatje en verzekeringsbewijs
liggen voor u klaar.
Ook reis- en goederenverzekeringen
van de "Europeesche"

Autoverzekeringen nu
tot 50% no claim
én denk eens aan de Optima
brandverzekering. Geheel aangepast aan
uw wensen.
Assurantie kantoor

A. M. FOLKERS
Gasthuisstraat 4 - 2042 J P Zandvoort
Telefoon 02507-1 3283

HONDENKAPSALON

Renee
voor vakkundig
knippen, scheren,
trimmen, wassen,
oor- en
voetbehandeling
Van Ostadestraat 26.
telefoon 15626

Fa. Gansner & Co.

GAS- en OUEHAAROEN • GASFORNUIZEN

halfvrijstaand woonhuis

Deskundig advies.
Voor al uw

met zonnige tuin o.h. zuiden.
Moet van binnen gezien worden!

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Inlichtingen: .
CENSE MAKELAARS O.G.
Telefoon 02507-12614. •

Etna. Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein • Tel. 150 68 / 1 3612 / 1 2518

Woningruil
Wie heeft een kleine
eengezinswoning
in het dorp, van de
E.M.M. en wil graag
ruien naar een
grotere woning.
Ik heb een 4-kamerflatvandeE.M.M.
Huur/ 209,-p. mnd.
Geen buren boven
mij en een prachtig
uitzicht.
Telefoon 17921.

ATTENTIE
Per 1 maart a.s. is weer het nieuwe plaatje
verplicht voor bromfietsers.

Gedacht wordt aan kandidaten met
• een leeftijd van ca. 30 jaar;
• vooropleiding op H.B.Ó.-niveau;
• goede kontaktuele eigenschappen;
• goede mondelinge en schriftelijke
• uitdrukkingsvaardigheid;
• ervaring in een funktie met een
organisatorisch karakter, bijvoorbeeld op
een stafafdeling van een uitgeverij, een
organisatie-afdeling van een bedrijf of
een economische afdeling van een werkgeversorganisatie.

Geïnteresseerden nodigen wij uit een met de handgeschreven sollicitatiebrief met
uitvoerige gegevens over opleiding en ervaring te sturen aan het GEA, Ter Gouwstraat 1,
1093 JX Amsterdam, onder referentie NSL

KOSTVERLORENSTRAAT 90
Geheel gerenoveerd

Krijgt u gasten?

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

De Nederlandse Nieuwsblad Pers (N.N.P.) is een vereniging van uitgevers van nieuws- en
huis-aan-huisbladen. Het bureau van de organisatie is gevestigd in Den Haag.

Bod gevraagd:

CARNAVAL
FOTO
Leuke posterfoto van uw kostuum bij:
Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elko gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2.
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur 16658.

grafisch economisch adviescentrum

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektie-procedure.

Haltestraat 8, Zandvoort,
tel. 02507-16123.
Zorg vooral in de carnuvalsiijd
dai u goed bij de lijtl blijft.
Dal luki altijd mei een
horloge, klok of wekker vu n

/

In opdracht van het bestuur van de N.N.P. zoeken wij kontakt met gegadigden voor de
funktie van

in diverse kleuren
met hoge en lage hak.

Harms schoenen

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

Behandeling volgens
afspraak.

DE NIEUWSTE
VOORJAARS
HEUOFORM SCHOENEN

Dag en nacht bereikbaar

of 19686

Mevr.
G. Hamminga
Orogistarij - Parfumerie

ADVERTEER!

Hoofdstraat 117 - Haven 4
Hillegom <Qt 02520-18885

? PORQUE ?
Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728

Zandvoort is best gezellig!
NIEUW UIT BRUSSEL
10 verschillende kleurt/es
verpakking met 6 a? bonbons
voor f. 4,50
worden 28 februari gekeurd door
Prins Bobo den Urste!

La Bonbonnière
haltestraat 39a
zandvoort
Tel. 15584

Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg
gezellige Franse avonden gehouden worden.
Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt
aangeboden door het huis.
Hartelijk welkom

RANDSTAD PUBLICATIES 4/5
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-De leerling krijgt
sta je dan als één van de velen die dit jaar de
DAAR
overstap maken van een lagere school naar de brugklas.

Brugklas van een school voor lager beroepsonderwijs of
algemeen voortgezet onderwijs (mavo, havo of vwo). Wat staat
je daar te wachten? Een groot schoolgebouw, met niet zelden
meer dan duizend leerlingen. De eerste indrukken zijn soms
erg verwarrend. Je komt in een klas vol onbekende gezichten,
ieder uur een andere docent met eigen hebbelijkheden. Je
krijgt andere vakken. Je kijkt op tegen de jongens en meisjes
uit de hogere klassen, terwijl je in de zesde klas van de
vertrouwde lagere school gewend was de oudste en de grootste te zijn. Je staat aan het begin van een nieuw avontuur.
De eerste tijd, in de brugklas»
heb je de handen vol aan het
verwerken van alle nieuw indrukken. Maar zo in de loop van het
jaar stel je je al gauw de vraag:
zit ik hier wel goed? Was het toch
niet beter een ander schooltype
te kiezen? Het eerste duwtje in
een bepaalde richting is op de
lagere school al gegeven. Leerlingen die goed met hun hoofd kónden werken zijn in het algemeen
terechtgekomen op een mavo,
havo of school voor vwo. Wie met
leren minder goed kon meekomen en liever met de handen
werkte is naar alle waarschijnlijkheid in het lager beroepsonderwijs beland.
Je hoort wel eens dat de brugklas
nuttig is, omdat hierdoor de keuze
van schooltype minstens een jaartje
wordt uitgesteld.. In onderwijskringen wordt dit echter vaak als fabeltje
beschouwd. De ene brugklas is de
andere niet. De brugklas van het lager beroepsonderwijs kent bijvoorbeeld een wat ander programma dan
die van mavo/hayo/vwo. Bovendien
zijn er scholen die in één brugklas
leerlingen plaatsen die vermoedelijk
naar het mavo gaan en in een andere
brugklas kinderen van wie men verwacht dat ze bv. straks het vwo volgen. Het gezicht van de brugklas
wordt voor een belangrijk deel per
school bepaald. Overstappen is wel
mogelijk, het gaat echter niet altijd
probleemloos. Zou je de schoolkeuze
echt willen uitstellen, dan zou je naar
een middenschool moeten (die in een
wat experimentele vorm hier en daar
bestaat).
Overigens, zo is de ervaring van
directeuren en rectoren, is het advies
yan de hoofden van de lagere scholen
in het algemeen juist. En dat ad vies is
vaak de basis voor plaatsing in een
brugklas van een bepaald schooltype.
Zit je op een scholengemeenschap
dan heb je na de brugklas gewoonlijk
verschillende mogelijkheden (mavo,
havo, vwo). Anders ligt het bij specifieke scholen van één type (categorale scholen). Je zit bijvoorbeeld in de
brugklas van een mavo-school en wilt
bij nader inzien naar de tweede van
het havo. Dan moetje naar een andere school, misschien zelfs in een andere gemeente. Hoe groot de overgang
is hangt sterk af van de relaties die er
tussen beide scholen bestaan. Er zijn
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Verkering |

• Binnen mavo, havo en vwo moet naast het vele „hoofdwerk" meer aandacht komen voor het werken met de
handen. (Foto Luuk Gosewenr)

Overstap
naar
brugklas
zien als een avontuur

Van een mavo-brugklas gaat, zo
meldt een mavo-directeur, circa twee
procent naar een havo-vwo-school. tenen te moeten lopen. Vier jaar op
de tenen lopen gaat echter niet."
Hooguit vijf procent van de mavobrugklassers zou, zijns inziens, zich in
En, laten we wel wezen, iedere vorm
het lager beroepsonderwijs thuisvoe- van (voortgezet) onderwijs kan altijd
len. Maar dan komen de ouders in nog worden aangevuld met verdere
verzet: „Met de stap van havo naar opleidingen. Bijvoorbeeld via het
mavo kunnen ze vaak nog wel vrede avondonderwijs, waar tal van deelhebben. Het is echter moeilijk ouders certificaten te behalen zijn. Het ziet
ervan te overtuigen dat het lbo de er naar uit dat ook in het voorgezet
beste oplossing is voor hun kind."
onderwijs over enige tijd met deelcertificaten (deelexamens) wordt geVergeet ook niet, aldus een rector, werkt. Daar zijn echter wel probledat je in ons land meer mogelijkhe- men aan verbonden, want het dagon-"
den hebt, naarmate je een moeilijker derwijs moet in de regel In een aantal
schooltype hebt gevolgd. Het is dan jaren worden doorlopen, het behalen
ook begrijpelijk dat ouders mikken van alle noodzakelijke deelcertlficaop zo moeilijk mogelijk schooltype ten (samen het eindexamen vorvoor hun kind. En je kunt dan wel een mend) zou best eens meer tijd kunserie redelijke argumenten aanvoe- nen vergen dan het huidige normale
ren voor een overstap, hij wordt als programma. Bovendien moet bij
stap terug gezien en dat roept thuis deelcertificaten voor ieder vak minivaak grote emoties op.
maal een zes zijn behaald, terwijl
thans een onvoldoende door een anWat dat betreft is het een gunstige der cijfer kan worden gecompenontwikkeling dat mavo en lbo naar seerd.
elkaar toegroeien. Er zijn scholengemeenschappen, waarin beide typen
Handen
zijn opgenomen. Een mavo-directeur:
„Het is niet erg om een tijdje op je
Het verschil tussen lager beroeps-

Zocherschool
voor Tuinbouw/onderwijs
ELSWOUTSLAAN 20
2051 AE OVERVEEN
TELEFOON 023-245035

Een school die aansluit op het lager onderwijs.
Een school mét en vóór „groen", bloemen en
planten, bijzonder fraai gelegen op het landgoed Elswout.
Naast algemeen vormend onderwijs wordt
praktijkonderwijs gegeven in de vakken aanleg
en onderhoud van tuinen, bloementeelt en
bloemsierkunst. De opleiding duurt 4 jaar.

Open dag: zaterdag 21 maart van 11.00 uur tot
14.00 uur.
Aan de school zijn vakscholen in het kader van het
leerlingwezen verbonden voor de opleidingen tot
vakbekwaam hovenier en bloembinder(sler).

Géén
vooropleidingseisen
Bel of schrijf voor informatie
Theo Boerma
leraar bloemsierkunst
Monteverdilaarrtje 1, 1431 ZJ Aalsmeer. Tel. 02977-21808.

Rombout Hogerbeetsstraat 109 A, 1052 VVV Amsterdam. Telefoon: (020)
- 845780.
Sinds 1939 mondeling-onderwijsinstituut voor opleiding tot bouwkundige, beton- en staalconstructeur, calculator in het bouwbedrijf en
bouwprojectleider.
Parallel lopende cursussen op dinsdag- en donderdagavond (elke
week) en op zaterdag (om de veertien dagen). De wekelijkse cursussen
zijn bedoeld voor degenen die in en rondom Amsterdam wonen, de
zaterdagcursussen voor leerlingen uit alle overige delen van het land.
Het cursusjaar loopt van begin september tot en met half juni (tien
maanden).

A. cursus bouwkunde

vierjarige cursus, toegankelijk voor afgestudeerde LTS'ers (komen in het eerste jaar) en afgestudeerde MTS'ers (kunnen via
toelatingsexamen in het tweede of derde jaar worden geplaatst).

B. cursus bouwprojectleider
tweejarige cursus, toegankelijk voor afgestudeerden HTI, afd.
Bouwkunde en afgestudeerden HTS, afd. Bouwkunde.

C. cursus beton- en/of staalconstructeur

verdeeld in twee voorbereidende jaren (o.a. afgestudeerden
MTS, afd. Bouwkunde) en een afrondend cursusjaar (tot dit
laatste kunnen afgestudeerden HTS, atd. Bouwkunde of Wégen Waterbouwkunde rechtstreeks worden toegelaten). Bovendien opleiding voor examen''Belonvereniging (BV) en cursus
Modern Rekenen.

D. cursus calculatie in het bouwbedrijt

éénjarige cursus, toegankelijk voor algestudeerden HTI. afd.
Bouwkunde of afgestudeerden HTS, afd. Bouwkunde.
Aanmelding voor alle cursussen: uiterlijk 30 juni. Voor nadere informatie
wende men zich tot de administratie van het Hoger Technisch Instituut:
adres zie boven.

Op een gegeven moment moet iedere leerling, heizij in het lbo, hetzij in
het algemeen voortgezet onderwijs of
vwo, kiezen in welke vakken examen
gedaan wordt. Op mavo en havo zijn
dat er zes, in het vwo zeven. Alteen in
het vwo bestaat de mogelijkheid er
nog een achtste vak bij te doen. Bijzonder jammer is het, met name voor
de betere leerlingen, dat je op mavo
en havo niet een zevende vak mag
kiezen. De opvatting als souden leerlingen in groten getale hun toevlucht

nemen tot „pretpakketten" blijkt onjuist. De schoolleiding constateert
namelijk dat heel serieus het vakkenpakket
wordt samengesteld.
Vaak moet de leiding er zelfs voor
waken dat een leerling een pakket
kiest dat zijn krachten te boven gaat.

Flexibel

SECRETARESSE
• DIRECTIE-SECR., vóóropl.: Athen., HAVO 5
• BUREAU-SECR.,
vóóropl.: MAVO 4 jr, HAVO 4 jr
RECEPTIONISTE
INFORMATRICE
• Vóóropleiding: MAVO 4 jr
of HAVO 4 jr
Verklaring v/h Minist. O & W van
29-5-'76
„Pont diploma's genieten maatschappelijke erkenning.
Inl. en inschr.: ma/do. 11.00-17.00 uur en 19.00-20.00
uur, vr. 11.00-15.00 uur.
Prosp. op aanvr.
Stolbergstraat 10
(Einde Tempelierstr.)
Haariem. Tel. 321895
Inst.

PONT

Ouders en docenten kunnen zelf
ook nog studeren,
bijvoorbeeld voor de middelbare akten

een faalangst, het niet geloven in hel_ •
zelf iets kunnen presteren en daar^
door bijvoorbeeld „dichtklappen" bij'-:
proefwerken en tests.
,

We hadden het in het begin van dit* l
artikel over de toch wel ingrijpende ;
overgang van de lagere school naar-'
de brugklas. Dat komt ten dele door
veranderingen die zich in het ontrokken constatering dat wie van het de
derwijs voltrekken. In het lager onlbo komt niet eens meer een hamer derwijs
gaat dat, zo is de indruk,
kan vasthouden, of dat wie het alge- sneller dan
in het voortgezet ondermeen voortgezet onderwijs heeft wijs. Leidt dat
tot een kloof? De reedoorlopen zo weinig weet. Mensen uit toren en mavo-directeuren
wij gehet onderwijs wijzen de kritiek van sproken hebben menen vandie
niet. Wel,
de hand. De leerling van nu weet zo zegt men, moeten wij zien
te
andere dingen dan zijn ouders. Vroe- spelen op de andere lesmethodeninvan
ger kon men de tafels van vermenig- het lager onderwijs. Het klassikaal
vuldiging opdreunen, nu werken leer- lesgeven voor het bord in de brugklas
llngen op school met zakrekenma- bijvoorbeeld kan problemen geven.
chientjes en leren hoe belangrijk de Nee, de overstap van de lagere school
plaats van de komma is. Een rector: naar
het voortgezet onderwijs is ze„Het moraliserende is een beetje uit ker niet
moeilijker dan die van mavohet onderwijs verdwenen. De leerlin- 4 naar het
havo op een andere school.
gen weten vaak weinig spreekwoorden en zijn veel minder vertrouwd
„Je moet de aankomende brugmet mythologie en bijbel. Toen ik een
keer een leerling vroeg beterschap te klassers zonodig wel een hand
beloven, vroeg hij verbaasd: ben Ik toesteken," aldus een rector,
dan ziek geweest? Je kunt niet zeg- „maar het is niet zo dat ze vollegen dat ze tegenwoordig niets meer dig bepakt en bezakt in de nieuweten. Ze weten andere dingen."
we omgeving moeten komen. Je

De samenleving verandert. De
school bijft niet achter. „Ieder jaar is
weer anders," aldus een rector. Een
collega: „Het onderwijs functioneert
het best als behoudend progressief.
Je moet een aantal waarden niet te
vlug overboord gooien. Mede in verband met het toekomstperspectief
dat je aan de kinderen mee wilt geven. Je moet ze gereedschap meegeven. Je moet trachten er flexibele
mensen van te maken en mogelijkheden voor de toekomst open te nouden." Het lager beroepsonderwijs
Wel ervaart men dat kinderen zich
leidt evenmin als het algemeen voortgezet onderwijs op voor een bepaald erg moeilijk kunnen concentreren.
beroep. Hoogstens Is er sprake van Dat neemt soms verontrustende vormen aan. Naar een antwoord op dit
beroepsvoorbereidend onderwijs.
probleem wordt naarstig gezocht.
• En dat leidt nogal eens tot de over- Ook constateert men steeds vaker

OAGLESSEN. Aanv. sept. Prosp. op
aanvr.

VAKDIPLOMA
BLOEMIST/
WINKELIER

HOGER TECHNISCH INSTITUUT (HTI)

en algemeen voortgezet onderwijs is
betrekkelijk. In het beroepsonderwijs
werk je wat meer met de handen, zijn
er meer doe-vakken, dan in het voortgezet onderwijs. Maar ook in het lbo
worden er wel degelijk leervakken
gegeven. En in het algemeen voortgezet onderwijs zou het werken met het
hoofd best wat meer afgewisseld kunnen worden met werken met de handen. Dat vinden tal van rectoren ook.
Het realiseren van die wens is echter
niet eenvoudig en met name in het
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs zal het veel problemen geven
met het oc-g op de verdere studie.

AANMELDING
BEROEPSOPLEIDINGEN

1-jarige dag- of
avondopleiding

Heeft u belangstelling? Maak dan een afspraak
voor een rondleiding.

•Otto Weiss.
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nogal wat kinderen die eerst het mavo afmaken en dan overstappen naar
het havo. Ja, maar dan verlies je een
jaar, wordt vaak gezegd. Ach, zo reageert men in onderwijskringen dan
gewoonlijk, wat is nu een jaar. Je
hebt toch veel ervaringen opgedaan
en zo bezien is het jaar helemaal niet
verloren.

In de loop der jaren zijn de afstanden tussen verschillende schooltypen
verkleind. Een rector van een havovwo scholengemeenschap wijst op de
kloof die indertijd bestond tussen
mulo en hbs. De jongen van de hbs
die verkering had met een mulo-meisje was uitzondering. Dat kón eigenlijk niet. Met een mms-meisje, dat
ging nog wel. Thans zou Q&C in het
algemeen voortgezet onderwijs anders zijn. Echter: tussen dat algemene voortgezette onderwijs en het lager beroepsonderwijs bestaat nog wel
degelijk een kloof. Een mavo-directeur: „Vaak hoor ik ouders zeggen:
mijn zoon moet toch minstens mavo
hebben." Het lager beroepsonderwijs
wordt dan als iets minderwaardigs
gezien. Ten onrechte. Overigens verschilt dit per streek.

dikwijls de straf, die zijn leraar verdient.

moet het voor hen zien als een
avontuur en de ouders heb ik
altijd voorgehouden: gun hen
dat avontuur."

RENË DE LEEUW
JAN M. PEKELHARING

I.V.O.-M.A.V.O.-school „'t Heuveltje"
Boekenroodeweg 5 - Aerdenhout
(bij station Heemstede-Aerdenhout)
Tel. 023-246246

Inschrijving van leerlingen
Voor het brugjaar van de cursus 1981-1982 bij de directeur P. R. Blom na
telefonische afspraak, vanaf 9 maart, doch uiterlijk 31 maart.
Aanmeldingsformulieren worden op aanvraag toegezonden. De I.V.O.M.A.V.O.-school leidt op voor de diploma's M.A.V.O. 3 en M.A.V.O. 4.
De I.V.O.-school stelt zich ten doel, de leerlingen een zo breed mogelijke
ontwikkeling te geven, waarbij het mogelijk is, rekening te houden met de
aard, de aanleg en het tempo van de leerlingen; aan de expressievakken
wordt grote waarde gehecht.
Er wordt gewerkt met een proevenstelsel. Een proef is te beschouwen als een
tentamen. Voor elk jaar staat er een bepaald aantal proeven op het
programma. Heeft een leerling alle proeven van de verplichte grondslag
afgelegd, dan wordt verder gewerkt aan de vakken van het eindexamenpakket.

Het is een school zonder zi
De leerling werkt aan de opdrachten die tot een proef behoren. Zodra aan alle
opdrachten is voldaan, kan de proef, ongeacht de tijd van het jaar, worden
afgelegd. Daarna kan de leerling direct aan de hogere proef beginnen.
Aansluiting bij andere vormen van onderwijs is mogelijk.

PEDAGOGIEK
Het A-programma bevat o.a.:
opvoedkunde, psychologie, sociologie, wijsbegeerte;
Het B-programma .onder moer:
cognitieve- en sociale ontw.
psychologie, antropologie, gesprekstraining.
De opleidingen kennen meerdere differentiaties: Onderwijskunde, andragologie, transculturele- en speciale pedagogiek.
Colleges op woensdagmiddag, -avond en
vrijdagavond.

Sinfffitfortus

consH.nipt'icf onriêrtfj's tnctopCeicCitw u? fat dïpComcL. voor:

6roo((~

Inlichtingen: briefkaart naar

PEDAGOGISCH
SEMINARIUM

aan de
VRIJE UNIVERSITEIT
De Lairessestraat 142
1075 HL Amsterdam.

a
voor sCnacr:

vaorojjfeiffinq
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
van maandag 13 00 uur tot latardag 13 00 uu»

Uw adres voor:

Boek en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

BOEKEN

JUT

KflNlOCN-STOMEN-KRSCN

ArZeanette
GNOTE KROCHT 21 ZANOVOORT
Til 02507 2574

TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN

De Krocht

Hang/Legkast

v.a.

met schuifdeuren
182x60x97 cm
Grenen en eiken

298,-

198,-

Het Kastenhuis

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751

U wilt nog weg met
de Pasen?

Grote Krocht 25
telefoon 02507-17751

Boek dan snel. Wij hebben nog enkele plaatsen!

Aties voorhandwerken vindt u &/

ROOKWAREN
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Plavuizen
tafels

'T LUIFELTJE

STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

GROTE KROCHT26, ZANDVOORT

s morgens gebracht. '• middag t •) tchoon

Rijwielhandel BOS

VOOR IEDEREEN
EEN JUISTE BRIL

MANNEN-KANARIES
POPPEN-KANARIES
TROPISCHE VISSEN en PLANTEN

WEZENBEEK

voor o.a.

Grote Krocht 28 - Zandvoort

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobecane, Kyoso en div
kinderrijwielen. Tevens
KlS-sleutekervice en
rijwieh/erhuur

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRUF

OOI

evoor

Grote Krocht 27, telefoon 12954

Zeg het
met bloemen

W t] kunnen u bieden:
* De bekende \\ itic Mcrcedesscn
x Mercedes Old-limer 1935 type 320
K Trouwkoetscn bespannen met 2 ot' 4
•
paarden

Dik matras
15 cm, 80x190 cm

Ook m combinalie mogelijk

139,-

Taxicentrale

Ook in grotere maten

Het Kastenhuis
' Grote Kroht2S.
telefoon 02507-17751

Grote Krocht 18, Zandvoort
Telefoon 02507-12600/17588

.TIENAGER

secrétaire
met veel ruimte, grenen
uitvoering

198,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751

Optiek Slinger

erica'

Gedipl. opticien
Grote Krocht 20a, Zandvoort,
teefoon 02507-14395

GROTE KROCHT 24.
ZANOVOORT.

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond

Aart Veer brengt het voorjaar in huis
met dagelijks verse voorjaarsgroente

Grote Krocht 23, Zandvoort

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht
H. W. Coster bv
Makelaar o.g. • Bouwkundige
Taxateur
Burg. Engelbertsstraat 11
2042 KM Zandvoort
Telefoon 02507-15531

ZANDVOORT
3-kamer vakantie app.
op de 1e verd., goed onderhouden
en ged. gestoffeerd, "de Schelp",
Dr. C. A. Gerkestraat 20/47.
Vraagprijs f 79.000. k.k.

ZANDVOORT
parterrewoning
met zomerhuis en schuur in de
tuin. Ind.: doorzonkamer, hal, 2
slaapk., keuken, toilet, voorzien van
C.V., badk. m. douche met achterom.
Dr. C. A. Gerkestraat 15 zw.
Vraagprijs f 145.000,- k.k.
Collegiaal met J. Attema.

48
60
mnd. mnd.
5.000,- 150,95 129,93
10.000,- 289,14 247,15
15.000.20.000.25.000,-

427,34
565,53
703,73

96
mnd.
98,93

120
mnd.
Wij zijn weer

184 15

364,37 269,92
481,59 355,68
598,81 441,44

te en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens l
Helmersstraat 11 • Zandvoon
Tel. 02507 - 1 21 50

23843
31371
388,99

GEOPEND
l MAART
Wij heten u van harte welkom in ons vernieuwde
paviljoen.

luxe 4-kamerf lat

met gezellig zonneterras. Ind.: 2 kamers, hal, open keuken, toilet en
douche. Incl. inventaris.
Van Galenstraat 138.

Vraagprijs f 198.000,- k.k.

Vraagprijs f 158.000.- k.k.

Vraagprijs /115.000.- k.k.

*02507 -171 66*

GELD LENEN NIET DUUR

ZANDVOORT
2 kamerflat

met lift, 4e verd., goed onderh.,
zeezicht. Ind.: woonkamer. 3 slaapk.,
hal, keuken, toilet, badk. m. bad.
Ook als 2e woning.
Van Galenstraat 96

BELLEN

Grannetia

ZANDVOORT

ind.: woonkamer, hal, moderne luxe
keuken, toilet, 1e verd.: 2 slaapk.,
badk. m. douche, 2e verd.: vliering,
eigen C.V., schuur.
Thorbeckestraat 3/3

Strandpaviljoen

ASSURANTIËN
Bedrag

ZANDVOORT
moderne luxe
maisonette

ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT

Nieuw uit Amerika!
Perfekte nagels!

G. Kol

Dal Kan' trKend
nagelstyliste lost al uw
nagelproblemen op.
Indien gewenst aan huis.
Inlichtingen en afspraken

Schuitengat 7
telefoon 13112

CARLA HEIERMAN
telefoon 03210-4563

Auto - brand - leven
alle verzekeringen

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAIM
Rein wardtst raat 20. telefoon 02507 -14365.

LEKKERE VULKOEKEN?
Te huur gevraagd

ib een dienst bewijzen dein du le/crs
Onze lu/ers beseffen d,K. d.i.ltuin
worden de cjdvertentiop<jcjiiici b /o yoed
gelezun, d.idrom ook 2ijn de
jdverleurders 10 ingenomen mei

etagewoning

Zandvoorts Nieuwsblad

Brieven onder nr. Z507buro
van dit blad.

te Zandvoort.

Ja toch!
Even bestellen bij
BAKKERIJ

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

Uw adres voor
elast. kousen, pantres, knie- m enkelstukken, ook naar
maat
Drogisterij

HURK

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Piano gevraagd voor
vereniging.
Tel. 020 266611.
na 19.00 uur
02507-17462.

•M
KERKSTRW 6* 2ANPV00KT TK. 025(7-10141

FotoQuelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen,
DROGISTERIJ

MOERENBURG
HalteatraatS.
Zandvoort

RANDSTAD PUBLICATIES 5

DONDERDAG 26 FEBRUAR11981
(Adverlcnln?)

biindig kindercarnaval!
ZANDVOORT - Groot was het feest
zondagmiddag in zwembad De Duinpan waar meer dan tweehonderdendertig kinderen in alle leeftijdsgroepen
verkleed waren gekomen om deel te
nemen aan het kinderkarnaval van De
Scharrekoppen.
Twee keer zoveel deelnemers als vorig
jaar, gaf de jury twee maal zoveel werk
ofn uit de talrijke aanwezige deelnemertjes, de mooiste, origineelste of
allerleukste te halen. Een reuze karwei
want graag had de jury meer dan
tweehonderd prijzen uitgereikt, want
dat had men zeker kunnen doen.
De demonstratie van de kunstzwemaf-

deling van de Zeeschuimers, was subliem. De meer dan vierhonderd bezoekers hebben genoten van de prestaties van dit team (inmiddels uitgegroeid
tot zo'n ,35) die op de bekende carnavlsschlagers „Een kamerbreed tapijt" via „het paard in de gang" demonstreerden dat de kunstzwemafdeling er één geworden is, waar niet
gemakkelijk meer omheen „gezwommen" kan worden.
De imitator van André van Duin was
zo goed dat vele niet ingewijden aannamen dat het De Scharrekoppen was
gelukt deze artiest naar Zandvoort te
laten komen. Zelfs toen ook hij in het

PAGINA 3

DIRKSON
MULTIMARKTENB.V.
zoekt voor haar afdeling
OPLEIDING een

water belandde, net als de voltallige
Raad vn Elf in badpakken anno 1900,
behield hij zijn spraakwater.
Door Prins Bobo werden de nodige
onderscheidingen uitgereikt en traditiegetrouw doken ook deze onderscheiden figuren al of niet vrijwillig in het
zwembad.

25 - 35 jr. - MEAO • HAVO •
niveau.
Na een gedegen inwerkperiodo
moet zij in staat zijn om
jeugdigen (veelal casiieres) op
te leiden en te motiveren.

Prijzen werden gewonnen door onder
andere: Het Kersemeisje, De Pierrot,
De Huik, de Dood van Pierlala, voor
het spreekwoord „Wie de klok heeft
horen luiden", en het groepje dat
onder woorden bracht „houdt Zandvoort schoon".

De functie vereist zelfstandigheld flexibiliteit en dikwijls
ook enig improvisatie-talent.
Als u over een opgewekt, vrtendelijk en inspirerend karakter
beschikt, *chfijf ons en wij
reageren ipoodigl
Brieven richten aan ons hoofdkantoor. Marktlaan 55,
2130 AA Hoofddorp, t.a.v.
de Hr. O. van den Broek.

Gehandicapten vragen
aandacht gemeentebesturen
KENNEMERLAND - In een
brief aan de gerneentebesturen in deze regio heeft de
KLGZK, de Kommissie Lichamelijk
Gehandicapten
Zuid-Kennemerland, de aan-.
dacht gevestigd op het Internationale Jaar van Gehandicapten 1981. Eén van de uitgangspunten van dit internationale jaar is het vergroten
van de participatie en de integratie van gehandicapten in
de samenleving.
De KLGZK is een samenwerkingsverband van instellingen en groeperingen
van en voor gehandicapten. Zij streeft
naar een integrale aanpak van de pro(Advertentie}

Zandvoort-centrum
Te huur:

kantoor/bedrijfsruimte
v.a. 120 m2.
Inlichtingen:

Cense Makelaars o.g.
,

Telefoon 02507-12614.

Zandvoort werkt mee
aan telling
arbeidskrachten

Even iets rechtzetten....
Ondanks de voorstelling van de schrijver van de reeks Zandvoorts historie bij
de aanvang van de artikelenreeks, blijkt
er toch bij de meeste supporters die met
veel interesse de verhalen lezen een
misverstand te bestaan over de persoon
van pastoor Voets, zijn verhouding tot
Zandvoort, het bronnenmateriaal van
zijn publikaties in onze courant en over
zijn andere publikaties.
Pastoor B. Voets heeft het grootste
gedeelte van zijn jeugd doorgebracht in
West Friesland waar hij gedurende de
vrije tijd van zijn studie werd ingewijd
in de archieven door de heer D. Brouwer, toentertijd archivaris in Enkhui-

ZANDVOORT - Ook dit jaar zal in het
kader van de Europese samenwerking
gedurende de periode 2 maart tot en
met 29 mei in Nederland en in andere
bij de Europese Gemeenschappen aangesloten landen op steekprocfbasis een
arbeidskrachtentefling worden gehouden. Doel daarvan is het verkrijgen van
gegevens omtrent de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking.
Voor de uitvoering van deze telling
heeft het Centraal Bureau voor de
Statistiek, evenals in voorgaande jaren,
wederom een beroep op de gemeentebesturen gedaan.
In de gemeente Zandvoort zullen circa
340 adressen worden bezocht door
speciaal geïnstrueerde tellers, die voorzien zijn van een legitimatiekaart. Deze
telling sluit aan op die van 1960, 1968,
1973, 1975, 1977 en 1979, zij het dat
deze telling een grotere omvang heeft.
De medewerking van hen, die in deze
gemeente in de telling zullen worden
betrokken, wordt uiteraard op prijs
gesteld, zodat de verzamelde gegevens
geheel naamloos aan het Centraal Bureau voor de Statistiek worden doorgegeven.

zen en door de bekende historicus P.
Noordeloos, gemeentesecretaris in
Grootebroek.
Hoewel de jaren van zijn aktief pastoraat hem weinig tijd lieten, was hij toch
als het mogelijk was bezig met zijn
liefhebberijen. Vanaf 1950 was hij lid
van het hoofdbestuur „Vereniging
vrienden van het Zuiderzeemuseum"
en maakte de opbouw van dit museum
mee. In de eerste jaren, toen de rijksvergoedingen nog niet zo gemakkelijk
loskwamen, moesten de bestuursleden
met de staf vaak op stap om vele zaken
te verwerven wat soms wonderlijk lukte. Van 1957-1970 was hij verbonden
aan de culturele raad Noord-Holland
en voerde de redaktie van „NoordHolland" van 1958-1969.
In 1972 kocht hij in de vrije sector een
huis in de van Galenstraat te Zandvoort. Hij was toen pastoor in Castricum en wilde niet in zijn eigen plaats
blijven rusten. Toen hij in 1976 door
een ongeval verplicht was vervroegd
met pensioen te gaan, vestigde hij zich
in april in Zandvoort en werd aangetrokken door het bisschoppelijk archief
in Haarlem voor het uitwerken van
verschillende publikaties. In de jaren te
Zandvoort, verschenen ,,En de tijd
siond even stil", Hoorn 1977; „Kerkgeschiedenis van Workum in Friesland", „Omzien in verwondering".
Hoorn 1977; Kerkgeschiedenis Hoogwoud'', „Even vertellen over katholiek
Limmen", Hoorn 1977; „Een man uit
een stuk", Hoorn 1978; verhaal van de
eerste bisschop van Haarlem, Hoorn
1978; Springlevend Oudorp Alkmaar
1980.

tyaanstanden: vrijdag 27 februari LK
2CJ4 uur.

sisipSv^
de meter
meier

kc:ndc

(Advertentie)

;*.De ene helft van Zandvoort is
''al klant. Wij willen nu ook
',-nog de andere helft van de
tZandvoortse bevolking in ons
Czaakje. zeg maar rustig zaak.
'"En als u tot die andere helft
; behoort vraagt u dan maar
/aan die ene helft hoe goed
<het bij ons is. Want we
'.hebben mooie spullen!
; Weet u nu al wie we zijn?
•Als u het weet, komt u dan
Imet deze advertentie naar
Ipns toe, dan krijgt u op alle
^artikelen, buiten de appa•yatuur, (we kunnen altijd
Ipraten hoor) 5% extra korting.
;Tot gauw andere helft!
<Dit alles geldt natuurlijk ook
-Voor die ene helft.

Tot slot vraagt de KLGZK welke stappen de onderscheiden gemeentebesturen
denken te nemen in het kader van het
Internationale Jaar van Gehandicapten.

Kerkdiensten

De bijzonderheden voor de artikelen in
ons blad haalt de schrijver uit het
onbekende bisschoppelijke archief.
Verder worden hem wel eens dingen
toegespeeld van het provinciale rijksar- ZANDVOORT - Hervormde kerk,
chief en hij heeft ontzaggelijk veel Kerkplein:
materiaal uit alle mogelijke boeken 10.30 uur: ds. C. Mataheru: Viering H.
verzameld. Daarmee is hij bereid de Avondmaal. (Crèche aanwezig)
lezers van dienst te zijn, niet echter Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:
over familiehistorie, omdat dit hem Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
niet interesseert.
In onze krant van de vorige week 10.00 uur: ds. P. van Hall: Viering H.
vertelde de heer Kuipers dat hij al zijn Avondmaal; 19.00 uur: dienst verzorgd
wijsheid vergaderd had als pastoor van door medewerkers Gemeenschappelijke
Overveen. Maar daar is hij nooit ge- werkgroep.
weest: zijn belangrijkste funkties waren Nederlandse Protestantenbond, Brugleraar aan een middelbare meisjes- straat 15:10.30 uur: Niko van Noordenschool in Amsterdam, waar hij met ne van Amsterdam. (Vrijz. Hervormd)
bijzondere volmacht van de minister Roomds Katholieke kerk: Parochiekerk
omdat hij in historische tijdschriften St. Agatha, Grote Krocht: Zaterdag 28
veel artikelen had geschreven ook ge- februari: 19.00 uur: Eucharistieviering
schiedenis gaf; pastoor in Haarlen met medewerking van het jongerenkoor
(Parkwijk), Amsterdam (Bonifatius ,,De Toorts".
Zondag l maart: 8.45 uur: Stille EuchaKastanjeplein) en Castricum.
ristieviering; 10.45 uur: EucharistievicMoege deze voorstelling u even duide- ring met medewerking van het St. Caecilijk hebben gemaakt wie deze belang- lia-kerkkoor.
stellende medeburger is, die in de korte Radiokerk Bioemendaul, Vijverweg 14:
tijd van zijn verblijf vergroeid is met 9.30 uur: ds. E. Th. Thijs (Jeitgdzandag); 19.30 uur: ds. L.J. Boeyinga.
Zandvoort.

Weekenddiensten

f? WATERSTANDEN
Zandvoort T- De waterstanden voor de
llomende week:
Datum
HW LW HW LW
26 febr. 7.38 3.07 20.00 15.40
27 febr. 8.22 3.51 20.58 16.22
28 febr. 9.27 4.47 22.14 17.25
l^mrt.
10.50 5.58 23.37 18.45
ïmrt.
12.17 7.18
20.11
3-:mrt.
0.57 8.34 13.34 21.28
<-mrt.
2.01 9.49 14.18 22.18
5>rt.
2.39 10.51 14.49 22.53

Op verzoek van Oud West Friesland
stelde hij met behulp van aantekeningen uit eigen bezit en de streekarchieven twee dorpsgeschiedenissen in de
serie Stolphoevereeks samen „Een
kijkje in de geschiedenis van Hoogwoud en Aarswoud", Hoorn 1977, en
een „kijkje in de geschiedenis stede
Broec", Hoorn 1979. Voor 1981 staan
op stapel „Bewaar het toevertrouwde
pand". „Kerkgeschiedenis bisdom
Haarlem" komt in mei uit in Hilversum
en „Mensen en dingen die voorbijgaan, kerkgeschiedenis van Langendijk", verschijnt in september.

blemen, waarmee gehandicapten te
maken hebben. De KLGZK ontplooit
aktiviteiten op verschillende terreinen,
waar gehandicapten problemen ondervinden, zoals op het gebied van de
dienstverlening, verkeersvoorzieningen, vervoer, wonen en op psychosociaal terrein. Door haar samenstelling vormt de KLGZK een coördinatiepunt voor het gehandicaptenbeleid. In
naar brief dringt de KLGZK er bij de
onderscheiden gemeentebesturen op
aan een ambtenaar aan te stellen, die
belast is met de coördinatie van het
gemeentelijk beleid t.a.v. lichamelijk
en zintuiglijk gehandicapten op de diverse aandachtsgebieden.
Voorts legt de KLGZK de volgende
„verlanglijst" voor:
- om de woonsituatie van gehandicapten te kunnen verbeteren, is het
instellen van een „werkgroep woningaanpassing gehandicapten" dringend gewenst;
- toegankelijkheid van openbare gebouwen en sociaal-culturele voorzieningen is een van de basis-voorwaarden voor participatie en integratie
van gehandicapten in de samenleving;
- bereikbaarheid van die gebouwen en
voorzieningen via aangepaste routes
is een even dringende wens;
- goed aangepast sociaal-recreatief vervoer t.b.v. gehandicapten is een niet
minder noodzakelijkheid om participatie en integratie te kunnen verwezenlijken.

ƒ 150,meier

nu

.
P" strekkende

ƒ160,198,-

*«*eraag ZB februari

^*f'WÏHOOJW
"*ainerhorn i, uithoorn
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ARTSEN
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en WERK ZANDVOORT
Ridderbos.
Noorderstraat l, telefoon 13559 (b.iv>
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600. 023-320899 of 320464).
Verdere inlichtingen omtrent de week- Spreekuur op werkdagen van 9.0(1 tot
enddeinsten worden verstrekt via de K).(K) uur, maandagavond van 7.(K) tot
telefoonnummers van de huisartsen.
8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Anderson tel. 12058, Drenth. tel. Voor deze hulpverlening, beschikbaar
13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver, voor iedere inwoner van Zandvoort
tel. 12499.
geldt dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
WIJKVERPLEGING: zr. E. Nijsen, HULPVERLENING ZANDVOORT
Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel. Voor informatie, advies en hulp: teleioon 17373. Op alle werkdagen v,.n
12791.
11.(K) tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, postbus 100. 2040 AC 7andvoort.
N.v. Berkcl, Zeestraat 71. tel. 13073.
VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-313233.
Geboren: Sharon, d.v. B. P. Stuurman
en E.J. Ruhlm)!.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- Ondertrouwd: G. J. Pronk en G. W de
beckestraat 17, tei. 15847.
Vries; A.J.J.M. van Doorn en V.A.!.
de Lang; B.J.L.J. Zonnevel!, en K.
GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- Schmidt; D. Spaana en T. Zwuax; R.
mene informaSie tel. 023-320202 (dag Zwemmer en I. Smit; A.N. Heemskerk
en nacht).
en A.C. Bockestein.
Gehuwd: W. van der Mije en H.M.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: Zonneveld.
telefoon 17641.
Overleden: Johanna H. Bakker, 34 jr.;
Maartje van Duivenbode, geb. Koper,
POLITIE: telefoon 13043.
65 ir.; Arie Keur, 92 jr.; Emily A.
Heppner, geb. Rollman, 73 jr.; Klazina
BRANDWEER: telefoon 12000.
J.Th. Recricks, 81 jr.

In verband met het bereiken van de
65-jarige leeftijd heeft de heer J.A.
Steen vrijdag jl. op zijn verjaardag
afscheid genomen van collega's
vrienden en bekenden tijdens een
intiem gehouden bijeenkomst ten
kantore van Burgerzaken in de
Schoolstraat.
Er werden waarderende speeches
gehouden o.a. dooi de chef van de
afdeling, de heer A.A. Hoppenbrouwer, waarbij geschenken van
de collega's worden aangeboden en
bloemen voor mevrouw Steen. De
directie van onze WV deed het
met bloemen en gedicht Oud-wethouder, (thans raadlis) J. Attema
releveerde in het bijzonder de prettige geest op deze afdeling en de
rijke humor tijdens het werk. De
dames van de ,,Koppiesmiddag"
van de folklorevereniging ,,De
Wurf' waren bij dit afscheid vertegenwoordigd met een leuk ceschenk
en bloemen in de Zandvoortse kleuren.
In zijn dankwoord wees de heer
Steen als thans oud-gemeentearchivaris op de betekenis van het historisch archief en de rijke fotoverzameling over Oud Zandvoort welke
in de loop der jaren was uitgegroeid
tot een kostbaar bezit. Slechts node
nam bij van dit werk afscheid.
Na deze intieme bijeenkomst temidden van zijn collegae werd de heer
Steen ontvangen door de burgemeester en de gemeentesecretaris
ten Raadhuize, waarbij hem een
gebrandschilderd glaspaneel, voorstellende het Zandvoortse Raadhuis, ter herinnering werd aangeboden.
In de loop van de dag mocht de heer
Steen uit alle kringen van de bevolking nog een strooom van attenties,
bloemen en geschenken ontvangen,
waaruit een hartelijke waardering
voor zijn werk in het belang van de
Zandvoortse historie mocht blijken.
Ook ik zie de heer Steen slechts
node vertrekken. Hij was steeds en
behulpzaam en vriendelijk mens.
Talloze malen heeft bij mij beholpen met waardevolle foto's uit het
gemeente-fotoarchief, dat door hem
op overzichtelijke wijze verder
werd uitgebouwd, nadat tevoren
zijn voorgangers, de heer F. van der
Mije K.C. z, G. de Heer en P.
Brune daarvoor op zeer verdienstelijke wijze de grondslagen hadden
gelegd. Het werk was hem dierbaar,
dat was aan alles te merken. Ik blijf
hem dan ook voor zijn niet genoeg
te waarderen medewerking en hulp
dan ook ten zeerste dankbaar. Wie
hem gaat opvolgen is nog niet officieel bekend.

Je doet 12 uur geweekte, gewasse
witte bene in ongeveer 11/2 liter
waetcr met 'n bictje zout in ongeveer een uur gaere aerepels. Daer
snaibone bovenop en m een geslote
pot in dertig minuten gaer koke.
Dan rookworst opwarrenie, De aerepels met de snaibone stampe en
naer smaek rr.elk, peper, zout en
butter toevoege tot een 'n lekkere,
niet al te droge stamp. De witte
bone derdeur rose en op 'n warremc
skael gooie en dan de wordt derbai.
As je dat dan ziet, binnen de witte
bone net blanke billetjes en die
snaibor.e dat laikt wel wat op gras.
Vandaer die naem. Die Zanvcrters
wiste doch overal wat op. Eet ze!

Nieuwe expositie
In ons Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein start op zaterdagmiddag 7 maart des middags tussen
13.30 en 16 uur weer een nieuwe
expositie. Frans Borgers uit Utrecht
zal er zijn smaille panelen tonen en
Frits Crasbom uit Wassenaar komt
er met perspe objekten. Uit de
eerste afbeeldingen te zien lijkt het
mij byzonder interessant werk. Beide kunstenaars zullen op de openingsmiddag zo mogelijk zelf aanwezig zijn. Deze tentoonstelling is
vanaf 7 maart geopend op woensdag, zaterdag en zondagmiddag van
13.30 tot 16 uur en duurt tot en met
29 maart.

Carnaval
Een enkel woord over het komende
Carnaval, dat nu vlak voor de deur
staat, mag deze week in deze rubriek zeker niet ontbreken. Het
wordt weer een restijn, dat de
winterse Zandvoortse sleur zal
doorbreken, een feest van vreugde
en jolijt en uitgelaten vrolijkheid.
Het jongste verleden heeft steeds
opnieuw bewezen dat de inwooners
van Zandvoorters heus wel in staat
zijn om hun eigen feest bouwen. In
de fraai uitgevoerde Carnavalscourant, dit u allemaal in de bus hebt
gekregen vindt u het volledige programma voor de komende vier dagen vermeld. Onze Scharrekoppen
onder aanvoering van Prins Bobo
den Urste hebben er weer heel veel
werk van gemaakt, waarvoor hulde
en dank. Laten we wel ervoor zorgen, dat de zaak niet uit de hand
loopt. Laten we het gezellig en leuk
.houden opdat straks met trots op
het verloop van dit jaarlijkse feestelijke gebeuren kan worden teruggezien.
K.Sr.

Karnaval in De Krocht
ZANDVOORT - In gebouw De,
Krocht is zaterdag 28 februari,
een groot carnaval onder super-.
visie van de Zandvoortse Carna-;
valsvereniging De Schuimkoppen.

Blanke billetjes in 't gras
Omdat we zo vlak veur 't Carnaval
staen, heb ik voor jeloi nog aerdig
receppie. Jae, ik begraip't wel, nou
denke jeloi natuurlijk meteen as je
't bovenstanede ,,eleze heb, an wat
anderw, an raerighaid maer ik heb
niks van doen met die mederne
seksrevolutie en ook niet met 'n
oude, niet naeder an te doie Zandveese femilie. 't Gaet hier gewoon
om een oud Zanvers recept dat 'n
kostelijk eten is, veural in ddeze
kouwe taid. Het heet zo, omdat je 't
as je't m de pan ziet, echt laikt op
blanke hilietjes in 't gras, Loistcr
maer.

ZANDVOORT - In 1980 werden hij tic
openbare bibliotheek in Zanchoort
197.664 uitleningen \rrrichl. Hat was
aanmerkelijk meer dan in het jaar
daarvoor. In 1979 werden 1W.815 uitlenin»j;eii •verricht.
Deze cijfers betreffen mol alleen de
boeken Het aandeel iirammofoonplaten bedroeg m elf maanden 12.954. Er
werd in 19X0 3143 m.ial een boek|e
gereserveerd 444 Boeken werden aanpevraagd v a n u i t andere bibliotheken.
Sinds de openint; \ a n het uebouvv in
juni l°7d zijn ei'bi]i>a KOtUÜK) banden
uitgeleend
Het Icdenbe.sMiKi van de bibliotheek is
per 31 december 19805323 Daaronder
zijn 2251 volwassenen. 2448 jeugdleden
en d24 voor de fonotheek

Aanwezig zijn natuurlijk Prins Hendrik'
II, Page, de Raad van Elf en de
Jazzica's. Aanvang van dit carnaval
voor de groten is om 20.00 uur. 's"
Middags is de beurt aan de kinderen
die vanaf 14.30 uur in De Krocht
terecht kunnen. De toegang is gratis en
muzikale medewerking verlenen De.
Pinquins.
Voor l maart heeft de vereniging nog
op de agenda staan, het meerijden in
de carnavalsoptocht die 'i, middags
door Zandvoort zal gaan.

Twee kunstenaars
exposeren werk
ZANDVOORT- In het Cultureel Centrum van Zandvoort wordt vanaf zaterdag 7 maart een expositie gehouden
met werken \an twee kunstenaars:
enuillu panelen van Frans Borgers en
perspex objecten van Frits Crasborn.
Hun werk is te bezichtigen op woensdag-, zaterdag- en /oiufagmidclag v;in
13.30 tot ld.OU uur in een periode tot
en met 29 maart. Op zaterdag 7 maart
/uilen, indien mogelijk de beide kunstena.irs van 13.3l'"uur tot 16.00 uur zelt
aanwezig zijn

ZANDVOORT - Een pensionhondcr.
aan de Hogewcg kreeg vorige week'
bezoek van een d3-jange pensiongasi.
die twee maanden eerder het pension
zonder te betalen had verlaten. De man •
\vilde met de sleutel die h i j nog van de
vorige logeerpartij m 7i|n bezit luid,
zijn oude kamer betrekken Onderzoek
wees uit dat de man nug een tweetal
geldboetes moest voldoen.

iÖr3dèifiéstr|ét'47 f d - ^anÖvoort
•"favïj! '•^yï^,V.Ï^'J--'."'C---!. -••• •-••

-:«-:»-.*^V«-,'--/.';-9' '
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en zuinigheid in één

Jetta
l c Volkswagen Jctta werd gelanceerd als het
„dynamisch alternatief'. En dat is-ie dan ook.
Hij biedt u niet alleen een representatief voorkomen en
veel ruimte voor vijf personen mét hun bagage, maar
tevens een stel rij-eigenschappen van de bovenste
plank. De soepele motoren leveren hun topprestatics met ongelooflijke spaarzaamheid, welke
brandstof u ook kiest.
De 1,6 liter dieselmotor gebruikt
slechts 6,5 liter om 100 km af te leggen (ECE
norm). En met de nieuwe brandstofbesparendcvoorzieningen worden alle waarden voorde
benzine- én diesélversies nog voordeliger!
De 630 liter bagageruimte van de
Jetta laat bovendien ruimte genoeg voor het inbouwen van een gastank. Prijs basismodel f 15.995-,
incl.B.T.W. Af Leusden. Vaste afleveringskosten f325,-.
Vrijblijvend.Wijzigingen voorbehouden. Informeer
ook naarde interessanteleasemogelijkheden!

Maak 'n overtuigende proefrit bij uw V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

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

? PORQUE ?
ZANDVOORT
Kerkstraat 18 - Tel. 02507 -1 27 28

ôif Oolh - Ccrd

VERHUIZEN?

\l5fdeuren -120 cm breed
es i~f

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
Oe Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

j
i

tOVAHDCKOL

Volkswagen.
Degelijkduurt
het langst

f
per
/• meter

Haarlem

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

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

„Livemusic"
kan dat nog in deze tijd?
Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

erg gezellige
concerten op
zondagmiddag

Beh. ook voor verzorgings/bejaardentehuizen. Beh.opafspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.

Autobedrijf

VERSTEEGE

te organiseren.
Wekelijks NIEUWE artiesten.
Har l el ij k welkom!

Telefoon
02507-13871

ZANDVOORT 02507 - 1 2345

JRKBIDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.
Zandvoort. telnfnnn 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

DE NIEUWE FIAT „PANDA"

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

Aanvang 15.00 uur.

J. v. d. Bos
BilderdijkstraatS,
telefoon 13796

CHIN. INDISCH RESTAURANT

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

Zeestraat 55
ZANDVOORT
Tel. 02507 -14681

bij

Ter gelegenheid van ons 10-jarig beslaan bieden wij u een van on/c
specialiteilen.dc

Indische rijsttafel

Gebrandschilderde romen
.SlsaursirSl.

P.P.

Hel kopje koffie er na krijgt u van ons.
Het kindcrmcnu kosl nu 10,- mei een glaasje fris en een ijsje toe.
Deze aanbiedingen gelden van maandag (/m vrijdag, lof 20 maart
Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbicdingcn:
Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 1Ü,00
Woensdag: Vi kip in kerry-saus7,50
Donderdag: Foc Yong Hai 7,50
Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1 1,50

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf

IMu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

Chr. Koper

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD

etc.
DESGEWENSTVAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

AUTO ZANDVOORT BV

voor u renovatie, open keuken,

Dr. Schaepmanlaan 1 - Tel. 02507 -1 45 80

open haard, kozijnen, ramen, deuren en
verbouwingen.

Dagelijks geopend van?.30-21.00 uur.

De Wittstraat 5. 2042 AM Zandvoort.
telefooh 02507 -16987

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD
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Gerard Nijkamp tweemaal raak

Zandvoort 75 met hakken over
sloot tegen taai KIC (3-2)
ZANDVOORT - Door een moeizame tn
zwaar bevochten 3-2 overwinning op
KIC, heeft Zandvoort'75 de toppositie
stevig vast gehouden en is daardoor een
stapje dichterbij het kampioenschap
gekomen. Na een zwakke eerste helft,
slaagden de Zandvoorters erin, in de
tweede helft met agressiever voetbal,
een 1-2 achterstand om te buigen in een
3-2 voorsprong.
De wedstrijd begon ruim een kwartier
te laat, daar de scheidsrechter het veld
niet direkt kon vinden. Na het eerste
fluitsignaal was er reeds in de eerste
minuut een goede mogelijkheid voor
Zandvoort'75. Ronald Zaadnoordijk
onderschepte de ba! en bediende Gerard Nijkamp, die echter net naast
knalde. Zandvoort'75 was in de meerdcrheid, maar miste nog enkele goede
kansen. De KIC defensie trad zeer
zeker op, doch de Zandvoorters profiteerden niet. Steeds werd Nijkamp
gelanceerd, maar op zijn dpprgekopte
ballen werd niet of nauwelijks gereageerd.
Na tien minuten namen de gastheren
toch de leiding. Een aangeschoten
handsbal in het strafschopgebied bestrafte de vreemd leidende scheidsrechter met een strafschop. Nijkamp scoorde beheerst 1-0. Ondanks het rommelige spel waren de betere kansen voor
Zandvoort'75. Ruud van der Putten en
Peter Braamzeel zagen hun schoten net
naast of over het doel gaan.
Tot aan de 25e minuut kon KIC geheel
niet gevaarlijk worden. Daar een tweede Zandvoorts doelpunt uitbleef, kreeg
KIC wat meer vat op het spel. Eerst
knalde een van de KIC voorwaartsen
de bal tegen de lat en even later moest
doelman Joop Koops handelend optreden om de gelijkmaker te voorkomen.

Toch kon de Zandvoortse doelman de
gelijkmaker niet voorkomen. Een onvoldoende weggewerkte hoekschop
werd van dichtbij keihard achter Koops
geschoten, 1-1.
Zandvoort'75 trachtte deze tegenslag te
boven te komen, maar de afwerking
had weinig geluk. Een prachtige dieptepass op Peter Braamzeel verdween
vlak voor langs het doel en een goed
lopende aanval via Raymond Keuning

De Zandvoortse
strafschop
specialist
ZANDVOORT - De voetbalvereniging Zandvoort'75 organiseert voor de
Zandvoortse jeugd een strafschoppenkompetitie, genaamd „Wie wordt de
Zandvoortse strafschopspecialist.". Elke jongen in de leeftijd van 6 t/m 18
jaar, kan meedoen en hoeft geen lid
van een vereniging te zijn. Er wordt in
diverse groepen om de ereprijzen gestreden. De groepsindeling is naar leeftijd en is als volgt: 6/7, 8/9, 10/11,
12/13, 14/15 en 16/18 jaar.
De inschrijfkosten zijn ƒ l,— waarbij
inbegrepen een verfrissing. Inschrijving
van dit evenement sluit op 14 maart
1981. Inschrijving kan geschieden tot
die datum voor 18.00 uur bij de navolgende adressen: Clubhuis Zandvoort'75, binnenterrein van het circuit;
Sportshop Leo Steegman, Haltestraat
35, Miniclub/Aranka Modes, Kerkstraat 19 ben., Mickey's Snacks, L.
Davidsstraat 16 en Celsiusstrat 94 en
W. Bakkenhoven, Koningstraat 69.

Voorjaar in eigen land.
Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?
Verwen uzelf in onze moderne en komfortabele
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,
Drenthe) aan het water in een prachtige omgeving. Op het park tevens rest., bar, supermarkt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.
Huurprijs per bungalow per week v.a. 126.I'Speciale prijzen voor weekend en midwcekl.
Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspark
Ermerzand, Dalerstraat, 7843 PE Erm, tel.
05915-4018.
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en werd door Gerard Nijkamp vallend
ingekopt, maar de KIC-doelman redde.

Wegwerpgebaar
Valk voor het rustsignaal kregen de
Zandvoorters opnieuw een klap te verwerken. Raymond Keuning werd op
rechts gelanceerd, en op grove wijze
neergelegd. Tijdens de daarop volgende discussie, maakte Keuning een wegwerpgebaar naar de tegenstander en de
scheidsrechter besloot om hem van het
veld te zenden. Direkt na dit incident
floot de scheidsrechter voor het einde
van de eerste helft, zodat de gemoederen tot bedaren konden komen.
Met tien man had Zandvoort'75 het

Fraaie zege
ZVM-dames

vlak na de pauze even moeilijk. De
Zandvoorters zochten even naar het
ritme terwijl KIC van de numerieke
meerderheid wilde profiteren. Twee
kansen achtereen werden gelukkig
voor Zandvoort'75 gemist. Aan de
andere kant knalde Ruud van der
Putten tegen de keeper op, terwijl de
terugspringende bal grandioos gemist
werd door Zaandnoordijk.
De gasten bleven sterker en in de 15e
minuut was doelman Koops kansloos.
Een voorzet van links bereikte de
geheel vrijstaande spits die zich geen
moment bedacht, 1-2. Direkt hierna
werd verdediger Joop Paap gewisseld
voor aanvaller Karel van der Reyden,
om de aanval meer stootkracht te
geven. De Zandvoorters gooiden er
een schepje boven op en zetten de
KIC-defensie onder druk. Het moest
daarbij wel oppassen voor de snelle
uitvallen der gasten.

Gelijkmaker
De gelijkmaker kon toch niet lang
uitblijven. Vele schoten en kopballen
werden eerst nog gestopt, maar in de
30e minuut was de KIC-doelman kansloos. Een vrije trap, op de rand van het
strafschopgebied, werd door Ruud van
der Putten voor de voeten van Gerard
Nijkamp getikt en deze haalde onhoudbaar uit, 2-2.
Zandvoort'75 hield KIC volledig in de
tang en nadat eerst Karel van der
Reijden een voorzet van Braamzeel
over het doel knalde, werd toch de
derde en beslissende treffer geforceerd.
Na een afgeslagen aanval kwam de bal
voor de voeten van Ronald Zaadnoordijk, die laag en hard inschoot, 3-2. Na
zijn doelpunt werd Zaadnoordijk gewisseld voor verdediger Ruud Krijgsman ter versterking van de defensie.
De Zandvoorters hielden de vcrdediging in de slotfase, ondanks aandringen
van KIC, goed gesloten. De overwinning is dan ook niet meer in gevaar
gekomen.

ZANDVOORT - De ZVM-dames
zorgden in de zaalhandbalcompetitie
voor een fraaie 11-4 overwinning op
DTS. De heren waren minder op dreef
en verloren van degradatiekandidaat
Tornado met 17-14. De Zandvoortse
dames waren weinig gerust op een goed
resultaat, aangezien twee speelsters
niet aanwezig konden zijn en de vervangsters uit het derde team kwamen.
ZijJstartten daarom ook zeer voorzichtig. De bal werd goed in de ploeg
gehouden en het rondspelen gingen de
dames goed af. Het risicoloze spel had
tot gevolg dat de eerste helft werd
afgesloten met een kleine voorsprong,
3-2.
Na de doelwisseling een flitsende start
van de Zandvoortse. Binnen zeven
minuten voerden zij de stand op naar
2-8. ZVM profiteerde prima van de
geboden kansen, die verkregen werden
door rustig opbouwend spel. DTS
kwam nog even terug tot 4-8, maar het
Zandvoortse team herstelde zich goed.
De slotfase was voor een veel sterker
en beter ZVM, dat de stand verdiend ZANDVOORT - Het is één jaar geledeed oplopen naar 4-11. Doelpunten den dat de 27 MC z'n intrede deed in
van: Truus Drayer 6, Astrid Molenaar Nederland en dat is voor de Zandvoort2, Elly Bol l, Rini Cappe) l, Janneke se MC-club aanleiding om eens terug te
blikken op het afgelopen jaar.
de Reus l,.
Daartoe wordt een bijeenkomst belegd
op de De Brink van Nieuw Unicum op
AFRIKAANS HARDHOUT
dinsdag 3 maart vanaf 18.30 uur. Alle
voor de open haard
27 MC'ers, jong en oud zijn van harte
Brandt 2x langer,
_ ft_
welkom en zullen op een drankje en
nu per zak geen 8,00 maar
O,00
een hapje kunnen rekenen.

Bijeenkomst 27 MC-ers

0000
GARAGE
STRIJDER
Munten vermist
ZANDVOORT - Vorige week bleek,
dat bij een tweetal flats in de Ruyterstraat en twee flats aan het Da Favaugeplein was ingebroken. Uit een der
flats werden geld, cheques en een
muntcnverzameling ontvreemd. Of uit
de andere woningen iets wordt vermist,
kon nog niet worden nagegaan, omdat
deze flats als vakantieverblijf in gebruik zijn.

H. P. Kooijman
bv
Zandvoort
Brederodestraat 8
Tel. 02507 - 1 32 42
Ook voor diverse
merken inruil auto 's.

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

Oranjestraat 2-lfc ZandvoortTel. 02507-2323
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De Spaanse zon het gehele jaar door in Zandvoort!

rinko
^RENAULT

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCQNSUU-NT / ACCOUNTANT

NIEUW IN ZANDVOORT!

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

SPAANS RESTAURANT

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
T-AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

„ELTROPICAL"

ZANDVOORT - Met Rinko en Ni- Rinko volkomen overklast. De Zandhot gaat het in de hoofdklasse zaal- vporters zien het blijkbaar niet meer
voetbal, niet best. Nihot verloor met zitten en hebben zich bij degradatie
8-4 van Aurora terwijl Rinko twee- neergelegd. Een zonder inzet spelend
maal een nederlaag leed. Eerst was Rinko leed dan ook een ruime 10-0
nederlaag.
TYBB veel te sterk (10-0) en de
Tegen De /.on ging het wat beter,
tweede wedstrijd jl. maandag lever- alhoewel ook in deze wedstrijd de
de een 6-1 nederlaag op. Voor beide felheid ontbrak. De Zon speelde wel
teams staat degradatie vrijwel vast. fel op de bal en dat resulteerde in een
vlot opgebouwde 4-0 voorsprong. Toen
scoorde Frans Makau hetrenige tegendoelpunt, maar het slotóffensief was
Niiot
voor De Zon, 6-1. Zelfs met een man
In een door beide teams aanvllend meer slaagde Rinko er niet in om te
gespeelde wedstrijd, was Nihot in de scoren, maar de Zon brak met drie man
eerste helft geenszins de mindere van uit en wistwel de Zandvoortse doelman
Aurora. Nihot startte goed en kreeg de te verschalken.
betere kansen in deze periode. Door
W. v. Straten nam het dan ook ver- LaniRiers
diend een 1-0 voorsprong, die helaas in
korte tijd verloren ging. Nadat Aurora Het nieuwe zaalvoetbal-team Lammers
de leiding had genomen wist John van presenteerde zich jl. zaterdagavond in
der Zeijs de beide teams weer in de Van Pagéehal in een toernooitje met
evenwicht te brengen 2-2. Aurora de Nachtuil en Plumbers. Het team
kwam wat beter in ritme en bouwde bestaat uit zes gebroeders Lammers
verder uit naar 4-2. Nihot deed nog wel aangevuld met personeel van de slipiets terug door opnieuw een doelpunt school en als coach Pa Lammers. Het is
van v.d. Zeijs, maar werd in de tweede een gezellig en uiterst sportief toernooi
helft volkomen overspeeld. De achter- geworden dat onder deskundige leiding
stand liep in deze fase op tot 8-3, stond van de heer Vprös. Winnaar
alvorens de trefzekere John vander werd Lammers I. De uitslagen waren:
Zeijs de eindstand bepaalde op 8-4. Lammers 1-Plumbcrs 3-3; NachtuilLammers 21-5; Plumbers-Nachtuil 5-6;
Lammers
1-Lammers 2 6-2; NachtuilRinko
Lammers l 1-4; Lammers 2-Plumbers
In de wedstrijd tegen TYBB werd 3-4.

JOEGOSUWSCH RESTAURANT PU LA
' Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

SNOEKS
16255
Glazenwassen] - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

BRUINE MANOU
WIEG

Vanaf zondag l maart a.s. geopend.

op wielen, plus
dekbed en lakentjes
250.-

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

Onze excellente Spaanse keuken, welke werd samengesteld door:
Luis Vidaller Lopez
biedl een scala aan echle Spaanse gerechten.

Verder brengen wij een groot assorlimcnl
TAPA's - TORTJLLAS - GAMBAS - CALAMARES -

ZARZUELAS - PAELLAS - PESCADOS - MEJILLONES SOPAS, enz.
-oOf wilt u de Spaanse zon liever thuis? Dat kan ook,
klaar terwijl u wacht!

Zaterdag a.s. hebt u de mogelijkheid even het sfeertje te
proeven met een tapa en een wijntje, bli een heerlijk flamingomuziekje. '
U bent van harte welkom!
JOKE en PIET SERNO

HONG-KONG

FLESSEWARMER
15,BRUWE REISWEG
25,-

Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort te). 02507-17897
SPECIALE AANBIEDING:

5 DEKBEDHOESJES

Chinese rijsttaf el

per stuk

(voor 2 personen)
• 1 fles wijn • groentesoep • koe lou
yoek • babi pangang speciaal •
ossehaas tjap tjoy • kip met cashew
noten • koffie of ijs.

Tel. 02507 - 12013
Zandvoort.

(all-in)

f

voor ledikantje,

45j"

AFHALEN:

Babi pangang
speciaal
(mager varkensvlees met taugé
in pikante saus)

f 10,-

dat de rust in ging met een kleine
achterstand 42-40.
De tweede helft begon hoopvol voor
het Zandvoortse team. In een paar
minuten namen de Zandvoorters een
voorsprong, die zij bijna de gehele
wedstrijd vast hielden. Het leek er dan
ook op, dat de overwinning meer naar
huis zou gaan. Met nog drie minuten en
10 seconden te spelen had Lions nog
steeds een voordelige marge van zes
punten. Een door Achilles gespeelde
zone-press, leverde Lions de nodige
problemen op, terwijl ook in die beslissende slotfase, de aanvalsrebounds vor
Achilles waren.
Toch kreeg Lions nog kansjes op een
goed resultaat, doch het zat de Zandvoorters niet mee. Enig lay-ups werden
op een haar na gemist, terwijl ook de
nodige vrije worpen geen doel troffen.
De topscores van Lions waren: Pim
Schön 27, Zoran Valjavec 18, Frans
Stiphout 18, John Epker 13. De stand
in deze klasse is: Noordkop 24-48,
Orca's 23-40, ASVU 23-36, "Akrides
24-36, Leiden Trotters 24-28. De Germaan 23-26, BV Groningen 24-26, BV
Zaandag 24-22, Cangeres 22-16. Arnhemia Eagles 23-16, Celeritas 24-16,
Ymir 23-14, Anguilla 24-14, Achilles
23-12, DSS 24-12, Lions 24-12.

Sportprogramma
VOETBAL
Zondag: Spaarnestad-TZB 14.30 uur.
I. Heemsterk 2-TZB-dames 11.00 uur.
Zaterdag: DSC'74-Zandvoort'75 14.30
uur
Zaalhandbal
Zondag: ZVM-dames-Onze Gezellen
13.00 uur, Pellikaanhal, Zandvoort.
SVM-heren-Concordia 14.00 uur, Pellikaanhal, Zandvoort.
Basketbal
Zaterdag: Lions-ASVU 20.30 uur, Peilikaanhal, Zandvoort.
Hockey
Voordaan-Zandvoort (dames;
Zaalvoetbal
Donderdag: Nihpt-Wilms Floet 20.45
uur, Sporthal Hillegom.
Vrijdag: Van Driel-Plumbers 19.00
uur, Sporthal Hoofddorp.
Meervogels-Zandvoort'75 21.30 uur,
Sporthal Hoofddorp.
Randstad Pubfcaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

OPENHAARDBLOKKEN

Grote kollektie eiken
en grenen kasten en
nog vele andere
meubelen.
Geopend vrijdag en
zaterdag.
Aalsmeerderweg 755.

Gebr. Sweers. Hoveniersbedrijf, boomrooibedrijf.
Hoofddorp.
Voor particulieren en bedrijven.
Tal. 023-28489». b.q.g.
28204301338608.

Rijsenhout.
Tel. 02977-25J67.

Drt
HANDWERK

Te koop aangeboden

Hat 131S 1.6
1976.60.000 km.
l.st.v.n. Vaste prijs
f 3000.-.
Telefoon 02507-15101

eiken tafels
Wi| maken ze voor u.
Zie ome
nieuwe collectie
Schaghelstraat 27
Haarlem
telefoon 023-327019

Voorjaar in eigen land.

7«estraat29 - ZANDVOORT - Tel.02507-1 27 81

Een ruime keuze uit perfecte Rioja-wijnen, w. o.:
Paternina en Sangre de Torro.

De Anna s
hoeve
Antiek

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?
Verwen uzelf in onze moderne en komfortabele
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,
Drenthe) aan het water in een prachtige omgeving. Op het park tevens rest., bar, supermarkt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.
Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.-

TE KOOP AANGEBODEN:

(Concina Tipica Espanola)

Keuken open iedere dag van 12.00 t/m 23.00 uur.

De Lions begonnen goed aan dit degradaticducl. Binnen enige minuten bouwden zij een 0-6 voorsprong op, goed
gebruik makende van de snelheid van
Zpran Valjavec. Tot aan de vijfde
minuut bleef Lions aan de goede kant
van de score :10-12), maar toen stokte
de doelpunten-produktie.
Achilles profiteerde uitstekend van de
Zandvoortse inzinking en voerde de
stand op naar een riante voorsprong
38-27. Toch zouden de badgasten nog
voor de rust sterk terugkomen. Met
een vrij goed schot zorgden zij ervoor

Zware nederlagen
Rinko en Nihot

Rijksweg 339 - Santpoort - Tel. 023 - 37 53 81 • 314107

voor verkoop
en service
naari

ZANDVOORT • Ook tegen het onderaan staande Achilles kon Lions het niet
bolwerken. Met een kleine, in de slotfa*
se opgelopen nederlaag, keerden de
Zandvoorters huiswaarts, 85-81. Door
deze nederlaag is voor Lions bijna niet
meer aan degradatie Ie ontkomen.

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02S07-14565.

BV HAARLEMS HARDHOUT

Officiële
Volvo-dealer

Degradatie vrijwel
een feit voor Lions

10,-

CHEM. WASSERIJ . VERVERIJ
HALTESTRAAT 39, TEL 12810. ZANDVOORT
Omdat wij zeer binnenkort

35 jaar
bestaan voor u deze grandioze aanbieding
5 stuks
gehaald of gebracht
20% korting
Wij haten en bezorgen gratis.
Onze reinigingsmethode is een weldaad voor
uw kleding.
U BELT EN WIJ KOMEN.

TIMMtH- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDKffiOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerkestraat50rd2042EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

WIE

helpt ons aan

woonruimte?
Wij staan per 31 maart '81
op straat! Redelijke huur
Telefoon 13496

ISpeciale prijzen voor weekend en midweekl.
Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspart'
Ermerzand, Dalerstruat, 7843 PE Erm, tel.
05915-4018.
UITNODIGING tot het bijwonen van de Jaailijkse Algemene
Verqadering van de

VERENIGING VOOR HET WELZIJN
DER DIEREN TE ZANDVOORT
op donderdag 12 maart a.s. te 20.15 uut in hel Gemeenschapshuis te Zandvoort
AGENDA
1. Opening vice-voorzitter
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaresse
5. Jaarverslag penningmeesteiesse
6. Jaarverslag leidster jeugdbrigadc
7. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie
1981
8. Vaststelling van bijdrage aan de S.K.D. te Zandvoort
en jaarlijkse giften,
9. Voorziening in bestuursvacature. Afget'eden zijn de
Voorzitter de heer A. Werkhoven (niet herkiesbaar!
en da bestuursleden de dames R. Barmcntlo.
G. Groenendijk en J. Slootheer (deze functies zijn
vervallen).
10. Rondvraag.
Voor de vacature van Voonitter kunnen door minimaal
3 leden 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk kandidaten worden voorgedragen aan het Secretariaat
dr. J. P. Thysseweg 13 te Zandvoort.
Balans en fin. Verslag 1980 liggen ter image bij de
Penningmeesteresse mevr. ff. Ipenburg, Tj. Hiddestraat
43, Flat "Ouinwijk". alhier.

DONDERDAG 26 FEBRUAR11981
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't Is maar dat
u het weet

SPORT

CULTURELE ZAKEN
Toneel

Spoitakkoimototiis

Er bestaat e»n theaterkrediet Dat is
bestemd voor theatermakers organisatoren
bepaalde publieksgroepen kortom voor
iedereen die een incidentele
toneelvoorstelling in de provincie
Noord Holland (buiten Amsterdam) op
polen wil zetten Gelet wordt op de kwaliteit
van een produktie verscheidenheid van de
«xjfstellmgencnoe spreiding daarvanover
de provincie Belangrijk isookdat met een
theatergebeuren geprobeerd wordt juist die
mensen Ie bereiken die normaal weinig of
niet mrl theater m aanraking komen
De aanvragen voor deze subsidie moeten
tenminste l maand voorde uitvoering vandt
aktivileiten worden ingediend Mammaal
haalbare subsidie is 50 procent van de
uitkoopsom
Inlichtingen bij Peter Koudood
tel 023 163276

OpdraeMenfonds
Uit het dr J E Baron de Vos van
Steenwijkfonds haalt de provincie bijdragen
voor het verstrekken van opdrachten aan
kunstenaars Die kunstenaars moeten dan
wel in Noord Holland wonen en iets maken
dat opde provincie betrekking heeft
Ook mensen die zich bezighouden met
wetenschappelijke publikaties op gebied
van kunst en geschiedbeschrij»ing kunnen
een beroep do»n op dit fonds Voorwaarde is
dat de auteur garant staat vooreen goede
publikatie. Ir-esbaar voor een groot publiek
Inlichtingen bij Vera Hoskova
tel 023 163275

Film
Subsidieskunnenuiterlijkto! l april 1981
aangevraagd worden voor audiovisuele
producties fi'm dia video Dit kunnen
zowel aanvragen voor scenario subsidies zijn
als ook voor de produktics van audiovisueel
materiaal
Een aparte commissie beoordeelt de
kwaliteit ervan Er gelden bepaalde
richtlijnen die u te weten komt door Ellen
Vereeckentebellenop023 163274

Een van de taken van de provincie Is het stimuleren van
ektlvitcltert onder andere op het gebied van cultuur, sport
en jeugdwerk. Dat doet ze door jaarlijks geld te reserveren
voor Initiatieven die vanuit de bevolking op genoemde
terreinen genomen worden. Ook voor 1981 staan In het
provinciehuis In Haarlem weer wat potjes klaar,
subsidiepotjes, ook wel fondsen genoemd. U kunt ervoor
in aanmerking komen. Uiteraard zijn er bepaalde
voorwaarden verbonden aan het krijgen van geld uit zo'n
bepaalde pot. Een telefoontje naar de provinciale griffie
en u ontvangt de richtlijnen, voorwaarden en formulieren
voor subsidieaanvragen op het gebied van:

Muziek
Alseipenment voorlopig voor 1981 heeft
de provincie voor de eigentijdse muziek een
potjcgevuldmel/ 150000- Eenieder
die van plan is een projekl op te zetten of een
concert Ie geven kan dus bij de provincie
voor geld aan de bel trekken Het doet er met
toe ot het klassieke muziek jazz
cipenmentelP muziek o) popmuziek is
Gelet wordt biiaanvragr- wel op spreiding
van ôeaklivtteitenoverde provincie opde
publiensgroeplvooi.. edeaktiviteiten
bedoeld zijn) en uiteraard op de kwaliteit De
aanvragen moeten tenminste l maand voor
de uitvoering van het eigentijdse muzikale
evenement worden ingediend Meer hierover
vreet Vcra Hoskova tel 023 163275

provinciehuis- dreef 3 - haarlem - telefoon 023 -169923

provinciaal bestuur van noord-holland
De Sektor Kamer- en tuinplanten bij de VBA is belast mei de uitvoering van alle direkl op het
veilen van deze produkisoorten betrokken aktiviteiten Het betreft een snelgroeiend
bedrijfsonderdeel waar momenteel plm 150 personeelsleden werken
Ter versterking van de leiding wordt gevraagd een

ASSISTENT VAN DE SEKTORGHEF
KAMER-M TUINPLANTEN
Oil is een nieuwe lunktie binnen de
afdeling
Hel is de bedoeling dat de assistent de
leiding gaat assisteren in alle facetten
Zo zal hij naast een aantal administratieve
taken het begeleiden van beslaande en
m^uw m te voeren systemen, het onder
steunen van de leiding bij hel distribueren
e d ook namens zi|n chef een aanlal kóntakten gaan onderhouden met andere
afdelingen binnen de onderneming
Voor deze veelzijdige groeifunktie, die goede
toekomstmogelijkheden biedt, stellen wij
de volgende eisen

AALSMEER
Oe VBA15 een belangrijke
schotel m het afzetgebeuren
van sierteeltproducten
In hel 26 ha grote hallenkomplex verwisselt een
belangrij aandeel van dl
Nederlandse snijbloemen
kamerplanten- en tuir^'onten
produktie van eigenaar
Oe VBA is een modern bedrij!
dal goedearbeidsvoorwaordcri
kent De omzet en het aantal
personeelsleden beweg
in opgaande li|n
x

» een hogere, eventueel middelbare
beroepsopleiding
• een praktische instelling,
• goede kontakluele eigenschappen.
• goede uitdrukkingsvaardigheid in
woord en geschrift
• affiniteit met de bloemisterij
• teeftijd 23 30 jaar
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer J J Lanser, hoofd
Personeel en Organisatie, tel (02977)
34567, toestel 3164
Een psychotechnisch onderzoek kan deel
uitmaken van de selektieprocedure
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
sollicitatie in te zenden aan de afdeling
Personeel en Organisatie van de
Coöperatieve Vereniging „Verenigde
Bloemenveilingen Aalsmeer" W A
Postbus 1000, 1430 BA Aalsmeer

Amateurjportverenigingen hunnen Buren
nog in 1981 een beroep doen op het
(»o»inci»lefonds «wsportjkkommodsli*
Deaanvriigfo'muliereniiinviadegriflie
telefonisch of schntteli|K te krijgen en
moeten voor l «pril zijn ingediend
Sutaidi» norden gegeven voor kleine
ualsporten. Mubhuixen, fcleedtamercen
f rjimngstwlichling!inslall»lies Alleen die
aanvragen vallen m de P'iinn als ze
betrekking hebben op sporten goedgekeurd
door de Nederlandse Sport Federatie
Gemeentelijke sportakkommodaties komen
niet rooi den subsidie m aanmerking
Meer hierover bi| Anneke de Boer.
tel 023 163278

TE KORT BEVOEGDE LERAREN BIJ HET
BEROEPSONDERWIJS!!!
Verstaat u uw vak goed, dan is de nieuwe part-time

LERARENOPLEIDING
BEROEPSONDERWIJS
uitermate geschikt voor u.

IntenutioniletepiportewietMiiten
De provincie stelt zich DIJ het organiseren
van een internationaal sportevenement
garant voor mammaal/ 5000,- Dalwtl
zeggen alser»ampic«nschapp«nop»ereldof europeesmveau op touw worden gezet m
Noord HollaFKKnalterbijheibegrotenvan
de kosten van het evenement een tekort
dreigt dan wil de provincie lot riotjJUit
ƒ 5 000 -garant staan Er ifflen nog meer
als en aan Het evenement mag niet onder
de vlag van een bedrijf gevoerd worden
Voorrondes kwalifikatiewedstu|den. kwart
en halve finales van Europa Cup toernooien
tellen ook niet mee De aanvragen moeten
tenminste 3 maanden »an tevoren bij de
provincie binnen zijn Bijdegemeente
waarin het evenement gehouden wordt,
dient ook een subsidieverzoek te worden
ingediend Inlichtingen bij Anneke de Beer,
tel 023 163278

STUDIERICHTINGEN:
bouwtechniek
motorvoertuigentechniek grafische techniek
elektrotechniek
installatietechniek
wis- en natuurkunde
mechanische techniek consumptieve techniek
pedagogisch didaktisch diploma
TOELATINGSVOORWAARDEN:
- Bezit u een LTS-diploma en leerlingstelsel, dan wordt u tot de voorbereidende
lerarenopleiding toegelaten.
- Bezit u een MBO-diploma (of verklaring), dan wordt u rechtstreeks tot de
lerarenopleiding toegelaten
>
- Bezit u een HBO-diploma, dan behoeft u slechts een deel van de lerarenopleiding te volgen.
LESSEN:

Spcrtbcoeteninidoor fctiindikapteit
Ook rn hel jaar van de gehandilupten wil de
provincie zo veel mogelijk doen om
sportbeoefening voor deze meiwn mogelijk
te maken Een initiatief dat genomen wordt
met genoemd oogmerk, kan financiële steun
krijgen Te denken valt aan demonstraties en
sportmstuiven oprichten van nieuwe
sportverenigingen aanschaf van sport en
spelmateriaal en toegankelijk maken van
bestaande sportakkommodaties voor
gehandikapten Aanvragen moeten 3
maanden van te voren worden ingediend
Meer details geelt u Anneke de Boer, tel
023 163278

OPENHAARDBLOKKEN
Gebr Sweers, Hoveniersbedrijf, boomrooibedritf.
Hoofddorp
Voor particulieren en bednjven
Tel. 023-284894. b.g.g.
282043 of 338606.

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem
heeft voor u een

SPECIAAL MOTERMENU
VU MAAND AG Tlm «*kg
- goulashsoep stokbrood
- gemixte gnllplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade,
saus
en aardappelpuree
• palactnka •
warm flensje met
koude roomvulling

f 14,50
Dit menu is alleen in Zandvoott
verkrijgbaar
Reserveringen wtnaMS 00 uur

Telefoon 02507-15110
In Haarlem hebben wij
iedere vrijdag en zaterdag
BAIKAN VOLKSMUZIEK

:-

VOOR INLICHTINGEN:
School- en centraal, adm.-adres: Korte Ouderkerkerdf/k 5, 1096 AC Amsterdam,
tel. 020-920308
Schooladres. dependance Alkmaar, Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar, tel.
072-121063.
Schooladres. afd. consumptie vet echniek. Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam,
tel J20-253310

Mw./Hr
.".'.",..'.".'"..'
Straat.
Poste /Plaats

.'.'..'..."".'."

'.'.".'."...'.'.. ..\'l^".'."..".'.'.'...'..'".'."

.'.'.'.'.'.....".'."."

Deze bon in gefrankeerde envelop toezenden aan één van de schooladressen.

INSCHRIJVING

KATHOLIEK MIDDELBAAR
BEROEPSONDERWIJS

voor de

te Amsterdam
Na het behalen van een diploma Lager Beroepsonderwijs of het diploma van
een Mavo. kunnen jongens en meisjes onderstaande opleidingen volgen bij
Katholieke school voor Middelbaar Beroepsonderwijs

GAASTERLAND

Gaasterlandstraat 5, (bij de RAI) - tel. 444649. Bereikbaar met openbaar
vervoer: GVB 4. 8, 15, 49, 58. CN 10, 41, 42, 129.
- HUISHOUDTECHNIEKEN (de uitgebreide Civiele Dienst)
((Project in het kader van de Herstructurering MHNO/MSPO) 3-Jarige
opleiding voor functies in de huishoudtechmsche sector bijvoorbeeld van
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verpleegtehuizeti, conferentieoorden,
jeugdherbergen, scholen e.d. en voor functies op het gebied van huishoudelijke voorlichting en onderzoek in o.a. de industriële sector.
2-Jarige opleiding ter oriëntering in de gezondheidszorg, welzijnszorg en in
de maatschappelijke dienstverlening. Het diploma biedt ook doorstromingsmbgelijkheden naar diverse vervolgopleidingen.
- KINDER- en JEUGDVERZORGING
3-Jange opleiding voor een functie in de pedagogische begeleiding van
gezonde en gehandicapte kinderen van O tot 16 jaar in diverse leetgemcenschappen.
- VOOROPLEIDING HOGER BEROEPSONDERWIJS
3-Jarige voornamelijk theoretische opleiding. Het diploma is gelijkwaardig
aan dat van het Havo. Men is ermee toelaatbaar tot vele opleidingen in het
Hoger Beroepsonderwijs.

KATHOLIEKE SCHOOL VOOR MSPO

Op vrijdag 27 febr.,
zaterdag 28 febr, zondag 1 mrt
en maandag 2 mrt.

Krokus diner-dansant
aan zee
voor f.35,- per persoon
Voor nadere
informatie bel

02507-12144
tst. 49.

Hartelijk
welkom!

Stef
•••••••••••••••••••••••••••••UB

DOE MÉÉR ZELF

Uit eigen atelier
Stijlvol klassiek on strak modern
Streep, bloem en effen stof
Grote collectie lampvoeten
Ook opnieuw bekleden

Neem uw lampvoet mee en kies uw kap
bij de lampekapper

VOLMER
Amsterdamseweg 454. Amstelveen, telefoon 431198
Geopend di t m 13 v,j/>jf W 00 itur en dondcrd.i(f,ivunt/

te Haarlem en Alkmaar is dagelijks
mogelijk aan de

APOTHEKERSASSISTENTENSCHOOL
Schoterstraat 4
2021 HH Haarlem
Tel. 023-262070

Grafische School
Haarlem
Terschellingpad 2. Haarlem (Schalkwijk)
Telefoon 023-337004 - Buslijnen 71-77-2

- OPLEIDING GEZINSVERZORGENDE

2-Jarige dagopleiding, voor het beroep gezinsverzorgende. Men kan werkzaam zijn in een instelling voo/ gezinsverzorging.

OPEN
HUIS
Beide scholen houden op donderdag 12 februari 1981 's middags om 14.00

Vanaf heden dagelijks

inschrijving van
leerlingen
Eveneens voorbereidend onderwijs voor
verdere studie aan het Middelbaar Technisch
Onderwijs.

Openbare les
op dinsdag 10 maart van 19.00-21.00 uur.
Folder en inschrijfformulier op aanvraag.

uur en 's avonds om 19.30 uur OPEN HUIS in de Gaasterlandschool.
Ook op dinsdag 17 februari en op donderdag 26 februari 1981 is er
gelegenheid tot inschrijven van 19.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden van leerlingen voor kleuter- en basisscholen in de gemeente Bennebroek
voor het schooljaar 1981-1982
PROT. CHRISTELIJK ONDERWIJS

Roy. Anja,

LAMPEKAPPEN

apothekersassistent

School voor voorbereidend grafisch
beroepsonderwijs voor meisjes en jongens.

Van Eeghenstraat 96
Voor telefonische informatie: 723794.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN

Krokus Diner

2-jarige opleiding tot

- INTERIM ALGEMENE SCHAKELOPLEIDING

U kunt bij een van beide scholen een prospectus aanvragen, waarin alle
genoemde opleidingen uitvoerig besproken worden. Voor nadere inlichtingen
zijn de scholen dagelijks telefonisch bereikbaar.

WIJ HEBBEN VERBOUWD!

Telefoon 023-375303
Directeur: P. Kroegar

-x

2-Jarige dagopleiding voor het beroep bejaardenverzorgende. Men kan
werkzaam zijn in bejaardenoorden, verpleeg- en verzorgingstehuizen en
open bejaardenwerk in een instelling voor gezinsverzorging.
Als voorbereiding op de nieuwe structuur van het MHNO-MSPO in de
toekomst, hebben beide scholen besloten een scholengemeenschap te
vormen.

Kerkstraat 18
Zandvoort

OOK Havo-Afdeling
Spreekuur: maandags 15.00 uur
Bloemendaalsestraatweg 189 - Santpoort Zuid
Vlak bij NS-Station Santpoort-Zuid.

INFORMATIEBON
Stu'jr mij gegevens over de studierichting:

- OPLEIDING BEJAARDENVERZORGENDE

PORQUE

DA COSTA
SANTPOORT

Drie avonden per week in Amsterdam, Alkmaar of omgeving.
consumptieve techniek: Deze opleiding (Brood, banket, koken, serveren en
vleesven/verken) is overdag en a\\èen te Amsterdam (1 dag per week).
grafische techniek: Dit is een middag- en avundopleiding, alleen te Amsterdam.
ped.didakt. diploma: Dit is een 1-jarige opleiding (3 avonden of 1 dag) en
geeft bevoegdheid voor hen, die reeds m het bezit zijn van een akte van
bekwaamheid ca. artikel 114.

JEUGD
leufdakkommodaties
In het provinciale fonds voor
jeugdakkommodalic zit voor 1981 een
bedragvan ƒ 550 000 - Verenigingen,
stichtingen gemetnlet«stu:endievanplan
zijn jeugd en jongerenwerk goed onder dak
tf brengen (stichten herbouwen
verbouwen,uitbreiden aankopentan
gebouwen en het inrichten ervan) kunnen op
dit fonds een beroep doen Oebijdragedie
verleend wordt ismammaal 15 procent van
de goedgekeurde kosten en ten hoogste een
bedragvan f 25 000 - AnnekedeBoer
kan u hierover meer vertellen,
tel 023 163278

Christelijke
Pedagogische
Akademie

Het N G O L B. • Nederlands Genootschap tot opleiding van lei aren voor net
beroepsonderwijs leidt u op tot bevoegd lerala)r(es).

HOUTHANDEL C. MOOI J B. V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
•
pa nelen en edel houtsoorten
•
TEAK DEURPLATEN
• Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat• werk en lijsten. Wandkurktege'*, fineer, vouwJ rekjes, elementensysteem, plankendragers,
• traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerJ waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen• deuren, saloondeuren, gereedschap.
•
Kortorrtjzoveel mogelijk voor de
•
OOEHETZELVER.
J Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
m gesloten, "s Middags van 12.30-1.30 uur
J
gesloten.

••••••••••••••••••••••••••••••i

Mfiltinkflchool, Rijksstraatweg 89
Inl. over het onderwijs en aanmelding van leerlingen bij
de heer H. Alberts, hoofd der school, tel. 6505.

Dr. J. H. Gunningschool, Rijksstraatweg 81
Inl. en aanm. van leerlingen op de school bij de
hoofdleidster, mevr. S. Meyer-Miedema, tel. 7051.

ROOMS KATHOLIEK ONDERWIJS
St Franciscusschool, Kerklaan
Inl. en Aanm. van leerlingen op de school bij de
hoofdleidster, zr. Fernanda Maria, tel. 8479.

Franciscusschool, Kerklaan 6
Inl. over het onderwijs en aanmelding van leerlingen bij
de heer M. A. M. Homburg, hoofd der school, tel. 6654.

OPENBAAR ONDERWIJS
Basisonderwijs
Sparrenbosschool, KI. Sparrenlaan 9
Meerwijkschool (dependance Sparrenschool)
De Ruyterlaan 44
Inl. over het onderwijs en aanmelding van leerlingen bij
de heer M. Hollander, hoofd der school, tel. 6429
De aan te melden leerlingen dienen vóór 1 oktober
1981 de leeftijd van 4 jaar te hebben bereikt.

Kleuteronderwijs
De Dwergspar, KI. Sparrenlaan 15
Inl. en aanm. van leerlingen op de school bij de
hoofdleidster, mevr. M. C. A. Mutsaerts-Schelvis, tel. 7166
Meerwijkschool, J. Sweerlaan
Inl. en aanm. van leerlingen op de school bij de
hoofdleidster, mevr. C. J. van Asperen-Verhagen, tel, 8320
De aan te meldem leerlingen dienen vóór 1 oktober
1981 de leeftijd van 6 jaar te hebben bereikt.

RANIWTADFUBJ 1CAIILS
Uitgf/Tsiei van
• Zandvouris N i e u w s b l a d
• Heemsieeclsc C ouraiii
• Hootddorps'Venncpcr Nieuwsblad
• /ivv.incnbiirg/Hallttegsc ( otirain
• liadhüevc/Slod.'nsc Courant
• Aalsmecrsder Cour,mi
• Uu hoornse Courant/Ons Weekblad
• Streekblad/De Kunde WIKT
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Boomplantdag
in Vijverpark
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoorl wil ook
dit jaar deelnemen aan de
Nationale Boomplantdag.
Deze dag /al in deze gemeente op
woensdag 18 maart plaats hebben,
waarbij zoals in het verleden het
geval was, de schooljeugd weer
betrokken ?al zijn. Slechts een beperkt aantal van hen doet hier aan
mee en wel de leerlingen van het
hoogste leerjaar van de Dr. Albert
Plesmanschool, de Mr. G J. van
Heuven Goedhartschool, de Beatnxschool en de Nicolaasschool.
Plaats van boomplanting is het Vijverpark Voor het planten van bomen en struiken begint, zal eerst
nog een bijeenkomst zijn om 10.30
uur in de aula van de Beatnxschool
alwaar de instructies worden gegeven Het planten zelf begint om 11
uur

Laurence Lesser solist in
celloconcert van Dvorak
HAARLEM - Op vrijdag 13 maart
geeft het Noordhollands Philharmomsch Orkest het zesde en tevens laatste
concert uit de serie Populaire Romantische Soloconterten in het ConcertgC'
bouw van Haarlem Aanvang kwart
over acht. Het orkest wordt geleid door
Jerzy Katlewicz; solist op deze avond is
de cellist Laurence Lesser.

Vergadering van
publieke Werken
ZANDVOORT - De commissieleden
van publieke werken in Zandvoort
komen op donderdag 5 maart in vergadermg bijeen m het raadhuis en zullen
vanaf 20.00 uur vergadering over onder
\ meer: de reconstructie van de rijwielberging bij de Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschool; verhuur van grond
aan de Zandvoortselaan en aankoop
van Burgemeester van Alphenstraat
nummer 7.

REACTIE OP STRUCTUURSTUDIE

Visie PvdA in notitie uiteengezet
Zandvoorl - De PvdA-afdcling Zandvoort heeft onlangs een notitie het licht
doen zien met betrekking tot de structuurstudie van de bureau's van Hezlk
Partners bv en Goudappel en Cofleng.
In de notitie neemt de PvdA alle aspccten van de structuurstudie onder de
loupc en formuleert een aantal uitgangspunten die worden getoetst aan de
structuurstudie. In de notitie heeft men
een aantal prioriteiten aangegeven te
weten: Volkshuisvesting, Milieu en natuur. Werkgelegenheid, Voorzieningen
toerisme en recreatie, Verkeer.

Volkshuisvesting
Wat betreft de Volkshuisvesting wordt
in de prognose van bureau De Meerlanden gesteld dat tot 1993 ruim 1000
woningen gebouwd moeten worden.
Volgens de PvdA is dat echter een
onzeker gegegeven. Men stelt dat het
beter is om vanuit de huidige woningbehoefte uit te gaan. Er zijn nu ongevcer 600 woningzoekenden in Zandvoort, waarvan er ongeveer 100 een
woning achter zullen laten. De woningbehoefte op dit moment ligt dus ongeveer op 500 woningen, waarin op korte
tijd moet worden voorzien.
Volgens de notitie zou er in de eerste
fase gebouwd kunnen worden op plaatsen waarvoor geen belemmering gelden
in de zin van geluidsoverlast door het
circuit. Dit betekent dat er in die fase
(1981-1982) ongeveer 150 woningen
gebouwd kunnen worden.
Men denkt daarbij aan het parkeerterrem bij de watertoren (ca. 20 woningen) het parkeerterrein aan het Friedhofplem tegenover de Sterflat (30 wonmgen) en op andere lokaties zoals het
terrrein van de Julianaschool, Brederodestraat l. Kop Zeestraat, Sonnewonde etc. (100 woningen).
Om verder te kunnen bouwen zou de
gemeente dan voor l januari '82 het
contract met de Ccnav op moeten
zeggen. Dan zou het circuit per l
januari '83 opgeheven kunnen worden
waarna dan de tweede fase begonnen
zou kunnen worden. In deze fase
(1982-1985) kunnen volgens de notitie
van de PvdA dan ongeveer 375 woningen gebouwd worden.
Deze woningen kunnen dan gebouwd
worden aan de kop van de van Lennepweg (ca. 150 woningen), Caravankamp
De Zeereep (175 woningen) en de van
Lennepweg bij de begraafplaats (ca. 50
woningen). Daarmee zou dan aan de
nu bestaande behoefte voldaan kunnen
worden. Overigens stelt men wel dat
steeds de vinger aan de pols moet
worden gehouden zodat wanneer blijkt
dat er meer woningen nodig zijn, verdere plannen ontwikkeld kunnen worden.

Caravankamp De Zeereep. Indien het circuit gesloten zou worden kunnen er volgens de PvdA ongeveer 175
woningen gebouwd worden.

duinengebied veel te wensen over. Er
wordt gewezen op de wildgroei van
opstallen voor het houden van dieren,
vervuiling en vernieling door motorvoertuigen en door ruiters.
Het bebouwen van duinterreinen wordt
door de PvdA van de hand gewezen.
Voorts pleit men voor goede en veilige
Reisroutes, zodat ook het gebruik van
auto's in het duingebied verminderd
kan worden. Woningbouw in het Kosteverlorenpark is vanuit milieutechnisch oogpunt uit den boze en ook het
aanleggen van de Verlengde Heyermanseweg door het park wordt afgewezen in de notitie.

volgens de PvdA redelijk op peil. Wel
vindt men dat in Nieuw Noord een
goed wijkcentrum gerealiseerd dient te
worden en voor de jeugd is er behoefte
aan een permanent ontmoetingscentrum. Voorts zijn meer speelplaatsen
voor jonge kinderen gewenst.
De veel genoemde 'rekreatieve trekker' met vele duizenden bezoekers per
dag wordt door de PvdA verworpen.
Als alternatief hiervoor wil men liever
kleinschalige .attracties nabij het centrum realiseren.

Verkeer

Ten aanzien van het verkeer stelt men
zich op het standpunt dat er grote
Werkgelegenheid
terughoudendheid betracht zal moeten
Ook in Zandvoort is sprake van een worden bij de aanleg van nieuwe wetoenemende werkloosheid. Op dit mo- gen. Eerst zal geprobeerd moeten worment bedraagt werkloosheid ongeveer den om het verkeer via de bestaande
4% in Zandvoort. Ongeveer 25% van wegen te geleiden.
ZANDVOORT - In aanwezigheid van
de Zandvoortse werkgelegenheid is ge- In de notitie worden de volgende standfamilie en vele collega's heeft P. Visser
richt op toeristische sector. Verlenging punten geventileerd.
afscheid genomen, als opzichter bij de
van het seizoen en uitbreiding van de
afdeling plantsoenen van de dienst
rekreatiemogelijkheden is dus ook in - Er bestaat geen behoefte aan een
publieke werken, wegens het bereiken
het belang van de werkgelegenheid. derde toegangsweg naar Zandvoort
van de pensioengerechtigde leeftijd
Ook de realisering van woningen kan noch aan een vergroting van de capaciVoor een volle zaal opende de direceen steentje bijdragen aan de werkge- leit van de bestaande wegen.
teur van de dienst de heer Wertheim
legenheid in bouw.
- Er bestaat behoefte aan een veilig vrij
met de mededeling, dat Visser liever
Uitbreiding van industrie is m Zand- fietspad naar Heemstede.
niet werd toegesproken, waaraan dan
voort niet mogelijk, maar de bestaande - Het openbaar vervoer moet verbeook gevolg werd gegeven.
industrie dient in stand te worden terd worden. Er dient een vrije busbaan
Met vele bloemen en geschenken werd Milieu en natuur
gehouden. Mogelijk kan er werkgele- naar Haarlem te komen
er afscheid genomen van de rustige en
genheid worden geschapen door het
sympathieke Visser. Nadat de heer In de notitie zegt men dat het ten bevorderen van de dienstverleende secWertheim. namens de heer Visser, aanzien van het Zandvoortse duinge- tor in de vorm van kleinschalige milieuiedereen had bedankt voor hun aanwe- bied noodzakelijk is een deugdelijk vriendelijke bedrijven
zigheid, verbleef men nog enige tijd beheersplan op te stellen. Hienn moegezellig bijeen in het Gemeenschaps- ten strengere eisen worden opgenomen
huis onder het genot van een drankje. ten aanzien van het gebruik van het
duingebied waardoor de duinen zich Voorzieningen toerisme en
ZANDVOORT - De oorzaak van de
kunnen herstellen en de functie van recreatie
brand vorige week waarbij een 46landschapspark kunnen behouden. Op
vrouw om het leven kwam, is nog
het moment laat het beheer van het De Zandvoortse voorzieningen zijn jarige
niet bekend. De brand aan het Dorpsplein 2 werd woensdagmiddag om ongeveer half drie ontdekt. Vast staat
inmiddels dat het vuur moet zijn ontZANDVOORT - Alle mensen zonder
stdan op een van de bovenwonmgen,
werk zijn welkom op de openbare ZANDVOORT - Van 9-15 Nu, die collecte is meer nodig dan ooit, waarvan de kamers werden verhuurd,
bijeenkomst van het Werklozenkomiomdat het Rheumafonds al het moge- vermoedelijk op de kamer waar ook
tee Zandvoort, dat tot allerlei activitei- maart is er weer een landelijke hjke wil doen om de patiënt een zo het slachtoffer zich bevond.
ten wil komen
collecte van het Nationaal normaal mogelijk leven te laten leiden.
De bijeenkomst is op dinsdag 10 maart Rheumafonds. Men kan zich Bijvoorbeeld
door hen de kans te
in de Calvijnzaal aan de Emmaweg 22 afvragen of een dergelijke col- geven met vakantie te gaan. Een aanvanaf 2 uur 's middags. Onder het
gepaste vakantie dus. En de kosten
genot van een natje en een droogje wil lecte nog nodig is in deze tijd daarvoor zijn dan met gering. Ook
men verschillende ideeën en voorstel- met zijn vele voorzieningen en helpt het Rheumafonds door financieel
len eens onder de aandacht brengen. sociale wetten.
bij te dragen bij het aanpassen van
woningen, of worden daarvoor rentelofAdvertennel
ze voorschoten gegeven.Er is een
vakantiecentrum met hotel en bungalows. Het wetenschappelijk onderzoek
moet doorgaan. En alleen al dit laatste
kost zo'n l miljoen gulden per jaar.
Een reumapatient moet zo gewoon
mogelijk kunnen leven. Ondanks zijn
of haar handicap. Gewoon, zoals ieder
daar recht op heeft,9 waarom een reumapatient dan niet In veel plaatsen
komt er een collectant van het Rheumafonds aan de deur. Niet in alle
bont en lamsvacht
plaatsen. Of misschien is itien juist met
(ook grote maten)
thuis, daarom is er ook een gironummer: 3241.n.v. het Nationaal Rheunuialle bekende merken o.a.
fonds, Den Haag
Mensen kunnen zich voor collectant in
rfto's
Zandvoort
aanmelden bij mevrouw C.
ITAI IA
Machielsen-Mouw, Jhr. Quarlcs van
Uffordlaan 3 m Zandvoort, tel. 16486.

Afscheid
P. Visser
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- Het bestaande wegennet moet veiliger gemaakt worden, o.a. door vermmdermg van de snelheid van het autoverkeer.
- Het verkeer vanaf de Zandvoortselaan komend met bestemming Zandvoort-Zuid, moet via de Corn.v.d.
Werfstr, Fr. Zwaanstraat en Cort v.d.
Lindenstraat geleid worden.
- Tussen de begraafplaats en de spoorbaan Zandvoort-Haarlem, moet een autoverbindmg gemaakt worden als tweede ontsluitingsweg voor Nieuw-Noord.
- De verlengde Herman Heyermansweg voorziet in geen enkele behoefte, en
moet t'r voorkoming van nadelige effecten ten sterkste afgewezen worden.
- Er zijn goede fietsroutes en stallingsmogelijkheden nodig ter beperking van
het onnodig autoverkeer.
- Vergroting van de parkeeraccommodatie moet voorkomen worden.

ZANDVOORT- De plannen voor het „Zandvoort Festival 1981" dat m de
week van 30 april t / m 5 mei in de gemeente gehouden za! worden, beginnen
vaste vorm te krijgen Enkele onderdelen zijn al „rond", anderen echter
wachten nog op de noodzakelijke vergunningen
Toch is het met gepaste trots dat het „festival comité" in samenwerking met
het comité viering nationale feestdagen, al een voorlopig programma kan
vermelden
30 april
Disco-show Fjretwll met optreden van de popgroep De Madcliefjes.
(Organisatie Comité V N F)
1 mei
Jazz-avond met optreden van twee formaties, waarvan één met soliste Dit
evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Jazz
behind the beach
2 mei
Middagprogramma 14 (X) uur kinderprogramma met optreden van Les
Diabohques en clowns Avondprogramma, met optreden van Nico Haak,
Bonnie St Clair, Semtza (buikdanseres), Dansorkest L & S. Deze organisatie
is in handen van het comité festival Zandvoort.
Op deze zaterdag wordt oen bradene gehouden van de winkeliers Grote
Krocht/Haltestraat/Kerkplein Organisatie hiervan is in handen van de
Federatie Handelsvereniging Hanze i s m Festival Comité.
3 mei:
12 00 uur Presentatie van 40 muziekkorpsen aan het College van B en W;
12.30 uur Muziekconcours op Grote Krocht en Pnnsesseweg. (Organisatie
Festival Comité) 's Avonds. Disco-avond met medewerking van Krijn
Tornnga en Klaas Vaak
4 mei.
Geen programma
5 mei.
's Middags een kinderprogramma eri 's avonds een groot bevrijdingsbal.
De sportontmoeting tussen Dronte en Zandvoort vindt dit jaar plaats op 8/ y
mei.
Gedachten bestaan nu om de grote tent die door het festival comité wordt
gehuurd, te laten staan, zodat men de vertegenwoordigers van de diverse
sporten daar zou kunnen ontvangen.
De moeilijkheid h echter dat de tent, dan twee dagen niet gebruikt zou worden,
namelyk op woensdag 6 en donderdag 7 mei. Gezien de hoge kosten, zoekt het
festival comité nu naar mogelijkheden deze dagen, de tent een andere
bestemming te geven. Culturele verenigingen in Zandvoort zouden bijvoorbeeld een „Zandvoortdag" kunnen organiseren op woensdag of donderdag.
Bijvoorbeeld de „morgcnkoffic voor bejaarde Zandvoorters" met medewerking Tan „De Wurf", een mlddaggebruik voor een kinderfilm, een avond te
vullen door de verschillende toneelverenigingen, operettevereniging etc.etc.
Ook zou er wellicht op één van deze middagen of avonden een modeshow
gehouden kunnen worden. „Het gaat er maar om dat, wanneer de tent
inderdaad gebruikt gaat worden, voor de sportuitwisseling, er nog een
programma van twee dagen moet zijn, omdat het te kostbaar wordt deze
ongebruikt te laten", aldus één der vertegenwoordigers van het Festival
Comité. Verenigingen of personen die goede suggesties hebben, kunnen contact
opnemen met de heer G. Oonk, Grote Krocht 20, tel: 12560.

SPAANS RESTAURANT

'el Iropieai;
Zeestraat 29, Zandvoort, 02507-12781
; • '* ••'• , «4~> .*•' '-.tf «• «i -.?

Uw krantFniet

Langs de Vloedlijn

Bel vrijdag voor 12,.00'üui; pr)|«
'••
kantoor, telefoon 'ƒ-,..|f
De zonne boort een gat m 't morztg
wolkenduister en plotseling herleeft,
vol paradijzenluister weer om en
overal de schone lentemaand Guido
Gezelle (1830-1899).
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Werklozen-komitee
houdt bijeenkomst

Collecte Rheumafonds meer dan ooit nodig

SUEDE
NAPPA

see

MORRIS
betbreyoubuy
donderdag koopavond

Haaricm: Barteljorisstnat 20 (bij de Grote Martel) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Laidsestraat 9 (bij KonmgspWn) / tel. (020) 22 35 96

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

ZANDVOORT - Speciaal voor de
kinderen wordt op zaterdag 7 maart de
jeugdfilm „Kuifje en het haaienmeer"
vertoond in gebouw De Krocht aan de
Grote Krocht Deze Nederlands gesproken film wordt op verschillende
tijden afgedraaid en wel om 11.00,
13 kOO en 15.00 uur, de entreekosten
zijn drie gulden per kind, Cineplem in
Zandvoort heeft de organisatie in handen

Avond met forum
over kernenergie

Oorzaak brand nog
De snel ter plaatse zijnde brandweer
was het vuur een kwartier na de meldmg meester. Door de brandweer werd
ook het slachtoffer aangetroffen die op
dat moment al bleek te zijn overleden.
Waarschijnlijk is zij door verstikking
om het leven gekomen. De uitslaande
brand heeft aanzienlijke schade aan het
pand veroorzaakt en daarbi) ontstond
flink wat waterschade door de blusvrerkzaamheden Vooral het winkeltje

Jeugdfilm met "Kuifje"

op de begane grond van het pand liep
flinke waterschade op De totale schade aan het pand wordt op ongeveer
ƒ 120 000,- geschat
De recherche van de Zandvoortse
politie stelt een onderzoek in naar
de oorzaak van de brand. Op de foto
(van Europress Nieuw Vennep) de
brandweer in aktie bij het blussen.

HAARLEM - „Kernenergie" is het
thema op een forum-discussieavond
waaraan verschillende Kamerleden en
deskundigen deelnemen Deze avond
onder supervisie van J.O V.D . afdeImg Kennemerland. wordt gehouden
op vrijdag ö maart m cafe-restaurant
De Wintertuin aan het Stationsplein 96
in Haarlem
In het forum hebben onder meer zitting
het PvdA Tweede Kamerlid mevrouw
M Lpema-Brugman, het CDA Tweede Kamerlid de heer A Lansink.
VVD-wcthouder Van Deltt en energiekundiyen du heer A Vos en de heer
A Meerburg (D'66)
De avond begint om 20 (X) uur

Kermis in Plesmanschool
Z \NDVOORT - In de Dr Plesmanscliool in Zandvoort is zaterdag een
kermis met allerlei spelletjes als touwtjc trekken, blikken gooien, hengeion,
Waterlooplem en onder meer een loteni
DL' Kermis begin! om 11 uui en de
school is te vinden aan de A l \ d
Moolenstraat ^7

Keur en Zoon
Heemstede Raadhuisstraat 92,
telefoon 023-286182
Zandvoort, Paradijsweg2,
telefoon 02507-15602
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FAMILIEBERICHTEN

gemeente hcicirlem

HOERA!
Mijn opa en oma zijn 44 jaar getrouwd.
Opa's naam is JdCOb LOOS;

RIE en JOHN
Ook voor dekens kunt u
bij ons terecht.

MR. JOH. ENSCHEDESCHOÖt- VOOR
MIDDELBAAR ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF
ONDERWIJS

oma's naam is Toos Loos-van Arkei

Uw adres voor
elast. housen, panties, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisterij

Voor al uw WAS naar

«Jflw
1

veel gereedschap op weinig ruimte

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ
Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort

Nog vele jaren, opa en oma!
Uw kleinzoon
Jacob Loos
Oosterparkstraat 50
Zandvoort.

Gereedschaprek

fW l

CHIN. INDISCH RESTAURANT

Oude Zijlvest 27,2011 VR Haarlem, tel. 023 - 31 50 82
Sterven /s bij ons zijn op een andere
manier...
onze liefde garandeert dc;c
aanwezigheid.

Openbare school voor M.E.A.O.

Zeestraat 55
ZANDVOORT
Tel. 02507 -14681

DRIEJARIGE OPLEIDING VOOR FUNKTIES
IN HET MIDDENKADER

Waardig, zoals hij geleefd heeft, tol hel einde
vol liefde voor zijn dierbaren die hem steunden
in zijn verloren strijd is op 3 maart 1981
overleden mijn kameraad van mijn jeugd af,
mijn echtgenoot, onze begripvolle vader,
schoonvader, onze onvergetelijke zoon, broer,
zwager en oom

Mogelijkheid tot doorstroming naar hoger beroepsonderwijs,
zoals HEAO, Lerarenopleiding, Bestuursacademie enz.

Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan bieden wij u een van onze
specialiteiten, de

AANMELDING VAN LEERLINGEN:

Indische rijsttafel aan voorl5,- P.P.

Elke schooldag van 9 tot 16 uur bij de administratie van de
school Oude Zijlvest 27 te Haarlem.

Het kopje koffie er na krijgt u van ons.
Het kindermenu kosl nu 10,- met een glaasje fris en een ijsje (oc.
Deze aanbiedingen gelden van maandag t/m vrijdag, tot 20 maart
Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingcn:
Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 10,00
Woensdag: Vi kipinkerry-saus7,50
Donderdag: Foe Yong Hai 7,50
Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 11,50
_

Toelaatbaar tot het eerste leerjaar
-MAVO 4
-LEAO

CAREL FRANC1SCUS MARIA ROBBERS
ARTS

- vergelijkbare opleidingen.

Hij was bijna 63 jaar oud.

Toelaatbaar tot het tweede leerjaar
HAVO 5 met handelswetenschappen en economie

Zandvoort
Th. Robbers-v. Oosten
M. C. Robbers-Braun
(Het Huis in de Duinen)
Almere
Carlo en Mieke
Daan en Job
Amsterdam
Marjan en ALexander
Daisy, Oscar
Apeldoorn
Inge en LUC
Marnix, Brechtje, Carolien
Veghel
Paul en leteke
Merel en Anne
Paraparaumu (N.Z.)
Claar en Frans
Beaconsfield (Can.)
Frances en Ge
Hilversum
Mary en Siebe v. d. Zee-v. Oosten
en kinderen
Vlaardingen
A. v. Oosten-Bitter
en kinderen

Toelaatbaar tot het derde leerjaar
Voltooide VWO met economie II
Inschrijfformulieren te verkrijgen bij de school (tel: 023 - 315082)
en bij de dekanen var, de toeleverende school.
De aanmelding sluit maandag 30 maart. BIJ aanmelding na deze
datum kan plaatsing niet meer worden gegarandeerd.
Directeur
H. Huizinga

TEKEN EN
KUNST
SCHILDERS MATERIAAL.
•w V V V f* r* Vj» i

bij
'CREATIEF"

Dekanen
T.H. Dekker
E. Lubbersen

Ml

gemeente
zandvoort

Wij willen hem gedenken tijdens een bijeenkomst op vrijdag 6 maart in de parochekerk
St. Agatha, Grote Krocht te Zandvoort.
Deze bijeenkomst begint om 13.45 uurjwaarna de begrafenis plaats zal vinden op de
algemene begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort omstreeks 14.45 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de aula van de begraafplaats.
Vertrek van het woonhuis om 13.30 uur.

Salaris f 1986,-- bruto per maand (21 jaar en
ouder). Zes-daagse werkweek. Werktijden nader
overeen te komen.

Auto - brand • leven
alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar

? PORQUE ?
ZANDVOORT

Paviljoen ,,De Vijverhut 99
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728

Zandvoort is best gezellig!
Vakantie
te Ernmen
Mooi Drente, logies met ontbijt f 15,- p p.p.d
Tel. na 18.00 uur 05910-22472.

Vanaf de oprichting in 1954 was hij onze gewaardeerde voorzitter. Zijn sociale bewogenheid voor zijn medemens en zijn warme vriendschap zal immer in onze herrinnering blijven.

Bestuur en medewerkers
Stichting Kennemer Sportpark
Zandvoort, 3 maart 1981

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT
Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56
ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
*AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

uit voorraad leverbaar:

een reeks betrouwbare en bedrijfszekere

FORD tuinbouwtrekkers
o.a Ford 1200
Ford 1700
Ford 1900
tevens aantrekkelijke Forden County-occasions

Nu óók dealer
van

Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg
gezellige Franse avonden gehouden worden.
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

gemeente
zandvoort

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt
aangeboden door het huis.

Te huur gevraagd:

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 24
februari 1981 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor:
1. Bramenlaan 3
2. een perceel grond gelegen aan de
Fahrenheitstraat
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, 27 februari 1981.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

garage
FAASE

Hartelijk welkom

Kruisstraat 12a,
telefoon 18108.

Fa. Gansner & Co.

GAS- «l OLIEHAARDEN. GASFORNUIZEN •

ASSURANTIËN

Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

48

60

96

120

5.000,- 150,95 129,93
98,93
10000,- 289,14 247,15 184.15
15.000,- 427,34 364,37 269,32 238,43
20.000,- 565,53 481,59 355.68 313,7)
25.000,- 703,73 598,81 441.44 388,99
Ie en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens!
Helmersstraat 11 -Zandvoon
Tel. 02507-121 50

Gevraagd

woonruimte

vorkheftrucks

liefst etage met vrije
opgang, voor jongeman

alleen.

bij uw Ford-districtsdealer voor
tractoren en landbouwmachines

Nijverheidsstraat 13, Hoofddorp,
tel. 02503-13441

A. RITMAN
Relnwardtstraat 20. telefoon 02307 -14365.

Keesomstraat61 -Telefoon l 53 51.

r

ARTS

vanlfKahtithout
& van Miei bv

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

Schuitengat?
telefoon 13112

Sollicitaties te richten aan:
Burgemeester en wethouders van Zandvoort.
Raadhuisplein 16,2042 LR Zandvoort.

Heden verloren wij onze vriend en voorzitter

C. F. M. Robbers

uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerfcestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

^

Kennemerland bv

Voor al uw bruiloften en partijen
aanstelling zal geschieden voor de periode april
tot en met september 1981.

F. KORS

G. Kol

medewerker(ster)

2042 NV Zandvoort
Emmaweg4

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

Haltestraat 8.
Zandvoort

Trekkerskamp "De Branding"
Voor het schoonhouden wan het kantoor, de
sanitaire voorzieningen e.d. op het gemeentelijk
kampeerterrein wordt gevraagd een

Pakveldstraat 19 - Zandvoort

Foto Queue

MOERENBURG

Uitvaartverzorging

VERSTEEGE

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

BUUREWEG 7 ZiJSTR.: KERKSTRAAT
tel. 173 67

SLEUTEL- en SLOTENSERVICE
IJZERHANDEL

Autobedrijf

TREKKRACHT VOOR

Vertegenwoordigers: O. v. d. Heuvel: toestel 38 (na 18.00 uur 02503-17206)
J. de Vos: toestel 34 (na 18.00 uur 02977-27505)

U7VERSTEEGE
W Mam ZANDVOORT 0250?

Br. o. nr. Z510
bur. v. d. bl.

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel,
homeopathie.

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein-Tel. 15068 / 1 3612 /12518

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a- Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
- BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING
KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD
etc.

Haltestraat 8,
Zandvoort,

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD

tel. 02607:16123.

WANDBESPANNINGEN

VITRAGES en OVERGORDIJNEN

flANUö l ML> ruoLiOM 1ICO 3

Lions in slotfase ten onder
tegen hoog geklasseerd ASVU
x

ZANDVOORT - In de Zandvoortse
Pellikaan sporthal heeft Lions het hooggeplaatste ASVU goed partij gegeven.
In de slotfase van de strijd moesten de
Zandvoorters echter buigen voor ASVU
63-72. Na één jaar in de eerste klasse,
van het landelijk basketbal, zullen de
Zandvoorters hoogstwaarschijnlijk een
stapje terug moeten doen.
.ASVU was direkt de betere, in deze
wat rommelige doch spannende partij.
De Amsterdammers namen dan ook
afstand van Lions, dat door enige
individuele akties van Zoran Valjavec
en een goed schot van Pim Schön toch
niet werd weggespeeld. Na 9 minuten
was de stand opgelopen tot 13-24.
Hierna volgden er een paar minuten
van bijzonder slordig spel. Aan beide
zijden veel balverlies en 4 minuten lang
onderging de stand geen wijziging.
Nadat Pim Schön weer eens had raakgeschoten kwam Lions langzaam dichterbij. daarbij profiterend van ongeïnspireerdheid en slordig spelend ASVU.
Na 15 minuten gaf het scorebord de
stand 21-26 aan, maar Lions kon voor
de rust het gat niet geheel dichten. Rust

29-34.
In het tweede gedeelte startte ASVU
met rustig maar doeltreffend spel. Wederom zorgde Valjavec (soms te individueel) dat de gasten niet voldoende
afstand namen. Met enkele snelle
breaks zorgde hij dat de stand na 3
minuten 34-40 was en geenszins onoverbrugbaar.
In eerTperiode dat Loins zwak schoof
en ook de rebounds miste, leek na 10
minuten een grote nederlaag in het
verschiet te liggen 39-52. De Zandvoorters gaven zich echter nog niet gewonnen en in enkele minuten zorgde John
Epker met enige fraaie treffers weer
voor hoop in de Zandvoortse gelederen, 47-53. Luid en fel aangemoedigd
door het Zandvoortse publiek vocht
Lions zich langzaam dichterbij. De
verdediging pakte weer wat rebounds
en aanvallend kwam het er beter uit.
Via 52-56 en 56-56 was de strijd weer
volkomen open. Lions maakte het ASVU bijzonder lastig in deze fase, doch
enige ongelukkige schoten, die van de
ring ketsten, velden Lions.
Enige snelle breaks van ASVU en de
Lions keken tegen een 56-64 achter-

stand aan. Met nog twee minuten te
gaan vluchtte Lions in een time-out,
waarna alles of niets werd gespeeld,
door de press te hanteren. Het hielp de
badgasten echter niet. ASVU speelde
wedstrijd bekwaam uit en behaalde
toch nog een vrij ruime overwinning,'
63-72.
Topscores Lions: Pim Schön 24, Zoran

Valvajec 12, Henk Macnack 12.
De stand is: Noordkop 25-50, Orca's
24-42, ASVU 24-38, Akrides 25-36,
Leiden Trotters 24-28, De Germaan
23-26, BV Groningen 24-26, BV Zaandam 25-22, Arnhemia Eagles 24-18,
Celeritas 25-18, Cangeroes 23-16, Anguilla 25-16, Ymir 24-14, Achilles 2312, DSS 25-12, Lions 25-12.

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

Sportprogramma
VOETBAL
Zondag:
DEM-Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Beverwijk.
TZB-Renova 14.3Q uur, Kennemersportpark, Zandvoort.
WH 2-TZB dames 10.00 uur te Haarlem.
VOLLEYBAL
Maandag: Roda'23-Sporting Oss dames 19.30 uur, Bankrashal.

Duinstrandloop
IJMUIDEN - De scoutinggroep
De Umondtrekkers heeft op
zondag 8 maart de laatste duinstrandloop van dit seizoen op
het programma staan.
De start is bij de clubhuizen achter de
tennisbanen aan de Heerenduinweg in
IJmuiden en de starttijd is om 11 uur
voor alle afstanden. Die afstanden zijn
2 1/2, 5, 10 en 21 kilometer. Hiervoor
kan men zich opgeven vanaf 9.30 uur.
Deelnemers ontvangen na een gelopen
afstand een tegel als herinnering, bovendien zijn er prijzen voor de eersten
die aankomen. Na afloop is ook nog
een tombola met verschillende prijzen.
Kosten voor deelnamezijn ƒ 5,- en
voor kinderen tot en met 14 jaar die de
afstanden van 2 1/2 en 5 kilometer
mogen afleggen ƒ 5,-.

Ook heren winnen

ZVM-handbalsters
uitstekend op dreef
ZANDVOORT - De laatste thuiswcdstrijd voor zowel de ZVM dames als
heren leverden goede resultaten op. De
dames zegevierden heel eenvoudig met
12-1 over Onze Gezellen en de heren
overwonnen Concordia na veel spanning met 23-22.

GARAGE
STRIJDER

Heren

De heren van ZVM en Concordia
speelden een rommelige partij, die
gepaard ging met vele speelfouten, wat
echter wel de spanning en het scoreverloop ten goede kwam. Voor beide
teams stond er niets meer op het spel.
Concordia was in de eerste helft iets
Dames
beter, maakte minder fouten en kon
Reeds in de eerste minuut keken de dan ook met een 11-14 stand gaan
ZVM-handbalsters tegen een 0-1 ach- rusten. De tweede helft pakte ZVM
terstand aan. Onze Gezellen had hier- direkt flink uit. De achterstand werd Foto: Europress.
mee wel het kruit verschoten, daar zij snel omgebouwd in een 17-14 voorer verder niet meer aan te pas kwamen. sprong. Concordia gaf zich nog niet
De Zandvoortsen waren geenszins on- gewonnen en kwam goed terug tot
der de indruk en speelden een prima 19-19. Hierna ontwikkelde zich een
spelletje. Rustig combinerend, de kan- bijzonder spannende slotfase. Beide
sen afwachtend, scoorden zij er lustig. teams namen over en weer de leiding
; op los wat bij rust een comfortabele 6-1 maar met niet meer verschil dan één
voorsprong opleverde.
doelpunt. Met nog één minuut te spe; Na. de doelwisseling een zelfde beeld. len was de stand 22-22. In deze fase
,. ZVM was over alle linies de betere en redde de Zandvoortse doelman Pieter
- speelde Onze Gezellen naar een grote Trommel liefst zesmaal pp rij en zorgde
nederlaag. Zelfs uit twee strafworpen zo dat de overwinning bij ZVM terecht
kon Onze Gezellen niet tot scoren kwam. Een uitval van ZVM werd wel ZANDVOORT - Met maar liefst 4
komen. De prima doelvrouwe Hetty goed afgerond en de thuisclub leidde overwinningen van 10-0 en l van 8-2
Braun stopte ze beiden en verrichtte met 23-22. In de resterende seconden voert het 2e team van Unicum de lijst
verder nog menige goede redding. De hield ZVM de kleine voorsprong goed aan. Op de 2e plaats volgen DTTV uit
Haarlem en HTC uit Hoofddorp met
uiteindelijke 12-1 zege was dik ver- vast.
diend voor een sterk spelend ZVM. Doelpunten van : Ernst Pehle 10, Joop ieder 2 overwinningen.
Doelpunten: Truus Drayer 4, Erna Boukes 6, Laurens v.d. Bos 3, Lutger Na afsluiting van de Ie kompetitiehelft
Duker 3, Astrid Molenaar 2, Janneke Schmit, 2, Wim Brugman l, Ko Schou- is dit een uitstekende positie om naar
de 4e klas te promoveren. In de Ie
de Reus l, Elly Bol l, Rini Cappel 1. ten 1.
wedstrijd van de 2e kompetitiehelft
wisten zij in een thuiswedstrijd in
Zandvoort HTC wederom met een 10-0
nederlaag naar huis te sturen.
Het Ie team in de 3e klas moet met 2
winstpartijen tegen Rapidity en OnVoor leden komen beschikbaar:
kyo, 2 verliespartijen tegen HBC en
1. da benedMvduplaxwoning
Heemskerk inclusief een gelijkspel teA. J. v. d. MOOLENSTRAAT68a
gen Te Zaanen genoegen nemen met
Huurprijs f 110,70 per maand.
Bestaande uit: woonkamer -1 slaapkamer.
een gedeelde 3e plaats. Hoewel RapidiB en W verlenen als regel slechts woonvergunning
ty en Heemskerk met 2 wedstrijdpunvoor deze woning aan:
ten méér aan de leiding gaan is het nog
alleenstaanden.
niet gezegd, dat deze beide verenigingen de lakens zullen gaan uitdelen.
Ook het damesteam van Unicum bezet
2. da eengezinswoning
in de 2e klas de 3e plaats. Prowano uit
A. J. v. d. MOOLENSTRAATW
Haarlem en Fusia uit IJmuiden zijn
Huurprijs / 196,70 per maand.
Bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers - douche.
hier met 9 en 8 wedstrijdpunten duideB en W verlenen als regel slechts woonvergunning
Jijk beter. De jeugdspelers moeten op
voor deze woning aan:
dit moment met een 4e plaats genoegen
a. Jonge gezinnen met tenminste 1 kind
nemen en daarbij GTTC uit Haarlem,
b. onvolledige gezinnen met tenminste 2 kinderen.
HBC uit Heemstede en Heemskerk
voor laten gaan.

Vergadering
Zeeschuimers
ZANDVOORT - A.s. dinsdag 17
maart houden ,,De Zeeschuimers" hun
algemene ledenvergadering. Alle leden
worden door het bestuur uitgenodigd
tot bijwoning van de vergadering 'in
Hotel Keur aan de Zeestraat. Aanvang
20.00 uur.

Grote kans op promotie voor
tafeltennisteam SC Unicum

3. flatwoning voor alleenstaande
LORENTZSTRAAT 573
Huurprijs f 432,85 per maand.
Bestaande uit: woonkamer - 1 slaapkamer - douche blokker. • lift - berging.
B en W verlenen als regel slechts woonvergunning
voor deze woning aan:
alleenstaanden.
4. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 104
Huurprijs f 559,90 per maand.
Bestaande uit: woonkamer • 3 slaapkamers - douche blokver. -lift-berging.
. B en W verlenen als regel slechts woonvergunning voor
deze woning aan:
2-persoons huishoudens - gezinnen.

Integratie gehandicapten
Eigenlijk is het niet juist te spreken van
,,integratie gehandicapten" als we het
over de tafeltennisvereniging SC Unicum hebben. Want juist de gehandicapte spotvereniging SC Unicum heeft
haar poorten wijd open gezet voor
integratie van valide sportmensen.
Daarom ook zijn zoveel valide sportmensen lid geworden van deze „invalide sport-opzet". En elke maand meiden zich weer enthousiaste „tafeltenniskampioenen in de dop" aan.
De Nederlandse Invaliden Sportbond
(NIS) organiseert vele toernooien voor

uitsluitend gehandicapten, de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) doet
dit in hoofdzaak voor niet-invaliden,
waarbij een jaarlijkse kompetitie eigenlijk de hoofdzaak is. SC Unicum
streeft ernaar om ook invalide tafeltennissers te integreren in de NTTBkompetttie zodat ook zij, met hun
beperkingen, kunnen bewijzen dat er
in de sport eigenlijk geen grenzen
bestaan.
Uitslagen:.
Ie team H: 3e plaats: D. Hoppe, 15
wedstr. gesp., 13 gew., 86 %; J. Tump
15-7-46; J. Hupkens 15-3-20.
2e-team H: J. Peek 12-12-100; R.
Braakhuis 12-12-100; D. ter Heijden

6-6-100; H. de Jong 6-4-66, Ie plaats.
3e team: 4e plaats: R. Schuiten 15-1173; C. Stam 15-8-53; W. Goos 12-5-41.
4e team: 4e plaats: A. de Goede 9-5-55;
A. Endema 9-3-33 J. Bolt 9-3-33.
5e team: 6e plaats: E. de Ruig 15-0-0;
A. Hage 15-5-33; P. v.d. Berg 15-2-13.
Ie Damesteam: 3e plaats: N. Doing
15-11-73; M. Doing 15-11-73; T. v.d.
Burch 15-3-20.
Ie Jeugdteam: 4e plaats: R. Deesker
15-8-53; U. Piet 15-8-53; J. Gansner
15-3-20.
Dinsdag 10 maart a.s. spelen het 2e en
3e team tegen Prowano en Rapidity hun
thuiswedstrijden in de tafeltenniszaal in
Nieuw Unicum, Zandvoort.

De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zandvoort. De inschrijving
dient schriftelijk vóór dinsdag 10 maart 1981 om 19.00
uur te geschieden aan het kantoor van de vereniging
onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en de
geboortedatum.
Inschrijvingen die later binnenkomen worden terzijde
gelegd.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdag 12 maart 1981 om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

ZANDVOORT - In de watcrpolo-kompetitlewedstrijd tegen WZ & PZ in het
zwembad van Z.O. Beemster bij Purmerend toonde het Jeugdteam van de
Zeeschuimers veel karakter en wisten
een opgelopen achterstand van 5-0 af te
sluiten in een winstpartij van 6-5. Een
betekenisvolle. overwinning waaruit
blijkt dat dit Jeugdteam van Zandvoort
in het verwarmde water het hoofd koel
houdt en over een uitstekende konditie
beschikt. Want waterpolo is vermoeiend
en vraagt veel van het uithoudingsvcrmogen.

In de eerste spelperiode lukte het niet
allemaal zo goed. De verdediging ramrrtelde en de aansluiting met de spitsspelers liet duidelijk te wensen over.
En zelfs het goed rondspelen van de bal
mislukte keer op keer waardoor de
tegenstanders zonder veel problemen
de Zandvoortse doelman John van de
Belt konden verrassen. Bij een spelerswisseling vergiste Andy zich en dook
het water in, terwijl nog zeven Zeeschuimers aan de wedstrijd deelnamen.
De scheidsrechter konstateerde l man
teveel en bestrafte dat met een straf-

• Groenteplanten met kluit

• Groente- en Woenuaden
• Zaaigrond
• Jiffypots
• Bestrijdings- en
bemestingsmiddelen
• Tuinbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.

ZANDVOORT - Een met vijf invallers
spelend Zandvoort '75 verrichtte zaterdag jl. een uitstekende prestatie door de
uitwedstrijd tegen DSC '74 met een 4-1
zege af te sluiten. Door deze overwinning en de nederlaag van concurrent
Kinheim is de positie van de Zandvoorters nog meer verbeterd. Met vijf punten voorsprong en nog vier wedstrijden
te gaan kan het bijna niet meer fout
gaan.
Beide teams gingen, gezien de toestand
van het veld voorzichtig van start.
Nadat eerst de spits van DSC '74 de bal
hard had naastgeschoten, kwam Zandvoort '75 reeds na vijf minuten op 0-1.
Een vrije trap van Raymond Keuning
werd door Gerard Nijkamp verlengd
en daarna door Martin Ments verzilverd. Kort hierop ging Menks door de
verdedjging heen maar een Haarlemse
achterspeler bracht redding. Zandvoort
'75 kwam hierna goed weg toen een
DSC '74 speler voor open doel laaide,
terwijl Joop Koops na een vrije trap
van verre de bal. bekwaam wist te
stoppen. Wederom moest een Haarlemse achterhoede-speler op de doellijn redden na een kopbal van Nijkamp. De Zandvoorters hielden het
initiatief T* •***n h-irn*» jn^pt v>r> VqiH-

noordijk kon de doelman nog juist'
keren. Een prima voorzet van Arjan de.'
Boer werd door Ruud v.d. Putten.
ingeschoten wat 0-2 betekende. Kort
hierop bracht wederom v.d. Putten dj?
stand op 0-3 na aangeven van Wim v.
Straten. Ook de andere invallers Bart
Koops en Frank Nijman konden het
spel goed volgen.
Een kwartier na rust bracht Nijkamp
met een prima kopstoot de stand op
0-4. Toen pab ging DSC '74 er echt iets
aan doen en kwam met een offensief,
waarbij Sjaak de Vries de achterstand
kon verkleinen. Joop Koops kon hierna
nog juist het leer voor de spits weggraÖbelen, zodat DSC '74 niet dichterbij
kon komen.
f
Nadat wederom Zaadnoordijk een hafde inzet net naast zag gaan moest deze
speler zich even hierna laten vervangen
door de jeugdige André van Marie. In
de slotfase kregen achtereenvolgens
Menks, Bait Koops en v.d. Putten nog'
enkele kansen, maar de stand bleef
ongewijzigd.
'^
De stand: Zandvoort '75 16-27, Half-'
weg 16-22, Kinheim 16-22, SVB 16-19?
DSC '74 15-17, KIC 16-16, RHC 17-13,
Bloemendaal 15-12, SV1J 14-9, Terrasvogels 15-7, Velsen 14-6.
;

Ongelukkig verlies Medina

Horig Kong laat
punt liggen
ZANDVOORT - De Zandvoortse zaalvoetbalteams zijn de afgelopen week
niet erg succesvol geweest. Slechts SC
Hong Kong wist een gelijkspel te behalen tegen Umond, 4-4. In de hoofdklasse leed Nihot een kleine 4-5 nederlaag
tegen Wilms Floet. Medina Carpets zat
het in de wedstrijd tegen VVoonlrio niet
mee en ging ruim ten onder, 6-14.

van Ruud van der Putten tegen paal en
lat. Nadat Wilms Floet de leiding had
genomen zorgden Gerard Nijkamp en
Rob Gansner dat Nihot aan de goede
kant van de score kwam. Wilms Floet
maakte vlak voor rust gelijk en ginjg
direkt na de doelwisseling in het offensief en bouwde verder uit naar 2-5.
De Zandvoortse formatie zag het nóg
best zitten en gooide alles op de aanval.
Via doelpunten van Rob Gansner en
Hong Kong
Ruud v.d. Putten kwamen de badgasSC Hong Kong kon het goede spel van ten terug tot 4-5. De nog te spelen tijd
de laatste weken in de wedstrijd tegen was echter te kort voor het forceren
IJmond niet waarmaken. Van beide van de verdiende gelijkmaker.
',
zijden werd er rommelig en slecht
gespeeld, terwijl de arbitrage ook veel Medina Carpets
te wensen overliet. De Zandvoorters
namen wel een 2-0 voorsprong door In een zeer sportieve wedstrijd leed
doelpunten van Marcel Schoorl en Medina Carpets een ruime 14-6 nedefChris Jongbloed, maar nog voor de rust laag tegen Woontrio. Medina speelde
wist Umond op gelijke hoogte te ko- een zeer ongelukkige wedstrijd. Bij de
men, 2-2.
stand 1-1 moest Rob Buchel, na een
Na de pauze werd de stemming in het botsing, met een hoofdwond het veld
veld er niet beter op. Nadat Hong verlaten. Onder de indruk van dit
Kong wederom een voorsprong (4-2) ongeval en mede door het wegzenden,
had genomen, door doelpunten van voor enige strafminuten, van twee
Pieter Keur en Marcel Schoorl, kwam Zandvoortse spelers, liep Woontrio uit
een aanvallend Umond terug tot 4-4. tot 9-1. Het enige Zandvoortse doelDieptepunt in deze strijd was het wég- punt kwam op naam van Hanno Lanszenden van de spelers Pieter Keur en dorp, die een schitterende combinatie
Heerink van Umond. Ondanks dit punt afrondde. Hij bracht de stand toen op
verlies blijft Hong Kong leider in de 1-1.
interregionale klasse.
Na de rust bouwde een zeer sportief
spelend Woontrio de stand op tot 1-12.
Nihot
Medina Carpets bleef ondanks de grote
Een voor lijfsbehoud strijdend Nihot achterstand goed partij geven en mét
verloor, zoals zo vaak deze competitie, enige fraaie doelpunten werd de stand
met miniem verschil. Beide ploegen een beter aanzien gegeven. Louis v.d.
speelden op de aanval wat een aantrek- Mije, Fred Keur, en de schotvaardigér
kelijk geheel te zien gaf. Nihot had in Hanno Lansdorp (3 maal), bepaalden
deze periode weinig geluk met schoten uiteindelijk de-stand op 14-6.

Karakter bezorgt waterpolo
Zeeschuimers overwinning

5. da garage
KEEROMSTRAATBSa
Huurprijs f 47,10 per maand.
Voor deze garage hebben de huurders van de woningen
Keesomstraat nrs. 273 t/m 395 voorrang bij inschrijving.
Bij het tekenen van het huurcontract voor de garage
dien't de nieuwe huurder(ster) zijn/haar rijbewijs en de
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel l,
II en III te tonen.
De toewijzing van deze woningen en garage geschiedt
op het lidmaatschapnummer van de vereniging. Het
bestuur verstrekt voor de woningen een bereidverklaririg.

Riante positie
voor Zandvoort 75

Het waterpolo-team van De Zeeschuimers, bestaande uit: Rudi en
Fernando Heeroma, Jan-Willem Luiten, Arno Westhoven, Antoine Flori,
Robert Arens, John van de Belt, Kees en Anton van Duin en Jaco Diemeer.

worp. Tegen de knalharde en zuivere
strafworp van 4 meter afstand van de
doellijn was ook John van de Belt niet
opgewassen en kon de bal uit het net
vissen, Zo moesten de Zeeschuimers
de eerste periode afsluiten met een
verpletterende 5-0 achterstand.
In de pauze wist Je jeugdcoach, de
heer Luiten, zijn spelers duidelijk weer
te motiveren, Kees van Duin en Fernando Heeroma werden als spitsspelers
ingedeeld. Robert Arens als schakel
tussen voor- en achterhoede en Jan
Willem Luiten als laatste man. En in de
2e periode wisten de Zeeschuimers de
tegenstanders goed in te pakken. Jan
Willem Luiten bleek een waardevolle
laatste man, die vele kansrijpe mogelijkheden van de WZ & PC'ers in de
kiem smoorde en via Anton van Duin,
Rudi Heeroma, Jaco Diemeer en Hans
de spitsspelers voedde. Ook het uithoudmgsvermogen van de Zeeschuimers
bleek siu duidelijk. Robert Arens en
Fernando Heeroma konden nu met
luide aanmoedigingen van het Zeeschuimers-publiek tot 5-5 scoren. In de
laatste spelmomenten zwom Robert
Arens zich prachtig vrij en kreeg via
goed rondspelen van Anton van Duin
en Rudi Heeroma een bal op maat en
wist met een krachtig schot de eindstand op 6-5 te brengen en daarmee de
volle winst binnen te halen.
De wekelijkse trainingen o.l.v. Care)
Kras in Zwembad de Duinpan beginnen nu duidelijk vruchten af te werpen.
Steeds meer is dit Jeugdteam, dat ook
al eens een jeugdtoernooi in Lelystad
overtuigend won, in staat de Zandvoortse kleuren met verve te verdedi-

gen. Jammer is het, dat de oudste
spelers John van de Belt, Roy Warmerdam en Kees. van Duin in september
het Jeugdteam vanwege hun leeftijd
niet meer kunnen steunen en ingedeeld
worden in de seniorenklasse. Daarom
zijn nieuwe jeugdwatcrpololeden bij de
Zeeschuimers van harte welkom.
(A (tverteniii'i)

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG -KONG
Haltestr. 69 hcxk Zeestr.
ZandvooM tel 02507-17897
SPECIALE AANBIEDING:

Chinese rijstfaf ei
(voor 2 pcrbonen)
• 1 (los wijn • groentesoep • hoe lou
yoek • babi pangang speciaal •
osjohasj tjap tjoy • kip mal cashow
noten « kollie ot i)S.
lalt in)

f

Tf Öjr"

AFHALEN:

Babi pangang
speciaal
(mager varkensvlees met taugé
in pikante saus)

i, geopend

T

l U/"
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wat ik zocht op de Grote Krocht

Laat bloemen uw tolk zijn
en AART VEER uw groenteman

::

ï l . r - I Ï - . ' * v". •£'''>.' V *

EIKEN LEKTUUR-

Het Kastenhuis,
'
-ittiéf ödh D2S07ii77Sf;

Exclusief in Zandvoort
De merken:
LA COSTE - PRINGLE OF SCOTLAND LADY-ARROW-LADY-MANHATTANPRÊT A PORTER - GLEN-AVON -TONI-S
INAROCHE-ZAZA

HtlMKK*-STOMEM.|**SI*

Azeanette

, Grote Krocht 23,
Zandvoort

(kleur echt) 5 jaar
garantie. In iedere
gewenste maat

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
teletoon.02507-17751

Nog enkeleplaatsen
v.a. 15 maart

CHOTC KAOCHT 2t ZAMDVOOftT
Til 0250» M74

Playa de Mallorca
575,11 dagen»

Vri/cfag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507 • 17878.

625,-

15 dagen

'•*W V1»

Rijwielhandel BOS
vooro.a.

Taxi Centrale

's morgans gebracht. '• middags al «hoon

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Grolc Krocht 18, Zandvoort
Telefoon 02507-12600/17588

JANNEN-KANARIES
POPPEN-KANARIES

zonnegordijnen

'üftn: ytnmMtndtg 13.00 uuMOl

/i&atomet
H ET ENIGE ECHTE TROUWBEDRUtkunnen u bieden:
De bekende uitte Mcrcedcssen
Mercedes Old-timcr 1935 type 320
Trouwkoetscn bespannen me! 2 ot' 4
paarden
Ook in combinatie mogelijk

Nu weer tijd voor

Motobecane, Kyoso en dhr
kindemjwielen. Tevens
KlS-sleutekervice en

TROPISCHE VISSEN
en PLANTEN

Grote Krocht 27, telefoon 12954

Hang- en
legkast

bloemen
uw tolk zijn...

'erica'
GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT.

'T LUIFELTJE

rijwielverhuur

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Aiies voorhandwerken vindt U-M/

•

172x50x97 "•" > '
in 9 dessins

GROTE KROCHT26, ZANDVOORT

J»
Boek en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Uw adres voor:
BOEKEN

159,-

TIJDSCHRIFTEN

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

De Krocht

Dik matras

STRIPBOEKEN
KANTOOR-

GOED-ZIEN is ons kenmerk!

ARTIKELEN

Optiek Slinger

15 cm, 80x190 cm

139,Ook in grotere maten,

Het Kastenhuis

hebt u ooit
iets mooiers
voor ogen gehad?

ROOKWAREN
Grote Krocht 17
' 2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Grote Kroht25.
telefoon 02507-17751

Gedipt, opticien
Grote Krocht 20a, Zandvoort,
telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht
DIERENBESCHERMING
WIST U DAT

WIST U DAT

WIST U DAT

WIST U DAT

WIST U DAT

2 van de 3 jonge poesjes zwerfdieren
worden en dat vele honden in asiels
tevergeefs op een "tehuis" wachten en...
wij daarom aan elk lid aanbieden om voor
de helft van de kosten één van zijn huisdieren te laten castreren of steriliseren
als u zich daarvoor vóór 1 april a. s. aanmeldt via tel. 14561
u ook de nestjes van honden en poezen,
mits binnen 24 uur na de geboorte gebracht, gratis kunt laten inslapen bij
dierenarts Mevr. Dekker-Lukkassen of
het Kennemer Dierentehuis
u zich via tel. 15862 kunt opgeven voor
bemiddeling in het uitwisselen van
vakantie-logeeradressen voor uw huisdiercn
wij behoefte hebben aan mensen die ons
bij ons werk willen helpen en dat u hierover informatie kunt verkrijgen via
telefoon 14561

VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER
DIEREN
secr. Dr. J. P. Thysseweg 13 te Zandvoort

Aangeboden:

tropisch
aquarium
60x35x35, compleet
met verlichting, vis. sen en pomp, thermostaat, planten etc.
noo.-.
E. Schaap,
Corn. v. d. Werffstraat 18, tel. na
19.00 uur: 15142.

KAMER
GEZOCHT
IN
ZANDVOORT
vooreen persoon,
Brieven onder nr. Z 503
bur. v. d. blad.

TE HUUR GEVRAAGD
voor permanent in
Zandvoort:
flat, etage of zomerhuis
voor 1 persoon.
Tel. 023 -24 59 71

Werkster .
gevraagd voorde vrijdagmorgen!
Telefoon 02507-15400
na 19.00 uur.

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol
Beh. ook voor verzorgings/bejaardentehuizen. Beh. opafspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.
Telefoon
02507-13871

PEDICURE/
MANICURE-SALON
Mevr.
G. Hamminga

bij

Drogisterij - Parfumerie
BOUWMAN
Oranjestraat?
tel.02507-1 2327
Behandeing volgens
afspraak.

TE HUUR GEVRAAGD
voor ca. 1 jaar

TE HUUR GEZOCHT
door echtpaar zonder kinderen ,
voor de maanden mei t/m augustus

GEMEUBILEERDE

FLAT of
HUIS
Telefoon tussen
13.00-16.00 uur
020-Z36335.

Piano gevraagd voor
vereniging,

woonruimte

Tel. 020-265611,
na 19.00 uur
02507-17462.

appartement of iets dergelijks,
liefst aan zee.
Inl.: telefoon 020-193879.

T (kinder)WINKELTJE

is weer open
met een nieuwe
kollektie en in een
nieuwe sfeer.
't KINDER WINKEL TJE
Buureweg 1 - Zandvoort
Tel. 16580.

Komt u gauw
kijken

? PORQUE ?
ZANDVOORT
Kerkstraat 18 - Tel. 02507 -1 27 28

Livemusic"

i van lentopel
zandvoort
Kam.

Onnesstraat 15,

2041

CB Zandvoort.

Tel: 02507-'T 53 46.

kan dat nog in deze tijd?
Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om

erg gezellige
concerten op

zondagmiddag
te organiseren.
Wekelijks NIEUWE artiesten.
Hartelijk welkom!

Aanvang 15.00 uur.
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AFSCHEID VAN EEN POLITIEMAN

Een vervroegd vertrek heeft ook voordelen"

*; • *r*^ • WS
V ! ^ipfi^liSS^^^^^^^Rp

w.'- V '-L''^^I^P^^^^É^^^

ZANDVOORT • Vrijdagmiddag 6 maart neemt Jaap Methorst (53) afscheid van

het Korps gemeentepolitie te Zandvoort, én afscheid van het Korps reserve
gemeentepolitie, waar hu sinds 1961 deel van uitmaakt, warvan de laatste tien jaar
als commandant.
Een afscheid dat eerder komt dan deze politieman had venvacht, (omdat artsen dat
verstandiger vinden), aan de andere kant toch ook later, omdat men enkele jaren
geleden aannam dat Jaap Methorst na een zware operatie niet meer op zijn oude
plaats zou terugkeren.
Een plaats die hij met moeite verlaat, maar toch?
„Het heeft ook voordelen, dat vroege vertrek. Ik kan nu dingen gaan doen, waar ik
eindelijk de tijd voor zal krijgen en dat is toch een kant van de zaak die bijzonder
plezierig is", zegt hij thuis, in zijn overvolle werkkamer.
stratie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een speciaal vak in verband
met de automatisering, (comptabiliteit
afdrachten van boetes, wegsleepregelingen etc.) Kortom, de administratie is
uitgegroeid tot een rijstebrij berg van
papier die door de politieman moet
worden ingvuld)
Jaap Methprst.-met een brede belangstelling voor het „recht" studeerde in
zijn vrije tijd en behaalde het M.O
staatsrecht. Hierbij komt de politiewetcnschap aan de orde. Om politiemensen een betere opleiding te kunnen
geven besloot hij tezamen met een
Jeugd
tweetal collega's .Sluimer uit Hilver,,De laatste jaren van de bezetting sum en Lenseling uit Woensdrecht, tot
waren zowel mijn vader, mijn oudere het semenstellen van een cursus, spebroer en ik ondergedoken. Mijn vader ciaal bestemd voor de opleiding van
omdat hij zijn congé gekregen had, hij
was in 'de ogen van de bezetter niet
rnjeer „betrouwbaar", en met een lichte
spot vervolgend „dat klopte ook wel
want de oude heer zat bij de onder- Afscheidreceptie van de eom
grondse. Mijn broer en ik waren onder- mandant van het korps reserve
gedoken in verband met de Arbeitsein- politie wordt gehouden in het
si(tz. Wij hadden een prachtige vlucht- gemeenschapshuls aan de Louis
gang onder de grond"
Davidsstraat op vrijdagmiddag 6
Het blijkt dat zijn moeder vlak voor de maart van 16.00 • 18.00 uur.
bevrijding overleed, en vader Methorst
na de bevrijding werd benoemd tot
korpschef van politie te Woerden.
politie-administrateur.
Omdat Jaap zijn HBS-dipIoma net had Deze cursus is nu erkend door het
gfhaald, verdween hij in militaire I.B.W. (Instituut Bestuurs Wetendienst met de bedoeling zo snel moge- schappen uit Den Haag). Wat méér is,
lijk naar het voormalige Nederlands deze cursus is opgenomen in het lesIndië te vertrekken. „Mijn vader stak rooster van ambtenaren en politiemendaar echter een stokje voor. Hij vond sen, want ook het C.I.V.O.B. (Cenmij met mijn amper negentien jaar veel traal Instituut voor Opleiding tot Bete jong voor Indië en prutste mij bij de stuursambtenaar) heeft deze cursus erpolitie-administratie in Woerden. In kend. „Ja, daar ben ik wel trots op, dat
het voorjaar van '48 solliciteerde ik bij mag je gerust schrijven, want nu krijVan Fenema, oorspronkelijk wilde ik gen politiemensen tenminste een goede
bij de aktieve dienst, maar er was een opleiding. In mijn tijd moest je zelf
gaatje bij de administratie en daar ben Pionieren, en dat viel om de duivel niet
ik dus begonnen. In het oude Raadhuis mee."
ôhder de trap, daar' kon precies een
schrijfmachine staan. Destijds experi- Reserve politie
njenteerden ze met de fontein voor het
raadhuis. Een doffe ellende, want er De functie bij het korps reservepolitje
was meer water in het raadhuis dan is door Jaap Methorst met zijn gewone
ervoor en regelmatig stond de hele enthousiasme aanvaard. „Het was voor
zaak blank" vertelt hij grinnikend. Hij mij een heel andere kant van het
vjrhuisde mee, eerst naar de Oranje- politiewerk. Ik werd nu ook in het
Straat, en later naar het tegenwoordige sterke pak gehesen en kreeg te maken
rjureau van de politie aan de Hogewëg. met de aktieve dienst. Ik ben blij dat ik
dat destijds heb gedaan. Toch is er voor
mijn gevoel een verschil. Het publiek
Opleidingen
waar je als reservist mee te maken
Êlet blijkt dat er vópp'r de jaren 1968 krijgt, is toch anders dan het publiek
geen speciale opleiding was voor admi- van de gewone politieman. Neem bijnjstrateur bij de politie, (deze admini- voorbeeld de evenementen op het cir-

Een nare toestand

Een geboren en getogen Hagenaar, die
nu al ruim drieëndertig jaar in Zandvciort woont, en zich'daar uitstekend
th,Uis voelt. Eigenlijk heeft hij zijn
geboorteplaats vergeten, want de affiniteit tussen de Zandvoortse bevolking
en Methorst is bijzonder groot.
Dèt hij bij de politie zou gaan, stond
n£et bij voorbaat vast, zijn vader was
brigadier bij de Haagse politie, en
terugblikkend vindt hij het toch niet zo
vreemd dat zowel zijn beide broers als
hij bij de politie zijn beland.

Receptie

Programma Koninginnedag
nu al bekend
ZANDVOORT - Het Comité
Viering Nationale Feestdagen in
^andvoort heeft op een recent
gehouden vergadering het programma voor Koninginnedag
(30 april) in grote lijnen kunnen
vaststellen.
Dat programma begint al "s morgens
«Jm 9.00 uur met een concert van de
Zandvoortse Muziekkapel bij de watertoren.
Het gezelschap zal later op de ochtend
nogmaals optreden en wel op het Raad-

huisplein waar dan al de officiële opening van de Koninginnedagfestiviteiten
heeft plaatsgehad.
Die waren dan begonnen met het
hijsen van vlaggen door padvinders en
het spelen van het Wilhelmus door het
Muziekkorps Fortissimo uit Den Haag.
Vervolgens zal dat korps naar de bejaardenhuizen in Zandvoort marcheren.
In de ochtend is onder meer een
rommelmarkt en kinderspelen op het
Kerkplein en de Grote Krocht, vanaf
10.00 uur. Het bejaardencentrum Het
Huis in de Duinen zal ook dit keer

Voor Jaap Methorst geen bureau meer op het
politiebureau, het
bureau in zijn
werkkamer
zal
ongetwijfeld
meer zijn terrein
worden.

cuit, het publiek komt gerichter en
gedraagt zich meer gedisciplineerd.
Ernstige zaken heb ik gelukkig niet
meegemaakt.
Methorst was commandant van de reservepolitie, toen de inmiddels beruchte klap van 'coureur Chapman viel.
„Dat heeft in de internationale pers
wel beroering gewekt. Iedereen moet
zich nu eenmaal aan de regels houden,
maar Chapman dacht dat hij. onder of
boven de wet viel. Toen hij door één
van mijn mensen in zijn kuif werd
gepakt, dacht hij een klap te kunnen
uitdelen. Wij wilden er geen prestigekwestie van maken, maar een klap is
een klap, en als je handelt uit veiligheidsoogpunt, is het waanzin dat je
daarvoor een klap zult ontvangen. Op
dat punt moet je reëel zijn. De politie
wordt getraind op zelfbeheersing, en
als je nagaat hoe men tegenwoordig op
politie-optreden kan reageren, dan valt
het nog alles mee. Een paar jaar
geleden was het publiek meer aanspreekbaar, tegenwoordig is het gedrag
van het publiek veel aggressiever en het
valt zeker voor de politieman niet mee
om beheerst op te treden. Ik vind het
gedrag van de politieman in het algemeen erg meevallen. Er zijn ook voorbeelden te noemen dat een politieman
fout is, en deze wordt dan bestraft,
maar over het algemeen ben ik wel
trots op de zelfbeheersing die veel
politiemensen in aktieve dienst tonen",
aldus Methorst.

jong voor de leeuwen gegooid. Ik vind
het noodzakelijk dat de politie-opleiding wordt herzien. Vroeger was de
aanlooptijd voor een agent veel groter,
nu moet hij vaak te jong alleen op pad.
-De opleiding zou nog meer op de
praktijk gericht moeten zijn."
Methorst is het zeker niet eens met de
stelling dat de politie van de burger is
afgegrpeid.
„Dat is overdreven", aldus Methorst.
„Ik ben het eens de vroegere hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie die zegt dat het niet zo nodig is dat
de politieman bij de burger op schoot
moet zitten. Ik ben mét hem van
mening dat het wederzijdse begrip voor
elkaar ontbreeJa. Daarom wordt gezegd dat de afstand te groot is, maar
dat wil ik ontkennen."
In het leven van Jaap Methorst heeft de
sport altijd een grote plaats ingenomen. Dat hij bij de Olympische Spelen
van 1972 was aangewezen als begeleider van de judoka's heeft hij als bijzonder ervaren. ,,Ik was chef d'Equipe van
de kleinste afdeling. Wij waren met ons
vieren Ruska, Bosman, Gieteling en ik.
Wij hebben met de kleinste groep de
meeste medailles behaald, twee gouden
medailles voor Ruska, één in de zwaargewicht klasse en één voor alle categoriën. Wat nog meer indruk heeft ge- maakt, ik mag wel zeggen een onuitwisbare, is het beeld van de Israëlische
spprtlieden in de helikopter. Wij zaten
er op nog geen honderd meter vanaf. Ik
heb het toeif aan de sportlteden overgelaten of ze wilden vertrekken of doorVeranderingen
gaan. Ruska wilde doorgaan. Hadden
De maatschappij verandert, maar ook ze besloten naar aanleiding van de
de politieman. „Voor mijn gevoel gebeurtenissen te stoppen, dan had ik
wordt een politieman tegenwoordig te daar persoonlijk geen problemen mee

gehad." Zijn functies in het Zandvoortse sportleven zal hij voorlopig blijven
bekleden. ,,Ik heb daar nog eens over
nagedacht, maar er zijn nog zoveel
dingen die belangrijk zijn die ik nu kan
gaan doen op vrijwillige basis. Ik kan
nu zelf een rem bepalen. Ik ben ook
nog in de opleiding bezig en geef les
aan de opleidingschool en kadercursussen voor brigadier in Haarlem".
Naast de sport speelt ook de politiek,
en speciaal de plaatselijke, een voorname rol, in het leven van deze oudpolitieman. „Ik ben nu acht jaar lid van
de VVD. Het zou natuurlijk wel aanbeveling verdienen als je de theorie van
de politiek in praktijk kunt brengen als
raadslid. Aan de andere kant is het
raadslidmaatschap geen hobby. Als
raadslid van een kleine gemeente vergt
het toch zeker zo'n vijftig uur per
maand als je het goed wil doen. Ik
vraag mij af, of je dat moet gaan doen,
want voor andere dingen, die ik toch
ook zo graag nog wil, blijft automatisch
weinig tijd over. Mits men daar behoefte aan heeft, dan wil ik dit wel overwegen voor 1982. Ik heb nu een aantal
jaren gekregen om te doen wat ik
belangrijk vind; het raadlidmaatschap
blijft dus een open vraag."
Na 6 maart is één ding zeker. Al heeft
Jaap Methorst zijn pet dan aan de
wilgen moeten hangen, in de Zandroortse gemeenschap zal men hem nog
vele malen tegenkomen, omdat hij met
zijn gewone enthousiasme niet te stuiten
zal zijn, wanneer iets zijn interesse heeft
gewekt, of dit nu op maatschappelijk,
sportief of politiek vlak is, tegenkomen
zal men hem, dat is zeker.

Leden commissie ruimtelijke
ordening vergaderen 10 maart

openstaan voor kleuters en bejaarden
en daarbij zal het poppentheater Merlijn uit Haarlem een drietal voorstellingen geven. In de namiddag is een show
van antieke fietsen met berijders in
ouderwetse kleding. Er is ringsteken op
de Grote Krocht en een zeepkistenrace. Natuurlijk ontbreekt de estafette
ZANDVOORT - De raadscommissie
niet.
Voor deze evenementen kan men zich voor algemene zaken en ruimtelijke
nu al opgeven bij de heer J.H. Oohk, ordening, houdt op dindsdag 10 maart
Grote Krocht 20, telefoon 13203 of in het gemeentehuis van Zandvoort een
vergadering, aanvang 20.00
12560. Na de estafette wordt nog een openbare
uur.
taptoe gehouden.
Voor de 'grote' jeugd zal in een feest- Voor deze vergadering vermeldt de
tent, die komt te staan op het terrein agenda onder meer: de aanschaf van 42
van het voormalige 'Sterre der Zee' een nieuwe alarmontvangers voor de
disco en lichtshow worden gehouden. brandweer, ter vervanging van de oude
Het Koninginnedagprogramma ver- ontvangers die ouderdomsverschijnsemeldt voorts nog een voetbaltoernooi, len vertonen en die ook niet geschikt
en wat de rommelmarkt betreft kan zijn voor het systeem van de nieuwe
men zich opgeven bij mevrouw Beuks- alarmcentrale van de Regionale BrandKeesing. Van Galenstraat 9, tel. 14951 weer Kennemerland.
Burgemeester en wethouders van
tussen 17.00 en 19.00 uur.
Zandvoort willen voor deze aanschaf
een krediet van ƒ71.000,- beschïkbaar stellen.
Een ander punt op de agenda is het
toewijzen van de kermis op het terrein
aan de kop van de Van Lennepweg.
Verder zal gepraat worden over bouwprojecten zoals het gereedmaken van
bestemmingsplannen voor de terreinen
Julianaschool en Klimopschool, een
woningproject aan de Swaluëstraat en
eventuele bebouwing van de parkeerterreinen bij de watertoren en op het
Ir. Friedhoffplein.
Voorts wordt over de naamgeving gesproken van de watertoren waarvoor

de Zandvoortse schaakclub een verzoek indiende om aan deze toren de
naam van Prof. dr. Max Euwe te
verbinden en over het circuit dat op
verzoek van de heer Van Erp op de
agenda is geplaatst.

Gevonden voorwerpen
ZANDVOORT - Bij de politie van
Zandvoort werden in de maand februari de navolgende gevonden voorwerpen
gebracht: Blauw ski-jack; gele tas met
een kledingstuk; gouden armband;
zwart damestasje met toiletartikelen;
roodkleurig oplaad-apparaat voor
gehoorapparaat; drie damesfietsen; l
jongensfiets. Inlichtingen over de gevonden voorwerpen kan men verkrijgen bij het politiebureau Hogewëg 37,
tel. 13043. ledere tweede en vierde
woensdag van de maand zijn er bij de
politie kijkdagen voor gevonden fietsen, tussen 14.00 en 15.00 uur.
1
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(Advertenties)

TRESLONGHAL

.ZANDVOORT • Een ongebruikelijk beeld, een hond die zestien jongen groot brengt. Moeder en pleegmoeder
.tegelijk is de Zandvoortse herdershond Lara. Nog maar nauwelijks zijn haar eigen negen jongen groot genoeg om
het zonder de moedermelk te kunnen stellen, of Lara heeft de zorg op zich genomen voor zeven Afghanen. De
: moeder van de Afghaanse pups stierf kort na de geboorte. Dierenarts A.C. Dekker informeerde vrijdag bij de
eigenaar van Lara, J.M. Fransen, of deze zijn herder voor het zogan van de moederloos geworden Afhganen wilde
afstaan. De heer Fransen stemde toe, zodat Lara, de enige hond in de omgeving die daarvoor ir> aanmerking
•kwam, de pups kon zogen. De Afghanen, die na hun geboorte nog niets hadden gedronken, accepteerden hun
.pleegmoeder onmiddellijk. Het is vrij uniek dat een hond kort na het zogen van haar eigen jongen een ander nest
Aanvaardt. Lara heeft zich echter zonder morren bij haar zware taak neergelegd, zoals op de foto van Europress
Nieuw Vennep zichtbaar is.

:••'•'

Dorpsstraat 8, Aalsmeer, ._ •
•'•.' '•'':•ƒtelefoon"1*'
;".'•*.

Van verschillende kanten is mij
gevraagd wat er nu eigenlijk gebcuren gaat mei de panden op hei
Stalionsplein. (theater Monopole
en omgeving) panden, die voorbestemd zijn om te worden gesloopt,
ik moet u eerlijk zeggen, dat ik er
niets meer van begrijp. De wildMe
geruchten hebben er reeds de ronde
over gedaan, maar er gebeur! niets.
Ja toch: Publieke werken heefi onlangs Monopole keurig netjes dichigetimmerd mei ruwe vurenhouten
planken en een paar kwasten witte
verf op de voorgevel gesmeerd;
daarbij is het gebleven. Ik moest
onwilligkeurig denken aan het oude
Bijbelwoord over het witgepleistenJ
graf. van binnen vot verrotting.
Maar intussen zitten we rnaar met
deze nare toestand. In elke gemeenle in ons land weet men niet, wal
men doen moei om de entree tot de
gemeente zo leuk en aantrekkelijk
mogelijk te maken, maar in Zandvoort ziet men de noodzaak daarvan
blijkbaar nog steeds niet in. Kan de
gemeente hierover nu eens niet
opening van zaken geven? Speciaal
de komende junimaand zal ons Stationsplein extra in de belangstelling
komen te staan wegens het honderdjarig bestaan van de spoorweg,
een feit waaraan Zandvoort in belangrijke mate zijn opkomst als
badplaats te danken heeft gehad.

man, die zich volledig inzette voor
alles wat hij ondernam in het belang
van Zandvoort. Hij heeft in de
achter hem liggende jaren verscheidene malen de kans gehad, eiders in
ons land een functie te krijgen. Hij
heeft dat nooit gewild, omdat hij
mer har! en /iel aan Zandvoort
gebonden was. Hen fijn en prettig
mens treedt nu terug en alien die
hern kennen weten wal dii bovenal
voor hem, maar ook voor ons allen
betekent. Hij heeft het er erg zwaar
mee. Hoezeer zijn belangrijke werk
alom is en word! gewaardeerd. 7al
ongetwijfeld a.s. vrijilag wel blijken. Jaap, beste kerel, het ga je wel \
in de komende jaren!

Blijvende samenwerking.

Zoals velen uwer bekend zal zijn
heeft de heer N. Paap in januari ji.
zij» functie als bestuurslid van het
Oranjecomité neergelegd. Velen
heeft dit verbaasd en door velen is
hel ook betreurd, want de heer
Paap was een harde werker. Gelukkig is de samenwerking niet verbroken. Tot goed begrip vertelt de heer
Paap mij hierover het volgende:
„Ik kan mij met de werkwijze van
dit comité niet meer vinden. Ongetwijfeld ligt in deze zaak de oorzaak
bij mijzelf. Omdat er thans in Zandvoort de wildste geruchten gaan wil
ik u het volgende vertellen: ik zat in
het comité uit naam van de autosportvereniging Sandevoerde en ik
was in deze de tussenschakel tussen
beide instellingen, een taak, die ik
met volle overgave heb bekleed.
Dat ik mij nu heb teruggetrokken
wil niet zeggen dat de autosportvereniging Sandevoerde de samenwerking met het Oranjecomif heeft
verbroken. Integendeel!
In de bestuursvergadering van de
ASV Sandevoerde wordt in de
maand maart besproken wie mij zal
vervangen in het comité. Wanneer
Moeten we tegen die tijd niet netjes er een kandidaat komt, dan zal deze
voor de dag komen? Ik sprak men- aan het bestuur van het Oranjecosen die mij zeiden: „Laten ze die mité worden voorgesteld. Als plaatboel toch tegen de grond gooien en selijke autosportvereniging stellen
maak er een leuk aangelegd plant- wij de samenwerking met iedere
soen van. Alles is beter dan deze instantie in Zandvoort zeer op prijs.
puinhoop". Maar laten we aan de Wij organiseren in samenwerking
andere kant niet vergeten dat er aan
met het Oranjecomité de volgende
dit alles veel meer vastzit, waarvoor evenementen: 30april zeepkistenraoplossingen moeten worden gevon- ce voor de jeugd om 10.00 uur;
den. Dat daaraan gewerkt wordt
fietsenrally voor "de jeugd om 13.30
achter de schermen, daaraan twijfel
uur; autorally des avonds om 20.00
ik niet, maar kan er niet een beetje uur. En tenslotte op 2 mei touwspoed mee worden betracht in ver- trekken voor verenigingen, bedrijband met de urgentie van het geval? ven en politieke partijen des avonds
Ik heb er nog weer eens even de om 18.00 uur."
aandacht op willen vestigen want
Tot zover wat de heer Paap mij
het is een zaak, die door de burgerij mededeelde.
hoog wordt opgenomen. Dat ons
gemeentebestuur daarvan overtuigd
is, is voor mij een uitgemaakte
zaak. Maar waar de schoen eigenlijk wringt, is voor velen met mij
een raadsel. Ik ben nu werkelijk
benieuwd, wat hier op korte termijn
gebeuren gaat.

Veelzeggend afscheid
Vrijdag a.s. 6 maart is het dan
Sanverse prai-stamp.
zover. Dan zal na rijp beraad en
As jeloi van de week soms niet in de
gedegen overleg met de doktoren
gelegenheid
bint om veul te doen
de heer M.J. Methorst terugtreden
als commandant van het Gemeente- an't etc. (misschien heb je nog wel
lijk Reserve Politiekorps in onze een carnavalskater) dan heb ik hier
nog een leuk en lekker receppie
gemeente. Tevens zal hij dan zijn
werkzaamheden als chef van de \vaer niet veul an te doen valt. Het
afdeling administratie van de ge- is iets veur loie waive en allienig
mecntepolitie te Zandvoort beëin- staende manspersone. As je thois
digen. Des middags om halfdrie zal komt, begin je de ove an te machele
in het Raadhuis officieel afscheid ( dat's Duits!) Je maekt aerepelesvan hem worden genomen, waarna tamp niet zou! en geraspte muskaetin het Gemeenschapshuis een re- ntiot. Waeter tegelaik opzette tot 't
ceptie plaats vindt die om 4 uur kooki. Dan neem je prai. een kilo
as je met ze viere bint en. anders
begint.
maer wat je denkt nodig te nebbe.
De prai in dikke ringe snaie en met
'n bictje zout blaiisere. as je niet
wee!, wat da is, zoek je't maer op en
dan in 't gactemctiel oit laete droi\\:. Dan maek je 'n saus van 311
gramme hutter en 30 gramme
hiocin. t-en halve ajoin. een Iheelo
pcltjc kurry uit Vóór Inciië en 'n
scheut bouillon of mclluk. /.o ongevccr een halve liter. Op siruiek
breiige mil zout en nog meet kurryfk wil, als, zijn persoonlijke vriend. /.ooi. Dan meppc jeloi die prairinjie
derdeur. Hen vwirvaMe skael opaan dit veelzeggend feil niei stilzwijspoite mit puree (aerepelstamp) de
gend voorbijgaan. Want Jaap Metprai mit de saus/ooi derin. paneerhors! heeft in hel Zandvoortsc leven
meel en geraspte kaes derovei en in
zijn sporen wél verdiend. Jaren lang
de witheet gestookte oven laete
(bijna van de oprichting al; was hij
yraetineren. dat betekent: oen korverbonden aan onze Reservcpolitie.
sic derop laete komme. As je 't
welk instituut onder zijn bezielende
deioil haelt. mot ie oppassc dat
leiding tot grote bloei kwam. Hij
jeloi j i* klavier niet an veile brandt.
was er rnet hart en zie! mee verbonJe kwakt d'i ook iu>g maer 'n
den en niets was hem daarvoor te
brokkie roofcwoisl tuuueiian. wtmt
veel. Ik denk aan do grote nuchlocan krcntekakkers hi/h ik de bemerfeningen die hij ontwierp en waarle. Neem dan i'eii gocje pot stout
van ik er verscheidene meemaakte,
derbai om de zaek wei; ie spoele en
aan zijn organisatie en voorbereias je 'i op heb. dan heb je veur t\vie
cling van de jaarlijkse Airborne
ducge ejiete. Me oudste broer was
mars in Wapeningen, waar zulke
dï pek op. en nou hm ik de oudste.
grote successen werden behaald,
En o jae: dit kossie heet gewoon
aan zijn inzet op sportgebied, (vele
,,Zcnver.se praislamp!" Hel /e mil
jaren voorzitter van de Nederlandse
happies.
Judobond) en vult u het lijstje
K.Si.
verder zelf maar in want hij was een

toegangsprijs f 5. CJP en 65+ paspoort f 2.50
kinderen onder geleide gratis
••••'•'•
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zondag

8

maart

maart

14-2 2 uur

11-18 uur

Dr. Gerkestraat 47 'fd.>* andvoor!
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Keesman

AANNEMINGSBEDRIJF
J. DEUTEKOM

Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,
Histor-verf

klompen, schoonmaakartikelen
etc. etc.
Telefoon 12425.

AALSMEER

• Nieuwbouw
• Dakkapellen
• Openhaarden

BRQQDJESZAAK
in centrum wan Zandvoort.
Met veel ruimte.
geschikt voor vele
mogelijkheden.

In h«t 26 ho grote hollen
komplex verwisselt een
belangrijk aandeel von de
Nederlandse sni|bloemen,
kamerplanten- en tuinplantenproduktie von eigenaar

• Badkamers
enz., enz., enz.
Vraag gratis offerte.

international

HULP IN DE
HUISHOUDING

driewieler

Gemakkelijk te bereiken
met openbaar vervoer
(Bentveld)

Graag terug te bezorgen
bij
Harry Faase
(3 jaar)
Kruisstraat 12a,
telefoon 18108

is?

Tel. na 18.00 uur.
023-242424.

Een uitstekend restaurant voor uw lunch of diner.
Stel uw menu samen uit onze è la carte schotels
naar uw eigen smaak en budget, of kies ons viergangenmenu.
WARME PEPERH AM
met mierikswortelsaus.
KABELJAUWWANGETJES
m boter gebakken met champignons en
tuinkruiden.
GEPOCHEERDE KIPPEBORST
met kerriesaus en ananas.
CITROEN BAVAROIS
(32.50

's WOENSDAGS GESLOTEN
Reserv. 02507-1Z253, Kerkstraat 15.

Te koop in Zandvoort
Burg. van Alphenstraat 25
Halfvrijstaand

... behalve dan met een uurwerk van

met zomerhuis.
Zeer goede staat van onderhoud.
Woonhuis voorzien van c.v. gas.
Ind. gr. woonkam., gr. keuken, 4 slaapkam.,
nwe badkamer.
Zomerhuis: 2 kamers, toilet.
Vraagprijs: f 225.000,-.
Inlichtingen:

Cense makelaars o.g.
Telefoon 02507-12614.

Timmer-, Metsel-. Voegbedrijf
voor u renovatie, open keuken,
open haard, kozijnen, ramen, deuren en
verbouwingen.
De Wïttstraat 5,2042 AM Zandvoort,
telefoon 02507 -16987

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel.02507-1 61 23

Een Koga-Myataf|efs
is niet alleen mooi - ,J7
maar vooral ook erg;
goed in gebruik. ',., " :
Dat geldt voor de ;,J C
racefietsen maar'oók^."
voor de touring-,;.. . .v.jX';
modellen.
;A". -.-•;./-$
Wij hebben deze Jicht: '' ,s
gewicht kwalitèits?. ,j,;|.;
fietsen voor u klaarv'* ^-|
staan in onze , . ••• - .
speciaalzaak én y/ij^;^,
adviseren u grag.'^"":i

Betrouwbare

Komt u eens kijken in onze showroom, 't Is eert belevenis'

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

BEHANGER
STOFFEERDER
8EDOENMAKER

J. v. d. Bos
Bilderdijkstraat 5.
telefoon 13796

»

3f

•

-H Sociëteit -

j

JK

fduvsterghasti
Ir

1

in de huishouding gezocht
dagelijks van 13.00-V7.00
uur, 10,- per uur.
Voor nadere inl.
Euro adv.bur.
Zandvoort,

<J

LIBERTY
MODE

•%•/•

heeft woord gehouden.
Vanaf heden kunt u bij ons ook
terecht voor grote maten.
Elegante jurkjes, pakjes en
combinaties tegen de scherpe

HANDMADE PRECISION

HULP

J*

Trompstraat 17,
telefoon 15889

MOTTO: KIET STUK TE KRIJGEN l!

Uw Koga-Miyala vakhandelaar is

•om'

P E T E R

VERSTEEGE
Haltestraat 18, Zandvoort,
telefoon 02507-14499

DE NIEUWE FIAT „PANDA"

Liberty prijzen.
Ook onze bestaande collectie is
weer flink aangevuld.

Liberty Mode

danken allen die hebben meegewerkt om het Carnaval in de
Sociëteit tot een groots feest te maken. Met name:

Louis Davidsslraat 15, t.o. VVV,
telefoon 02507-16920

KOOPRUIL
Gevr.: ruime 4-kamerflat met garage, in Zandvoort.
Aangeb.: in Ruurlo (Gld.)

HERENHUIS
bouwjaar 1972, 2 onder 1 kap. Ind.: L-vorm.
woonkamer, 37 m2, ruime hal en keuken, betegelde patio, voor- en achtertuin, gr. garage.
1e verd.: 3 si.k., badk. + 2e toilet, vaste trap
naar2everd., gr. hobbyk. + vliering.
Inl.: tel.05735-1558.

Chr. Koper

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Koga-Miyata " ^ 5";
een bijzondere fiets ...

Per direct

HORLOGERIE C. WAANING

WOONHUIS

DIEET ARTIKELEN

Tel.02507-1 2060
P.S. De specialist in
al u\v j)Ioemwerken.

Wie niet tevreden /s met wat hij heeft,
fou ook niet tevreden n/n met wat hij zou willen hebben...
B. Auerbach ttB!2- IB82)

's ZONDAGS PIANO-ENTERTAINMENT

Gespecialiseerd in

De salariëring (w.o een wisseldiensttoeslag) en de overige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met
de funktie Mocht U nadere toelichtingen
wensen of wilt U solliciteren dan kan dit bi)
de VBA, afdeling Personeel en Organisatie
(l.a.v. drs. P. Hulsbos), Postbus 1000.
1430 BA AALSMEER, tel. nr. 02977-34567

Halleslrnat 65 - Zandvourï

De VBA is een modern bedri|f
dat goedeofbeidsvoorwaarden
kent De omzet en hel aantal
personeelsleden bewegen zich
m opgaande lijn

want het bezit daarvan maakt slechts tevreden mensen.
Op d/'t gebeid blijft niets meer te wensen over.
Horloges, klokken en wekkers in een grote keuze!
ZANDVOORT

MOERENBURG

BIJ de selektie zijn de persoonlijke
eigenschappen waarover men beschikt het

J. BLUYS

belangrijkste. In dit verband noemen wij
met name de male van zelfstandigheid, overwicht en kontaktuele vaardigheden. Opleiding en ervaring zi|n minder belangrijk. Qua
leeftijd denken wi| aan personen tot ca
40 jaar.

HETKLOKKENHUIS MET PIT
Sopniaweg 4 - Tel. 1 23 07

(la rem e)

Drogisterij • Reform

De werkzaamheden van de stapelwagenkontroleurs bestaan o a. uil het verwisselen van huuridentificatieplaten, de bescherming van- en de kontrole op hel stapelwagenbestancl en het uitoefenen van een afgemeen toezicht op de naleving van de huurreglementen. Deze werkzaamheden worden
m wisseldiensten uitgevoerd, waarbij volgens rooster lx per plm. 7 weken in nachtdienst wofdt gewerkt

Wie weet waar mijn

GEVRAAGD
voorde vrijdag
van 9.00-15.00 uur.

\

Oe VBA is wn betongrijte
schakel in riet af?etgebeuren
van sierteeltprodukten

• Keukens

Inlichtingen:
tel. 02507 - l 77 51
of 020-84 42 77.

BLOEMENHLI5>

STAPELWaGEN-KONTROLETJRS

Paradijsweg 11a - Zandvoort
.
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 -1 63 04

TE KOOP AANGEBODEN:

Buiten versierd met
carnaval,
nu binnen versieren
metfeestbloemen van

Ten Dehoeve van nel veilproces wordt gebruik gemaakt vap momenleel plm. 25 000 stapelwagens. Voor hel beheer en de bewaking hiervan bestaat sinds enige tijd de aldehng stapelwagenkontrole
Ter versterking van het beslaande team vragen wi| op korte lermijn enkele

Restaurant Zomerlust, MAC Zandvoort, Roka Fashion Haarlem,
Reprox, 't Boeckaniersnest, Bistro Harlekijn, 't Galerijtje,
Autobedrijf Zandvoort, Fa. Bax/Hanja, Fa. Schaft, Fraberg,
Midland Bar Heemstede, Visrestaurant Schut, Fa. Warmerdam,
Fa. Wiggemans, Erica, Autobedrijf Versteege, Fa. Schaap,
Calligr. J. Kooiman, KLM, Fokker, Ford Nederland, parf. Hildering,
Wilco accu's, Play-lnn, Fa. De Haan, Bloemenhuis v.d. Mey,
One Hour Cleaning Service, Bakkerij J. Seysener, Garage Cobussen,
Sikkens Lakfabrieken.

zondag 8 maart / vanaf i 5.00 uur

Ruud Jansen Combo
wereldkampioen elektronisch orgel
introducées f. 10.- / leden f. 5.-

'du fromage et du vin'
een keur van wijnen en kaas wordt u voorgeschoteld,
muzikaal versierd door het

10,00
45,00
25,00
25,01)

'Sensation Kwartet*
introducées f. 5.(om 23.00 uur een speciaal intermezzo)

HUID EN HAAR

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166
HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

zaterdag 21 maart / vanaf 20.00 uur

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

grote modeshow 'Anouk Modes'
in de boven-zalen van Hotel Keur met muzikale begeleiding.
' na afloop 'dans party' ±23.00 uur in 'Club Perroquet'
toegang f. 10.- inkl. koffie komplet en een drankje.
voorverkoop: Anouk Modes, Kerkstraat 22 (passage)
Hotel Keur en Club Perroquet

WONINGRUIL
Vianen-Zandvoort

zondag 29 maart / vanaf 12.00 uur

Aangeboden: in Vianen (10 km van Utrecht)
EENGEZINSWONING, hoekhuis,
geïsoleerd, cv, 4 kamers, zolder, 170 m3 tuin,
vrij uitzicht. Huurprijs 275,- p.m.
Gevraagd: EENGEZINSWONING in
Zandvoort, min. 3 kamers (ook leden EMM)

badminton-tournooi in sportschool Buche
poule A - geoefende spelers / poule B - beginners
zaterdag 4 april / vanaf 22.00 uur

3 maanden 'Club Perroquet'
reden voor feest m.m.v. Groot Dansorkest
en voor u treden op het bekende duo

Vooral uw

Saskia ö Serge

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEINHOUT

introducées f. 10.- / leden f. 5.-

Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Tal. 023 - 32 47 78

verden iedere maandag / vanaf 19.00 uur
biljarten • back gammon - yahtzee - klaverjassen enz.

ELLEN CATS
gediplomeerd honuun
liefdevolle verzurKinK
van 11 w hond

ilt een foto van een foto;
ü heeftenmotief f

zaterdag 14 maart / vanaf 21.00 uur

Passage 20, Zandvoort, telefoon 16309

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Dr. Schaepmanlaan 1 -Tel. 02507 -1 45 80

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD

Weet u wat zo prettig is...
na het ontharen met Defipil, komen er steeds
minder haartjes terug en geleidelijk verdwijnen
ze. Na 2 of 3 salonbehandelingen, kunt u dit
zelf constateren.
Wilt u voor de zomer uw ontsierde
haargroei kwijt, begin dan nu!

KANTOORUREN

AUTO ZANDVOORT BV
Dagelijks geopend van 7.30-21.00 uur.

ledere leeftijd heeft zijn charme...
... maar buit die charme dan ook uit!.

Bovenlip-ontharing
Been-ontharlng
Oksel-ontharing
Bikini-ontharing

bij

MCI

Ir. Kriodhoffplein 10, Zandxoorl,
(clcfoon 12773

openingstijden:
vrijdag 16.00 - 20.00 uur/zaterdag 17.00 - 03.00 uur
zondag 15.00 - 20.00 uur/maandag 19.00 - 02.00 uur

AlWüblieft:
Foto van Foto
Een gratis service van
uw fotohandelaar.
U komt een leuke foto tegen. Of een foto die een bij
zondere betekenis voor u heeft. Een speciale
'j
herinnering. Een belangrijk moment uit
een ver verleden... Maar...
geen negatief.
Toch wilt u
graag een
foto van
die foto.
Die maken '•
wij voor u.
En m kwaliteit
niet te onder
scheiden van
het origineel!

Foto van Foto.

Een gratis service van uw fotohandelaar
Dij ontwikkelen en afdrukken.
Aanbod geldig tot 16 maart1981.
Uw fotovakman:

i (Blub Perroquet
i'i-

Zeestraat 51 /Zandvoort

FOTO BINDELS
Paarlaarsteeg 8, Haarlem, tel. 312473
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ONDERWUSAKTIVITEITEN IN ZANDVOORT

IN-GEZONDEN

Als je zelf mag kiezen is het leuker

Bezettingsaktie voormaffi
gebouw Sociale dienst

ZANDVOORT • Aan het begin van het schooljaar 1980/81, heef! men op de Jaap
Kiewict Mavo aan de Sofiaweg in Zandvoort de lessen Nederlands voor de
brugklassers, in dit geval klas la en Ib in een andere vorm gegoten. Een
thematische aanpak van het taalonderwijs, die zowel de leerlingen, als het team
van leraren (leraar Nederlands met drie vierdejaarsstudenten van de lerarenoplelding) bijzonder goed is Bevallen. Tenminste, nu, zo'n klein half jaar na het
afsluiten van het eerste project zij» de kinderen er nog enthousiast over,
enthousiaster dan men aanvankelijk zou vermoeden.

Green Peace
In één van de eerste lessen werd met de
leerlingen besproken, welk onderwerp
door hen zou worden behandeld. „Wij
mochten gewoon uit vijf onderwerpen
kiezen, en omdat wij toen veel hoorden
over de aktie Green Peace, kozen alle
kinderen daarvoor" zegt Jenneke.
„Ja" valt Roger in, dat was veel leuker,
want voor Green Peace wilde iedereen
werken maar wat we helemaal niet leuk
vinden is dat wij nooit iets gehoord
hebben op onze brieven. Dat hadden
ze toch best kunnen doen".
De brief waarover Roger spreek'
blijkt er één te zijn aan de Spaanse
Ambassadeur in Nederland. Achtendertig leerlingen schreven spontaan een
brief aar» deze vertegenwoordiger naar
aanleiding van het vasthouden van de
Rainbow Warrior in het Spaanse havenplaatsje El Ferror toen de aktiegroep Green Peace protesteerde tegen
de walvisvangst ter plaatse. „Deze
brief was zeker niet in het lesprogramma opgenomen, maar was een spontane aktie van de leerlingen na het
bezoek van één der aktievoerders, Pieter Lagendijk aan de school". Vertelt
de leraar Nederlands Anko Achterhof.
/

Volgorde
Uiteraard was het schrijven van deze
brief en het bezoek van Pieter Lagendijk niet van te voren gepland. Het
werd een onderdeel van het studieproject," dat groeide onder de handen van
staf en leerlingen.
Begonnen werd met een kringgesprek
met de hele klas waarbij het onderwerp
vanzelf boven kwam drijven. In dit
geval Green Peace. Daarna werden
opdrachten verstrekt.
In het begin werd besloten dat er een
speciale schoolkrant gemaakt zou worden over dit onderwerp. Een krant
waarin tal van gegevens in verschillende vormen moesten worden verwerkt.
Zo was er de opdracht een verslag te
maken van het bezoek van de Green
Peace medewerker aan de school waarbij eisen werden gesteld aan welke
normen een goed verslag dient te voldoen.
De taak een „fantasieverhaal" te
schrijven, met andere woorden een
goed opstel:
Er moest een strip gemaakt worden
over één of meer aktiviteiten van
Green Peace, waarbij wel degelijk een
aantal bladzijden van het Nederlandse
schoolboek Taal Vandaag moesten
worden bestudeerd, wilden de kinderen een goed stuk werk afleveren.
Er werd duidelijk uitgelegd wat een
enquête is, voordat een aantal kinderen
op pad toog om de mening te peilen
van de andere leerlingen van de school;
Bovendien was er nog een opdracht,
namelijk ,,het interview" want wat is
een goede krant zonder interview, nietwaar? Ook hier werd de leerlingen een
aantal maatstaven gegeven waaraan
een goed interview moet voldoen.

Enthousiasme
Zowel bij leerlingen, als leraren bestond veel enthousiasme voor deze
werkwijze. Nu, enkele maanden later
vertellen de leerlingen nog met geestdrift wie en wat ze hebben gedaan.
.,\Vas het doel van deze lessen aan de
ene kant het oefenen van speciale
taalvaardigheden, onder andere brief
opstellen, interview afnemen en voorbereiden, enquête houden, vragen stelIcn etc. Aan de andere kant het op
gang brengen van een bewustwordingsproces met betrekking tot de aktiviteiten van Green Peace en het uitbreiden
van het referentiekader van de
brugklasleerlingen. Bij een dergelijke
thematische aanpak van het taaionderwijs. In ons geval kwam Pieter Lagendijk een week Jater dan was afgespro-

ken (Hij moest naar Spanje omdat het
schip de „Rainbow Warrior" in Spanje
werd vastgehouden) toen hij dus op
school verscheen om het één en ander
over het werk van de groep te vertellen, was dat tevens een tip voor de
leerlingen. De protestbrief aan de
Spaanse Ambassadeur van achtendertig leerlingen was dan ook en spontane
aktie. lammer dat wij immer enige
reaktie hebben ontvangen. Ik heb nog
wel gebeld, maar wij hebben niets
gehoord" aldus Anko Achterhof.

Leerlingen
Een aantal leerlingen uit tic brugklassen IA en IB heeft duidelijk veel
plezier beleefd aan deze vorm van
onderwijs." „Wij zijn er lang mee
bezig geweest. Wij konden ook steeds
kiezen, wat wij wilden doen. Er werd
op het bord geschreven wat er gedaan
moest worden, bijvoorbeeld «ie zou er
schrijven over de bedreiging van de
zeehonden, de walvissenjacht en de
afval dumping in zeeën en oceanen.
Nou dan bespraken wij dat en zeiden jij
doet dit, of iemand zei dat wil ik wel
graag doen, en wij deden alles met zijn
tweeën, dus twee schreven een verhaal,
twee schreven eea verslag, nou ja wij
waren allemaal bezig en je had de tijd
om nog wat te veranderen, als je iets
niet goed genoeg vond een dag later"
vertelt Gerard. De overige leerlingen
vallen hem bij met de mededeling dat
de taallessen nu lang zo leuk niet meer
zijn. „Toen eerst, mochten wij kiezen,
en nu niet meer. Wij hebben het nu
over indianen en zigeuners, nou dat is
lang zo leuk niet. Wij hebben er ook
lang zoveel tijd niet meer voor en wij
krijgen bijna geen opdrachten. De
eerste keer mochten wij echt zelf kiezen, en dat was veel leuker" aldus
Wilma die wordt bijgevallen door de
anderen.

Discussies
Ook de gesprekken die klassikaal *verden gevoerd over ieder onderwerp
voordat besloten werd dat het in de
schoolkrant werd gepubliceerd is bij-

Bmgklassers van de Jaap Kfowiet Mavo met hun leraar Nederlands Anko Achterhof
len, toen zij lazen over de „olievogels'' boeiend onderwerp uit de lucht kunt
speciaal een strandwandeling gemaakt plukken, maar „wij hadden toch wel
om te zien of ze nog konden helpen. wat anders geweten „en" je kunt het
Het geleerde, namelijk de vervuiling ook anders doen" zijn toch zeer reëele
tegen te gaan door zelf iets te doen, klachten van het groepje leerlingen uit
nou ja, dat wordt ook wel eens verge- klas 1-A en 1-B van de Jaap KÜewiet
ten. Waar het de leerlingen duidelijk Mavo.
om gaat, is dat ze niet iets voor niets Brugklassers die zou enthousiast gewillen doen. „Wij moesten nu kran- werkt hebben aan „hun" Green Peace
tenknipsels verzamelen over de india- project en de resultaten zagen in een
nen en zo, nou er wordt niets meege- eigen schoolkrant, waar ze duidelijk
daan dus waarom moeten wij dat doen, trots op zijn en nu met spanning
dat vind ik niks" is en vrij algemene afwachten, of er in de toekomst weer
een studieproject wordt gekozen waarklacht.
bij ze „inspraak" hebben, met andere
woorden „Misschien mogen wij weer
Liever kiezen
een keer een onderwerp kiezen waarBij het eerste studieproject hadden de aan wij dan weer allemaal kunnen
leerlingen duidelijk het gevoel dat ze meewerken" aldus Roger.
M-A.
veel meer betrokken waren bij het
onderwerp. Ze konden hun eigen
ideeën en gedachten kwijt.
De leerlingen waren na Green Peace,
eigenlijk wel graag op dezelfde wijze
doorgegaan, maar vinden dat ze nu te
weinig inspraak krijgen. „Wij mochten

Een dag ut het leven van een harpoen

Walvis/acht verhinderd
Het opstel van Jenneke en Wies over de walvisvangst
zoals het in de schoolkrant verscheen:
Allereerst wil ik me even voorstellen, ik ben een harpoen op een Japans schip, af
en toe heb ik een verschrikkelijke hekel af n mezelf, omdat ik elke keer weer de
genade slag aan een walvis moet geven.
Zojuist heb ik van mijn buurman gehoord dat er heel weinig walvissen zijn, dus
besloten we een soort staking te houden.
We zouden ons allemaal vastklemmen zodat ze ons niet af konden vuren.
Zo gezegd zo gedaan.
Op het moment dat er een Walvis in zicht was, moest ik dus afgaan, ik had me
goed vastgeklemd in het harpoen kanon.
De mannen wilden schieten maar het lukte hen niet.
Van alle kanten hoorde ik vloeken en schreeuwen. Ze waren goed kwaad aan
boord.
Sommige mannen trokken uit alle macht aan mijn omhulsel, maar helaas ze
vielen allemaal in de plomp (tot mijn schik).
Dat kostte tijd voordat ze weer aan boord waren.
Alle harpoenen waren blij over de geslaagde actie. Wij hadden een paar
Walvissen van de dood gered.

Zwangerschaps
gymnastiek
in Aerdenhout

Erik Herfst en
Jasparina de
Jong in Velsen

VELSEN - Erik Herfst en Jaspenna de
Jong zullen op dinsdag 10 maart met
hun nieuwe programma „Tussen zomer en winter" in de Stadsschouwburg
Velsen optreden. In een middeleeuws
spel „Vandensomer ende Vandenwinter" wordt de vraag opgeroepen, welk js. L»e zomer lijkt voorbij. Solaria,
seizoen'voor de mens het belangrijkste achtbaanswegen, overbevolking en

Franse sfeer in Porqué
ZANDVOORT - Begin 1981 is Roy Dijs (29) begonnen in zijn bar aan de
Kerkstraat 18 een typische franse sfeer te creëren op de donderdagavond. Een
avond met chansons, stokbrood en speciale Franse wijnen die door Roy
zorgvuldig worden geselecteerd. Een uitstekende bourgone (van het huis
Honoré Lavigne) „Passetout grain" werd afgelopen donderdag geschonken,
waarbij de eigengemaakte paté van Roy's vrouw Henriette geweldig smaakte.
De Franse avonden in Porqué worden gekenmerkt door de geheel eigen sfeer,
niet alleen ontvangen de dames een kleine attentie bij het binnenkomen, de
kaas die wordt geserveerd is van het huis.
Op de zondagen is het er goed toeven, omdat de livemuziek momenteel in het
teken staat van de nostalgie. Diko met band zorgt iedere week voor een
nieuwe verrassing door bekende artiesten uit te nodigen die de muziek van
Fats Domino, Bill Haley (afhankelijk uiteraard van de solist) doen herleven.
Ook is het mogelijk in club Porqué 's avonds een hapje te eten, de saté is
goed, de pindasaus pittig; het stokbrood vers knappend, terwijl de paté's het
uitproberen meer dan waard zijn.
Zowel Roy, als zijn assistenten Anja en Stef zullen er alles aandoen om de
gast in deze bar inderdaad „gast" te laten zijn. Nieuw zijn ook de cocktails
volgens geheim recept van Dijs en alleen al'het serveren van bijvoorbeeld
„nightdream" is een sprookje.
Een avondje naar Club Porqué? Zeker een keertje doen! Geopend dagelijks
van 20.00-03.00 uur, zondagsmiddags vanaf 14.00 uur.

Veel liefs,
Jacqueline
P.S. Kom je gauw langs.

Laatste wandeltocht
BLOEMENDAAL - Op zaterdag 7 en zondag 8 maart houdt
de Haarlemse wandelsportvereniging „Jan Passtoors" de laatste van een serie van vier winterwandelingen over afstanden
van 5-10-15-20 km. naar keuze.

genoeg gelegenheid geweest om plannen voor bewoning te realiseren.
Al die tijd heelt het gemeentebestuur
niets anders gedaan dan:
•het vaststellen van een sloopkrediet
van ƒ 22.000,- in sept '80.
-het roepen (door de VVD) dat de
mensen van Brederodesiraat l daai
gehuisvest konden worden
-het verzinnen vaneen ..bestemming'
tijdens een besloten vergadering op 20
jan. 1981. om het kraken tegen te gaan
(de verhuizing was toen wel erg dichibij: 5-6 februari)
Tot slot nog iets over onze groep zelf
Het is nogal naïef en dom om te
veronderstellen, dat er door de deelnemende mensen niet is nagedacht over
hoe er aktie gevoerd moet worden. Of
we brieven moeten schnj\en naar een
gemeente-bestuur, of \ve Machielsen
moeten gijzelen, of honderd tweede
woningen tegelijk moeten kraken. Er
wordt wel degelijk gepraat over consequenties van z.g. „strafbare feiten"
(lokaalvrede breuk, affiches op de ramen etc.) of een mogelijk politieoptreden. Al eerder gaven we aan dat we
bewust kozen voor een vreedza'ame
bezetting om zo een duidelijk protest te
laten horen tegen een dergelijke schijnbewoning. Brieven naar een gemeenteraad helpen niet. Zeker niet zo'n gemeenteraad, die alle verhaaltjes die
meneer de burgemeester oplepelt, voor
zoete koek slikt. Bij niet één gemeenteraadslid komt het in het hoofd op de
moeite (!) te nemen bij de aktiegroep
hun toedracht van de zaak te vragen.
Zij zijn geen volksvertegenwoordigers,
maar zetten zich op deze manier boven
de samenleving en beslissen blind, afgaand opeen „autoriteitje". (Met angstige blik in de ogen: ,,oh, daar heb je
de samenleving weer!") Zo'n autoriteitsgevoelige houding van gemeenteraadsleden is gevaarlijker dan welk
protest tegen een falend gemeenteoeleid ook!!
NAMENS DE AKTIEVOERDERS
A. Al en J. Visser
p/a. Vinkenstraat 11
Zandvoort.

PTT start met 2
nieuwe diensten

Op 2 maart a.s. start de PTT, op proef
mei twee nieuwe diensten, de faxpost en
de PTT-berichtenservice.

maximaal gewaarborgd.
Faxpost-berichten kunnen verzonden
worden op werkdagen (maandag t.e.m.
vrijdag) tijdens de openstellingsuren
BLOEMENDAAL - Er worden weer
Op 211 postkantoren en de telegraaf- van de betreffende kantoren. Facsimile
meer kinderen geboren, zo constateert
kantoren in Amsterdam en Rotterdam is het best te beschrijven als kopiëren
de Kruisvereniging Bloemendaal en
kunnen schriftelijke berichten worden op afstand. Het bericht dal in hel
vooral het derde kind is „in". In
aangeboden, die vervolgens middels verzendende facsimile-apparaat wordt
verband daarmee organiseert de Kruis- De start is vanuit gebouw „Het Jeugd- facsimile worden overgebracht naar het ingevoerd, komt in kopie-vorm tevoorvereniging nu ook een cursus zwanger- huis", Donkerelaan 20 in Bloemen- faxpostkantoor in, of zo dicht mogelijk schijn bij het ontvangende fax-appaschapsgymnastiek in Aerdenhout, on- daal, tussen 11.00 en 11.15 uur voor de bij de plaats van bestemming. Vandaar raat. De overbrenging geschiedt langs
der leiding van mevrouw J.M. Visser-'t afstand van 20 km. verige afstanden wordt het faxpostbericht per expresse- de normale telefoonkanalen.
Hooft, fysiotherapeute, aan de Distel- tussen 11.00 en 12.30 uur.
post bij de geadresseerde afgeleverd
laan 23, Aerdenhout. Belangstellenden Zij die de gehele serie volbrengen (of kan door hem worden afgehaald), Op dezelfde dag wordt op het telekunnen zich met haar in verbinding ontvangen na afloop van deze tocht terwijl het origineel aan de afzender ^raafkantoor in Rotterdam begonnen
stellen, tel. 023-247160. Indien de huis- hun medaille of cijfer. Voor degenen wordt teruggegeven of als brief aan me! de PTT-berichtenservice PMS
arts of verloskundige geen medische die een dagtocht wandelen wordt een hem wordt teruggestuurd. Op deze (PTT-message-service). Met deze lanbezwaren heeft, kan iedere vrouw in de wimpel beschikbaar gesteld.
wijze kunnen berichten binnen 4 uur na delijke dienstverlening is het mogelijk
vijfde maand met zwangerschapsaanbieding bij de geadresseerde zijn berichten aan te bieden - ook per
Voor hen die per trein reizen is het afgeleverd. Elke vorm van schriftelijke telefoon, per post of per faxpost - voor
gymnastiek beginnen.
belangrijk dat de NS-reduktie-regeling informatie tot maximaal A4-formaat verzending per telex of per facsimile
van toepassing is. Dus een enkele reis (21 x 29.7 cm) kan worden overge- naar binnen- en buitenlandse telexbeAanmeldingen bij de administratie
tot station Bloemendaal en op vertoon bracht.
van de Kruisvereniging Bloemenzitters en faxbezitters. Omgekeerd
van dit kaartje na afloop van de wande- Gedurende het proces van overbren- biedt de PMS, die min of meer in het
daal, op werkdagen van 9.00 tot
ling een gratis terugreis.
16.00 uur, tel. 023-252129. Leden
ging per faxpost is het bericht in han- verlengde ligt van de faxpost, metvan de kruisvereniging behoeven
den van PTT-ambtenaren, die het op telexbezitters en niet-faxbezitters de
niets te betalen omdat zwangerAlle gewenste inlichtingen verkrijgbaar zijn technische kwaliteiten zullen moe- mogelijkheid om toch telex- en facsimischapsen
nazwangerschapsbij het secretariaat: Gen. Spoorlaan 33 ten beoordelen. De privacy van afzen- le-berichten te ontvangen. PMS biedt
der en geadresseerde wordt evenwel een 24-uurs dienstverlening.
gymnastlek vallen onder het basiste Aerdenhout, tel. 023-241927.
pakket van de kruisverenigingen.

Wettelijke maatregelen in voorbereiding

Jenneke 6- Wies
zonder goed overgekomen. Zij hebben
zich erg betrokken gevoeld bij het
onderwerp dat door hen werd gekozen.
Van de plannen die destijds zou enthousiast door de leerlingen werden
gemaakt. („Wij zouden handtekeningen gaan inzamelen in het dorp voor
Green Peace; nou dat zijn wij dan goed
vergeten") zegt Gerard, is niet zoveel
terechtgekomen. Wél hebben erenke-

Lieve Wim,
Denk je er om dat alle Japanse
videorecorders en t.v.'s duurder worden omdat de Yen
duurder wordt.
Dus ik zal maar snel bij Radio
PEETERS 'n videorecorder
gaan uitzoeken. '
Dat was je toch al van plan.

De aktie die vrijdag 20 februari is
gevoerd, had een duidelijk doel, n.l.
een protest tegen het huidige misbruik
van het voormalige gebouw van de
sociale dienst (Hogeweg 78).
Wij vinden dat du gebouw bestemd
moet worden voor één- en twee persoons huishoudens.
Ondanks de naar onze mening redelijk
goede berichtgeving zijn er in de pers
toch fundamentele fouten geslopen, die
recht gezet dienen te worden.
Op de eerste plaats de aktie zelf: dat
was géén kraakaktie. Ze was bedoeld
als vreedzame, geweldloze demonsiralieve bezetting. Men kon dat zien aan
het feit dat we géén voedselpakketten,
géén slaapzakken etc. bij ons hadden.
Verder verzochten we de dienstdoende
politie weg te gaan (en niet somméérden!). In dat geval hadden we er wel
voor gezorgd dét ze er uit gingen.
Tenslotte waren wij met twintig mensen en daarmee werk je echt wel drie
agenten uit een gebouw. Ten tweede
werd al vópór de sommatie van de
politie hardhandig opgetreden, terwijl
daar geen aanleiding loe was. De
dienstdoende agenten waren betrekkelijk kalm, maar diegenen die werden
opgeroepen, waren kennelijk zo opgefokt (voor Nijmegen?), dat het hen
volstrekt aan elk gevoel ontbrak voor
de bestaartde sfeer. Ze vonden het
nodig er direkt zonder enige waarschuwing op te slaan en mensen met rnetalen walkie-talkies 'op het hoofd te
beuken.
De door Machielsen aangehaalde
scheldwoorden werden na dit optreden
gebezigd. Dit schelden vinden wij zowel begrijpelijk als terecht. MacWelsen
liegt en verdraait de feiten als ie zegt
dat de scheldwoorden aanleiding zijn
en een rechtvaardiging van het politieoptreden: Het was andersom!.
Welke achtergronden leidden o.a. tot
deze aktie? Het pand (een voormalige
woning) is twee jaar geleden geheel
opgeknapt en bevindt zich in goede
staat. In de ca. twee jaar dat het
gemeentebestur bezig is met de plannen/nieuwbouw van het raadhuis is er

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer.
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er- na niet meer kiezen wat wij wilden
doen, Green Peace was leuker omdat
wij er allemaal aan hebben meegewerkt, en dat je kon zien wat wij
gedaan hadden in de schoolkrant, nu
maken wij ook wel een werkstuk, maar
het is toch anders" formuleert Jack
voorzichtig.
Begrip willen ze wel opbrengen voor
het feit dat je niet iedere keer een HAARLEM - Op 15 maart zal in de
\Vilhelminakcrk, Gedempte Oude
Gracht 61 in Haarlem weer een aangckernreactoren herinneren nog aan die paste Gezinsdienst voor gehandicapten
tijd van overvloed. De winter stuurt worden gehouden. De dienst vangt aan
zijn boodschappers vooruit: Van Agt om 15.00 uur.
en Khomeiny, energieproblemen en Predikant is ds. E.E. Slofstra te Noordontslagen. Muzikale begeleiding: Jan wyk. Het onderwerp is Petrus. MedeHuydts en Charly Angenois. Inlichtin- werking wordt verleend door de Trurngen: Stichting Theater en Muziek Vel- pets of the Lord uit Leiden, organist is
Tekc Bylsma.
sen, 02550-15789.

02977-28411

Gezinsdienst

Extra veiligheidsmaatr
bij motorraces in sei;
De vregraces in het motorseizoen 1981
zouden eerst dan doorgang mogen vinden wanneer aan een hele reeks voorwaarden is voldaan. Out staat te lezen in
het rapport van de „Commissie veiligheid motorcircuits". Het rapport is
onlangs aangeboden aan slaatssecrctaris G.C. Wallis de Vries van CRM, die
het advies onderschrijft en het rapport
ter kennis zal brengen aan de betrokken
instanties met het verzoek er op toe te
zien dat de maatregelen voor 1981 ook
in de praktijk worden toegepast en dat
daarnaast geen races worden gcorganisecrd (zonder toepassing van de maatregelen).
De gegevens over een aantal ongevallen waren voor Wallis de Vries aanleiding een commissie in het leven te
roepen die hem. vóór het raceseizoen
1981, zou adviseren over de te nemen
maatregelen ten aanzien van de snelheidswedstrijden bij de motorsport,
waardoor een maximale veiligheid, zeker voor de toeschouwers, zou zijn
gewaarborgd. Voor de langere termijn
stelt de staatssecretaris zich voor, de
commissie te verzoeken hem te adviscren over mogelijkheden van nadere
reglementering - door middel van wettelijke regelingen - van motorsportevenementen; als ook over een nadere
gedachtcnvorming omtrent de totstandkoming van één (of meer) permanentc racecircuits.
De Koninklijke Nederlandse Motorsport Vereniging en de Nederlandse
Motorsport Bond hebben in afwachting

van het advies.de door hen in 19bu
geplande motorraces op de zogenaamde „stratencircuits" in Nederland afgelast.
De commissie heeft staatssecretaris
Wallis de Vries geadviseerd dat voor
het houden van motornices op stratencircuits pas dan toestemming zou moeten worden verleend, wanneer aan de
hieronder volgende voorwaarden is
voldaan.

speciale medische voorzieningen \vorden getroffen. Er /uilen een goed
ingerichte mobiele, medische kliniek,
alsmede voldoende ambulance*, op het
tenein aanwezig moeten ^i|n. Bo\endit-n dient er tijdens de training en de
wedstrijd minimaal een chirurg o! chirurgisch assistent de leiding te hebben
van het medisch team, biigest.ijn cluoi
artsen en medisch personeel

Om de \t:iligheid van het publiek maxtmaal te garanderen, is de veilighekKzoZo dient ei voor elke wedstrijd een ne m afwijkmp van de internationale
circuitrapport Ie worden samengesteld, eis van ?es meier, door de commissie
bestaande uit luchtfoto's, van alle delen gesteld op minima,il acht meter
van het circuit, w.iardoor een duidelijk
beeld ontstaat \ j n de vorm van de Wel dienen pei cnciiit in het circuitrapbaan, de omgeving, de bebouwing ent. poit toto's te uorde.n opgenomen van
In hel rapport moeten plattegronden de plaatsen waai publiek is toegestaan
zitten van het circuit, aan- en afvoerwe- tijdens de race-.. Aan de hand van de
gen, afvoerwcgen voor ambulances, ervaringen en foto's kunnen eventuele
posten van baancommissarissen, politie gewenste aanvullende maatregelen geen brandweer. Voorts dient er langs het troffen -worden. ,,Er dient naar ie
hele wedstrijdcircuit een gesloten TV- "worden gestreefd, dat het voor de
circuit opgesteld te worden. Er zal een toeschouwers onmogelijk is het circui!
verbindingssysteem moeten komen, te betreden", aldus het rapport. Staatsbestaande uit portofoons en mobilo- secretans Wallis'de Vries vindt dit
foons, die tijdens de wedstrijd continu goede uitgangspunten en beveelt deze
moet functioneren, zodat de wedstrijd- de gemeentebesturen aan. Het rapport
leider constant contact kan houden met van de Commissie veiligheid motorende starter / kamprechter. het medisch cuits bevat naast de hier genoemde
centrum en de verbindingscentrale. Er maatregelen nog meer eisen waaraan
moet een wcdstrijdleiding-team ko- men moet voldoen. Het rapport ;s
tnen, dat ruim voor de wedstrijd de verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag
afgesproken regelingen controleert en bij de afdeling Voorlichting van het
de apparatuur test. De wedstrijdleiding ministerie van Cultuur Recreatie en
tal de uiteindelijke beslissende verant- Maatschappelijk Werk. Postbus 540(i,
woordelijkheid dragen. Ook moeten er 2280 HK. Riiswhk
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INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
MR. A. BRUCHSCHOOL
Openbare Scholengemeenschap voor l.a.v.o. en l.e.a.o.
Zijlvest 25a, teleioon 31 48 92
Directeur: Ph. Spier
Lager economisch en administratief onderwijs
Vooitqr.-f! ondoiwijs voot Ircrlinrjpn die thcoreli'.ch en pr.iktisrh
•voidfn vooi foproid op (unktics in do iidmimstr.itieve en kommcii iff ';Cktf>' Hrf qc.>rf! in f en vitvj.vigr opleidmq rif Jpcrlingcn OPII
rjirrie ^UiPmcno ontwikkoltng
In hp( pi'r'.tf |ppr|a<» vvotricn tuKluitpncl iilqempen vormende v.ikken
qrgiveM In hot tw^pdp IPPIJ.UI w o r d t -'venpens algemeen vorrru-nd
<ind"i'.vij' qi-gpvpn f ? kom< n cmqp nipuwp vakkon a.in de ordt-.
/o.ils bopkhoud'Mi, bfdrijKiokenpn, Duits en Spaans
l'i hol dPtdL % en vPrdP leerjaar v votd( bproop'jqencht onderwijs
qpgpven mft o j (i>- volqrndc v.ikkpn Ncderl.inrts, Lnqels, Duito.
Spaan1;, handel l (bodi ijfsi'conomic, orqanisatie en techniek van df
handel, r e c h t s en wet'jkenni:,), h.indcl II (bcdrijf'.adminslratie,
hPdiijiirekenen). kjntooi pi als tijk. winkelprak(i|k. mach meschnj ven,
geschiedenis, aiflrsikikunde, maütschappijlee". kennis der natuur.
tiLhamplijko opvoeding. hondvoôid'Qhcid en tekenen.
Voor do kan'oo!-. winkel on maqatijnopleicling beschikt de school
ovpr pon ocht kaniooi rn Lon modf Iv/mkPl rnet een groot maga/ijn.
\'i'tder /ijii tuiriv/p.'iq Pi'n t a l e n - o n f y s i c a practicum.
Mot h t t diploma kiinnpn qoedp Ipprlmgpn worden toeqelatpn tot
M C A O . M A V O. (o rn 4e klas), nnddelbjar huishoudonderwijs.
midaelba.ii midden^tandsonderwij r , en andere beroepsopleidingen,
wjarondei QP politieschool en ondeiofficiersopteidingen.

DOE MÉÉR ZELF
Aannemersmaatschappij
Noord Holïand BV

AFRIKAANS HARDHOUT

Heemstede 023-289150

voor de open haard
Brandt 2x langer,
nu per zak geen 8,00 maar

o a VOOR UW:

Srf
HANDWERK

Leuke blank grenen meubelen
de grootste sortering bij

KEES2GEN ANTIEK
Rijksstraatweg 75. Sassanheim.
Donderdag koopavond.

Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
'holle Laan Wolcheren

Donderdag koopavond

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B
B

AANMELDING: DAGELIJKS TIJDENS DE SCHOOLUREN OF
NA TELEFONISCHE AFSPRAAK, BUITEN DE
SCHOOLUREN.

Rijksweg 339 • Santpoort • Tel. 023 • 37 53 81 • 31 41 07

AMSTELVEEN

Kruisweg 2a
Vri|dag koopavond
(ook woansdag

de halo dog open)

Lager algemeen voortgezet onderwijs
T weej ingp opleclinq vooi leerlingen rfie geen beroepsopleiding
volgen
Na de tweede klas kan worden overgegaan naar een andere vorm
van beioepsOfiderwii'j

BV HAARLEMS HARDHOUT

AALSMEER

eiken tafels
Wij maken ie voor u
Zie ome
nieulve collectie
Schaghelstraa! 27
Haarlem
telefoon 023 32701?

• DAKKAPEL
• TUIMELDAKRAAM
• ZOLDERKAMER
• BADKAMER
• KEUKEN
• PLAFONDS
• SCHUUR/GARAGE
• DEUREN/RAMEN

HOUTHANDELC. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. VVandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorrijzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur
gesloten.

W
Elke werkdag van
halfnegen tot halfeen
en van halftwee lot
halfzes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur
en zaterdag? van
10.00- 12.00 uur.
U bent welkom.

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adriaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede Tel 023 288560*

INSCHRIJVING LEERLINGEN
CURSUSJAAR 1981-1982

OPENBAAR„VOCPFGEZET ONDERWIJS
IN HAARLEM EN OMSTREKEN
VOOR HET VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK
EN HET ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS
De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de hieronder genoemde scholen
kan vanaf heden geschieden bij de rectoren en de directeuren op hun
gewone spreekuren, op nader overeen te komen tijdstippen, alsmede
telefonisch en bovendien op:
• donderdag, 26 maart 1981 van 14.00 uur tot 16.00 uur
• zaterdag, 28 maart 1981 van 10.00 uur tot 12.00 uur
• maandag, 30 m aart 1981 van 19.00 uur tot 21.00 uur

RAYON ZUID-WEST
STEDELIJK GYMNASIUM
Prinsenhof 3, Haarlem
telefoon: 315442
rector: ir. GJ. Smit
spreekuur: dinsdag van 14.30 15.30 uur en na telefonische
afspraak.

RAYON ZU8D-OOST
SPAARNESCHOLENGEMEENSCHAPVOORM.A.V.O. ,
H.A.V.O. EN V.W.O. (GYMNASIUM EN ATHENEUM)
Zwemmerslaan 2, Haarlem
telefoon: 339350
rector: drs. D. Kraamwinkel
spreekuur: na telefonische
afspraak.

GEMEENSCHAP VAN SCHOLEN VOOR V.W.Ó., H.A.V.O.
EN M.A.V.O. "RAYON ZUIDWEST"
BRONSTEESCHOOL VOOR
M.A.VX).
Overboslaan 26, Heemstede
telefoon: 286818
directeur: J.G. Gordijn
spreekuur: na telefonische
afspraak,
W. GERTENBACHSCHOOL
VOORM.A.V.O.
Zandvoortselaan 19a,Zandvoort
telefoon: 02507- 13782
directeur: W.K. Nijboer
spreekuur: na telefonische
afspraak.

A.H. GERHARDSCHOOL VOOR
M.A.V.O.
Jacobstraat 2, Haarlem
telefoon: 326679
directeur: P.C. Kooistra
spreekuur: na telefonische afspraak.
COORNHERTSCHOLENGEMEENSCHAP VOOR LYCEUM
EN H.A.V.O.
Chrysanthemumlaan 18, Haarlem
telefoon: 280350 en 280351
wnd. rector: drs. J. de Haan
spreekuur: na telefonische
afspraak.

RAYON NOORD
HARTENLUSTSCHOOL VOOR
M.A.V.O.
Vijverweg 31, Bloemendaal
telefoon: 251702
directeur: C. Rijnders

spreekuur: dinsdag van 14.00 16.00 uur, woensdag van 9.00 11.00 uur en na telefonische
afspraak.
KLAAS DE VRIESSCHOOL
VOOR 3- EN 4 JARIGE M.A.V.O.
Santpoorterplein 28, Haarlem
telefoon: 256662
directeur: J. Henstra
spreekuur: maandag van 13.00 14.00 uur en na telefonische
afspraak.
LORENTZSCHOLENGEMEENSCHAP VOOR LYCEUM EN
H.A.V.O.
Sportweg 9, Haarlem
telefoon: 258491
rector: drs. H.A. van Daal
spreekuur: vrijdag van 10.30 11.30 uur en na telefonische
afspraak.
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Scharregat

Duistere figuren in Duysterghast

Deelneemsters van „buiten".

Flipje viel in de prijzen.

Muppetshow in Perroquet

Aankomst zaterdagmiddag van Bobo den Untten

En in De Krocht stond een paard in de gang.

Scharregat
Braziliaans carnaval in Nieuw Unicum.

Boeven, boeren, burgers en buitenlui.

Weekenddiensten
Datum 7-8 maart 1981.
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: B.F.J. Bouman, tel. 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth, tel.
13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel.02507-14437, b.g.g.
023-313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie, tel. 023-320202 (dag
en nacht)
STORINGSDIENST
telefoon 17641.

GASBEDRIJF:

TANDARTS: telefoon 023-313233.
POLITIE: telefoon 13043.
WIJKVERPLEGING: zr. Ir. v.d.
Spek, v. Lcnnepweg 42 huis, Zand- BRANDWEER: telefoon 12000.
voort, tel. 18741.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr. Noorderstraat l, telefoon. 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot
8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan verbonden zijn.

Kerkdiensten

Hervormde kerk, Kerkplein:
10.30 uur: Geen dienst, wegens Gemeenschappelijke Gereformeer / HerCENTRUM VOOR VRIJWILLIGE vormde dienst in de Gereformeerde
HULPVERLENING ZANDVOORT kerk. Julianaweg 15, aanvang 10.00
Voor informatie, advies en hulp: tele- uur. Voorganger Vicaris Th. J. Haitjefoon 17373. Op alle werkdagen van ma van Zandvoorl.
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
Jeugdkapel.
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Gereformeerde kerk. Julianaweg 15:
10.00 uur Gemeenschappelijke HefWATERSTANDEN
vormd / Gereformeerde dienst. VoorZANDVOORT - De waterstanden ganger Vicaris Th. J. Haitjcma van
voor de komende week:
Zandvoort. 19.00 uur Dienst, verzorgd
door medewerkers Gemeenschappelijdatum
HW LWHW LW
ke werkgroep.
5 maart
2.39 10.4114.49 22.53
Woensdag 11 maart: Ds. P. van Hall,
6 maart
3.17 11.2515.24 23.30
Biduur voor gewas en arbeid, aanvang
7 maart
4.03 12.1616.11 23.30
19.30 uur.
8 maart
4.44 0.1717.01 12.58
Nederlandse Protestantenbond, Brug9 maart
5.21 1.0517.43 13.33
straat 15. 10.30 uur: Prof. Dr. A. van
10 maart
6.05 1.4518.20 14.11
Bicmen van Bentveld. (Ned. Herv.).
11 maart
6.48 2.1619.02 14.48
Rooms Katholieke kerk
12 maart
7.28 2.5019.58 15.29
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Maanstanden: NH 6 maart 11.31 uur. Krocht:

Zaterdag 7 maart: 19.00 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang,
zondag 8 maart: 8.45 uur Stille Eucharstieviering, 10.45 uur Eucharistievicring met medewerking van het St.
Caecilia-kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverwcg
14: 9.30 uur Ds. E.Th. Thijs (H.
Avondmaal). 19.30 uur Ds L.J.
Bpeyinga.
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlemnoord.
Nederlands Christelijke Gemeenischapsbond: maanag 9 maart, 3 uur
samenkomst in
huize „Pniél",
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

Burgelijke?sfanrJ
ZANDVOORT - Ondertrouwd:
W.A. Ekels en M. Loos
Gehuwd: Osvaldo Caffio en C.H.E.A.
van Nes

Ook door Prins Bobo den Urstcn en zijn raad van elf werd m 1981 dt
broekriem wat strakker aangehaald. Voor hen dit jaar geen grote praalwagen.
maar het Hollandse vervoermiddel bij uitstek, de fiets.
Het weer was ook typisch Hollands, want de carnavalsprins arriveerde in een
dichte sneeuwbui. Het was zo koud, dat burgemeester Machielsen verzuchtte
.dat hij liever een Meikoningin welkom zou heten dan Prins Carnaval, wat hem
echter niet belette ook dit jaar weer de .,mijnstaf' aan de prins te
overhandigen.
Goed weer was het wel zondagmiddag toen de lange carnavalsstoet,
hoofdzakelijk kinderen door Zandvoorts' straten trok. Assistentie werd
verleend door verschillende muziekkorpsen. terwijl ook carnavalsprinsen uit
omliggende gemeenten van hun aanwezigheid blijk gaven. De jury had
handen vol werk om de mooiste, leukste etc. uit de massa te zoeken. Niet
onvermeld mogen blijven. ,.De Wekker". André van Duin met paard onder
de arm en Corrie van Gorp. terwijl twee beertjes met grote ro/e strikken
versierd zich behendig uit de voeten maakten met de door hun gewonnen
prijzen.
Voor veel deelnemertjcs was er. ondanks het leit dat zij niet in de prijzen
vielen, toch een verrassing want er werden door de Raad v.m Elf enkele
hondertien grammofoonplaten uitgereikt.
Uitbundig is het carnaval gevierd in de diverse Miciéteiten. \vaar\an
bovenstaande foto's een beeld geven.
Ondertussen is de ..mijnstaf" weer op het raadhuis ontvangen, kunnen de
boerenkielen worden opgeborgen, en is het laatste ..AlaaT' gehoord. Over tot
de orde van de dag.
(Advertentie)

SLAGROOMTAART
die lekker is?
BAKKERIJ

C>^li £""\
^
M

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

^j^/'^X

u ivt/-»«r» l
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POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J. D. MUIS

Particulieren zowel als overheidsinstanties
@ Grondtransport • Egaliseerwerk
& Rioleringswerk d Sportvelden aanleg
O Wegenaanleg d Bouwrijp maken terreinen
WIJ ZIJN EEN ERKENT N.V.O.B. BEDRIJF

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

PULA

^HOOFDDORP
VERHUURVAN
©Caterpiller Buldozers
Volvo-dumpers ® Kockumdumpers
®• Caterpillerhydrokranen

JOEGOSLftVISCH RESTAURANT
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

JVtenu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

C H A T E A U P A R A D I S C
TOURCARAVANS
VOUWCARAVANS

OUBROVftlIK

1000 m1 overdekte show bij

BERGMAN CARAVANS

Zeestraat 41, Za n d voort
Jansstraat 44, Haarlem

Leidsevaart 189 - Noordwijkerhout - Tel. 02523 - 26 49
Bij Hotel „Piet Gijs" plm. 500 m langs het water
richting Noordwijk.

Verkoop
Oceaaore

Verhuui
^«L. <±.

.heeft voor u een
SPECIAAL WrMTERMENU
VAN MAANDAG T/m vrijdag
- goulashsoep stokbrood
- gemixte grillplaat •
3 soorten vlees (mager)
met verse salade,
saus
en aardappelpurce
• palacinka warm flensje met
koude roomvulling

Vouwwagens
Vowtenten
Accessoirat ^

Te koop:
Semi otd-timer
moet opgeknapt, voor liefhebber/doe-het-zelver.

Ford Taunus 20 M TS
1966, (km.st. 126.000),
zeer goed onderhouden.
Vraagprijs f 750.Tel. 02968 - 2673.
Badhoevedorp.

Tekoopz.g.a.n.
bromfiets

DIRKSON
MULTIMARKTEN B.V.

FÖBÖÖTO

zoekt voor haar modern distributiecentrum in Hoofddorp

TOEKOMSTIG
HEFTRUCK
CHAUFFEUR

.
Arppôrestra^P;,
(naast Colp{«)'',
Tef, 02507 - 1 1 6 9 2K '

(enige ervaring strekt tot aanbeveling)
.Jfprd verKpoj> 'en^

Voor een eventuele opleiding kan gezorgd'worden.
Naast een goed salaris, ook reiskostenvergoeding.
Heeft u belangstelling?
Bel gerust naar de heer 't Hoen.
tel. 02503-17929 of 's avonds 023-270605.

OPENHAARDBLOKKEN

f 14,50
Dit menu is alleen inZandvoort
verkrijgbaar.
Reserveringen vanaf JS.ÜO uur

PUCHMAXI

Telefoon 02507-15110
In Haarlem hebben wij
iedere vrijdag en zaterdag
BALKAN VOLKSMUZIEK

1978, km.st. 2250
f750,Tel. 02975-65400.

(live)
Telefoon 023-322609

AFRIKAANS HARDHOUT
voor de open haard
B randt 2x langer,
nu per zak geen 8,00 maar

BV HAARLEMS HARDHOUT

Rijksweg 339 • Santpoort • Tel. 023 - 37 53 81 - 314107

Gebr. Sneers. Hoveniersbedrijf, boomrooibedrijf.
Hoofddorp.
Voor particulieren en bedrijven.
Tel. 023-284894. b.g.g.
282043 of 338608.

van de
s van Oisterwijk
massief eiken.
SPECIALITEITEN

,GbaIèt Het Wtte Hais"
<$

Alleen vakbekwame lieden met de echte,
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: zij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.

Vakwerk van de
Meubelmakers van
Oisterwijk betekent:
•
•
•
•
•
•

12 Jaar garantie
Massief Europees eiken
Geloogd volgens oud recept
Ongekende service, ook najaren
Voorzien van eigen brandmerk
Verkoop uitsluitend in eigen
toonzalen

Zeeweg 3. Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uwzakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
upa rt speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjêstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaanlicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnestecg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: «el. 023-31 70 58

A. J. VAN DER PiQGE
SINDS 1849
GIERSTRAAT 3
BOTERMARKT 26

n. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisterwijk
oud recept.
reizen heel Europa af op zoek naar
het beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,
daarna gaat het nog de eigen
droogkamers in.

12 Jaar garantie.

Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
De klassieke manier om eikehout
te bewerken is logen. Want door het maken en daarbij op de kleinste
logen komt de prachtige tekening van details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
Op de kwaliteit van het eiken en de
mogelijk bij het beste hout van de
konstruktie
vanvhet meubel.
Europese eik.

Ibonaangevend in eiken.

;

';•','• .''-'•!'• service; , £ $:'.
Öók voor diverse'
merfien inruilauto's!

12 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

Oisterwijk
Zachte clycerinerijke crème met
Bulgaarse rozenolie.
Bevat ook meerdere natuurlijke
grondstoffen uit kokosolie.
Ook de droge en ruwe huid van
ellebogen, knieën e. d. wordt
soepel en zacht.

per pot 2.95

RANDSTAD PUUUCATM S
Uitgccï.ster van:
Zandvoons Nicuwshlud
Heemst ccdse Courant
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad
Zwanenburg/Halfweiisi: C'ouram
Uadhoeve/Sloicn.se Counuii
Aalsmcersder Courant
•Uühoornse Courant/Ons Weekblad
SlreekbJjd/De Ronde Vetter

zandvoorts..
nieuwsbl

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraut .V Telefoon 02977 - 2 84 II

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG NO.Tl ED. 5

DONDERDAG 12 MAART 1381

CiASTHl ISI'I.KIN 12 - XANDVOOKT - TKL. 02507 - l 71 66-OPLAGE 3400

UIT PROTEST TEGEN LEEGSTANDSWET:

Zandvoorts speculatieobject
na 2 jaar leegstand gekraakt
ZANDVOORT - Een aantal wo- financiers onderzoekt een curator, Mr.
ningzoekenden in Zandvoort heeft M. Flesseman, de financiële zaken van
afgelopen maandagochtend met me- F en S B.V.
dewerking van de Werkgroep Huis- In een persverklaring zetten de krakers
hun grieven tegen Fagel en van der
vesting het pand aan de Haarlem- Sluis
uiteen en verwerpen Je leegmerstraat 17 gekraakt. De gekraak- standswet
als een verkapte anti-kraakte woning is eigendom van F en S wet die huiseigenaren en speculanten in
Properties B.V. uit Amsterdam en de kaart speelt. In de nu voorgestelde
stond al ruim twee jaar leeg. De leegstandswet wordt het mogelijk gekraakaktie is niet alleen bedoeld om maakt om krakers anoniem te dagvaarwoningzoekenden te huisvesten den en wordt kraken stafbaar gesteld.
maar ook als protest tegen de op „Weer een uitholling van de rechthanden zijnde leegstandswet, die staat", aldus de krakers. Boveodien
stelt men dat de mogelijkheid tot vordeze week door de Tweede Kamer deren
van 'lege panden door de gebehandelt wordt.
meente een „wassen neus" is, omdat er
F. en S. Properties (Fagel en van der
Sluis) is vooral in Amsterdam aktief op
de woningmarkt, maar ook in andere
gemeenten heeft de B.V. diverse panden in bezit. In de badplaats is onder
meer „De Schelp" (sinds 1972 leeg) in
hun bezit, én zijn zij eigenaar van 4
luxe appartementen in de Diaconiehujsstraat, 19 luxe appartementen aan
de kop van de Oranjestraat en de nu
gekraakte woning aan de Haarlemmerstraat. F en S heeft tot voor enige tijd
geleden grof geld verdiend met speculaties in de huizenhandel, maar toen de
woningmarkt instortte kwam de B.V.
in moeilijkheden. Enige weken geleden
is F en S dan ook failliet verklaard maar
daar is men tegen in beroep gegaan. Op
17 maart zal hierover een uitspraak
worden gedaan. Op bevel van enkele

Voetbahoeraooi op
Koninginnedag
Het pand aan de Haarlemmerstraat. Uit protest tegen de leegstandswet
gekraakt, getuige het spandoek mat de tekst: Leegstandswet is speculantenwet!

Tentoonstelling
vogels en vissen
HAARLEM - De vogelvereniging De Gekleurde Zanger en
de Aquariumvereniging De Natuur hebben in samenwerking
met het Rijksmuseum Natuurlij ke Historie uit Leiden een
tentoonstelling kunnen opzetten
in een grote tent bij de Kennemer Sporthal in Haarlem, die
tot zondag 29 maart duurt.
De twee verenigingen en het museum
exposeren ieder op zijn gebied. Zo is
het Rijksmuseum Natuurlijke Historie
aanwezig met een bestaande expositie
onder de titel i,Evolutie der beenvissen" waarbij getoond wordt wat men
aan onderzoek op dat gebied verricht.
De Aquariumvereniging heeft zestien
bakken ingericht met zo'n 65 verschillende soorten tropische vissen en vijftig
tropische onderwaterplanten. De bakken zijn verdeeld in paludaria, zeeaquaria, cicliden-aquaria en gezelschapsbakken.
'
Op het gebied van vogels is De Gekleurde Zanger aanwezig met een tiental kooien en volières exotische zangen andere vogels. Geopend is deze
tentoonstelling dagelijks van 13.00 tot
22.00 uur en sluit op zondag 29 maart
om 17.00 uur.

(Advertentie}
SPECIALE AANBIEDING

RD DUPLESSE
BEHANG

ZANDVOORT - Zoals ieder jaar
zal de Zandvoortse voetbalvereniging „Zandvoort Meeuwen" pp 30
april weer een voetbaltoernooi voor
bedrijven en instellingen organiseren. Dit toernooi zal worden gehouden op de voetbalvelden aan de Van
Lennepweg. Alle Zandvoorse bedrijven en instellingen die hieraan
willen deelnemen kunnen zich vanaf
nu inschrijven bij:
P. Püper
Postbus 261
Zandvoort.

van 29,95 nu voor

16,95
KEUR EN ZOON

geen goede leegstandsregistratie en
controle is. Er komt geen extra geld
voor het vorderen van huizen beschikbaar, zodat in de praktijk alleen al om
financiële redenen niet gevorderd kan
worden. Daar komt nog bij dat een
procedure bij het in beroep gaan tegen
de afwijzing van een vordering twee
jaar gaat duren. In de voorgestelde
leegstandswet is ook een regeling opgenomen waardoor eigenaren woonruimte tijdelijk kunnen verhuren. Volgens
de krakers komt daardoor het huurrecht op de tocht te staan. Om deze
redenen noemt men de leegstandswet
dan ook een verslechtering ten opzichte
van de huidige woonruimtewet uit
1947.

-Onderscheiding
ZANDVOORT - Een
koninklijke onderscheiding, opgespeld
door burgemeester
Machielsen, onderstreepte de lovende
woorden van vele
sprekers tijdens het
officiële afscheid van
Jaap Methorst als
commandant van de
Zandvoortse reservepoltitie. Ruim drieëndertig jaar was Methorst in Zandvoort
werkzaam bij de politie, waarvan 20 jaar
bij de rcserve-politie.
Vorige week vrijdag
was er een officiële
ontvangst op het gemeentehuls ter ere
van de politieman,
die dienst om gezondheidsredenen
vervroegd verlaat.

De curator van F en S Properties B.V.
- wilde nog geen reactie geven op dé
kraakaktie. Het is nog niet bekend of
de woning aan de Haarlemmerstraat in
aanmerking komt voor verkoop. Mocht
dat wel het geval zijn-dan zal het pand
waarschijnlijk ontruimd moeten worden. De krakers hebben nog niet bèsloten hoe te handelen mocht er,inderdaad een ontruimingsbevel komen.
„Voorlopig wachten we de uitspraak
over het faillisement van F en S af, en
wat nog belangrijker is, de stemming in
de Tweede Kamer over de Leegstands- Burgemeester Machielsen sprak zijn
wet", aldus een woordvoerder.
waardering uit voor
Over het algemeen staan de buurtbewo- het vele werk dat
ners in de Haarlemmerstraat positief Jaap Methorst voor
tegenover de kraakaktie en verlenen zij de Zandvoortse gede jongeren alle hulp die ze nodig meenschap heeft verhebben. In de toekomst hoopt men het zet. Hij sprak van
pand met zeven mensen als woongroep een „open verbinte gaan bewonen.
ding" tussen politie

en burgerij die Methorst als voorlichter
van de politie tot
stand heeft gebracht.
„Ook voor zichzelf
wist Methorst als een
prima voorlichter op
te treden, getuige de
publiciteit rond zijn
afscheid", grapte de
burgervader. Bij alle
kwaliteiten van de
commissaris van de
reservepolitie
die
vrijdagmiddag voor
het voetlicht kwamen, kwam eigenlijk
maar één tekortkoming van Methorst
naar voren: „en dat
is dat ie niet in Zandvoort ter wereld
kwam, maar in de
jaren dat Jaap Methorst hier rond loopt
is hij dat wél geworden", aldus Machielsen. Kwaliteiten die
overigens niet alleen
voor het politiekorps
bewaard bleven; ook
de Zandvoortse gemeenschap heeft op
allerlei terreinen een
beroep op Jaap Methorst kunnen doen.
In dat licht noemde

Ook de andere sprekers'lieten zich in lovende woorden uit,
vergezeld van geschenken en bloemen. De heer Blokland, waarnemend
korpschef van politie, had voor deze
gelegenheid het dossier van Methorst
uitgeplozen. Daarin
vond hij onder meer
een tevredenheidsbetuiging van B en
W over het tot stand
komen van het nieu-

we handboek voor
de
reservepolitie,
vergezeld van een
boekenbon ter waarde van ƒ 35,—.
,.Waar doet zo'n
burgemeester
het
van"? zo vroeg Blokland zich af. Direct
daarop gaf hij het
antwoord: post 188
van de begroting!
De voorzitter van de
Zandvoortse Politie
Sportvereniging,
waarvan Jaap Methorst jaren lid is geweest, roemde zowel
de organisatorische
als sportieve kwaliteiten van zijn voorganger. Daarom ook
werd de ex-voorzitter nu bij zijn afscheid als erelid van
de ZPSV benoemd.
De heer De Hoop
van de Algemene
Christelijke Politiebond schelste zijn
collega in kernwoorden, beginnend met
de letters van zijn
naam: Model Eerzuchtig
Talent
Hulpvaardig Organisator Resoluut Spor-

tief Tevreden. Tot
slot waren de leden
van het korps reserve-politie aan het
woord die onder muzikale begeleiding
een loflied op hun
superieur aanhieven.
In zijn dankwoord
zei Jaap Methorst
dat alle hem toegezwaaide lof niet alleen hem toekwam,
maar vooral alle oudreservisten en de leden van het huidige
korps. Hij dankte
dan ook iedereen die
hem tijdens zijn
loopbaan had bijgestaan voor de prettige samenwerking.
Na afloop van de officiële ontvangst was
er een receptie in het
gemeenschapshuis,
waar ruim vijfhonderd mensen hem de
hand drukte.
Burgemeester Machielsen speldt de
onderscheiding op
het uniform van
Jaap Methorst. (Foto: Europress).

Ten onrechte toeslag berekend

Postagentschap bij
Goossens gaat dicht

Gemeente gaat kosten aanleg
kabeltelevisie onderzoeken

ZANMDVOORT - Het postagentschap bij drogist Goossens aan de
Pasteurstraat 2 in Zandvoort is met
ingang van 11 maart gesloten. Tijdelijk
zal vanaf die datum een caravan voor
allerlei posthandelingen zijn ingericht
in het winkelcentrum in Noord.
Met irïgang van 17 maart wordt een
nieuw postagentschap gevestigd in De
Boet aan de Pasteurstraat 12, tel.
17192. De openingstijden zij op maandag van 13.30 tot 17.30 uur en op
.dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

ZANDVOORT • De gemeente gaat financiële kant, die door Casema
een onderzoek instellen naar de werd gehanteerd.
gang van zaken bij de aanleg van Flieringa sprak van „pure oplichterij"
kabeltelevisie in de badplaats. Bur- door Casema. Bij vele inwoners van
gemeester Machielsen zegde dit toe Zandvoort werd een extra bedrag in
in de commissievergadering voor rekening gebracht voor het doortrekRuimtelijke Ordening naar aanlei- ken van de kabel vanaf de voordeur tot
ding van vragen van commissielid aan de plaats waar het toestel staat. In
brochure van Casema stond duideFlieringa. Over de aanleg van de de
lijk vermeld dat het bedrag dat verkabel zijn bij de gemeente vele schuldigd
was voor de aanleg inclusief
klachten binnengekomen, van men- de aansluiting in de woonkamer was.
sen die zich niet konden verenigen Alleen in uitzonderlijke gevallen - wanmet de procedure, met name de neer de afstand huisdeur-televisietoe:

Zandvoort, Paradijs 2,
telefoon 02507-15602

Machielsen het feit
dat de scheidende
politieman gedurende één maand ambtenaar van de burgerlijke stand is geweest.
„In
die
maand werd echter
maar één huwelijk
gesloten dus dat was
niet zo'n succes" veronderstelde
Methorsts hoogste chef.
Als blijk van waardering speldde Machielsen daarop de
onderscheiding op de
revers van Methorsts
uniform.

stel groter was dan normaal - zou eeri
toeslag worden berekend. Nu blijkt dat

Brand in werkplaats
ZANDVOORT - In een werkplaats van een aannemer aan de
Haltestraat in Zandvoort, is zaterdag vroeg in de ochtend
brand uitgebroken die snel door
de brandweer kon worden geblust.

Onder dit motto vindt u op de speciale pagina's
van dit nummer uitgebreide informatie over de diverse onderwijsinstellingen en vormen van onderwijs. Een uitstekende hulp bij de schoolkeuze.

Hierdoor is de schade beperkt gebleven, alleen een partij hout is verloren
gegan. De totale schade wordt geschat
op ƒ 10.000,Een eerste onderzoek heft uitgewezen
dat het vuur op drie plaatsen kan zijn
uitgebroken. Aan opzet wordt gedacht
en de recherche heeft de zaak nog in
onderzoek.
De brand die om kwart voor vijf
uitbrak, was rond 5.22 uur geblust. De
brandweer kon voorkomen dat het
vuur niet oversloeg naar de aangrenzende woningen.

ZANDVOORT - In de bibliotheek van Zandvoort wordt op
vrijdag 13 maart vanaf 21.00 uur
de Nederlandse film „Een stille
liefde" gedraaid waarin de problematiek van een ontbonden
huwelijk centraal staat, waarvan
het kind de dupe wordt.

bij vele mensen een bedrag variëerend
Regisseur is Rent- van Nie en de spelers
van ƒ 10,- tot ƒ 30,- in rekening is
zijn onder meer Cor van Rijn en Sem
gebracht waarvoor geen enkele grond
de Jong. Voor vrijdag 27 maart staat de
was. Flieringa noemde als voorbeeld
film ,.Le Locataire" op het programbewoners van de Sofiaflat die een extra ZANDVOORT - In de Dr. Plesman- ma, onder regie van Roman Pofanski
bedrag gepresenteerd kregen door Ca- school in Zandvoort zal aanstaande met onder meer Roman Polanski zelf
sema, terwijl er geen sprake was van zaterdag 14 maart, een minikcrmis en Shelley Winters.
een uitzonderlijk geval. „Bij een drie- worden gehouden. Er zullen allerlei In een conflicisituatie komt de hoofdfikamer flat staat de t.v. in de woonka- spelletjes"gedaan kunnen worden zoals guur steeds geïsoleerder te staan en
mer", betoogde Flieringa. Er is dus touwtje trekken, blikken gooien, hen- denkt hij dat iedereen in zijn omgeving
geen enkele reden om de bewoners dan gelen, Waterlooplein enz. Ook zal er tegen hem is. Uiteindelijk wil hij het
hoger aan te slaan voor het doortrek- een loterij worden gehouden.
voorbeeld van Simom; volgen om zo
ken van de kabel naar het aansluitings- De minikermis in de school aan de A. J. een eind te maken aan zijn angstaanjapunt", aldus Flieringa.
van de Molenstraat 57. begint om 11.00 gende hallucinaties. Deze film begint
Volgens het commissielid hebben de uur.
om 21.00 uur.
meeste mensen het extra bedrag maar
betaald omdat het niet orn enorme
(.-\(i\\'rit'ntit'i
bedragen ging, maar het ging hem om
de principiëlle kant van de kwestie.
Commissielid Toonen was het volledig
eens met Flieringa. Hij betitelde het
verslag van een bespreking met Casema als een „kletskoek-verhaal". Hij
onderschreef dan ook het standpunt
van Flieringa dat het college een onderzoek naar klachten moest instellen.
Burgemeester Machielsen zei niet te
weten wat hij aan de situatie kon doen.
bont en lamsvacht
,.Wat kunnen wij daaraan doen"?
(ook grote maten)
vroeg hij hulpeloos, waarop Flieringa
stelde dat er een lijst moest worden
alle bekende merken o.a.
samengesteld met alle personen in
Zandvoort die onterecht een extra bercco's
drag hebben betaald aan Casema. Dit
nA u A
werd door Machielsen toegezegd.

Kermis in PlesmanschooS

Geld en horloge weg
ZANDVOORT - In een horecabedrijf
aan de Stationsstraat in Zandvoort is
zaterdag een inbraak gepleegd, waarbij
een bedrag van ongever ƒ 1100,- wordt
vermist en een horloge ter waarde van
ƒ 3000,-.

see

beforeyoubuy *

donderdag koopavond>jF
Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96
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Geef een knipoog
tegen het leven
met een bloemetje

FAMILIEBERICHTÈN

G. v. Engelen

Dankbetuiging

van

Ing. Friedhoffplein 11
Hiermede wil ik mijn hartelijke dank bcuiigen
voor de vele blijken van belangstelling, bloemcn en cadeaus die ik heb mogen ontvangen
bij mijn afbdieid van P.W Plantsoenendienst

Rijksgediplomeerd
Voor af spraken bellen tussen 18.75- 75.45
uur, van maandag t/m vrijdag.
Telefoon 02507- 1 38 87

Fff/7?. P. Visser
2041 LA ZAND\ÜOR7 ma.in 1%)
Van Ltnnipwii.' 43

Dankbaar zijn wij met de geboorte \ a n

Guit-Jan Frederik
Wiekeen Fred Ridderbos-Bakema
Niek, Swanneke en Geeske
6 maan 1981,
Emmaweg 5

Visrestaurant Bad-zuid
Paviljoen 4, Zandvoorl, telefoon 13431

is weer geopend!
Diverse vis- en vleesspecialiteiten'
Opemngmienu
Noordzee<;chotel
Heldere groentcsoep
Gebakken kabeltaiiw
2 soorten aardappelen
2 soorten groente
i/s naar keuze

Vianen-Üandvoort
Aangeboden: m Vianen (10 km van Utrecht)
EENGEZINSWONING, hoekhuis,
geïsoleerd, cv, 4 kamers, zolder, 170 m2 tuin,
vrij uitzicht Huurprijs 275,-p.m.
Gevraagd: EENGEZINSWONING in
Zandvoort, min. 3 kamers (ook leden EMM).
Brieven onder nr. 2-511, bur. v.d. blad.

Uitslag
van de trekking van de
loterij van 19 febrturi
van de Oranje
Nassauschool.
1 - 2365,2 - 0063,
3-3861,4-2429,
5-0735

24,50
Diverse kindermenu's (vis of vlees) v.a.

Groentepfanten met kluft
Groente- en btoemzaden
Zaaigrond
Jjffypots
Bestrijdkifp- en
bemestJngsmhkieien
• Tumbanodfgifnden

Kwekerij P. van Kleeff

„Shell Duinzicht"
mm

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. v. d. Bos
BilderdijkstraatS.
telefoon 13796

U kunt uw auto overdag slecht
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

SHELL STATION „DUINZICHT

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat 80- Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal
Schelpenplein • Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

Zandvoort BV

MAZDA
t

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

W?

voor het betere genre
Telefoon 02507-13014

Telefoon
02507-13871

VITRAGES en OVERGORDIJNEN

DVOORT

SNOEKS
i

16255

middag

te organiseren.
Wekelijks NIEUWE artiesten.
Hartelijk welkom!

Aanvang 15.00 uur.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT ƒ ACCOUNTANT

ADMINISTRATIES
.
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
T AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 -14365.

Drogisterij

VERHUIZEN?

Moerenburg

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom ge"en risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag Vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

DE WIT VERHUIZINGEN

Krijgf u gasten?
Geen bezwaar'
Wij verhuren- bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid1
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18 00 uur 16658

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd,
Zandvoort. telefoon 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

O ~*jr- n HMmMVBBB WBVIB

VERHUIZERS

GELD LENEN NIET DUUR

5.000.- 150,95 129,93
98,93
10000,- 289,14 247,15 184,15
15 000,- 427,34 364,37 269,92 23843
20000,- 565,53 481,59 355,68 313,71
25000, 703,73 598,81 441,44 388,99
Ie en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens'

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A
Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

Wij hebben nu reeds ontvangen

PE NIEUWSTE
VOORJAARS
HEUOFORM SCHOENEN
in diverse kleuren
met hoge en lage hak.

Harms schoenen
Diaconiehuisstraat 5a,
zijstraat van de Haltestraat, Zandvoort.

TE KOOP AANGEBODEN:

BROODJESZAAK

Keesman

in centrum van Zandvoort.

Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,
Histor-verf
klompen, schoonmaakartikelen

Met veel ruimte,
geschikt voor vele
mogelijkheden.

Inlichtingen:
tel. 02507 - 1 77 51
of 020 - 84 42 77.

etc. etc.
Telefoon 12425.

De 1981-modellen zijn binnen!
Wij leveren o.a.:
KOPRA - GAZELLE - RALEIGH - PEUGEOT en KOGA MIYATA

BELLEN

*02507 - 1 71 66*
Nu ook bij ons verkrijgbaar:

ALAN en GIOS Torino
De professionele Italianen
VOOR DE SPORTIEVE JEUGD:

DIVERSE CROSS-FIETSEN
Haltestraat 18 - ZANPVOORT - Tel.1 44 99

Tel. 020-265611,
na 19.00 uur
02507-17462.

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 -1 61 23

A. RITMAN

Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel.02507-1 21 50

RACE-, TRBIVS- en TOERFIETSEN

Piano gevraagd voor
vereniging.

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

Grahhetia

Injoimunes betiejfende heniafeiiMcn of crematies geheel vri/bli/vend.

P E T E R

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

ASSURANTIËN
concerten op

( v / h Jac. Koper)

Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN

kan dat nog in deze tijd?
Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Drogisterij - Reform

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Kennemerland bv

H. H. KROON

Dit is een advertentie

gefeliciteerd met je
nieuwe huisvesting.
D1TA.

MOERENBURG

voor Dr. Vogel,
( homeopathie, „,
. • Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507-16123.

Uitvaartverzorging

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BKGRAFENISONDERNEMER

MOERENBURG

Hans Noot

etc.
DESGEWENSTVAKKUNDIG GELEGD

Kerkstraat 18 - Tel. 02507 -1 27 28

Dag en nacht bereikbaar

Advertenties
worden toch niet
gelezen

DROGISTERIJ

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

7& ?te#< WtUtfa,*

Foto Queue
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
' afdrukken en
ontwikkelen.

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

WANDBESPANNINGEN

Beh. ook voor ver?orgings/bejaardentehuizen. Beh. opafspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Glazenwassen! - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

Van Stolbergweg 1 A, Zandvoort,
telefoon 17093

Muziek voor uw party's?
TRIO

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

Haltestraat 8.
Zandvoort

Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 15186

maar ook

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer-voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

,

Voor olie verversen, doorsmeren;
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".

Deskundig advies.
Voor al uw

FIAT
•
•
•
•
•

Halleslraal 65 - Zandvoorl
Tel.02507-1 2060
P.S. De specialist in
al uw bloemwerken.

AUG. v.d. MME

Reserveringen 02507-13431

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

J. BLUYS

in-en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen
Dag. geopend v 9-18 u
en zaterdags tot 13 u
Tel 12164/13713,
na 18 00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER
Souterrain. ,
Oe Witte Zwaan
Dorpsplein 2

GAS- en OUEHAARDEM - GASFQRNUIZEN

niet alleen

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

BLOEMENHL1S

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

BIJ AUTOBEDRS JF

12,50

KANTOORUREN

ADVERTEREN MET EEN
GOEDPRODUKT
is oen cliL'Mbt bewijien ,I,IM du 'c/i ' •
Uiuu liVL'lbfoüM'ffcnil.it ilil.imm
worden de tulvurtemiepdfjinii *> /u (jo
i)uli!2LM d.idrom ook /ijn du
üducru-eiderb ^o incjununiun mul

ôy ôolk - CwJ

IS kleuren - 1 20 cm breed

CREATIEF
voor

INLIJSTEN
Buureweg 7, zijstraat
van de Kerkstraat,
Zandvoort,
tel. 02507-173 67

5 minuten

POSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!
JPOSterfotO 3 0 x 4 0 cm
«slechts

G&HCoUt

PASFOTO'S
|4 stuks

boHeb.*.2jlstroAt 03

Galerij Kerkstraat, winkel 8

RANDSTAD PUBLICATIES4/5
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(r'^NDERWIJS beperkt zich al lang niet meer tot het tussen
^/vier steriele muren inpompen van de vereiste kennis. Niet
alleen hebben onderwijsmethoden en klaslokaal een opmerkelijke verandering ondergaan, zelfs wordt zonodig de school
voor bijvoorbeeld de vrije natuur verwisseld. In het kader van
verantwoord milieu-onderwijs wordt in de Haarlemmermeer
door de *kleuter- en lagere scholen veel gebruik gemaakt van
onder meer de gemeentelijke instructietuin, het bos en de
kinderboerderij van Nieuw Vennep.
kenonderwjjs, waarin de samenleving
Het klassikaal opdreunen van het als totaliteit (cultuur en natuur)
wordt benaderd op basis van het ecoaantal doornen dat een stekelbaars- logisch
principe, en waarin een onderje bezit is voltooid verleden tijd. De zoekende
instelling ten opzichte van
aanpak van het onderwijs is veran- objecten in de eigen omgeving wordt
derd. In de Haarlemmermeer bij- gestimuleerd Een fraaie definitie die
voorbeeld is de biologieles opgegaan wat verdere uitleg behoeft
in fjTet bredere milieu-onderwijs. Een
Met „een vorm van geïntegreerd
verslag van een experiment.
zaakvakkenonderwijs" wordt bedoeld dat er geen scheiding meer
wordt gemaakt tussen geschiedenis,
Al jaren geleden kwam een aardrijkskunde, biologie, enz Wel
werkgroep in de Haarlemmer- kan een van die vakken als uitgangsgenomen en kunnen van
m$er tot de conclusie dat het punt worden
verbindingslijnen naar de anweinig zinvol is, kinderen op te daaruit
vodden in een voortdurende con- dere vakken worden gelegd

f roulatie met een zwart toekomstbeeld vol rokende fabrieksschoorstenen. Beter is het,
zo meende men, bi] het kind een Experiment
nieuwsgierige, „ontdekkende'
instelling te bevorderen ten aanzien van zijn omgeving. Een posimilieu-onderwijs
tiev'e benadering, waarbij getracht wordt kinderen door een
grotere kennis van de natuur tevenjS een grotere liefde daarvoor De „samenleving als totaliteit" en
bi] te brengen.
„ecologisch principe" verwijzen naar

plant te vergroten Belangrijker is
dat de leerlingen de samenhang tussen de verschillende onderdelen m de
natuur gaan zien en begrijpen De
kinderen moeten ontdekken dat de
natuur m feite een ontzaglijk groot
raderwerk is, waarin alles op elkaar is
afgestemd

illlllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kind
leert

De veranderingen in het biologieonderwijs vragen ook een andere benadenng van de stof door de leerkrachten Daarom wordt veel aandacht besteed aan bijscholingscursussen Niet alleen kan de leerkracht
daarmee de eigen kennis uitbreiden,
maar ook wordt hij geconfronteerd
met een andere onderwijskundige visie

de

Nieuwe werkvormen worden ge
probeerd en men experimenteert nut
nieuwe technieken Voor de scholen
die aan het milieu-onderwijsproject
meedoen zijn de bijscholmgscursus
sen onontbeerlijk

eigen

De werkgroep die m de Haarlemmermeer het milieu-onderwijs begeleidt, hecht een grote waarde aan
geven
Een bezoek aan de kinder f deze bijscholing De resultaten
namelijk een inzicht ir. wat er met de
boerderij in Nieuw Vennep. \ verstrekte
informatie op de scholen
(Foto Europress) | wordt gedaan, of er volgens de doelstellingen wordt gewerkt en of de
deelnemers inzicht hebben gekregen
~m
UIIIIIIIIIMIIIIIII
HiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiimiiimimiiiHiMiiiMimiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiMiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mimi m de mogelijkheden van andere orga
msatievormen op school
gesteld, maar de omgeving van de gen Zy moeten om kunnen gaan met gangbare huisdieren zoa'n, honden
school, waar die paardebloem wel documentatiesystemen, leren obser- en katten Het grote voordeel van een
deel van kan uitmaken „Onderzoe- veren, experimenteren en de resulta- kinderboerderij is het directe conkende instelling" duidt op de activi- ten daarvan zelfstandig verwerken en tact tussen kind en dier, dat nergens
Groen
teiten van de kinderen zelf, dezen het leren onderscheiden van de com- zo groot is De kinderen kunnen vrij
dienen zelf te ontdekken, de rol van ponenten in de omgeving en hun sa- tussen de dieren rondlopen, ze van
Niet alleen de kinderboerderij
alle kanten bekijken, en zelfs aan- wordt
de leerkracht moet van leiden ver- menhangen
als hulpmiddel gebruikt Het is
raken
schuiven naar begeleiden
al mogelijk om heel dicht bij huis, in
Deze ideeèn worden in de Haargeval de school, milieu-onderwijs
lemmermeer al enkele jaren in de
Zo'n bezoek aan een kmderboerde- ditgeven
Basis praktijk
In de directe omgeving zijn
gebracht. Een ideaal hulp- nj staat niet op zichzelf, maar vormt te
aanknopmgspvmten Zo
Dit zijn de hoofddoelen van het middel daarbij is de kinderboerderij een onderdeel van een groter project voldoende
bestaat de mogelijkheid leerlingen in
milieu-onderwijs Dit kan alleen bete schakelen bij het samenstellen,
reikt worden door de kinderen een Veel kinderen komen nauwelijks met Het gaat er niet om bij de kinderen de beplanten en onderhouden van de
aantal basistechnieken bij te bren- dieren in aanraking, of het §yn de kennis van een bepaalde diersoort of groenvoorzieningen rond de school

omgeving ontdekken*

De huidige vorm van miheu-onderwtjs is ontstaan uit het streven naar
een* nieuwe-^ onderwijsvorm Men
kw^m tot de conclusie dat biologieonderwijs de beste kansen bood om
dezt nieuwe ideeën in praktijk te
brengen Gepoogd werd te komen tot
een «vorm van geïntegreerd zaakvak-

de relaties tussen planten, dieren,
mensen en dingen en de aanpassing
van levende wezens aan hun milieu

raakt snel de kluts kwijt
jin het van onuitspreekbare Afkortingen wemelende onder/wijs. Vrijwel iedere lettercombinatie staat voor een
soort opleiding, is wel eens
verzucht. Dat mag onoverzichtelijk en ingewikkeld lijkejn, het illustreert tegelijkertij d dat er een breed pakket
aai onderwijsvoorzieningen
is..;Met name in het beroepsorfderwijs. Het lager beroepsonderwijs biedt al tal van mogelïjkheden, het middelbaar
beroepsonderwijs doet er niet
voor onder. Er zijn op middelbaar beroepsniveau scholen
voor levensmiddelentechnologie, maar ook voor verpleegkimdige, voor de zeevisvaart
of'jvoor kinderverzorging.

Dit artikel gaat over dagscholen
voor middelbaar beroepsonderwijs,
waar in het algemeen leerlingen terecht kunnen die het diploma lager
beroepsonderwijs op zak hebben, met
het voor de te kiezen studierichting
vereiste vakkenpakket. Tot dat middelbaar beroepsonderwijs behoort
het MEAO (middelbaar economisch
en administratief beroepsonderwijs)
waarvan de opleiding dne jaar duurt

Middelbaar beroepsonderwijs:
breed pakket opleidingen

Aan het begin van het tweede leerjaar kunnen de leerlingen uit vijf studienchtmgen een keuze maken' Die
studierichtingen zijn- de admimstratieve, de commerciële, de secretanele, de bestuurlijke en de vrije nchtmg Enkele meao-scholen hebben,
bij wijze van proef, ook een studierichting toerisme Wie het diploma
meao heeft behaald kan verder studeren aan o a de sociale academie, het
heao (hoger economisch en adrrumstratief onderwijs), hogere hotelschool, nieuwe lerarenopleiding, of
enkele MO-opleidmgen volgen

Onderdeel van het MHNO (middelbaar huishoud- en mjverheidsonderwijs) is de zogenaamde „interim algemene schaLelopleiding" Die schakelopleidmg duurt minimaal één en
maximaal twee jaar en is bestemd
voor jongeren die nog onvoldoende
mogelijkheden hebben om het door
hen gewenste beroepsonderwijs te
volgen en daarnaast te jong zijn om
een plaats te krijgen op een „in service" opleiding in de gezondheids- of
welzijnssector De tussentijd wordt
gebruikt om kennis en vaardigheden
te vergroten, de maatschappelijke
vorming te verdiepen en de oriëntatie

In de praktijk betekent het verwezenlijken van die uitgangspunten, dat
met zoiets abstracts als bijvoorbeeld
de paardebloem aan de orde wordt

in de gezondheids- en welzijnssectoren te verbreden De schakelopleiding wordt afgesloten met een eindexamen, het diploma geeft op zijn
beurt toegang tot een groot aantal
verdere opleidingen Bijvoorbeeld de
middelbare beroepsopleiding "^rbeidsmarktpolltiek en personeelsbeleid, of de middelbare beroepsopiei
ding cultureel werk, of de opleiding
tot doktersassistent
Behalve de interim algemene schakelopleiding biedt het middelbaar
huishoud- en nijverheidsonderwijs
een opleiding huishoudkunde (drie

jaar, mcl een praktijkperiode), een
opleiding kinderverzorging/jeugdverzorging (een tweejarige en een driejange opleiding), een opleiding kostuumnaaien 'twee jaar, mcl praktijk)
die gevolgd kan worden door de éénjarige opleiding couture, en een vooropleidmg hoger beroepsonderwijs
van drie jaar, die de overgang naar
het hoger beroepsonderwijs moet bevorderen Dat betekent dat wie het
eindexamen van de vooropleiding hoger beroepsonderwijs (VHBO) heeft
gehaald verder kan studeren aan (om
maar iets te noemen) de opleiding
diètiek, de Ned. Film- en Televisiea-

EDELMETAALBEWERKEN

ALGEMENE TECHNISCHE
SCHOOL „HAARLEM"
r
AANMELDING VOOR:schake!cursus L.B.O.M.B.O.

. scholengemeenschap
amsterdam west

Inschrijving

Naast algemeen vormend onderwijs wordt
praktijkonderwijs gegeven in do vakken aanleg
en onderhoud van tuinen, bloemenleelt en
• blocmsierkunst De opleiding duurt 4 jaar
l li i ft u bcl<inor,lc>llirir)' Ma.'ik Unn ecu dlspraak
vooi ccti rontJIuidinn

OPENBARE LES OP
ZATERDAG 28 MAART (10-12 UUR)

Open dag zaterdag 2) maart van 11 00 uur tol
14 00 uur

^4-jange cursus voor de diploma's

Middelbare school voor scheepswerktuigkundigen

Brood-üanketbakken,
banketbakken en kok-kelner

NICO VOLKERTS

Analysten School
„Amsterdam"

Aan de school zijn vakscholen in het kader van het
leerlingwezen verbonden voor de opleidingen tot
vakbekwaam hovenier en bloembmder(ster). ,

Inschrijving van nieuwe leerlingen
voor de cursus 1981-1982
Opleidingsmogelijkheden
- Middelbaar Beroeps Onderwijs• analytisch chemische 'richting
— Hoger Beroeps Onderwijs:
• voorbereidende cursus voor HBO-A
9 algemeen chemische richting HBO-A
• analytisch chemische richting HBO-B
• organisch chemische richting HBO-B
Inlichtingen of aanvraag van een prospectus
Administratie A S A Postbus 9023 1006 AA Amslcrdam telefoon 020-716973 of 020 158290

Verspronckweg 150, 2023 BP HAARLEM Tel 023-261496

Afhankelijk van vooropleiding^ is pfaalsirtg in een hoger leerjaar
^mogelijk.
*',
»
*.Opleidingen op A-, B- en C-niveau met aansluitmogelijkheden op de
^•Middelbare Horeca School en de opleiding m het kader van het
; leerlingstelsel.
'* Aan de school zijn tevens opleidingen verbonden voor: Mechanische
*techniek met afd. fijnmechanische techniek, motorvoertuigentech.» niek, elektrotechniek, bouwtechniek met afd voor timmeren, meubel• maken, schilderen (afwerkingstechniek) en metselen

Opleiding tot scheepswerktuigkundige
Na het behalen van het diploma (VD) kan men gaan varen als officier ter
Koopvaardij of op andere schepen in de functie vat werktuigkundige Ook
aan de wal zijn vele fjncties mogelijk op MTS-nivoau Het diploma geelt
toelating tot het Hoger Beroeps Onderwijs
TOELATINGSEISEN:
Diploma L T S (3 vakken op C-niveau) M A V O - 3 met wiskunde M A V O
- 4 of een gelijkwaardige opleiding
Opleidingsduur 3 |aar
OPENBARE LES OP VRIJDAG

IJMOftSD
Samenwerkingsschool voor de Umond
en het Haarlemse gebied
Roos en Beeklaan 4 - Santpoort - Tel 023 376821

13 MAART VAN 19 00-21 00 UUR

Aanmelding en inlichtingen dagelijks van 8.30-16.30 uur.

^Voor alle bovenstaande opleidingen worden in het kader van het
'\ leerlingstelsel vervolgcursussen georganiseerd.
'i OPENBARE LESSEN OP VRIJDAG,
;;13 MAART VAN 19.00-21.00 UUR

Privé Kappersvakschool
2-jarige vakopleiding
(dag en avond)

;! Aanmelding en inlichtingen dagelijks van 830-16.30 uur.

H

na 19.00 uur

INSTITUUT RIA DE KORTE

. msCLÜmsrerfam

mofCern consumptief on&Wys tnet opCeicCind tb? fat cCtpComtu voor;

NIC Wilsenstraat 3 5 Amsterdam
tel 020-233994
Vraagt nu de gratis studiegids aan van de
opleidingen tot

BOUWKUNDE
WEG EN WATERBOUWKUNDE
PROCES- EN MILIEUTECHNIEK
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELECTROTECHIMIEK/ELECTRONICA

C-nn'i{n
^'l "(V1

Part-time
PROCESTECHNIEK
opleiding
Tot het eerste leprjddr van alle afdelingen kunnen worden to'Hje itcn
a Bezitters Vdn een LBO diploma waarbij dt< vikken Nidcthnds of i"n modernt
taal, wiskunde en ndtuurkunde volgens h t C progidmmj (op C nm 111' /ijn qi
exammeerd en de overige dnt vdkktii tenmin.te' volgins h l B pro jt imnn (op
B niveau)
D Bezitters van een MAVO 3 diploma
doende hebben behaald

dn, voai wiskunde up M t i x mien ei n vol

c

Bezitters van een MAVO «l diplomd

d

Bezitters van een bewijs van overgang vdn de derde nddr d_ \ i "-rdL kljs f l AVO

(erkende STIVAS school)

e Degenen die een gelijkwadtdige opleiding hebben u noten

(erkend door de Ned Ver voor Voetverzorging)

(iet ifiiifôitnLjUuT'
s c fa o C cf~' ftfc

Dagopleidingen

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
MANICURE
PEDICURE/CHIROPODIE

'*for (ct'rCt'i

voor sCaacr;

Informatie:
Cornelis Trooststraat 37
Postbus 51331, Amsterdam.

VAN LE

Telefoon 020-428077 - 719888

&(0reMr"èr0od~'M
1

Gestreefd wordt
naar
een
algehele integratie van de stof Niet
meer de behandeling per onderwerp
maar steeds de samenhang tussen de
verschillende taken duide'ijk aangeven In Haarlemmermeer is gekozen
voor het milieu-onderwijs omdat
daarin de meeste raakvlakken te vinden zijn om die veranderingen te verwezenlijken Gestreefd wordt naar
een verdere uitbouw zodat steeds
meer van de leerstof in een nieuwe
vorm kan worden aangebooen Dat is
een langdurig proces De eerste resul
taten via het milieu-onderwijs nieuwe
stijl zijn echter bemoedigend

cademie, scholen voor opleiding van etc ), het middelbaar technisch ononderwijzend personeel op het gebied derwijs (de mts) en het middelbaar
van de beeldende vormgeving, scho- nautisch onderwijs
len voor toneel en dans, hogere hotelscholen, hogere zeevaartscholen,
Een indrukwekkend pakket
scholen voor laboratonumpersoneel, aan opleidingen, alle behoetc Overigens moeten wel de gekozen eindexamenvakken op de te kie- rend tot het middelbaar bezen verdere opleiding zijn afgestemd roepsonderwijs en bereikbaar
voor wie in het lager beroepsHiermee is nog lang geen compleet onderwijs het „zware" C-probeeld gegeven van wat het miadelbaar beroepsonderwijs te bieden gramma heeft 'gevolgd Het
heeft, want er zijn nog. de middelbare zal duidelijk zijn dat het lager
beroepsopleiding voor laboratorium- beroepsonderwijs geen fuikpersoneel (cursus van dne jaar), het hoeft te,zijn. Er zijn nog talmiddelbaar
landbouwonderwijs
(landbouwscholen, tumbouwscholen, van mogelijkheden om verder;bosbouwen cultuurtechnische te leren en over te stappen op school in Velp, school voor levens- andere, hogere, opleidingen^
middelentechnologie), het middelbaar nuddenstandsonderwijs (detailhandelsonderwijs, slagersvakschool, In theorie kan veel Of dat
horecaschool, textiel handelsschool), ook in de praktijk te realise-'
het middelbaar sociaal-pedagogisch
onderwijs (opleiulugen tot bejaarden- ren valt hangt af van de capa>
verzorgende, gezinsverzorgende, tal citeiten, de inzet en de
van middelbare beroepsopleidingen, ties van de leerling zelf

Fen school die aansluit op het lager onderwijs
Een school met en voor , groen'. bloemen en
planlen bijzonder traai gelegen op het landgoed Elswout

Leerlingen met n diploma MAVO, HAVO of VWO
of enkele iaren daarvan
kunnen na overleg in hogere klassen worden geplaatst
Na 6 klassen lagere school
is plaatsing in de brugklas mogelijk

Opleiding voor de
consumptieve technieken

De veranderingen op het gebied
van het biologie-onderwijs vormen
een onderdeel van een vernieuwing in
het totale onderwijs dat steeds meer
afwijkt van de traditionele onderwijs
vormen

Gesubsidieerde avondschool voor laboratoriummedewerkers

(v/h Ir W Maas Geesteranusschool)
Posljesweg 1
Wilh Druckerstraat 3
Tel 181225
Tel 156606

^Cursus voor het behalen van een 2e diploma met
'\een aantal vakken volgens het C-programma
,-zodat dit toelating geeft tot het Middelbaar Be*Voepsonderwijs.
'•Toelatingseisen L.B.O.-diploma B-niveau.

Verandering

ELSWOUTSLAAN 20
2051 AE OVERVEEN
TELEFOON 023-245035

aan de

'

Een andere mogelijkheid is de kinderen mee te nemen naar het bos In
de verschillende jaargetijden is daar
voldoende te „ontdekken" Voorwaarde is echter ook hier een goede
voorbereiding en begeleiding in en
door de school zelf Gewoon een middag naar het bos gaan, daar een
beetje rondkijken en het verder zo
laten levert mets op behalve misschien dat de leerlingen een gezellig
dagje hebben Zowel de kinderboerdenj, het bos als andere mogelijke
excursies zijn slechts bedoeld als een
hulpmiddel en vormen ge'n doel op
zichzelf

Zocherschool
voor Tuinbouwonderwijs

'" 'stij Lieerden versieringstechnieken

Verspronckweg 150, 2023 BP HAARLEM,
tel. 023-261496

Zoals alle projecten moet ook dit
voorbereid en begeleid worden m de
•das Bekeken wordt bij voorbeeld
*•elke planten het goed bij elkaar
doen wat de invloed is op hun omgevmg enz

Al deze cursussen worden zowel overdag, als
's avonds gegeven Aanvang aug /sepl 1981

VANAF HEDEN INSCHRIJVING!!

INSCHRIJVING
Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd of afqchjjld bi| de ddministr<itie
van de school Het ingevulde formulier moet o spot dig mogph|l m 111 lx slist voor
8 mei a s in het bezit zijn van do school ook .ils men nog nu t hen v u>ibte bewijs
van toelating bezit
Voor het bezoeken van do informatie avonden die op de IJmnnd MTS gegeven worden
kan men via de administratie van de school een afspidak maken
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Peugeot en Talbot hebben wat samen
Een grandioze voorjaarsshow

Daarnaast vele attracties, o.a. de kans om een
REIS NAAR PARIJS
of zelfs een
NIEUWE PEUGEOT 305 TE WINNEN.
Bovendien zullen wij voor ome rekening bij iedere tijdens de show verkochte auto een anti-slipcursus van Slotemakers Antislipschool verstrekken.

met de nieuwste modellen, o.a.: de TALBOT TAGORA
en de MATRA MURENA.

v

'•

i

• . - • • • • : : ; ;*-.•>'•"' - • • • ' , ,

.

•

•

Autobedrijf Versteege B.V.

TALBOT

Pakveldstraat 21 Zaridvoort. Tel. -02507 - 12345

189r-

[Ia reine)

EJTUTI
1. Aangeboden: de beneden-duptexwoning Van Lennepweg (oneven). Huurprijs / 122.40 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

GEROOKTE FORELLENFILET

2. Aangeboden: bovenduplexwoning Nic. Beetslaan.
Huurprijs f 153.25 per maand.
Gevraagd: 3-kamerflat Van Lennepweg (1 hoog).

«

Wa t waar is bij lamphcht is niet altijd waar in de
zonneschijn.
Joseph Joubert 11754-1824)
Maar de uurwerken van

HORLOGERIE C. WAANING

stenen
loods
200 m

TONGSCHARFILET

Komt u eens kijken in onze showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

seizoen-medewerkers
Schriftelijke sollicitatie aan zwembad

soesjES

Woningruilgeschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregeling. Belangstellende huurders van EMM of Cemeentewoningen dienen vóór eind maart 1981 schriftelijk
te reageren onder vermelding van de aan te bieden woning
en lidmaatschapsnummer f geboortedatum.

Rescrv. 02S07-122S3, Kerkstraat 15.

JAN KROESE

HONDENKAPSALON

Renee
voor vakkundig
KNIPPEN-SCHEREN
TRIMMEN-WASSEN

Tel. 156 26

eengezinswoning

handnaaimachine

TAXATIËN

op het zuiden.

Hotel Interlaken

^r

Tel. 03200-30982.

ZANDVOORT

't Kinderwinkeltje

De Ruyterstraat38

Buureweg 1. Zandvoort
telefoon 16580

4-kamer HOEKFLAT met garage.
Koopsom: f 135.000.
Inlichtingen:

CENSE MAKELAARS O.G.

Brederodestraat 116. Zandvoort,
telefoon 13244

Prijs: f 162.000.- k.k.

Telefoon 02507 -12614.

is weer open met een
nieuwe kollektie en
in een nieuwe sfeer.
Komt u gauw kijken?

Datsun
Cherry_
Meer kracht onder de kap, jonger van lijn.
«

Welke dame heeft oude,
goed werkende

MAKELAAR O.G.

ADVEPTERE*
DOÉT
VLRKOPLN
BIJ
RANDSTAD
PUBLIKATILS

Van Spevkstraat 20 - Tel. 12966.

's ZONDAGS PIANO-ENTERTAINMENT
's WOENSDAGS GESLOTEN

Te koop, zonnige, ruime

plaats voor

(half mei - eind augustus), leeftijd minimaal
19 jaar en minstens in het bezit van het zwemdiploma zwemvaardigheid.

voor de kamers van _±. 8.30-12.00 uur.
Telefonische afspraak graag na vrijdag 13 maan
vanaf 16.00 uur.

gevuld met vruchtenmoes en slagroom.

Br.o.nr.ZSIZ
bur. v, d. blad.

OOR-en
VOETBEHANDEUNG.
VanOstadestr.28
Voor het komend zomerseizoen,
heeft zwerrbad „De Duinpan"

HULP

GEBRADEN OSSEHAAS
met choronsaus geserveerd.

?

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
zijn waar zowel bij kunst- als bij daglicht. Dag en nacht
precies de juiste tijd! Het is een niet genoeg te waarderen
zekerheidlTijd van Waaning: precisietijd!

voor de bediening van 's morgens 8 tot 11 uur
en 's avonds van 5 tot 8 uur.
En een flinke vrouwelijke

met groentegarnituur gevuld.

5. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat begane grond.
Huurprijs f 5t5.30 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning in Noord.
Te koop aangeboden

NET MEISJE

In boter gebakken
tongscharfilet

4. Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande, Lorentzstraat. Huurprijs/432.85 per maand.
Gevraagd: grotere woning.

Inlichtingen tel. 12755.Na zes uur.
Gevraagd een

op toast met mierikswortetsaus.

3. Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande, Lorentzstraat. Huurprijs f 432.85 per maand.
Gevraagd: woning in centrum.

TEL. 1 31 36

VITRINE OP
KERKPLEIN

ZANDVOORT

Een uitstekend restaurant voor uw lunch of .diner.
Stel uw menu samen uit onze é la carte schotels
naar uw eigen smaak en budget, of kies ons visrgangenmenu.
Gerookte forelfenfitet op toast met mierikswortelsaus..

Maand maart 1981:

KERKSTR.20

TE HUUR OF TE KOOP
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DATSUN

te koop?
Tel. 02507 • 15162

„De Duinpan"

Vondellaan 57 - Zandvoort
Telefoon 02507 -12170.
Ingrid Gordijn
heeft op
Tennispark Rijnegom te Aerdenhout
nog mogelijkheden om

TENNISLESSEN

te geven en wel op vrijdagmiddag van
13.30-14.00 uur en van 15.00-16.00 uur.
Voor iedere informatie:
tel. 02507 -1 37 83

Uw adres voor
etast. kousen, panties, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisten")

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Prijs v.a. 13395,-, 1400 GL v.a. 15.995.-. Prijzen incl. BTW, af Lisse.

Raadhuisstraat 15-21
Telefoon 023-289846
Heemstede

Datsun Stuiny.

Sterkere motor, minder benzine.

Sub.dealer:

Autobedrijf
J. Heining
/•

? PORQUE 1

r

Schulpweg 4-6
Telefoon 023-242830
Aerdenhout

Prijs v.a. 13.995,-, 1500 GL v.a. 16.295,-. Prijzen incl. BTW, af Lisse.

Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728

Zandvoort is best gezellig!

Gratama

DATSUN

Reken op Datsun.
Datsun Urvan

DatsunBluebird
Op niets is bezuinigd, behalve op 't verbruik.

De besteller die méér heeft en alles kan hebben.

Prijs v.a. 17.995.-, 2.0 GL Diesel v.a. 22.950,-. Prijzen incl. BTW, af Lisse.
Lichtmctalcn wielen legen meerprijs leverbaar.

Prijs v.a. 15.300,- excl. BTW, 18.054,- incl. BTW, af Lisse.

Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg
gezellige Franse avonden gehouden worden.
Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt
aangeboden door het huis.
Hartelijk welkom

föATSUN

^

"

VEILING TER DEKKING KOSTEN

Lïons Club organiseert
contactdag voor MS-patiënt
KENNEMERLAND - De
Lions Club Haarlem en omstreken heeft een bijzonder
initiatief genomen: op zaterdag 4 april zijn alle Multiple
Sclerose patiënten welkom
op een contactdag in het gebouw Schalkererf, waar een
forum van specialisten vragen
zal beantwoorden en 's middags een ontspannend programma wordt geboden. Ter
dekking van de kosten organiseert de Lions Club een
veiling van goederen.

Activiteiten NVvH
ZANDVOORT - De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, kring Zandvoort, heeft voor deze maand maart
een programma opgesteld dat er als
volgt uitziet.
Dinsdag 17 maart: in het Gemeenschapshuis om 14.00 uur een causerie
met dia's over een reis naar de Oostkust van Canada en Brits-Columbia
door de heer en mevrouw Nauta.
Woensdag 18 maart: duinwandeling
nar ,,Oase", vertrek met de NZH-bus
van het centrum van Zandvoort om
13.25 uur.
Vrijdag 27 maart: om 18.00 uur pannekoeken eten in het Pannekoekenhuisje
aan de Zeestraat 36. Opgaven tot e.n
met 23 maart bij mevrouw Fagel tel.
16290 of mevrouw Louman tel. 14081.
Op de donderdagen in maart zijn de
spelmiddagen in het Gemeenschapshuis en deze beginnen om 14.00 uur.

Inbraak
ZANDVOORT - In de nacht van
donderdag op vrijdag vorige week, is in
het winkeltje van een benzinestation an
de Van Lennepweg ingebroken. Een
bedrag van ƒ 150,- wordt vermist evenals een hoeveelheid sigaretten'ter waarde van ongeveer ƒ 5000,- Men was de
winkel binnegekomen via het uitnemen
van een raam.

Vïam-cursus
ZANDVOORT - De Stichting EVA
wil op woensdag l april starten met een
VLAM cursus in wijkcentrum 't Stekkie aan de Fahrenheitstraat. De letters
VLAM staan voor: Vrouwen Leren
Aktief Meedenken. De cursus gaat
over emancipatie en duurt zes weken,
ledere week zal er over een ander, met
elkaar gekozen onderwerp, gepraat
worden zoals bijvoorbeeld: huwelijk en
andere samenlevingsvormen, vrijheid
en verantwoordelijkheid etc. De eigen
bijdrage voor de cursus bedraagt
ƒ 15.—. De cursusavonden beginnen
om 20.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Lonneke Segaar, tel. 15579.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411
Aanstaande zaterdag:

Jaarlijks zet de Lions Club zich in voor
één of meer goede doelen. Voor het
jaar 1981 (het jaar van de gehandicapten) leek het zinvol een speciale dag te
organiseren voor MS-patiënten. Multiple Sclerose is een aandoening van het
centrale zenuwstelsel, waarbij op vele
plaatsen in hersenen en ruggemerg
verhardingen ontstaan. De oorzaak is
niet bekend, hoewel een virus wordt
vermoed. Multiple Sclerose is nog een
chronische ziekte, die gekenmerkt
wordt door plotselinge opflakkeringen,
gevolgd door kort- of langdurende perioden tijdens welke de aandoening
schijnbaar tot stilstand komt. De typische ziektebeelden van MS worden
dikwijls maanden- tot jarenlang voorafgegaan door verschijnselen die niet als
zodanig worden herkend: zwakke arm
of been, met lichte stijfheid en vermoeidheid, lichte emotionele stoornissen of moeizame controle van de blaas.
De meest uiteenlopende behandelingen die worden toegepast als geneesmiddelen, massages, spieroefeningen,
dieetkuren, blijken veelal slechts een
verbetering van voorbijgaande aard te
geven. De ziekte kan dan ook tientallen jaren duren. Bekend is dat Multiple
Sclerose-patiënten psychisch grote
moeite hebben met de aanvaarding van
dit slepende' proces, dat hen steeds
weer een stapje verder naar beneden
duwt.
Steun van artsen en gezinsleden is dan
ook onontbeerlijk, maar ook contact
van mensen onderling die hetzelfde aan
den lijve ervaren, kan belangrijk helpen.

Vereniging
Er bestaat een landelijke vereniging van
MS-patiënten en alle in Zuid-Kennemerland wonende leden daarvan zijn
aangeschreven. Echter ook zij die geen
lid zijn en wellicht nog in het beginstadium verkeren, zyn van harte welkom.
In 't Schalkererf aan de Bernadottelaan
in Haarlem / Meerwijk, is plaats voor
circa 70 deelnemers met ieder een begeleider. Aanmelding is mogelijk tot 15
maart, bij de heer H.E.H. Rahusen,
Crayenesterlaan 38, 2012 TK Haarlem.
Als men niet op eigen gelegenheid kan
komen wordt gezorgd voor vervoer,
indien noodzakelijk per ambulance. leder die zich aangemeld heeft, ontvangt
voor 4 april nog een bevestiging.

Programma

pleegkundig personeel zijn de gehele
dag -aanwezig.

Kosten
Om de kosten van deze dag te dekken
stelt de Lions Club zich voor een
veiling te houden in samenwerking met
het Haerlemsch Veilinghuys, Spaarna
86-88, Haarlem. Het ligt in de bedoeting tijdens een normale veildag, op 2
april, een partij door de Lions verzamelde goederen in te brengen, voorzien van Lions stickers. De heren Alta
en Van der Pot van dit veilinghuis
hebben aangeboden belangeloos mee
te werken. De nette-opbrengst komt
derhalve ten goede aan het doel.

Stram/loop en
Halve Marathon
op 22 maart
ZANDVOORT - Op zondag 22
maart wordt in samenwerking met
Rijwiel Toer Club „Olympia" Amsterdam de 15e Strandioop Zandvoort gehouden en de 6e Halve
Marathon Zandvoort-IJmuiden v. v.
Het programma bestaat uit de vplgende afstanden: 4 km voor junioren t / m 12 jaar, inschrijfgeld
ƒ2,50; 4 k'm voor senioren, inschrijfgeld ƒ 3,50; 8 km voor senioren, inschrijfgeld ƒ 3,50 en 21 km
voor senioren, halve marathon, inschrijfgeld ƒ 5,-.
Aangezien het hier het 3e lustrum
betreft van deze strandloop is voor
iedere deelnemer een bijzonder
fraaie herinnering beschikbaar.
Aan de afstanden 4 km en 8 km kan
door iedereen worden deelgenomen, omdat hiervoor geen tijdslimiet geldt, dus de strandloop is ook
bij uitstek geschikt voor wandelaars. Voor de 21 km Halve Marathon Zandvoort-IJmuiden y.v. zal
door iedereen een verklaring van
gezondheid moeten worden ondertekend.
Inschrijven kan op 22 maart voor de
4 km en 8 km aan de kassa's op de
Rotonde (nabij het strand) en voor
de 21 km in strandpaviljoen no 8
„Trefpunt". De start is op de Rotorïdê, voof dè"4'knï"óiti 12.00 Xiur
en de 8 km en 21 km om 12.05 uur.

Het programma in de ochtend omvat
een openingswoord door de president
van de Lions Club, drs. B.W. Lindeboom, waarna de forumleden inleidingen zullen houden. Deelnemers aan het
forum zijn: dr . H.K. Walbeek, neuroloog; J. Helvoirt, verpleeghuisarts; J.
Beckers, fysiotherapeut; G. Herrewijn,
gemeenschappelijke medische dienst
Haarlem; J. Via), revalidatie-arts en HAARLEM - Het algemeen bestuur
mevr. M. du Bois, Nederlande MS- van het Muziekcentrum Zuid-Kennestichting.
merland houdt op donderdag 12 maart
in het stadhuis van Haarlem, ingang
Na het oeantwoorden van de ingedien- Prinsenhof, een vergadering die om
de vragen door het forum volgt een 20.00 tiur begint.
gemeenschappelijke lunch. In de mid- De agenda voor deze avond vermeldt
daguren treedt Fons Jansen op en hij onder meer: benoeming van de heer
doet dit geheel belangeloos.
Q.J. van Trigt tot opvolger van de heer
Gedurende de dag, die om 10.30 uur T. van Erp; discussie over samenwerbegint en om 15.30 uur eindigt, zal alles king van het Muziekcentrum met Kreain het werk worden gesteld om het de ter; bespreking over de notitie „Zeven
deelnemers zo prettig en gemakkelijk jaar muziekonderwijs in Zuid-Kennemogelijk te maken. Een arts en ver- merland en hoe nu verder"?; vaststelüng van de lesgelden voor het cursusjaar 1981/1982; stand van zaken omtrent het Sweelinck Conservatorium.

Vergadering
Muziekcentrum

Jan P. Strijbos negentig jaar!
HEEMSTEDE / BENTVELD - Aanstaande zaterdag 14 maart wordt vogelkenner en publicist P. Strijbos 90
jaar. Omdat een receptie te
vermoeiend zou zijn, wordt
het feest in alle beslotenheid
gevierd.
Sinds 2 oktober woont het echtpaar
Strijbos in huize Bodaan in Bentveld.
Het verlaten van het eigen huis aan de
Claus Sluterweg in Heemstede, waar
Jan Strijbos een halve eeuw had gewoond, betekende een diepe ingreep,
zo vertelt zijn vrouw, maar ,,we hebben de stap gezet vanwege een medische indicatie". We zitten aan de kant
van het duin en dat maakt erg veel
goed. Mijn man is zo'n typisch op de
duinen gerichte mens, hij heeft ook
nooit ergens anders willen wonen. Een
grote handicap voor hem is toenemende doofheid, waardoor hij weinig vogelgeluiden meer kan horen. Toch geniet hij'hier erg: je ziet de groene en de
bonte specht, konijnen, zo nu en dan
loopt er eens een ree voorbij. En we
kunnen zo het duin in. In zijn leven
heeft Jan P. Strijbos tal van onderscheidingen ontvangen. De laatste op 20
september van het vorig jaar, toen hij
op Soestdijk uit handen van prins
Bernhard ,,de gouden ark" ontving
voor zijn gehele oeuvre, dat tegen de
25 boeken over de natuur en speciaal
over vogels omvat, alsmede een ongcteld aantal kleurenfilms. Slechts drie
andere Nederlanders mogen zich „rfdder van de gouden ark noemen": prof.
Mörzer Bruins, dr. Westerman en jhr.
Loudon te Aerdenhout. De zelfzame
onderscheiding wordt toegekend aan
hen die zich bijzonder hebben ingezet
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Wandeltocht
ZANDVOORT - Voor de 32e keer
houdt de Politie Sport Club Bloemendaal op zaterdag 4 april de jaarlijkse
wandeltocht. De startplaats is bij het
jeugdhuis aan de Donkerelaan in Bloemendaal, te bereiken met de buslijnen
92 en 93.
De afstanden en starttijilen zijn voor de
40 kilometer vanaf 8.30 uur en voor de
5, 10, 15 en 25 kilometer vanaf 9.30
uur. Inlichtingen en voorinschrijvingen
bij het politiebureau in Overveen. tel.
023-259101. N.S. reductie is van toepassing.

Datum 14/15 maart 1981
voor natuurbehoud. Voor-zijn boeken,
zijn films, zijn foto's heeft Strijbos
nooit een cent subsidie ontvangen. Zijn
wereldreizen, naar'Spitsbergen, ZuidAfrika, Nieuw Zeeland, de Galapagoseilanden, financierde hij door 70 lezingen te houden voor de kerst en 70
daarna. ,,\Ve hebben een heel plezierig
leven gehad", zegt zijn vrouw, aan de
ene kant wel sober, maar daar namen
we allebei genoegen mee.
Reizen doen ze nu niet meer. Wel ligt
er nog een boek in manuscript klaar
over „IJsland, de Shetlahds en de Far
Oer-eilanden", maar daarvoor dient
nog een uitgever te worden gevonden.
Verder blijft Jan Stijbos, nog zeer
vitaal en overal in geïnteresseerd, nog
regelmaltig bijdragen leveren aan het
blad ,,Vogels" van de Vereniging Bescherming Vogels en wil hij zijn pen
ook nog wel eens verdienstelijk maken
voor de oudere mens.

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiénsten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

fifiaart-programma
Vrouwen van Nu

Wie iets in wil brengen wordt verzocht
dit te melden bij één der volgende
adressen:
mr. P.C. Fuhri Snethlage, Crayencstcrlaan 44, Haarlem, tel. 285618; A.
Brinkman, Vrijburglaan 33, Overveen,
tel. 264663; H.E.H. Rahusen, Crayenesterlaan 38, Haarlem, tel. 281468.
Overleg is mogelijk en indien gewenst
worden de goederen door de Lionsleden afgehaald.

Jochem Blaauboer, na 200 km schaatsen nog even een tiental km.
langlaufen.

Parkeercontroleur Blaauboer
overmeesterde het Finse ijs
ZANDVOORT - Evenals twee jaar geleden is Jochem Blaauboer er ingcsJaagd
om de alternatieve elfstedentocht, in het
Finse Lathi, tot een goed einde te
brengen. Ook toen vond hij het niet zo
belangrijk, dat deze schitterende prestalie, in het plaatselijke nieuws vermeld
zou worden. Maar in een dorp gaat zo
iets niet onopgemerkt voorbij. De bckende Zandvoortsc parkeermetercontroleur deed het de dag na de 200 km
nog eens, dunnetjes over en had toen
geen enkele moeite met de 10 km
langlauf.
Dat van_ een_uitstekende prestatie gesproken tan"worden blijkt wel uit het
feit dat van de 205 deelnemers er 117
aan de finisch kwamen. Onder de
uitvallers de bekende schaa'tsrijders
Jeen v.d. Berg en Hans van Helden,
die vroegtijdig de pijp aan maarten
gaven. Jochem Blaauwhqer echter niet.
Voor de vijfde maal reed hij mee en het
was de tweede keer dat hij de monster
rit volbracht. Vorig jaar gelukte het
niet maar toen waren de omstandigheden te bar. Nu stapte hij na twaaff en
een halfuur moe maar voldaan van het

Demonstratie
mini-basketbal

en elke dag thuis op de rollerbank een
ijs.
Jochem Blaauboer ?elf over zijn presta- uur fietsen. Alcoholische dranken zijn
tie: „Het waren vier ronden van 50 km. er niet bij'", zegt hij.
over een gigantische ijs- en sneeuw- De 46-jarige Jochem Blaauboer is van
vlakte. De eerste twee ronden ging het kindsaf opgegroeid met ijs, en de
prima. Goed weer met wel wat scheu- schaatssport vind hij dan ook een
ren in het ijs, maar in twee en een half eindeloze sport, waarvoor je karakter
uur was ik rond. In de derde ronde kom moet hebben. Je moet kunnen afzien
je jezelf tegen. De eenzaamheid op de soms zelfs wat pijn lijden om goed te
ijsvlakte, je ziet niets of niemand en kunnen meedraaien.
dan moet je wel tegen jezelf praten Dat de conditie goed is bij Blaauboer
van, kom op, doorzetten, want anders bewees hij een week later, door een 25
.red je het niet", aldus Blaawboer. km rit voor de politiekampiocnschap
Nadat de derde ronde was overwonnen 'ook nog even uit te rijden. Of hij het
heeft Blaauboer ook de vierde ronde nog eens gaat proberen? „Het is zo'n
even gepakt. Al was de duisternis toen fantastisch evenement en uitstekend
ingevallen en moest het tempo daar- georganiseerd, dat ik ga proberen om
door wat zakken, zonder kleerscheuren de rit voor de derde maal uit te rijden,
aangezien ik dan de zilveren speld
kwam Jochem uit de strijd.
Dat zo'n trip niet zonder voorbereiding ontvang en dat is toch wel mooi",
eventjes gedaan kan worden spreekt meent een terecht trotse Blaauboer.
vanzelf. „Het gehele jaar voetbal'ik en En Jochem kennende zal het hem
af en toe ren ik langs het strand om de volgend jaar zeker gelukken, om deze
conditie óp peil te houden, maar de zeer knappe verrichting te herhalen, als
maanden januari en februari wordt het het weer zoals dit jaar, maar meezit.
pas echt serieus. Een a tweemaal per
week naar de kunstijsbaan in Alkmaar
(Advertentie)

Na het carnaval weer even
serieus. Alle gekheid op een
stokje. Wanneer komt u weer bij
me langs? Want, ik heb u nog
helemaal niet gezien uw zuster
wel trouwens, uw broer ook.
We hebben nl. L.P.'s vanaf
ƒ 4.95 en complete stereoinstallaties vanaf f 595.-.
En dacht u nu heus dat u bij mij
niks kón vinden, kom nou
{gauw bij RADIO PEETERS in
de Haltestraat).

HAARLEM - Om iedereen die geïnteresseerd is in mini-basketbal een betere
kijk te geven op deze sport houdt de
Nederlandse Basketbal Bond een mini
basketbaldemonstratie op zaterdag 14
maart, in de Spaarnescholengeenschap
te Schalkwijk om 10.00 uur. Deze
demonstratie heeft plaats onder leiding
van de heer Eef Halewijn van de NBB.
Alle aspecten van het minibasketbal als
training, wedstrijden, begeleiding, zullen hier op speelse wijze worden toegelicht. Belangstellenden worden verwacht op zaterdagmorgen om 9.30 uur
bij de sporthal de Pellikaan te Zandvoort, gelieve sportschoenen mee te ZANDVOORT - Twee Zandvoorters
van 15 jaar. beiden scholieren bleken
nemen.
de postzak te hebben opengesneden die
een postbesteller in een flatgebouw had
gezet voor de tweede ronde. De jonZANDVOORT - De afdeling Zand- gens hadden uit de zak twee hoeken en
voort van de Nederlandse Protestantse 'een postpakket weggenomen en ook
Vrouwenbond organiseert op 25 maart nog een teleconverter met een laadapeen verkoopmiddag. Deze zal worden paraat. De goederen zijn allemaal tegehouden in het gebouw van de N.P.B, ruggevonden. Vorige week woensdag
aan de Brugstraat 15 te Zandvoort, van had de ontvreemding pl;uls
14.30 tot 16.30 uur.
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

Goederen terecht

Verkoopmiddag

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tclefoon 17^73. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor- WETSWINKEL
beckestraat 17, tel. 15847.
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat, eerste en derde woensdag van
GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
mene informatie tel. 023-220202 (dag
en nacht).
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2. Haarlem, tel. 023STORINGSDIENST GASBEDRIJF: 256198. Geeft dirckt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.
telefoon 17641
POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000

WIJKVERPLEGING:
zr. R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28,
Heemstede. Tel. 023-286637.

TAXI: telefoon 12600 en 16843

VERLOSKUNDIGE; mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. Tel. 02507-14437 b.g.g.
023-313233.

De agenda vermeldt onder meer de
volgende onderwerpen: een schrijven
van de Stichting Haarlemse sportraad
over een motie van de openbare vergadering van 25 februari dit jaar omtrent
het behoud van de Kunstijsbaan Kennemcrland; een schrijven van burgemeester en wethouders over subsidie
aan de Tennisclub Zandvoort. en de
sportuitwisseling Zandvoort-Dronten
1981.

Adressen

TANDARTS: telefoon 023-313233

APOTHEEK: Zeestraat Apoiheefc,
N.v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

ZANDVOORT - De leden van
de sportraad in Zandvoort houdcn op maandag 16 maart een
vergadering in het gebouw De
Krocht om 20.00 uur.

Wie nooit naar een veiling gaat heeft er
waarschijnlijk geen idee van welke
prijzen bijvoorbeeld oude speeltjes nu
halen, evenals meubelen die enkele
jaren geleden meestal bij de reiniging
terecht kwamen. De Lions Club ziet
hel dan ook als een gelegenheid bij
uitstek voor ieder die iets van de hand
wil doen om én een goed doel te
steunen én zelf ook een redelijke prijs
te maken. De kijkdagen zijn gepland
op 28 en 29 maart.

Weekenddiensten
Jan P. Strijbos.

Sportraad komt
maandag bijeen

Om wat voor goederen gaat het? De
Lions Clubs, die zelf ook ai tientallen
brieven heeft laten uitgaan naar vrienden en kennissen, denkt aan meubilair,
inclusief tapijten, tafelkleden, aan antiek en curiosa, koper, tin, antiek
speelgoed, kunstvoorwerpen, aardewerk, porselein, kristal, schilderijen,
aquarellen, etsen, tekeningen, sieraden, gouden en zilveren voorwerpen en
munten. Veelal zijn er in ieder huis wel
voorwerpen waar men jarenlang niet
naar heeft omgekeken of die men toch
van de handelde doen.
Het is niet nodig om de volle opbrengst
af te staan; bij duurdere zaken kan
iedereen zelf bepalen welk percentage
bestemd is voor de contactdag, maar
minimaal moet dit wel 15% zijn. De
regeling geldt niet voor voorwerpen die
minder dan ƒ 30,— opbrengen.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

HW LW HW LW
Datum
7.28 2.50 19.58 15.29
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 12mrt.
13mrt.
8.20 3.38 21.09 16.25
WERK ZANDVOORT
9.32
3.48 22.29 17.39
Noorderstraat l, telefoon 33459 (b.g.g. 14mrt.
11.04
6.11 2152 19.03
023-320899 of 320464). Spreekuur op 15mrt.
12.36
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, I6mrt.
7.36
20.28
1.07
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. 17mr(.
8.51 13^45 21.37
2.Ü9
Verder volgens afspraak. Voor deze 18mrt.
9.53 14.29 2?..27
2.51 10.43 15.00 23.05
hulpverlening, beschikbaar voor iedere 19mrt.
inwoner van Zandvoort, geldt dat er Maanstanden: EK 13 maart 2.50 uur.

ZANDVOORT - De Vereniging Vrouwen van Nu in Zandvoort heeft voor de
maand maart een programma samengesteld met de volgende aktiviteiten:
Do. 12 maart: de heer Kooij vertelt het
een en ander over de kunstschatten m
het Frans Halsmuseum in Haarlem,
aanvang 10.00 uur.
Om 14.00 uur praatmiddag in Zomerlust, Zandvoort, bedoeld voor nieuwe
leden en introducées.
Wo. 18 maart: wandeling naar het
Karrewiel, verzamelen om 10.00 uur op
de Rotonde in Zandvoort.
Do. 19 maart: excursie naar Doesburg
en Dieren, 's morgens een bezoek aan
de mosterdfabriek en een lunch in de
Mosterdhoeve, 's middags staat een
rondleiding met dia-vertoning in de
Gazellefabriek op het programma.
Kosten ƒ 22,50 en de bus vertrekt om
8.00 uur vanaf het Gemeenschapshuis
in Zandvoort.
Di. 24 maart: in de Haarlemse Schouwburg voert de Zandvoorise Operettevereniging „De Zigeunerbaron" op.
Kaarten a ƒ 15,— verkrijgbaar via de
telefoonnummers 13840, 14085 en
Haarlem 023-256316. Kosten van vervoer zullen zeer laag zijn door eigen
bussen.
Wo. 25 maart: bezoek aan de Technische School, Verspronckweg 150 in
Haarlem. Na de rondleiding door het
gebouw is er in het restaurant een
warme lunch, verzorgd door de Koks- ~
school. Aanvang 11,00 uur, vervoer op eigen gelegenheid. Kosten voor de
lunch zijn ƒ 7,—.
Do. 26 maart: vanaf 14.00 uur paasversieringen van brooddeeg maken in Zomerlust, Zandvoort.
Laatste kunstgeschiedenisles van het
seizoen in het Frans Halsmuseum in
Haarlem, aanvang 10.00 uur.
Zo. 29 maart: vertrek van de leden
voor de 2- of 3-weekse reis naar Amerika.

Snelheidscontrole
ZANDVOORT - In de bebouwde kom
van Zandvoort werd vorige week donderdag een snelheidscontrole gehouden
op het vervoer. Er werden 47 overtredingen gesignaleerd, waarbij harder
dan 50 kilometer per uur werd gereden.
De hoogst gemeten snelheid was 78
kilometer per uur.

Zandvoortse Operette
Vereniging brengt
"De Zigeunerbaron"
ZANDVOORT-HAARLEM - De
Zandvoortse Operettevereniging zal op
24 en 25 maart de operette ,.Dc Zigeunerbaron" van Johan Strauss op de
planken van de Stadsschouwburg te
Haarlem brengen. De voorstelling begint om 19.45 uur en de toegangsprijs is
ƒ 15,— .
Korte inhoud:
De geschiedenis speelt zich al in Hongarije en in Wenen, tegen het midden
van de 18e eeuw. Sandor Baringkay, de
zoon van een verbannen slotvoopd,
mag naar zijn landgoed terugkeren.
Zijn bezittingen zien er nu niet bepaald
imposant uit. Het slot is ven allen en de
grond is verdord. \Vel ga.il het gerucht,
dal er ergen.s een schat verborgen is.
Voor de overdracht door graaf Girnero
zijn twee getuigen
De oude zigeunerin Czipra wordt opgetrommeld en de varkensfokker Kalman
Zsupan, die, omdat hij lezen noch
schrijven kan, een kruisje zet. Zsupan
is niet erg verheugd over de terugkeer
van Baringkay. Hij beschouwde diens
grond al mm of meer als zijn eigendom
en hij had gehoopt de sch.it te vinden.
Om niet alles aan zijn neus voorbij te
zien giian, stemt Zsup.in erin toe dat
Sandor milt zijn dochter Arsena
trouwt. Ar.scna heeft al een vrijer.
Ottokar, de zoon van haar gouvernante
Mirubülla. Ah Baringkay aan haar
wordt voorgesteld, zegt /e om tijd te
winnen, dat haar echtgenoot minstens
een baron moet zijn. B.iringkav blijft
alleen achter, doch hij krijgt gezelschap
van Czipru en haar knappe dochter
Saffi. De zigeuners komen terug van de

markt. Czipra vertelt dat Baringkay
hun nieuwe heer is. De zigeuners zweren hem trouw. Baringkay klopt daarna
bij Zsupan aan en zegt dat hij nu van
adel is; hij is Zigeunerbaron. Zo heeft
Arsena het echter niet bedoeld.
Baringkay vertrekt met Czipra en Saffi
om elderN de nacht door te brengen.
Hij verklaart Saffi zijn liefde. Czipra
vertelt dat ze gedroomd heeft waar de
schat verborgen ligt. Gedrieën begeven
ze zich erheen en ze vinden hem
inderdaad, tot grote ergernis van Zsupan. die nu juist daar nog niet had
gezocht. Graaf Homonay ronselt soidaten voor de oorlog tegen Spanje. Voor
?c het weten zijn Zsupan en Ottokar
ingelijfd, maar ook Baringkay meldt
/ich aan. Uit een oud dokument blijkt
immers dat Saffi geen zigeunerkind is,
maar de dochter van de laatste Turkse
pasja die in Hongarije heeft geregeerd.
Baringkay voelt zich niet waardig.
N.i de oorlog keren de zegevierende
troepen naar Wenen terug. Wegens
zijn verdiensten wordt Baringkay in de
adelstand verheven. Hij sluit Saffi m
/ijn armen en ook Arsena en Ottokai
worden voorgoed verenigd.
Kaarten voor.,De Zigeunerbaron" zijn
ie ht'stcllcn bij:
mevrouw Troupee, Celciusatraat 95 te
Zandvoort, lel. 02507-13840;
mevrouw Schaap, 1'nigiett.rstriiat 36 te
/Mndvoort, h'l. 025Q7-12S70;
(jemeenschapshuis, L. Davidsitttaat :e
Zandvoort. t,-l. 02507-14085:
mevrouw Van E/i;, O. Nassaülaan /Oy'
Ovvrveen, tel. 023-2563H).

(A(tvt'rti'niii')

NIEUW in ZANDVOORT

TAX1168 43
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dr. Gerkestraat 47 rd - Zandvoort

RANDSTAD h-UbLIÜAI Itb

Tafeltennis Kennemerland

Te koop:

Landrover 109 Pickup
met huif, bouwjaar 1977, 33.000 km, in zeer
goede staat.
Telefoon 01719-14379, na 19.00 uur, overdag 023-287150, toestel 16.

vereniging

ZANDVOORT - Tussenstand afd.
Kennemerland in landelijke tafeltennis-kompetitie.
In de promotie hoofdklasse staat Onkyo l op een vierde plaats met 4
wedstrijdpunten achter Scylla 3,
TTCV/Rath l en A'dam '78. TYBB l
bereikte een Ie plaats in de overgangsklasse die zij met Docos 2 moet
uelen. In de promotie overgangsklasse
bezet Onkyo 2 een Ie plaats met 10
wedstrijdpunten, Nieuw Vennep l bezei een 4e plaats met 6 en Rapidity/1
een 5e plaats met 2 wedstrijdpunten.
Bij de meisjes in de B-C groep bereikte
HTC l met 3 wedstrijdpunt.cn een 5e
plaats. Bij de jongens in de A-C groep
reikt Nieuw Vennep naar de 5e plaats
met 3 wedstrijdpunten, in de C-L groep
staat Castricum l op de 3e en GTTC l
uit Haarlem pp de 4e plaats met resp. 6
en 5 wedstrijdpunten. In de jongens
C-N groep staat HBC uit Heemstede
op een 4e en GTTC 2 op een 5e plaats
met resp. 6 en 2 wedstrijdpunten. Bij
de meisjes promotieklasse staan GTTC
l en Castricum l op een 2e en 3e plaats.
In de meisjes A-klasse wist Te Zaanen
l uit Haarlem de Ie plaats te bemachtigen met maar liefst 9 wedstrijdpunten.
In de Districtklasse dames Ie klas gaat
ongeslagen Onkyo l aan top; in de 2e
klas deed Prowano 2 hetzelfde.

Goed gemeubileerde

Schuitengat?
telefoon 13n2

geeft op 24 en 25 maart a.s. een uitvoering van

Auto • brand - leven
alle verzekeringen

Strauss'
ÜNERBARON
Kaarten voor dit GROOTS evenement zijn a ƒ 15.- te verkrijgen bij:
W. v.d. Moolen, Gemeenschapshuis, tel. 14085.
R. Schaap, Potgieterstraat 36, tel. 12870.
J. Troupée, Celsiusstraat 95, tel. 13840.
J. Paap, van Ostadestraat 19, tel. 15168.

zolder etage
met gebr. keuken d.k.d.t.
/ 1000,-p. m.,
borgsom f 2000,-. '
Uitzicht duinen.
Br. o. nr. 2508
bur. v. d. bl.

AUTORIJSCHOOL DE VRIES
Tel. 02507 -12355 - Zandvoort
Volgende week begint onze

theorie-cursus

(1 avond per week), voor leerlingen van andere
rijscholen en 17-jarigen.
U kunt zich telefonisch aanmelden.

Te koop gevraagd:

Wie is er bereid om
- tegen vergoeding -

loop- en
sloopauto's

's morgens
BOODSCHAPPEN
te doen

tevens onderdelen te
koop.
Tel. 02507-14836.

Competitie Kennemerland
Van de 235 deelnemende teams staan
er maar liefst 32 teams ongeslagen aan
de top van hun poules. En dat betekent, dat deze teams 'zeer hoge ogen
gooien om in het volgende tafeltennisseizoen 1981/1982 naar een hogere
klasse te kunnen promoveren. Maar
zover is het nog niet. Een vier of vijf
return-wedstrijden staan nog voor de
boeg en ook met tafeltennis kan het
balletje vreemde capriolen maken. In

voorfam. Koper,
Weimarweg 2,
tel.1 6383.

Voorjaar heerlijk!

op maandag 16 maart tussen 19.00-21.00 uur in het gemeenschapshuis.
Tevens zijn daar indien voorradig, nog koopkaarten te verkrijgen.^
Donateurs(trices) die inmiddels het groene programma, teyens plaatsbewijs hebben ontvangen, dienen eveneens op deze avond plaats te bespreken.
Wij hopen op een grote opkomst en wensen U een bijzonder mooie
operette-avond toe.
Vergeet u niet plaatsen te bespreken:
Het bestuur.

Maar dan de

speciaaltjes
van

Sportprogramma

Bakkerij

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 -15001.

PEDICURE/
MANICURE SALON

Mevr.
G. Hamminga
bij
Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7.
tel.02507-1 2327

Behandeling volgens
afspraak.

Voetbal
,
Zondag:
Zandvoortmeeuwen-KIC
14.30 uur, Sportpark Vondellaan.
DSC74-TZB 14.30 uur te Haarlem.
TZB-dames-DCO 2 12.00 uur, Kennemersportpark Zandvoort.
Zaterdag: Velsen-Zandvoort '75 14.30
uur.
Volleybal
Zaterdag: Sporting OSS dames-Atalanta 19.30 uur, Sporthal Pellikaan.
Sporting OSS heren-OVRA 3 20.30
uur, Sporthal Pellikaan.
Maandag: Aljides 3-Sporting OSS hè-ren 21.15 uur, Beyneshal te Haarlem.
Hockey
Zondag: Ring Pass-Zandvoort dames.

Gun uw bedrijf de
aandacht van een
(nog lang niet)
uitgelezen
publiek

ADVERTEER!

ieder geval zullen de teams, die op
lagere plaatsen staan er alles aan doen
om deze 32 teams te overwinnen.
Ongeslagen teams: Heren 2e klas B:
VTC l uit Umuiden; H3a: Meertreffers
l uit Akersloot; H3B: Rapidity 3 uit
Haarlem; H4a: Te Zaanen 4 uit Haarlem; H4e: Meertreffers 2 uit Akersloot;
H4f: HBC 4 uit Heemstede; H4h:
Nieuw Vennep 5; H5a: HTC 7 uit
Hoofddorp; H5B: Fusia 5 uit Haarlem:
H5e: Nieuw Vennep 11; H5F: HBC 7
uit Heemstede; H5G: Tornado 2 uit
Umuiden; H5K: Meertreffers 4 uit
Akersloot; H5M: HTC 4 uit Hoofddorp: H5N: TYBB 4 uit Haarlem;
H5O: VTC 6 uit Umuiden: H5P: Unicum 2 uit Zandvoort; H5r: Te Zaanen 7
uit Haarlem; Dames 3B: TTCS 2 uit
Haarlem; D4a: GTTC 2 uit Haarlem;
Jeugd 2A: GTTC 3 uit Haarlem; J2B:
Rapidity 2 uit Haarlem; J3a: Meertreffers 2 uit Akersloot; J3b: SDO 2 uit
Hillegom; J3c: Te Zaanen 3 uit Haarlem; J4a: Heemskerk 5; J4c: GTTC 6
uit Haarlem; J4d: Heemstede 2; Weipen/pupillen 3e kl.: HTC l uit Hoofddorp; W/P4e kl.: Te Zaanen l uit
Haarlem; Meisjes 3e kl.: HTC 2 uit
Hoofddorp; M.4e kl.: Nieuw Vennep
4.
Eind maart is de kompetitie afgelopen
en kunnen de standen worden opgemaakt.

Promotiestrijd
voor ZVM-handbal
ZANDVOORT- Het'dames- en heren
juniorenteam van ZVM-handbal hebben beslag gelegd op het kampioenschap, wat recht geeft op deelname aan
promotiewedstrijden. Indien deze winnend worden afgesloten volgt promotie
naar de landelijke klasse wat een uitstekende prestatie zou betekenen. De
dames spelen daarvoor hun eerste wedstrijd a.s. zondag 15 maart in de Pellikaanhal te Zandvoort tegen het
Utrechtse Atilla. Aanvang 14.00 uur.
De heren junioren treden a.s. dinsdag
17 maart in het strijdperk. Ook deze
wedstrijd wordt 'gespeeld in de Pellikaanhal. Tegenstander is Volendam;
de aanvang is om 20.00 uur.

mooiste vorm

Audi bouwt nogal eigenzinnige automobielen. Waarin eigenschappen gecombineerd worden die op 't oog volkomen tegenstrijdig zijn. Neem de Audi 80. Onmiskenbaar een puur functionele gezinswagen. Met ruimte voor vijf plus alle bagage die daar bijhoort. Met zuinige motoren die hunSovaliteiten al vele jaren hebben bewezen. En met de gestroomlijnde wigvorm die het resultaat is van
energiebesparende windtunnelproeven. Ondanks dat accent op nuchtere functionaliteit, is Audi er in geslaagd van de Audi 80 een auto te maken die zich onderscheidt. Want voor de styling tekende
niemand minder dan topdesigner Giugiaro.
x

Zo royaal als de Audi 80 is met comfort,
zo zuinig is hij met brandstof: in de stad l op 10,1, bij 90
km/h constant l op 14,7 en bij 120 km/h l op 11,1. Deze
cijfers gelden voor de Audi 80 L. Maar zelfs de meest luxe
uitvoering, de Audi 80 GLE, rijdt nog zuiniger door z'n
inspuitmotor. Bij 120 km/h l op 11,4.

Ook binnenin is de Audi 80 fraai en
functioneel. Zo zijn de kleuren harmonisch op elkaar
afgestemd. In het dashboard zijn vormgeving en functionaliteit helemaal in perfecte harmonie gecombineerd.
Overzichtelijk gerangschikte bedienjngsorganen bevinden
zich direct onder handbereik, en zijn praktisch blindelings te
vinden. Opvallend detail: de zuinigheidsmeter. Waarop u
ogenblikkelijk ziet of u zuinig rijdt.
HQt COmfOrt In de Audi 80 vindt u stoelen die grondig
zijn getest en afgebeuld door een stalen zitvlak. Gedurende ... elegantfront van de Audi 80... ...dezuinigheidsmeter waarop u
ziet of u zuinig rijdt...
een gesimuleerde rit van 100.000 km. Dankzij deze stoelen en
de uitstekende klimaatbeheersing in de
Audi 80 door het unieke verwarmings-en ventilatiesysteem,
stapt u zelfs na een la
rit iris en monter ui t.

:

De Audi 80
f

' "fff Sftigebeéid ijs de Audi 80 GLS, 4-dèurs. Er is al eeii Audi 80 via. K 20.
'

' "' '

' "

'

'

Audi met Formel E: nóg zuiniger. Met de Formel E is de Audi SOLS
nóg zuiniger. Formel E houdt in een aantal nieuwe energiebesparende
voorzieningen. Zoals electroniscke ontsteking, een schakelindicator met
zuinigheidsmeter, een 4+E versnellingsbak en een unieke stop-start-installatie. Rijdt de Audi 80 LS bij 90 km /h constantal l op 16,4, de Formel
E loopt nog zuiniger: l op 19,2.

Bij meer dan 200 V.A.G dealers staat D© VA.G G6QlGrS
de Audi 80 Waarvoor een proefrit. Test'm'. Zodat u zelf kunt
ervaren hoe zo'n functionele auto, boordevol karakter rijdt.
Audi geeft een unieke carrosserie-garantie van zes jaar, en één Jaar
garantie ongeacht het aantal kilometers. Vraag de VA.G dealer om
nadere inlichtingen.

tfss

Vaste afleveringskosten v.a. f. 390-^
'

Maak nu 'n proefrit bij uw V.A.C dealer voor Volkswagen en Audi:

Auto Strijder B.V.
••

Audi

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565 Functioneel en veelzijdig
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Gevoel!
voorZ

VERZWAKT HmtlTEAM TEN ONDER

Winst voor dames Zandvoort
na sterk gespeelde wedstrijd
ZANDVOORT • De hervatting van de
vcldhockcy-competitie is voor hefdamcsteam van Zandvoort succesvol verJopen. Na een aantrekkelijke wedstrijd
zegevierde Zandvoort met 2-1 over Spirit. De heren overwinterden minder
goed en werden met miniem verschil
verslagen door FIT: 0-1.

midden van de aanval geleid, waardoor
er weinig ruimte ontstond om gevaarlijke kansen te creëren. Met veel spanning kwam er een eind aan de wedstrijd, zodat Zandvoort, gezien het
goede spel in de eerste helft, toch een
verdiende 2-1 zege behaalde.

Dames

Heren

Na het eerste fluitsignaal zochten de
Zantvoortse dames direkt het vijandelijke doel op. Goed combinerend over
de vleugels en in een hoog tempo werd
het Spirit-doel onder druk gezet. Het
goede en felle spel van Zandvoort werd
in de eerste helft gehonoreerd met twee
prima doelpunten. Yvonne Ovaa opende- de score terwijl Mieke Hamann het
goede voorbeeld volgde en voor een
2-0 ruststand zorgde.
De tweede helft gaf een geheel ander
spelbeeld te zien. Nu was Spirit de
sterkste en met snel spel probeerden zij
de opgelopen achterstand teniet te
doen. Ondanks het degelijke spel van
Karin Meyer wist Spirit een tegentreffer te forceren, 2-1. De dames van
Spirit roken hun kans en zetten alles op
de aanval. Gevaarlijk konden zij doordringen tot diep in de Zandvoortse
defensie, waarin van een lichte paniek
sprake was. Toch hield Zandvoort het
doel dicht. Aan de andere kant was het
Zandvoortse aanvalspel minder geworden dan in het eerste gedeelte van de
•strijd. TV» vpel werrl h»t cn»l Hoor het

Een met vier invallers aantredend
Zandvoort heeft het tegen FIT niet
kunnen bolwerken. Ondanks dit gemis
zorgden de Zandvoorters voor een
redelijke partij hockey, waarbij vooral
de jeugdige invaller Daan Fens uitstekend voor de dag kwam. FIT was in het
eerste deel van de strijd de betere
ploeg, combineerde goed en en was
meestal gevaarlijk voor het Zandvoortse doel. Het overwicht van de gasten
werd slechts uitgedrukt in een goed
afgeronde aanval, "zodat de 0-1 ruststand niet verontrustend hoefde te zijn.
Na de pauze trok Zandvoort het initiatief naar zich toe, maar goed hockey
kon Zandvoort niet meer op de grasmat leggen.
De weersomstandigheden waren van
dien aard (storm en regen), dat voor
beide teams het spelen van de bal
steeds moeilijker werd. Zandvoort was
wel de meest aanvallende ploeg, maar
uitgesproken doelrijpe kansen leverde
de veldmeerderheid niet op. De FITdefensie hield dan ook vrij gemakkelijk
stand.

GARAGE
STRIJDER

BEVERWIJK - Zandvoortmccuwcn
leed jl, zondag wederom een nederlaag
in een uitwedstrijd. In Beverwijk werden de Zandvoorters, tegen DEM, met
een ruime doch geflatteerde 4-0 nederlaag huiswaarts gezonden. Enige misvcrstanden in de Zandvoort.se defensie
werden koelbloedig afgestraft, waardoor DEM op eenvoudige wijze aan de
vier doelpunten kwam.

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

Verrassende
zege Lions
AMSTERDAM - Het in dcgradatiegevaar verkerende Lions zorgde in de
basketball-competitie voor een enorme
verrassing door het veel hoger geklasscerdc amsterdamse De Germaan met
87-88 te kloppen. Voor de overwinning
had Lions wel twee verlengingen nodig.
Na de normale speeltijd was de stand
72-72 en na de eerste verlenging 78-78.
De Lions hanteerde de gehele wedstrijd het zgn. zone-press systeem en
kon daardoor steeds een kleine voorsprong nemen. Een zeer vechtlustig
Zandvoorts team streed voor de laatste
kans op behoud en het was vooral de
met scherp schietende uitblinker Henk
Macnack (26 pnt.) die Lions overeind
hield.
Het zag er overigens voor Lions niet zo
best uit, toen met nog vijf minuten te
spelen Pim Schön met vijf persoonlijke
fouten het veld moest verlaten, maar
een collectief uitstekend spelend Lions
sleepte er, na nog vlak voor tijd met
66-70 geleid te hebben, een verlenging
uit. In de verlenging was het vooral de
geroutineerde Frans Stiphout die enige
één tegen één situaties goed afstrafte.

Foto: Europress

Het openingsoffensief was voor g;istheer DEM, dat wel door kon breken
tot voor doelman Eddy Stoffers, doch
niet tot scoren kon komen. Op het
moment dat Zandvoortmeeuwen meer
vat op het spel kreeg en het spel rneer
verplaatste naar het door DEM verde-

Verlies kopposiise
voor Hong Kong
ZANDVOORT - In de interregionale
zaalvoetbalcompetitie is SC Hong
Kong van slag. Het verloor verrassend
van La Bouteille met 1-4 en moest
daardoor de koppositie prijsgeven.
In de eerste periode liep het nog wel bij
Hong Kong. Het nam door Richard
Kerkman een 1-0 voorsprong en meerdere kansen gingen verloren. Kort voor
het rustsignaal kwam La Bouteille verrassend op 1-1. Na de doelwisseling
werd de strijd feller en raakte Hong
Kong uit zijn spel. La Bouteille scoorde
1-2 en de Zandvoorters moesten risico's gaan nemen voor het forceren van
de gelijkmaker. De Amsterdammers
profiteerden van de geboden ruimte en
bepaalde de eindstand op 1-4.

iligde doel, n a m e n de Wijkcrs onverwacht een voorsprong. Bij een ongevaarlijkc aanval bleef de Meeuwenachterhoede staan en wachtte op het
fluitsignaal \an de scheidsrechter voor
een overtreding. Dit kwam echter niet
en de DEM-aanvaller Lock kon ongehinderd scoren, l-ll na twintig minuten.
De badgasten gingen direkt op zoek
naar de gelijkmaker. Enige hoekschoppen en aanvallen werden echter besloten met schoten en kopballen over of
naast het doel. Doordat DEM fel op de
man speelde, kreeg Zanduxirtmeeuwcn weinig ruimte om in het ritme te
komen.
Kort na de rust velde DEM het vonnis
over Zandvoortmeeuwen. Eerst verdween een vrije trap van Niesten over
de te ver voor zijn doel staande Steffcrs
in het net en even later liet hij de bal los
waarna de attente Lock scoorde. 3-0.
Om toch nog wat terug te doen volgden
er enige omzettingen in het Zandvoortse team. Laatste man Kees Bruin ging
naar voren en Bert Leyenhorst volgde
zijn voorbeeld. Hierdoor moest Frans
Makkau plaatsmaken voor Bert van
Staveren. De druk op het DEM-doel
werd wei groot maar met de afwerking
lukte het helaas niet Zandvoortmeeuwen zette nog een aanvaller in de strijd.
Peter Schipper kwam in het veld voor
Hans Schmidt, maar ook deze omzetting mocht niet baten.
Bij een uitval van DEM werd het zelfs
4-U. Jongbloed treuzelde met wegwerken en Lock scoorde opnieuw. In de
slotfase probeerde Zandvoortmeeuwen
de achterstand nog wel een beter aanzien te geven. Kopballen en schoten
gingen naast of werden een prooi van
de DEM-doelman.

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht o
Van Zandvoort-Noord tot Zandvoort-Zuid AART VEER
voor groente en fruit
GROTE KROCHT23, TELEFOON 14404, ZANDVOORT

RnymfeanM BOS

van maandag 13.00 uur tot zaterdag 13 00 uur

Bij Erica is ^
het al lente...

voor o.a.

MINlOfN-STOMEN-KRSCN

Azeanette

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobecane, Kyoso en div
kinderrijwielen. Tevens
KlS-sleutelservrce en
rijwiehrerhuur

GROTE KROCHT 21 ZANDVOORT
T£l 02507 2574

'erica'
GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

TURELUURS
VAN HET
TUREN?

*

Boek en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

BOEKEN

De Krocht

Grote Krocht 27, telefoon 12954

Hang- en
legkast
172x50x97
in 4 dessins

srrmrgan*9«br»cht. '«middags*) schoon

"Nu weerTiJB voor

zonnegordijnen
Ikleur echtl 5 jaar
garantie. In iedere
gewenste maat

159,-

Het Kastenhuis

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.
_telefoori 02507-17751

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

Uw adres

TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

TOTO/LOTTO

AANBIEDINGEN VAN DEZE WEEK:

8 dagen hotel Las Piramides - Fuengirofa
4 sterren, half pension -*

NIEUW-NIEU

11 dagen hotel P!aya de Mallorca - SVlallorca

DE GLASBRIL

Exclusief in Zandvoort

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

De merken:
LA COSTE - PRINGLE OF SCOTLAND LADY-ARROW-LADY-MANHATTANPRÊT A PORTER - GLEN-AVON - TONI-S
INAROCHE-ZAZA

vol pension
15 dagen kan ook
21 maart

12 dagen app. Las Damas Studio - Benidorm

érometmocte

Tureluurs
van het turen
?
WIJ ZIJN ER VOOR!
Raadhuisstraat 47

Heemstede

Teleioon 023 - 2904 73

J

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507- J 7878.

komt u-ns
kijken bij ons?

't is zeker de moeite waard

Optiek Slinger
Gedipt, opticien Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond

MASSIEF EIKEN

mimiset
f198,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

Dik matras
15 cm, 80x190 cm

„139,-

Ook in grotere maten

Het Kastenhuis
Grote Kroht 25,
telefoon 02507-17751

dus ik kocht wat ik zocht

de Grote Krocht

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRU1Wii kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi
Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoorl. lel. 02507-I2600M75S8
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Advertenties worden toch
niet gelezen
B
n
Dn i*. CL-n JH.KIM iciiiK-.

Voorjaar in eigen land.

OPENHAARDBLOKKEN

SPECIALE AANBIEDING

Gebr. Sweers, Hoveniersbedrijf, boomrooibedrijf,
'Hoofddorp.
Voor particulieren en bedrijven.
Tal. 023-284894, b.g.g
282043 of 338606.

o nn
Behang Per roi v.a ....... Z,UU
'

'StOf per meter vanaf ...... Ojr«f O

•••••••••••••••••••••••••••l*

DOE MÉÉR ZELF

ZOON

Bent u geïnteresseerd in deze funktie, belt u
dan onderstaand nummer:
020 -153666 tst. 310. tussen 10.00-12.00 uur
' en 14.00-17.00 uur, vanaf 16 maart 1981.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-,
rekjes, elementensysteem, -plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorrijzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur

Voorjaar in eigen land.
Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?
Verwen uzelf in jnze moderne en komfortabele
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,
Drenthe) aan het water in een prachtige omgeving. Op het park tevens rest., bar, supermarkt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.
Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.-

PULA

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten

en
Raadhuisstraat 92 - Heemstede
Tei.023-2861 82

Hun baan zal bestaan uit het. d.m.v. een oproepsysteem, begeleiden van onze passagiers
voor vertrek en na aankomst van onze vluchten.
Zij werken op onregelmatige uren, dus ook tijdens de weekenden.
Leeftijd 18 tot 35 jaar.
Algemeen beschaafd Nederlands als ook
spreekvaardigheid in de Engelse taal, aangevuld met evt. Duits en/of Frans is noodzakelijk.
Woonachtig: direkte omgeving Schiphol-C.

UWSPtCIAALZAAK
,
INAOE

HOUTHANDEL C. MOOU B.V.
PULSLAAN 5, TEL 244609

Martinair Holland NV
gevestigd op Schiphol-C, vraagt op korte termijn

gesloten.
»•••••••••••••••••• mmmmmmmmmmtlt

Accordeon lessen

ISpeciale prijien voor weekend en midweekl.

Telefoon 02507 -14755.

Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspart'
Ermerzand, Dalerstraat, 7843 PE Erm tel
05915-4018.'

Ook voor beginners.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Zie onze voorjaarskollektie
in al uw speciale maten.

Menu's vanaf f 16,50

Zwemlessen voor jong en oud
Direkt beginnen. Nu leren, van de zomer
zwemmen. In ons moderne instuktiebad (water
30° C.) met 15 jaar onderwijservaring, kunt U:
• moeder-babyzwemmen
• jeugd vanaf 3 jaar
• jeugdprestatiecursus voor dipl.houders
• volwassenen - zwemgymnastiekzwangerschapszwemmen
• conditie-en recreatiezwemmen.

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Opleiding A- en B-diploma K.N.Z.B.
Lessen overdag en 's avonds.
'
,
Maak afspraak voor een proefles, tel. 023265521.

door gediplomeerd leraar (akte B).

Academie Nauwelaerts de Age
Bloemendaalseweg 152 - O verveen.

O

l

££^-^

schoon

BIJ _

x

_

^ deze week:
uw regenjas goed
gereinigd voor

s».

„^^^MJMW

stomerij

Exotisch Tafelen
op Schiphol, in
Restaurant Aviorama
Op fascinerend Schiphol, waarjc
je echt even in een andere wereld
waant. Daar serveert Aviorama
op de 3e verdieping van het
stationsgebouw, meteen boeiend
uitzicht op het luchthaven platform een heerlijke Indische
RijstUifel voor f22,50 per •
persoon (en f 11,25 voorkinderen
tnt 7 jaar). U heeft keuze uit 15 authentieke
Javaanse gerechten, zo veel en zo vaak u maar
wilt. Elke dag van 12.00-15.00 u u r e n van
17.00-20.00 uur. [n het weckend van 12.00-19.00.
uur. Reserveringen: 020-152150,
Horeca Exploitatie Maatschappij Schiphol B.V.

aviorama

KURK

nette

DE ONGELOOFLIJKE, SENSATIONELE.
OVERHEERLIJKE

-^

Zandvoort. Grote Krocht 71
Heemstede, Zandvoortselaan 69
[ Haarlem, Jan Gijzenkadé 163
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 23

HANTRt

CREAM

de volmaakte combinatie met
weinbrand en room

AFRIKAANS HARDHOUT

ter kennismaking:

voor de open haard
Brandt 2x langer,
.
nu per zak geen 8,00 maar .:

** **-*
OfUU

BV HAARLEMS HARDHOUT

Rijksweg 339 • Santpoort • Tel. 023 - 37 53 81 - 314107

H UI 11

Officiële
Volvo-dealer

MEDIUM DBY

SCHOTSE WHISKY
COËNAC
GOURVOISIER***

H. P. Kooijman
bv

onze bekende

Beocenter 2000
3 jaar garantie

Ook voor diverse
' merken nirurl t)uto 's

1980

HANDWERK
EIKEN KASTEN

COTES
DU
RHONÏ
PER FLES: 4.75
DOOS
INHOUD

Showroom - verkoop
ZULSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

*andvoort
Brederodestraat 8
Tel. 02507-1 3242

WIJNAANBIEDING
van de maand!

Wij maken ze VOOMJ.
Zie onze
nieuwe collectie.
Schaghelstraat 27
Haarlem
Tel. 023-327019

Nog nooit konden we u zo
veel Bang & Olufsen bieden
voorzo'n bescheiden prijs.

Een paar'prakfische
gegevens.

Met de Beocenter 2000 krijgt u de
geluidsweergave én de vormgeving die u van B&O verwacht.
Hel is een kompleet muzieksysteem in èèn: AM/FM radio,
grammofoon en cassette deck.
Elegant. Overzichtelijk. Een plezier
om dagelijks mee om (e gaan.
Wij behoren tot die geselekteerde
groep van 275 specialisten in
Nederland, die u als enigen de •
komplete B&O kollektie in stijl
kunnen presenteren.

De stereo-versterker levert 2 x 25
Watt RMS. Vier FM stations
kunnen worden ingesteld en met
èèn druk op de knop worden
opgeroepen. De automatische
platenspeler is volledig
geïntegreerd en voorzierwan een
nieuwe arm met ultra lage massa
en MMC 20S element. Het
cassette-gedeelte heeft natuurlijk
Dolby ruisonderdrukking. De
afmetingen van de Beocenter
2000 zijn: 73,5 x 38 x 12,5 cm.

FLESSEN
JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
BESSENJENEVER óf
KERSENBRANDEWIJN

Zeestraat 41. Zandvoort
Jansstraat 44. Haarlem

heeft voor u een
SPECIAAL WINTERMENU

MEDIUM DRY
of DRYFINO

tpoomirui 100
um«riichl 33
kole INJ. 127
Pl«m '40 • '45 nr.3
M«lmi vin 0«fl.m„^,^47
• •"« l«ntlr»«t 170
• HOOFDDORP:
K'u«><,«»MO
• ZWANENBURG:
mmnlMn 17

• "IEUW VENNEP:

• NOOHDKIJK:
• SASSENHEIM:
OudcHntn II
• OUOEtVETEBINO:
• «II.LEGOM:
• UIDEN:

J

VAN MAANDAG T/m vrijdag
• goulashsoep stokbrood
- gemixte gril/plaat •
3soorten vlees (mager)
met verse salade,
saus'
en aardappelpuree
- palacinka •
warm f lensje met
koude roomvulling

f 14,50

• ZANOVOORT.
• JATWIJK AAN*""-

N

Dit menu Is atlecn in ZondvooM
verkrijgbour.
Reserveringen von;if 15.00 uur

Telefoon 02507-15110
In Haarlem hebbon wij
iedere vrijdag en zaterdag
BALKAN VOLKSMUZIEK
(live)
Telefoon 023-322609

.

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of '
voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?
Verwen uzelt in onze moderne en kcmfortabele
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,
Drenthe) aan het water in een prachtige omgeving. Op het park tevens rest., bar, supermarkt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.
Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.- .
(Speciale prijien voor weekend en midweekl.
Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspart
Ermerzand, Dalerstraat, 7843 PE Erm, tel. •>
05915-4018.

Radio GSKj Janssen
Binnenweg 92, Haamstede, tel 286963

RANDSTAD PUBLIC A l II S
Uitgeef'sier van:
• Zandvooris Nieuwsblad
• Heemsieedsc C'ourani
• Hoofddorps/Venneper Nieuusblad
• Zwanenburg•• I lalt'uegse C.'ouraiu • Madhoevc/Slotrnse C o u r a n t
• Aalsineersder C o u r a n i
• L l i l h o o r n s e C o u r a n i Ons WeekhlaJ
• Sireekblad/De Ronde Vener

zandvpo
nie

Hoojdkanioor:
Aalsmeer: Dor/i^/ruat ,V Telefoon 02977 - 2 fU l!

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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Geen inbraakbeveiliging door bezuiniging

Langs de Vloedlijn

Antiek van Frans Halsmuseum
uit raadhuis gestolen

dagen glijden door
je vingers,
De wijzers likken
naar je graf,
Versier daarom de
dag mei slingers;
Misschien loopt straks
jouw klokje af.

ZANDVOORT • Uit het raadhuis in Zandvoort zijn vorige week
door nog onbekende daders een groot aantal' kunstvoorwerpen
gestolen. De preciese waarde van de buit is nog niet bekend maar
volgens een schatting zal die ongeveer tweehonderdduizend gulden
bedragen. Veel van de gestolen voorwerpen had de gemeente te leen
van het Frans Halsmeuseum uit Haarlem. De recherche van
Zandvoort is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart.
De diefstal werd woensdagmorgen
door een bode van het raadhuis ontdekt die onmiddelijk de politie waarschuwde. Het bleek dat de dader(s)
zich toegang hadden verschaft door een
ruit van het stookhok in te slaan.
Eenmaal binnen hebben zij zich alle
tijd gegund om met een aanzienlijke
buit te kunnen vertrekken. Men stuitte
op diverse afgesloten deuren, maar die
werden zonder pardon geforceerd.
Zelfs werd getracht een kluisje in het
nieuwe gedeelte van het raadhuis te
forceren maar dat lukte niet. Desalniettemin konden de inbrekers met een
forse buit vertrekken. Uit een kast
werden ongeveer 25 antieke chinese
voorwerpen gestolen, ter waarde van
ƒ 55.000,- . Voorts worden twee schilderijen vermist waarvan één van de
schilder Van der Meer (Dorpsgezicht).
Ook verdwenen twee Delfts blauwe
vazen ter waarde van ƒ 17.500,-. Van
de gemeentelijke bezittingen werden
verschillende tinnen en bronzen voorwerpen gestolen. Ook namen de inbrekers nog de tijd om de koffie-automaat
te kraken wat ongeveer ƒ 250,- aan
klein geld opleverde.
Het is de inbrekers niet al te moeilijk
gemaakt om hun slag te slaan, want het
raadhuis was op geen enkele manier
tegen inbraak beveiligd. De gemeente
Zandvoort had wel plannen om preventieve maatregelen tegen inbraak te
treffen en in eerste instantie was in de
plannen voor de nieuwbouw ook een
beveiliging opgenomen, maar toen
bleek dat er bij de bouw bezuinigd
moest worden, werd de beveiliging
geschrapt. De politie van Zandvoort
(Advertentie)

ISOLEREND
GLAS
Komo keur geplaatst.
Vraag vrijblijvend offerte.
GLASHANDEL

KEUR EN ZOON
Zandvoort, Paradijs 2,
telefoon 02507-15602

Vernielingen
ZANDVOORT - Zaterdagnacht heeft
een voe«ganger in het centrum van
Zandvoort een aantal plastic-papierbakken kapot zien maken door een
groep jongens. De politie die daarover
werd ingelicht, heeft alleen een 18jarige Zandvoorter kunnen aanhouden
in de Haltestraat, die na later bleek niet
aan de vernielingen had deelgenomen.
De jongen toonde zich op het moment
van aanhouding zeer aggresief en
schold de politie-ambtenaren uit.
Bij controle in het dorp bleken vijf
afvalbakken te zijn losgetrapt.

Rlm voor de jeugd
ZANDVOORT - Voor de jeugd wordt
op zaterdag 21 maart de tekenfilm
„Asterix en de helden" gedraaid op
verschillende tijden in gebouw de Grote Krocht in Zandvoort. De tijden zijn
11.00,13.00 en 15.00 uur. Eén en ander
wordt georganiseerd door Cineplein.

U w krant met
ontvangen?
Bef vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon '/•:. •••,

17166-

-

en 's'middags heeft u hem ' •'
in-de'bus. .'v • .
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HAARLEM - Op dinsdag 24 maart
1981 is viscaris-gcncraal H. Kuipers 25
jaar verbonden aan het bisdom Haarlem. Dit jubileum wordt gevierd met
een heilige mis in de kathedrale basiliek
van Sint Bavo te Haarlem op vrijdag 20
maart om 19.30 uur. Daarnaast is er
ccn openbare receptie op zondag 22
maart van 16.00 tot 18.00 uur in het
bisschopshuis aan de Nieuwe Gracht 80
te Haarlem.
Monseigneur dr. H.W..!. Kuipers begon zijn loopbaan aan het bisdom in
Haarlem in J956 als secrelaris van
bisschop Huibers. In 1961 werd hij
officiaal (jurist aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom), terwijl bisschop
Van Dodcwaard hem daarnaast benoemde tot kanunnik van het kathedrale kapittel. In 1966 volgde zijn bcnoeming door bisschop Zwartkruis tot

kon nog niet zeggen of één of meerdere
daders de inbraak hebben gepleegd,
maar men vermoedt dat, gezien de
omvang van de buit, er meerdere personen bij betrokken zijn geweest. Men
acht het ook waarschijnlijk dat de
daders op de hoogte waren van de
situatie en de aanwezige voorwerpen in
het raadhuis, maar daaraan wil men
geen conclusies verbinden. „Het raadhuis is een openbaar gebouw. Iedereen
kan hier in en uit wandelen dus kunnen
de daders best van te voren eens
poolshoogte hebben genomen", aldus
een woordvoerder van de gemeente.

Zandvoort75
mogelijk kampioen

Het onderzoek wordt door de afdeling
recherche van de Zandvoortse-politie
nog voortgezet, maar tot nog toe heeft
men nog niet veel aanwijzingen. De
inbraak kwam voor de gemeente Zandvoort juist nu wel héél ongelegen. Terwijl men koortsachtig in de weer was
om alles voor de officiële opening van
hedenmiddag in orde te krijgen, moest
men nu ook nog de vernielingen aan
deuren en dergelijke op tijd gerepa- Het kluisje in het nieuwe gedeelte van het raadhuis, werd ook door de inbrekers onder handen genomen. Echter
reerd krijgen^
zonder succes.

ZANDVOORT - Het eerste elftal
van Zandvoort '75 kan komende
zaterdag het kampioenschap behalen indien men de thuiswedstrijd
tegen Kinheim wint, en als concurrent Halfweg de uitwedstrijd tegen
KIC verliest. Het elftal van Zandvoort '75 zou daarmee van de eerste
klasse HVB zaterdag-voetbal promoveren naar de vierde klasse
KNVB. Het bestuur van Zandvoort
'75 is voornemens op de zaterdag
dat het eventuele kampioenschap
wordt behaald, een instuif te houden vanaf 20.30 uur in de kantine
van Zandvoort '75. Deze is gelegen
op het sportcomplex in het binnencircuit (ingang Oost). Iedereen die
de kampioenen wil feliciteren is op
deze instuif van harte welkom.

vicaris van het bisdom en in 1971 werd
hij aangewezen tot diens officiële
plaatsvervanger als vicaris-generaal. In
deze functie heeft hij de bisschop onder
meer vergezeld bij de bijzondere synodc van de Nederlandse bisschoppen in
Rome. Mgr. Kuipers is lid van het
dagelijks bestuur van de Bisschoppelijke Beheers Kommissie van de Ncderlandse kerkprovincie, voorzitter van de
Kommissie voor Pastorale Organisatie
en Kerkopbouw in het bisdom Haarlem. lid van de Diocesane Raad voor
Ambtsopleiding en lid van de Diocesane Bcleidskommissie voor Kathesc en
Geloofsgemeenschap. Mgr. Kuipers
werd 4 mei 1921 in Haarlem geboren en
aldaar op 31 mei 1946 tot priester
gewijd. Behoudens 4 jaar rechtenstudie
in Rome en 4 jaar pastoraat in Halfweg
heeft hij altijd in Haarlem gewoond en
gewerkt.

voor
Zandvoorfs kampioenschap Touwtrekken
ZANDVOORT - De autosportvereniging „Sandevoerde" zal evenals vorig
jaar weer het kampioenschap touwtrekken voor Zandvoort organiseren.
Dit kampioenschap zal worden gehouden op het hoofdterrein van sportvereniging Zandvoortmeeuwen op zaterdag 2 mei. Gezien de grote deelname
van vorig jaar verwachten de organisatoren ook nu weer vele nieuwe inschrijvers. De deelname staat open voor alle
verenigingen, politieke partijen, bedrijven en dergelijke uit Zandvoort.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 15,- per
team. Nadere inlichtingen en inschrijfformulieren kan men aanvragen bij N.
Paap, Nic. Beetslaan 46, tel. 14389.

Zaterdag laatste uitvoering

'Ons dorp leeft mee' door De
een schitterend folklorespel
Reeds meerdere malen hebben wij ons
na uitvoeringen van een toneelspel door
de Zandvoortes folklorevereniging ,,De
Wuif' afgevraagd, wat toch het geheim
kan zijn van de volle zalen die dergelijke
opvoeringen trekken. Tot driemaal toe
uitverkocht is een weelde, waarop vele
verenigingen terecht jaloers kunnen
zijn. Ze blijken een magische aantrekkingskracht te hebben op het publiek,
dat van begin tot einde intensief meeleeft
met alles wat zich op de planken afspeelt. Zo was het ook nu weer, zaterdag 7 en 14 maart en zo zal het ook zijn
a.s. zaterdag 21 maart bij de laatste
opvoering. Men had er een oud paardje
voor van stal gehaald, n. l. het spel,, Ons
dorp leeft mee".
Het werd geschreven door mevr. C.
Jongsma-Schuiten en eerder opgevoerd
in theater Monopole in 1968. Dit oude
paardje bleek nog allerminst stram of
kreupel te zijn, integendeel, het was
nog boordevol energie en levendig; een
kostelijk gebeuren op folkloregebied,
waarmee mevvrouw Jongsma midden
in de roos heeft geschoten. Het stuk
speelt zich af rondom een familiegeschiedenis in een redersgezin zo omstreeks de laatste eeuwwisseling en
behandelt het meeleven van familie,
vrienden en kennissen wanneer de
dochter in verwachting blijkt geraakt te
zijn. terwijl haar verloofde op zee
verdronken is. Een gebeuren dat in die
dagen hoog werd opgenomen. Deze
opgroeiende zoon zien we enkele ma-

len als een vrolijke, speelse jongen en
aan het eind van het stuk als een
voorbeeldige jongeman, die bij zijn
plotselinge thuiskomst op enthousiaste
wijze in de familiekring wordt opgenomen, waardoor het „eind goed al
goed" verzekerd is en een enthousiaste
danspartij, waarbij vanzelfsprekend de
breed uitgesponnen „Gort met stroop"
niet mocht en kon ontbreken.
Het stuk brengt een rijke afwisseling
aan scènes, die zich alle afspelen in de
voortreffelijk ingerichte huiskamer van
de reder, bijzonder mooi van opzet en
een waar schilderijtje op zichzelf. Alleen het vierde tafereel brengt ons op
het plein voor het oude mannen- en
vrouwengasthuis op het gasthuishofje,
met op de voorgrond de spelende jeugd
en op de achtergrond het grote doek,
waarop genoemd gasthuis staat afge. beeld. Bijzonder trof ons het vijfde
tafereel, wanneer de bijbellezende redersvrouw bij de binnenkomst van haar
man met hem in gesprek raakt over
Gods uiteindelijke bedoelingen met de
ontstane moeilijkheden in het gezin,
hetgeen voor de reder maar heel moeilijk te aanvaarden blijkt, doch waarin
hij tenslotte door de overtuigingskracht
van zijn vrouw tóch berust. Deze scène
werd op treffende wijze door mevrouw
Jongsma opgezet en werd dan ook een
der hoogtepunten van de gehele uitvoering.
Zeker niet onvermeld mag blijven de
inhoud van en het spel in het tweede
bedrijf, waarin tante Pie zichzelf over-

trof in de ongekunstelde wijze, waarop
zij, na een humorvolle uitkleedpartij
haar bedstee opzocht en daar bezoek
kreeg van een halfdronken kelner, die
. zich in het huisje had vergist, zich
uitkleedde en bij tante Pie in de bedstee kroop, waaruit hij even later op
hardhandige wijze door haar werd verwijderd en in z'n onderkleding op de
grond terecht kwam. Bob Gansner
maakte van dit gebeuren een scène, die
onbedaarlijke lachsalvo's uit de zaal
bracht en dat zeker terecht! Wat deze
beide routiniers hier presteerden, was
- in alle opzichten bijzonder knap toneelspel, waarin regisseuse Kiek Bluijs
geen enkele mogelijkheid onbenut had
gelaten.
Het werd al met al een avond van
kostelijke folklore, waarmee het publiek zich uitstekend vermaakte.
Avonden als deze brengen steeds, mede door de enscenering en de flonkering van de prachtige oud-Zandvoortse
kostuums, een geheel aparte sfeer, die
aanstekelijk werkt.Deze sfeer te bereiken. is reeds een grote verdienste van
,,De Wurf' op zichzelf, die bewondering wekt. De avond van zaterdag 14
maart werd bijgewoond door burge-

Scholieren hielden
'wilde aktie'
voor Green Peace
ZANDVOORT - Vorige weck werd bij
de politie gemeld dat een drietal jongens
op de Tolweg geld aan het inzamelen
was ten bate van de milieuorganisatie
Greenpeacc. Toen de politie ter plaatse
poolshoogte ging nemen trof zij indvrdaad drie jongens aan in de leeftijd van
10 en 11 jaar, die met een „handtckeningenlijst" bij de huizen aan de Tolweg aanbelden. Met deze „wilde aktie"
hadden de jongens inmiddels al ƒ 52,50
opgehaald. Overigens hadden de knapen de beste bedoelingen met hun aktie.
Het geld zal dan ook aan Greenpeacc
worden afgedragen.

Geslaagd
ZANDVOORT - Vorige week slaagde
Gert Nieveld uit Zandvoort aan de
Technische Hogeschool in Delft voor
het Ingenieurs diploma Elektrotediniek. Proficiat!

bont en lamsvacht

(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.
meester en mevrouw Machielsen, wéthouder I.M. Aukema en vescheidene
raadsleden en oud-raadsleden. De beide foto's hierbij brengen u een tweetal
scène's in beeld uit het vierde en vijfde
bedrijf. Zij spreken voor zichzelf. En
aan mevrouw Jongsma-Schuiten tenslotte onze hartelijke dank dat zij ons
opnieuw met dit kostelijke spel,(dat tot
een der beste gerekend mag worden
dat zij ooit schreef), confronteerde.
Het was een belevenis op zichzelf!.
K. Sr.

ITALIA

see

beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Barteljorisstrast 2Q (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / te). (020) 22 35 96
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FAMILIEBERICHTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT
Vrijdag 6 maart 1981 werd voor om een
onvergetelijke dag.
Allen, die hieraan hebben bijgedragen,
hartelijk dank.

BrederodestraatSI - Zandvoort

\AM i ia« i

PEDICURE/
MANICURE-SALON

BIJ AUTOBEDRIJF

Mevr.
G. Hamminga

Zandvoort BV

Tel. 1 26 56

bij
Drogisterij - Parfumerie

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
T-AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

BOUWMAN

Riet en Jaap Methorst

Voor al u w bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut"
Vondellaan46-Zandvoort -Tel. l 25 38

niet alleen

Oranjestraat 7
tel. 02507 - 1 23 27

FIAT

Behandeling volgens
afspraak.

maar ook

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Namens ons allen dank ik u ontroerd vooi mv
bewij;, van meeleven bij het overlijden van
mijn levenspartner

Zandvoort BV
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Carel Franciscus Maria Robbers
De grote belangstelling die u getoond heef!
tijdens zijn ?iekte en bij /ijn begrafenis was
het bewijs dat hij niet voor nieis geleefd heen.
Voor ons was het een onpeilbare troost.
Th. Robbers-van Oosten

PI mop qa,n Of u ,ill''' n.jn ons ovcru
of |i<-i/rr, rif inpifr Of wo i ir Listrrmit > mvofr in c U,;

Zandvoort, Emmaweg 4

r

Vrniui/ci Of ir
bnnt l nint

Niet in .staal zijnde allen persoonlijk te danken
voor de onvergetelijke dag die onze vrienden
en kennissen ons bezorgd hebben op vrijdag
6 maart il. ter gelegenheid van de viering van
ons JZ'/i-jarig huwelijk, willen wij gaarne
langs deze weg onze grote dank brengen aan
allen, die - in welke vorm dan ook - van hun
medeleven blijk gaven.
Wij waren daardoor zeer getroffen en zijn er u
bijzonder erkentelijk voor.
Speeiaal willen wij noemen de medewerkers
van Bouwes Palace, Janny en Wally Akersloot, Arend Harms, Charles Keur, Simon
Dekker, Daniël en onze fotograaf Ted Sips.
Deze spontane feestdag zal nog lang in onze
herinnering blijven voortleven.
Jaap, Reina en John van Duivenboden

5 minuten

POSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!
IPOSteifOtO 30x40 cm
Islechts

20,00

io,oo|

PASFOTO'S
H stuks

TEHUURAANGEB.:

lt. nidteii,. l : n r!in l

I.p.v. kaarten
DANKBETUIGING

Galerij Kerkstraat, winkel 8

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

PETER FE1TSSVIA VERHUIZINGEN BV
Nu in prijs verlaagd

34,95
OFF. DEALER
IJZERHANDEL

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

(salaris afhankelijk van leeftijd, vanerend van f 988,30 tot
f 1 882,40 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.

VERSTEEGE

Oranjestraat 7,
Zandvcort
tel. 02507-12327
Drogisterij

TE KOOP
wegens aanschaf grotere machine:

PULUX AUTOMATISCHE
in prima staat, 220 Volt, 4 min.-programma.
Produktie plm. 240 koppen per uur.
Tevens een

HARDHOUTEN AANRECHTBANK
met 2 r.v.s. spoelbakken en kraan.

VISREST. SCHUT
Kerkstraat 21 - Tel. 02507 -1 21 21

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

Piano gevraagd voor
vereniging.

Tel. 020-265611,
na 19.00 uur

02507-17462.

KANTOORUREN

van 9.45 tot 17.45 uur.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

Kantoorruimte
met kleine opslagruimte

met eigen kookgelegenheid en gebruik van douche en
toilet.
Tel. 02507 -182 00

Zandvoo.rt_

Pakveldstraat 19

Er wordt gewerkt in een 40-urige werkweek, met wisselende vrije
dagen (2 per week) volgens een dienstrooster. Werktijden per dag
Sollicitaties • gericht aan de Burgemeester van Zandvoort - dienen
onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden gezonden aan
de Hoofdinspecteur-Wnd Korpschef van Gemeentepolitie,
Hogeweg 37, 2042 GD Zandvoort

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

te huur gevraagd in Zandvoort.
Mogelijk met woning.
Br. ond. nr. 1994 bureau van dit blad.

of klusjesman nodig.
ZANDVOORT

Brieven: Postbus 60, Zandvoort.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

2 etages

•
•
•
•
•

Groenteplanten met kluit
Groente- en Uoemzaden
Zaagrond
Jiffypots
Bestrijding* en
bamestingsmiddelen
• Tuintenodigdheden

Bouwman

VAATWASMACHINE

assistent (e)

zftkamer en
slaapkamer

Uw adres voor
elast. kousen, panlies, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisterij

ZANDVOORT: tel. 02507 -1 67 78
HAARLEM: tel. 023 - 32 26 23

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stol berg weg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING
KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD
etc.'

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

G. Kol
Schuitengat?
telefoon 13112

Auto - brand - leven
alle verzekeringen

Keesman
Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,
Histor-verf
klompen, schoonmaakartikelen
etc. etc.

Telefoon 12425.

herenhuis
7 kamers, groot terras, cv. enz.
Vraagprijs: f 147.500,Inlichtingen

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

CEIMSE

A. RITMAN

MAKELAARS O.G.
Telefoon 02507-12641.

Reinwardtsiraat 20. telefoon 02507 -14365.

A. J. DE LEEUW

Geef een knipoog
tegen het leven
met een bloemetje
van

ASSURANTIËN

Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

BLOEMENHUIï»
Haltc&lraal 65 • ZandMtnrl
Tel. 02507 - l 20 fill

P.S. De specialist in
al uw bloemwerken.
Let op! Uw kassabon heeft waarde.

Hoge vrije opnumc:
tot l 3 OOÜ.- p in
In december
l 6 000.-

Geld nodig
voor onroerend goed:
/onder op/egtci mijn
ol opnamekosten

Méér geld opnemen:
op/.egtermijn
2-1 nitiaiiden ol
2"„ opname kosten

Wij durven
elke vergelijking aan.
^
^j^,

11

MOERENBURG

vraagt met ingang
van plm. 1 april tot
1 september:

serveerster
of kelner
Tel. 02507 - 1 75 80

l loge rente, in maart 1981

Gespecialiseerd in

(la rcïne)

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51

Telefoon 02507-12253
Voor het a.s. seizoen vragen wij

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

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonraal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

? PORQUE ?
ZANDVOORT
Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728

Holmersstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 6123

Dag en nacht bereikbaar

120
mnd.

Haarlem Houlpli-m K. (025) 31 W =50

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Kennemerïand bv

96
mnd.

Informeer eens!

BANK MEES & HOPE NV

DIEET-ARTIKELEN

Uitvaartverzorging

60
mnd.

5.000,- 150,95 129,93 98,93
10.000.- 289,14 247,15 184,15
15.000,- 427,34 364,37 269,92 238,43
20.000, 565,53 481,59 355.68 313,71
25.000, 703,73 598,81 441,-14 388,99
Ie en 2e hypotheken tot
125% mogelijk

- ^^ *-

Drogisten) • Reform

48
mnd.

J. BLUYS

STRANDPAVILJOEN

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

jonge ervaren
café restaurant kelner
Seizoen of jaarbetrekking.

Restaurant Kok
Ca. 21 jaar

\

Zandvoort is best gezellig!
Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg
gezellige Franse avonden gehouden worden.
Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt
aangeboden door het huis.
Hartelijk welkom

Kampioenschappen en goede
resultaten bij Sporting OSS
ZANDVOORT -Voor de volleyballereniging Sporting OSS n>as het jl. zater'dag een vreugdevolle en succesvolle
avond. Bij de jeugd behaalden de minimeisjes en de adspiranten-meisjes het
kampioenschap, terwijl de dames en
heren prima overwinningen'behaalden
op'respectievelijk Atalante en OVRA
III.

Jeugd
Doordat de concurrentie punten verspeelde, was het feest voor de .minimeisjes van Sporting OSS. Zij behaalden daardoor het kampioenschap en
ondergingen een bijzonder leuke bloemenhulde, welke werd verricht 'door
voorzitster Patricia Boerée, - die de'

meisjes Van harte feliciteerde en complimenteerde voor de inzet en het
getoonde spel van de afgeloppen competitie.
De adspiranten-meisjes traden aan tegen Van Nispen en hadden daar weinig
moeite mee, .3^0. Met het vertoonde
spel Itetéri'zfj zien dat de kampioenstiteMfefecht; was voor de Zandvoortse
meisjes. Ook zij werden onder' veel
gejuich, door de voorzitster, in de
bloemetjes gezet.

De dames zorgden voor een verrassende, doch ,dik verdiende, zege op het
hooggeplaatste Atalante (3-1). De
overwinning was broodnodig om niet
verder af te zakken op de, ranglijst. In
de eerste set vlotte het nog niet zo bij
de Zandvoortse dames. Zij keken
steeds tegen een achterstand aan en
ondanks dat men van goede wil was,
lukten de combinaties niet. Vrij vlot
verloor Sportïng OSS de eerste set met
7-15. De tweede set was van veel beter
gehalte. Sporting OSS knokte, prima
voor de punten en na veel spanning
wisten zij de setwinst binnen te slepen,
16-14. Het goede spel van de tweede
set konden de dames ook in de derde
en vierde set vasthouden. Atalante was
zeker niet, slechter, maar met een
.geweldige'inzet waren ook deze sets
vóór de Zandvoortse dames, 15-13 en
15-11, , '

Ook de heren kwamen goed voor de
ddg. fn, één/ vrij goede en spannende
partij zegevierden zij met 3-1 over
OVRA III. Setstanden 15-13, 9-15,
15-9 en 16-14. Ook hier was van weinig
krachtsverschil sprake. De eerste set
gaf een gelijkopgaande strijd te zien,
met een iets beter Sporting, dat dan
ook de setzege wist te behalen, 15-13.
De tweede set verliep wat stroever. De
gasten profiteerden kundig van een

VOETBAL
Zondag: TZB-SVY 14.30 uur, Kennemersportpark Zandvoort.
VS V 2 - TZB-dames 12.00 > uur te
Velsen.
Zaterdag: Zandvoort '75 - SC Kinheim
14.30 uur, Sportvelden binnencircuit..
ZAALVOETBAL
Donderdag: SC HongKong - Blauwwit,
Sporthal Hillegom.
'>
VOLLEYBAL
.~,,, .
Woensdag: VCH - Sporting^OSS-da:
mes, 20.15 uur te Hoofddöfè^.;.^'.'
Spaarne 3 - Sporting OSS heren, 20.00•uur, Spaarnehal te Haarlem.

ZANDVOORT - De BC Duinstreek organiseert op zondag 29
maart a.s. de open Zandvoortsekampioenschappen in het gemcngddubbel. Aan dit recreatie-badmintontoemooi kan iedere Zandvoorter deelnemen. De plaats van handeling is de Pellikaanhal te Zandvoort, alwaar tevens de inschrijfformulicren te verkrijgen zijn. De inschrijving sluit op donderdag 26
maart a.s.

Adspirant-melsjes
Zandvoortse inzinking en trokken de
stand in evenwicht. De derde en vierde
set herstelden de Zandvoortse heren
zich uitstekend. Met goed gevarieerd
aanvalsspel zetten zij OVRA onder
druk, die deze niet kon weerstaan. Ook
voor de heren was deze zege van groot
belang om niet verder in de onderste
regionen verzeild te raken.

Ter gelegenheid van het tienjarig betaan organiseert Sporting OSS a.s.
zondag een groot volleybal-toernooi in
de Pellikaanhal te Zandvoort. Het
toernooi vangt aan om 09.00 uur en
duurt tot 18.00 uur. Er wordt in alle
leeftijdsklassen gespeeld tegen zes andere verenigingen, waarbij voorop
staat, dat het meer een gezellig recreatief toernooi moet worden, dan één
waar de punten belangrijk zijn. De
toegang is gratis.

(Advertentie}

Te koop aangeboden

STOOKOLIE
Vraag vrijblijvend inlichtingen.

aan tuindersbedrijven
en industrie
Bij afname van 32 m*
' per liter 0*50

Tel. 02979 - 6000.

Er was een natuurlijke zeewering
ontstaan namelijk de duinen, en deze
waren juist bij Zandvoort nogal
hoog. Door de loop der jaren zocht
men meer bescherming in kommen
achter deze door de wind ontstane
duinen. De vrou\ven en kinderen
konden daar beschermd, .worden.
Maar als het guur en stormachtig
weer was, dan waren de mannen ~op~
het strand, want dan viel er wat te
jutten.
'
• -' '

al3ml2fl4hl2U4Familie Brederode
Ridder Brederode werd rond 1250
begiftigd met de 'zeevond rond Zijpe
en de Heusedem' dus helemaal in het
Noorden. Daar spoelde het meeste
aan en^ Brederode was met deze
aanstelling bijzonder in zijn schik.

Overeenkomstig het principe 'voor
wat, hoort wat' probeerde hij een zo
getrouw mogelijk dienaar van de
graaf te,zijn^Hoewel hij onder Floris
V enige achterbakse streken uithaalde en zelfs beschuldigd werd aan
medeplichtigheid van moord op zij
vorst, wist hij het zo te versieren dat
~hif werd vrijgesproken en zijn rech, ten 'zelfs werden uitgebreid. Een
. volgende Brederode, Heer Dirk,
werd' tóen baljuw van Tetrode
De 'zeevond'
(Overveen). Aelbertsberg (BloemenDat datgene ivat er op het strand.'
daalj', Zandvoort, Velsen, Schoorl
aanspoelde, <, aardig wat' opbracht * me( Camp Bergen en 't Oge (Calhoorde ook de Graaf van, Holland.
Idntsoog). Hij kreeg dus in zekere
Overeenkomstig, de oude rechtsrezin het bestuur over de hele kust van
gels waarop hij zich kon beroepen,
, Zandvoort lot de kop van Noordmeende hij ,dat datgene" wat aan-. , Hqlland.
spoelde ('zeev.dnd' noemde hij dat in
Baljuwschap
verschillende"stukken) aan hem toebelworde.
en zee vond
Maar hoe kon je proberen om de
vissers langs de kust te vlug af te zijn
In de snikken van de aanstelling van
? Het was voor de graaf goasonmode baljuwen in de kuststrook staat
gelijk om zelf of door middel van
duidelijk dat zij recht hebben op de

„Dutch Fomwb-1
show" in Dromen

De show is door de Stichting Dutch
., Formula One Enthusiasts opgezet om
het grote publiek meer bekend te
' maken met andere kanten van de
• Formule l dan de Grand Prix races.
rnjriNrrcxT <~\ A
c
-i •
,
1JKUN ItN - Up 4 en 5 april is Op'zaterdag 4 april van 10.00 uur tot
in ,,De Meefpaal" in Dronten, 18.00;uur en zondag 5 april van 10.00
de
„Dutch
Formula
One uur tol I7.UO uur zijn er activiteiten als
Show". Voor de eerste maal «en continuvoorstelling van Formule-l
wnrrit HP PnrmiiH 1 chrm; v^n films' radiografisch Formule-1 racen,
wordt ae hormula-I ShQW van slot-car racen voor het publiek, schildedeze omvang m Nederland ge- rijen en fototentoonstelling met diverse
houden.
Formule-1 wagens zoals de Candy Tyr-

'zeevond'. In de benoemingsbrief
van Dirk Brederode had de graaf
uitdrukkelijk de 'zeevond' van de
buurtschap Callantsoog voor zichzelf gereserveerd. Blijkbaar had dit
niet zoveel indruk gemaakt op Brederode. Volgens afspraak met de
bewoners werden de aangespoelde
goederen verzameld door de bewoners en dan tussen baljuw en bevolking gedeeld. Dit systeem werkte
goed, zo ook in Callantsoog. Vertegenwoordigers van de graaf maakten
echter aanmerking, maar werden
terecht gewezen in een schrijven van
16 januari 1317, waarin staat dat
men die luden die de zeevond beheerden moesten ontzien omdat Brederode zelf mans genoeg was om de
mensen te wijzen op het feit dat zij
met de graaf moesten afrekenen.

Grotere aandelen
voorjutters
Omdat de Familie Brederode, vooral na 1335, (de tweede periode van
hun bestuur), ervan overtuigd waren
dat zij alles moesten doen om het
vertrouwen van de bevolking te winnen, werden in de kustplaatsen de
aandelen die de vissers zelf van de
'zeevond' ontvingen groter. Dit
spoorde hen, vooral in Zandvoort,
aan tot meer ijver. Om toch toezicht
te houden werden in deze periode
door de Brederode's de schout ingeschakeld. (Een schout kan men zien
als het hoofd van de politie, terwijl
de schepenen meer een wethoudersfunktie vervulden in die dagen. Schepenen werden door de Baljuw aangewezen. Ook de schepenen werden
door Brederode ingeschakeld bij het
ophalen van de strandvond.
In deze periode was het bestuur van
de verschillende zeedorpen niet compleet. De schepenen waren min of
rell, A.T.S. van Jan Lammers, Marlboro Mc. Laren en de Ferrari van Niki
Lauda.
Verder zullen er diverse stands met
Fprmule-1 attributen toegerust zijn. De
stichting Dutch Formula One Enthusiasts is een groep Formule-1 fans die
gezamenlijk diverse activiteiten organiseert. Er is een Formule-1 blad, genaamd „Pole Position" en ook worden
reizen naar Grand Prix races en Formule-1 teams georganiseerd. Tevens
houdt men ieder kwartaal een gezellige
avond waar films worden vertoond en

H/HOT OVERKIASJ RINKO

Gelijkspel
voor goed
ZANDVOORT - Een verzwakt SC
Hong Kong (Picter Keur en Menno
Vissers ontbraken) speelde een uitstekende partij zaalvoetbal tegen mede
kamploenskandidaat Score Advcrtisinf;.
De Zandvoorters namen een 5-1 voorsprong maar moesten genoegen nemen
met een 6-6 eindstand. Vooral Marcel
Schoorl was uitstekend op dreef. Hij
scoorde vijfmaal.
Na drie minuten keek Hong Kong
reeds tegen een 1-0 achterstand aan.
Richard Kcrkman kreeg de ba) onpelukkig op het hoofd en de/e verdween
onhoudbaar achter zijn eigen doelman.
De Zandvoorters hadden snel een antwoord klaar. De snelle Marcel Schoorl
zorgde binnen enige minuten voor een
totale ommekeer. Met vier doelpunten
op rij bracht hij Hong Kong aan de
leiding. Score Advertismg drukte \vcl.
maar de Zandvoortse counters waren
levensgevaarlijk. Uit een van de?e
counters zorgde Chris Jongbloed zelfs
voor 5-1.
Bij zaalvoetbal kan de situatie echter
snel veranderen. Nadat Score tegenscoorde was Hong Kong wat aangeslagen. De dekking was wat minder en de

Zeeschuimers behalei
vele zwembrevetten
ZANDVOORT - Afgelopen vrijdagavond behaalden maar liefst 21
kinderen van de Zandvoortse Zwem
en Poloclub „De Zeeschuimers"
hun prestatie-brevet zwemmen. Dit
brevet, onderverdeeld in verschillende klassen, reikt de Koninklijke
Nederlandse Zwembond uit aan
kinderen die de verschillende zwemslagen zoals vlinderslag, nigsltg,
schoolslag en borstcrawl over een
bepaalde afstand en vaak ook binnen een vastgestelde tijd zwemmen.
Een bijzondere prestatie was, dat Fernando Heeroma van de zes deelnemers
voor het zware 3e brevet als enige
hiervoor slaagde. Hij zwom alle afstanden binnen de tijd waarbij vooral zijn
snelle tijd op de vlinderslag opviel: 50
m vlinderslag 37.9 (eis 43 s.), 50 m
rugsl. 38.6 (eis 39), 50 m schoolslag
50.9 (eis 43), 50 m vrije slag 31.7 (eis

De eerstbenoemde strandvonder
zijn huursoldaten de goederen op te
halen.
Hij moest er dus wat anders op
vinden en hij kwam op het idee een
officiële strandvonder aan te stellen.
Hij meende door zon officiële benoeming ten eerste de vissers de
. schrik op het lijf te jagen. Dezen
zouden wellicht niet meer durven
'jutten wanneer hij het strand officieel
verpacht had, ten tweede nam hij aan
dat de door hem benoemde strandvonder harder zou werken voor zijn
heer.
' '

GARAGE
STRIJDER

BC
Duinstreek

U/TZANDVOORTS HISTORIE(ca. 1300)

Heel vroeger heeft Zandvoort veel
meer naar zee gelegen. Onder leiding van de archeologische werkgroep Kennemerland werden er opgravingen gedaan bij strandpalen
aan de Zuidkant en daar werden
sporen van bewoning ontdekt.
Er was nog geen zeewering,, en bij
felle najaarsstormen werden de eenvoudige woningen weggevaagd. Men
begon na iedere storm weer opnieuw, want men wilde zo dicht
mogelijk bij de zee wonen. Immers
de zee gaf niet alleen vis, er spoelde
na een storm ook van alles aan wat
men nog goed kon verkopen. ~ Toch
werd, zo vertellen verschillende historici, ook Zandvoort het land inge>
dreven.

(Advertentie)

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

Jubileum

Heren

Mini-meisjes
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meer de knechten van de baljuw,
maar toen de betekenis van het
baljuwschap minder werd, kozen de
schepenen iemand uit hun midden
die hen voor zou gaan en dat werd
de burgemeester. Om de lijn van de
ontwikkeling door te trekken, die
burgemeester die in de rechten van
de baljuw trad, kreeg ook de supervisie over de zeevond.

Opperstrandvonder
In de dagen van de republiek toen
het baljuwschap als verouderde instelling ging verdwijnen, en ook het
baljuwschap van de Brederode familie niet langer meer van betekenis
was, werd de regerende burgemeester van de zeeplaatsen, en dus ook
van Zandvoort door de Staten benoemd tot eerste strandvonder. Bij
hem moesten dus in het vervolg de
goederen worden gebracht en de
vissers die het brachten, ontvingen
een vindersloon.

door: B. Voets
Af et deze zaken heeft men, met name
in Zandvoort, in slechte tijden waarin iedere stuiver drie keer omgekeerd
moest worden, en men van alles
probeerde wat meer geld te verdienen, graag en en snel de hand
gelicht. Toch is aan deze historische
situatie niets veranderd. Ook burgemeester Machielsen is nog steeds de
eerste strandvonder, hoewel men er
niet meer over denkt gevonden
en/of aangespoelde zaken op het
raadhuis te brengen en af te leveren
tegen een vindersloon. Hoe dit alles
zo gegroeid is, komt duidelijker naar
voren in het verhaal van de Brederodes, de eerste officiële strandjutters
aan de Noord-Hollandse kust.
men spreekt er natuurlijk over het wel
en wee van de Formule-1.
(Advertentie)
Deze week heb ik geen tijd
om een tekst op te geven,
want ik ben aan het verbouwen en het wordt hardstikke
mooi.
Wim
P.S. maar we zijn gewoon
open hoor.
PEETERS- H ALTESTRAAT 56.

Voor het Ie prestatie-brevet zwemmen
werden vereist: 25 m borstcrawl, rugcrawl en vlinderslag, terwijl 25 m
schoolslag in maximum 30 seconden
moest worden afgelegd. Alle kandidaten slaagden: Erwik Koper 27.4; Even
van de Werff 26.3; Mariska van de
Berg 21.5; Laura Hendrikse 22.5; Onne Joubtra 23.1; Elly van de Mije 26.9;
Jaco Koning 24.3; Antoine Flori 19.1;
Wander Halderman 21.2; Rosalic H arkamp 23.6; Annet ter Heyden 19.5;
Karen Weber 26.8; Karin Diemeer
22.2; Pauline Willemse 22.4; Leendert
de Vries 19.6; Marcp Westerman 24.7.
Voor het 2e prestatie-brevet zwemmen
zijn de eisen van de KNZB een stuk
zwaarder en moeten alle slagen binnen
een maximum tijd worden gezwommen. Dat betekent: 25 m vlinder binnen 30 sec.; 25 m rugcrawl binnen 27
sec.; 25 m schopslag binenn 27 sec.; 25
m borstcrawl binnen 23 sec. Alle Zeeschuimers slaagden hiervoor en konden
na afloop hun brevet in ontvangst
nemen. Kees van Duin 17.7 - 17.9 20.4 -14.5; Sabine Sebrechts 21.2 - 20.7
- 21.2 -17.0; Martin Daane 20.4 - 21.2 21.5 -17.5; Erwin Koster 21.2 • 23.9 25.7 -19.8. Het brevelzwemmen werd
afgenomen door de KNZB-jury bestaande uit mevr. Beuks-Keesing (Zeeschuimers), de heren Ter Heyden en
Halderman (Zeeschuimers) onder leiding van de voorzitter-kamprechter de
heer Kooyman uit Haarlem.
Voor kinderen van 8 tot 14 jaar worden
door Speedo, een belangrijke sponsor
van de KNZB, elk jaar de zgn. Speedojaargang georganiseerd. De beste kinderen worden daarvoor uit elk district
geselecteerd. Deze wedstrijden worden
Beschouwd als een uitmuntende voorbereiding voor de kringkampioenschappen en de nationale kampioenschappen in Amersfoort.
Ook een selecte groep van de Zeeschuimers doen hieraan mee en hebben
inmiddels 3 van de 5 ontmoetingen
afgewerkt. Per ontmoeting kan een
deelnemer of deelneemster slechts één
afstand zwemmen van de 4 zwemslagen, t.w. 100 m vlinderslag, schoolslag,
rugslag of vrije slag.
De organisatie van deze wedstrijden
ligt in handen van de Kring NoordHolland, waartoe ook de ..Zeeschuimers" behoren. 14 Andere zwemverenigingen uit Haarlem, Volendam,
Edam, Zaanstad, Heemstede. Beverwijk, Westzaan, Zaandam, Zaandijk,
Heemskerk, Monnickendam. Purmerend en Wormer zijn de tegenstanders
van de Zandvoorste Zwemverenigingen.

Uitslagen: Ie ontmoeting: Mare Flori
100 m vrij 1.54.1; Jaco Koning 100 m
vlinder 1.50.3; Laura Hendrikse 100 m
school 2.03.0; Onno Joustra 100 m vrij
1.19.1; Antoine Flori 100 m vlinder
1.42.5; Wander Halderman idem
1.41.2; Rosalie Harkamp 100 m school
1.49.5; Emmy Koning idem 1.38.8;
Arno Westhoven 100 m vrij 1.22.6;
Rudy Heeroma idem 1.11.6.: 2e ontmoeting: Jaco Koning 100 m rug
1.43.0; Mariska v.d. Berg 100 m vrij
1.37.7; Elly van de Mije idem 1.41.7;
Onno Joustra 100 m school 1.37.2;
Rosalie Harkamp 100 m vrij 1.21.7;
Emmy Koning idem 1.14.0; Arno
Westhoven 100 m school 1.42.9; 3e
ontmoeting: Mare Fiori 100 m rugslat;
1.53.8; Aldo Halderman 100 m school
1.59.3; Jaco Koning idem 1.50.6; Onno
Joustra 100 m rug 1.37.0; Wander
Halderman 100 m school 1.39.1; Antoine Flori idem 1.30.1; Emmy Koning
100 m vlinder 1.37.5; Arno Westhoven
100 m rug 1.36.0.
De laatste Speedo Jaargang zwemwedstrijd is "op zondag 5 april a.s.

Weer verlies
van Lions
GRONINGEN - De Lions hebben m
de basketbalcompetitie niet opnieuw
voor een verrassing kunnen zorgen. In
Groningen werden de Zandvoorters
met een ruime nederlaag (102-69) huiswaarts gezonden, waardoor de situatie
p de ranglijst bijzonder hachelijk is
geworden.
In de openingsfase kon Lions aardig bij
blijven, maar in het verdere verloop
van de wedstrijd werd de stand steeds
ongunstiger. Het Zandvoortse spel
werd er niet beter op en reeds bij rust
was de stand onoverbrugbaar. 56-36
Na de rust ging Lions over op het
zone-systeem en kon daardoor wat
terugkomen. Lang hielden de badgasten het echter niet vol. Tegen het goed
draaiende BV Groningen was Lions
niet opgewassen (102-69)
Topscores Lions: Frans Stiphout 20.
Zoran Vaijavec 18. Pim SChon 13

Rnale turnen

geroutineerde Haarlemmers straften
dn direct af Nog voor de rust haalden
/ij op tot -4-5
N,i de pau/e hervond Hong Kong zich
weer Met prima aanvalsspel creëerden
^ij goede kansen, doch de doellat en
een Haarlemse verdediger redde de
reeds gepasseerde doelman. Tot tien
m i n u t e n na rust was Score geheel niet
gevaarlijk Nadat zij toch de gelijkmaker hadden getorceerd, volgde een
uiterst spannend slot van de strijd
Wederom scoorde Marcel Schoorl (6-5)
en de /cge leek binnen In een alles of
niets slotoftenstet was het Score dat de
stand toch weer gelijk wist te trekken. •

De Zrindvoortse derrn tussen Nihot en
Rmko is een monstcroverwinning geworden voor Nihot (12-0). Beide teams
i\\n echter al gedegradeerd uit de
hoofdklasse, waardoor er niets meer te
winnen of te verlic/en was.
Nihot wilde re\;mche voor de eerder
geleden nederlaag en profiteerde van
de matheid bij Rmko. Voor de rust wist
Rmko nog de schade te beperken
maar de doelw issehng overspeelde een
veel heter Nihot hun plaatsgenoten
volkomen. John van der Zeijs was met
vier doelpunten topscorer in deze wedstrijd. terwijl de andere treffers op
naam kwamen van Raymond Keuning
3. Gerard Nijkamp 2, Rob Gansner 2,
Ruud van der Putten 1.

TZB
De jeugd- en zaalvoetbalcommissie van
TZB organiseerde zaterdag jl. het zgn.
Mesmantocrnooi in de Van Pagéehal
voor de lagere zaalvoetbalteams van
TZB. In een bijzonder aantrekkelijk
toernooi, met vele toeschouwers,
speelden TZB 3 t / m 7 een onderlinge
competitie met aangepaste regels, aangezien de zaal niet de goede afmeting
heeft.
Na spectaculair zaalvoetbal met vele
fraaie doelpunten was het uiteindelijk
TZB 5 dat de eerste plaats voor zich
opeiste met als goede tweede het derde
team van de Boys.

Goed spel van
Zandvoort 75
ZANDVOORT - Zandvoort'75 heeft de
betaalde voetballers van Telstar-C, in
een ocfemvedstrijd prima partij gegcven. Gezien de fraaie kansen hadden d t
Zandvoorters meer verdiend dan een
2-1 nederlaag.
Reeds in de eerste minuut nam Zandvoort'75 een voorsprong. Een hoge ba]
vanuit de Zandvoortse defensie werd
door Gerard Nijkamp voor de voeten
gekopt van Ronald Zaadnoordijk en
deze verschalkte de Telstar-doelman
beheerst, 1-0. Het vizier van de Telstar
aanvallers stond niet op scherp en vaak
ging de bal hoog over. Na 20 minuten
werd het toch 1-1, toen Telstar aanvaller Leon Hoep met een schitterende
kopbal scoorde.
De beste kansen waren voor Zandvoort'75. maar Raymond Keuning zag zijn
schot net naast gaan. Zaadnoordijk gat
Zandvoort'75, maar Raymond Keunmg zag zijn schot net naast gaan.
Zaadnoordi|k gaf Zandvoort'75 bijna
een 2-1 voorsprong, maar een hardingrijpende Telstar doelman wist een
doelpunt te voorkomen. Met deze acties blesseerde hij zowel Zaadnoordijk
als zichzelf.
Ook na de rust was Zandvoort'75
veelal in de aanval te vinden. Wim van
Straten schoot keihard tegen de paal en
Karel van der Reijden schoot voor
open doen net naast Een aanvallend
Zandvoort!» team zag de overwinning
vlak voortijd toch naar de gasten gaan.
Cor Plezier voltrok, met een goede
treffer het vonnis over de Zandvoorters. 1-2

ZANDVOORT - De finale van de
turnkampioenschappen door een selectiegroep meisjes van sportvereniging
OSS in Zandvoort, en waarbij het gaat
om de oud-burgemeester Nawijnbeker,
wordt op zondag 22 maart gehouden in
de Prinsessehal.

Opening ruit
AERDENHOUT - Zondag 8 maart is het ruitcrseizoen 1981
op Mariënweide geopend. Al liet het weer op deze zondag
veel te wensen over, de resultaten mogen worden gezien:
Dressuur
Bl-NBVR, jury mw. L.C.J. Naessens 1) G. Hagemei|er •
Wenthills 130 pnt. 2) H. Sevcrin-Leila 109 pnt.
Bl-ledcn. jury mw. L.C.J. Naessens 1) mc|. Y. Lems Sunny Boy 119 pnt. 2) mej. J. Lindeman - Kuika l IS pnt.
B3-NBNVR. jury dhr. H.W. Koster 1) mc|. R. Maarsse Melona 128 pnt. 2) mej. G. Hogemeijer - Wenlhill.s 127
pnt. 3) A. Klcinhout - Ladie 118 pnt. 4) mej. G S.
Kouwenberg - Odine 117 pnt.
B3-leden, jury dhr. H.W. Koster 1) B. van Asselt - Master
124 pnt. 2) mej. E. v.d. Tuin - Shalan 107 pnt.
Ll-NBVR, jury mw. L.C.J. Naessens 1) mw. M. Ansetns Palisander 127 pnt. 2) J. Groeneboom - Kajo 122 pnt. 3)
mw. Mol - Tarenda 121 pnt.
Ll-leden, jury dhr. H.W. Koster 1) mej. R. Maarsse Melona 129 pnt.
L3-NBVR, jury dhr. H.W. Koster 1) mw. M. Anscms Palisander 126 pnt. 2) mej. C.v.d. Linder - Nicky 121 pnt.
L3-leden, jury mw. L.C.J. Naessens 1) P. Kramer O'paulo 126 pnt.
RIJTEST (jury dhr. R.A.G. Davidspn)
Geslaagd zijn de volgende combinaties:
R. Schut - Tamboer; P.A. v. Boekei - La Reine; mej J.
Linting - Patros; Mej. M. Dillen - Prins Royal D; P. Wals Sir Edwin; J. Rijper - Wild Romance en O. Dounia - Sioux
SPRINGPROEF (jury de heren R.A.G. Davimlson en

A.N !' Groot)

Geslaagd /ijtr A \ Boeke! - LA Reine. M. Hevkamp Pdrtnei. R. Schut - Tamboer P ; me|. M. Dillen - Prins
Ro\a! D: mej. Linting - Patros en Van Buggehum - Aron.
SPRINGEN (alle rabneken weiden ceiufeerd door dhi
A.N P. Groot)
B-NBVR 1) R \ i-eiden - Jemen
B-leden 1) P.J Dijkman - Ndson; 2} me). M. Wildschut .lodokiis. 3) R Cnhen - Oln.inus
L-N13VR l) K. Hulschci - On.tssrs. 2) J. \.J. Delsen - Mi
Nack: 3) H Sni|derber» - Leonul.is. 4) S. Bakker - Nadine
L-leden 1) P.J. Dijkman - Nelson, 2) R. Dolle - Speedy R;
3) mej. Y. Bank - St. Hubertus .
Ook iht /aur heeft de :\oorilh<>lliini/.\e Ruitci Vereniging een
wtemw/ii programma \iimcni!i.'\rt'M mor huur leden en
runen die rijden volgen\ iii' piintenref>elini> N. S. V.R en
K. N. F
In het nieuwe seizoen zullen ook enkele pi>n\dagi'n norden
georgaimecrd en wel o;- 5 april, 3 mei en .U mei. De
N.H.R.V tiecj! hienoor tianslmiin^ gezocht hij de Nederlaiuise Pony Club. De inschrijving itaat open voor ponvrmtcrs tol IS IIKII.
De eerstvolgende u cdsmjdilttg is 22 maart a. s. dan :ul naast
tic dressuur een jiichtspringcom oiirs worden verreden om de
..Jiiclit-Tmffee"
Dichter hij huis. bi; Mam-ge Ron vil Berg. u orden op
zaterdag 21 maart >uti,i/ IJ IX) uur dre.ssuiirHedsmiden lï
L, M en Z verreden
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vond wat ik zocht op de Grote Krocht
Lekker banketbakkersijs eten
AART VEER niet vergeten!

'Jfv' \tyu';weertijd voor '. q.

zonnegordiinen

S-1"'.* 'ï

» «'.•^' •.-••». ;*.•";-.•.•,•«

HetKastenhuis;

1-deurs kasten
hang of leg
4 kleuren. 172-50-50
Uit voorraad leverbaar

125,00
Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S.'
tel8foon02S07-17751

GROTE KROCHT23, TELEFOON 14404, ZANDVOORT

Haal het voorjaar binnen
met bloemen van:

Wij zijn geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot
18.00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten.
. :

Rijwielhandel BOS

Azeanette
KIlNlOfN-STOMEN-KNSEN

voor o.a.

Empo. Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobecane, Kyoso en dhr
kinderrijwielen. Tevens
KlS-sleuteteervice en
njwiehrerhuur

GftOTE KROCHT 212ANOVOD*T
TEL 02507-2574

3Bh

Grote Krocht 27, telefoon 12954

GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT.

**°**B»

***u

Op Mallorca schijnt de zon volop...
Zo lang er nog plaats is

s morgens gcbrccht. '• middags 4 schoon

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
X Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

Playa de

Hang- en legtesten
-. met schuifdeuren
182-60-97, uit voorraad
leverbaar."' .

douche, toilet, balkon, vol pension

198.-

450,8 dagen 570,11 dagen 625,-

Grote sortering

eiken plavuizen •
tafels
v.a. 298,00
Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S
telefoon 02S07-17751

Exclusief in Zandvoort
De merken:
LA COSTE • PRINGLE OF SCOTLAND •
LADY-ARROW-LADY-MANHATTANPRËT A PORTER - GLEN-AVON -TONI-S
INAROCHE-ZAZA

Optiek Slinger

/ta

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20a, Zandvoort,
telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING
Vrijdag koopavond

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507- 17878.

Boek en kantoorboekhandel

Uw adres voor:

Sigarenmagazijn

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOHO

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Kom eens kijken,
wij hebben leuke paas-spulletjes!

Weef u dat wij ieder weekend speciale aanbieding in tropische vissen en planten hebben?
Rauwe pens 0.85 per pond. Wezenbeek Grote Krocht 28, Zandvoort
oo*

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!
't Kinderwinkeltje

Echt lekkere

CHIN. INDISCH RESTAURANT
V

NETTE VITALE MAN.
63 jaar, zoekt

Buureweg 1. Zandvoort
telefoon 16580

PEUGEOT

Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel. 02507 - 12345

TALBOT

inwoning,
liefst bij vrouw alleen.

is weer open met een
nieuwe kollektie en
in een nieuwe sfeer.

Brieven onder nr.
Z513bur. v., d. blad.

Zeestraat 55
ZANDVOORT
Tel. 02507 -14681

Komt u gauw kijken?

APPELPUNTEN?
hebben wij
Bakkerij

R. v.d. WERFF

Tolweg 6 - Tel. 02507 -15001.

Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan bieden wij u een van onze
specialiteiten, de

BETROUWBARE

hulp in de
huishouding
gevraagd
voor 1 ochtend per
week van 9.00 tot
12.00 uur.
/ 12,50 per uur
Brieven onder nr.
Z515bur. v.d. blad.

Indische rijsttafel aanv»<>rl5,- ,,„.
Hel kopje koffie er na krijgt u van ons.
Het kindermenu kost nu 10,- met een glaasje fris en een ijsje toe.
Deze aanbiedingen gelden van maandag t/m vrijdag, tot 20 maart
Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingen:
Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 10,00
Woensdag: '/i kip in kerry-saus7,50
Donderdag: Foe Yong Hai 7,50
Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 11,50

Kerkstraat 18 - Tel. 02507 -1 27 28
Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

MI 11 SI C
kleine muziek

Beh. ook voor verzorgirtgs/bejaardentehuizen. Beh. op afspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.
Telefoon
02507-13871

te organiseren.
Wekelijks NIEUWE artiesten.
Hartelijk welkom!

Aanva
>i.-rj, L^ i. ;^*Jj«k^J:^»Zt*?^,^Vi-v^J^^fÜ^

GEVRAAGD:

nette hulp

voor verkoop van kaas
op de markt van Zandvoort,
van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen op de markt
voor 10.00 uur of na 16.00 uur
of telefoon 01726-12313.
B. G. Veldhuyzen, Bodegraven.

Amateurstudio

DEZE WEEK

Noordhollandse
belegen 500 gram
10 verse eieren
Boerenboter soogram

l.ïf O
2.79
4.95

iMI COBKt J.V.RI.

«mfcaamhaden

woonruimte

Tot ziens bij de

in Zindwowt of orag.

KAASHOEK

Liefst met vrije opgwif.
Tel. 020 - 844921

Haltestraat 38. telefoon 15000

HET ADRES IN UW DIREKTE OMGEVING
VOOR VERKOOP EN VAKKUNDIG ONDERHOUD

Thérèse
voor
SCHILDEREN,
WANDKLEDEN
en OBJECTEN
Inlichtingen:
tel. 023 -25 18 70

Alleen bij de kaashoek

AUTOBEDRIJF J: HEINING
OFF. SUB.DEALER

Schulpweg 4-6. telefoon 023-242830, Aerdenhout

IDATSUN
Ts*
OFF. SUB-DEALER
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BIJ DE OFFICIËLE OPENING VAN DE UITBREIDING VAN HET RAADHUIS

'Allemaal onderdak' nog steed
ZANDVOORT - Bij de officiële opening van de uitbreiding van het
raadhuis, lijkt het wenselijk eens terug te gaan in de historie van dit voor
Zandvoort toch wel belangrijke gebouw.
Door de heer P. Briine, werd in 1975 al een boekje uitgegeven met
betrekking tot dit onderwerp. Ditlboekje, dat werd gemaakt in opdracht
van het gemeentebestuur, zal vandaag opnieuw verschijnen, iets uitgebreider, want uiteindelijk werd pas na 1975 definitief besloten tot uitbreiding
van het raadhuis.
Toen de plannen van het gemeentebeEdel gebaar
stuur bekend werden dat men een
Het raadhuis van Zandvoort heeft een nieuw raadhuis wenste te bouwen, had
bewogen geschiedenis achter de rug, namelijk ,,De Zandvoortsche Terrein' terwijl het toch een vrij „jong" gebouw en Hotel Maatschappij" de gemeente
is, slechts zo'n dikke zeventig jaar staat voor dit doel gratis een stuk grond
het op zijn huidige plaats. Een plaats aangeboden aan de noordzijde van de
waar destijds, in 1909 wel wat over te gemeente aan de toenmalige Burgedoen is geweest.
meester Engelbertsstraat. hoek Piet

Historische data
27 oktober 1909
De gemeenteraad van Zandvoort besluit de ten behoeve van raadhuisbouw
gratis aangeboden grond aan de Burgemeester Engelbertsstraat hoek Piet
Heinstraat niet te aanvaarden.
23 december 1909
Met algemene stemmen wordt besloten tot de verbouwing van het oude raadhuis
aan de Kerkstraat
28 januari 1910
Definitief wordt tot deze verbouwing volgens het voorgelegde plan besloten
(Hoe „definitief' sommige plannen zijn, zal nog blijken)
23 mei 1910
De raad besluit tot aanbesteding van de verbouwing
25 juli 1910
Het werk wordt niet gegund. De laagste inschrijver komt met een te hoog bedrag
uit de bus. Een commissie van drie raadsleden zal bestek en tekeningen nagaan
en de raad een voorstel doen.
27 oktober 1910
Deze commissie geeft de voorkeur aan de bouw van een geheel nieuw raadhuis
op grond aan de Haltestraat / Grote Krocht en adviseert daartoe omdat de
kosten van verbouwing en grondverwerving in de Kerkstraat de kosten van
nieuwbouw dicht benaderen en geen goede oplossing tot stand kon worden
gebracht vooral waar het het binnenkomen van daglicht betrof.
24 februari 1911
Besluit tot aankoop van de grond. Acht stemmen vóór en drie tegen, men had
immers gratis grond aan de Burgemeester Engelbertsstraat kunnen krijgen.
18 april 1911
De raad ontvangt de mededeling dat enige inwoners zich tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend en aangedrongen hebben op vernietiging van het
raadsbesluit van 24 februari 1911.
16 mei 1911
Het raadsbesluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
30 augustus 1911
De raad besluit met algemene stemmen tot de bouw van een nieuw raadhuis. De
aanneemsom bedroeg f 42.350,— door meerwerk uiteindelijk f 49.245,25 september 1912
Officiële opening van het raadhuis.
Functioneel heeft het raadhuis niet lang aan de oorspronkelijke bestemming, te
l weten, het huisvesten van het gemeentebestuur en alle gemeentelijke bureaus
voldaan.
Vrij snel bleek dit gloednieuwe raadhuis te klein, reden waarom de volgende
data ook belangrijk werden:
29 augustus 1921
Na heftige discussies in de raad wordt besloten tot aankoop van het pand van dr.
C. A. Gerke voor f 67.500,—. Dit stond op het Raadhuisplein 4 en de kantoren
van publieke werken, gemeentebedrijven en van de gemeente-ontvanger worden
hierin gehuisvest.
21 maart 1935
Het pand Haltestraat 4 (Suisse) wordt voor ƒ 20.000,— aangekocht; om daarin
het politiebureau te vestigen. DU laatste plan gaat niet door omdat geen goede
oplossing verkregen kan worden. Het pand wordt nu bestemd voor „Onderling
Hulpbetoon"
26 februari 1941
Haltestraat 4 wordt verkocht aan de PTT. De dienst sociale zaken was in de
bezettingsjaren gehuisvest in de toonkamer van publieke werken in de
Oranjestraat en vertrekt per l juli 1945 in gebouw Hogeweg 78. Dit pand wordt
op 28 mei 1957 aangekocht.
21 januari 1947
Raad voleen eerste krediet voor vestiging van het politiebureau in school A aan
de Hogeweg. In 1949 betrekt de politie dit gebouw.
l mei 1954
Het bureau woonruimtewet verlaat het raadhuis en vindt huisvesting in het
gebouw van PW Raadhuisplein 4
28 februari 1967
Raad voteert krediet in verband met de overbrenging van de afdeling
burgerzaken naar het pand schoolstraat 6.
20 juni 1972
De raad besluit een krediet van f 24.500,- beschikbaar te stellen voor
onderzoek van de O. D. P. R. van de Vereniging Nederlandse Gemeenten naar
de behoefte voor een goede huisvesting van het gemeente-apparaat.
15 juni 1973
Het eindrapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt
ontvangen met een globaal programma van eisen.
25 juli 1973
Het college ontvangt toestemming van de raad aan vier plaatselijke architekten
te verzoeken een principe-ontwerp voor de verbouw / uitbreiding raadhuis in te
dienen.
18 december 1973
Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van f 81.200,- voor het verstrekken
van de opdrachten aan de plaatselijke architekten plus de instelling van een
beoordelingscommissie.
20 januari 1975
In de raad wordt het juryrapport behandeld met de uitslag van de schetsplannen
van de architekten. Men komt niet tot een uitspraak. Uiteindelijk wordt door het
college voorgesteld dat Bureau Wagenaar voor de uiterlijke vormgeving zou
kunnen zorgdragen, terwijl interieur en indeling dan door architekt Ingwersen
zouden kunnen geschieden.
27 januari 1976
Door de raad wordt een krediet van ƒ 35.400,- beschikbaar gesteld voor
realisering van de bouwtekeningen, en er wordt een bouwcommissie ingesteld.
9 juli 1976
Opdracht wordt verstrekt aan de beide architekten te komen tot een
aanvaardbaar ontwerp
l maart 1977
Een gecombineerde commissievergadering, die resulteert dat op de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 1977 aan de raad wordt voorgesteld dat door de
architekten de plannen besteksklaar worden gemaakt. Hiervoor wordt opnieuw
een krediet van f 295.000.- verstrekt.
April 1978
Nadat op 22 juni 1977 de opdrachten aan de architekten waren verzonden,
kwamen in die maand de plannen plus een begroting van de geraamde kosten
binnen. Deze raming bedroeg ruim zeven miljoen gulden, (f 7.343.000,-) De
raad vond dit een Veel te hoog bedrag.
5 juni 1979
De raad besluit tot een kleinere uitbreiding dan de voorgestelde plannen en
besluit dat het bedrag de vier miljoen niet mag overschrijden. De WD-fractie is
het hiermee niet eens omdat men vreest dat de historie zich zal herhalen en dat
het raadhuis binnen afzienbare tijd opnieuw te klein zal blijken te zijn.
November 1980
De nieuwbouw wordt opgeleverd. Wel moeten er nog enkele werkzaamheden
worden verricht, doch de meeste diensten worden reeds in de uitbreiding
gehuisvest.
6 februari 1981
Verhuizing van de afdeling sociale zaken naar het nieuwe raadhuis. In het
gebouw aan de Hogeweg wordt een afdeling van de gemeentepolitie voorlopig
gehuisvest.
19 maart 1981
Officiële opening van de uitbreiding van het raadhuis.

Heinstraat.
Enkele raadsleden waren zo onder de
indruk van dit „edele gebaar", dat zij
niet van plan waren zelf uit de gemeentckas grond aan te kopen. Ook niet
toen een destijds ingestelde commissie,
bestaande uit de heren F. Zwaan, M.
Koning en A. van der Plas (gemeenteraadsleden) de raad adviseerde dat het
toenmalige raadhuis aan de Kerkstraat
beter niet verbouwd kon worden, maar
dat het nieuwe raadhuis beter tot zijn
recht zou komen op de hoek van de
Grote Krocht/Halte Straat. Acht duizend gulden extra voor grond, die je
,,om niets" ook elders kon krijgen, was
in hun ogen geldweggooierij. Bovendien voerden zij als argument aan dat
de gekozen plaats te „rumoerig" zou
zijn voor de gemeenteambtenaren.
Maar in de raadsvergadering van 24
februari 1911 die in verband met ziekte
van burgemeester Beeckman werd
voorgezeten door wethouder F.
Zwaan, schaarde het overgrote deel
van de vroede vaderen zich achter de
plannen van de commissie (acht voor,
drie tegen).
Aan de gemeente-opzichter J. Jansen
Jr. werd opdracht gegeven tot het
maken van een ontwerp voor het nieuwe raadhuis en voor de bouw van een
conciërgewoning aan de westzijde.

Winter 1912
Men kan niet zeggen dat er niet met
voortvarendheid aan het bouwwerk
werd gewerkt. Uit een krantebericht
van 20 januari 1912 blijkt dat de
conciërgewoning toen al onder de kap
was, en er twee verdiepingen van het
raadhuis gereed waren. Ook de monurnentalc trap was reeds gesteld. En dit
alles nadat de raad pas op 30 augustus
1911 met algemene stemmen opdracht
tot de bouw had gegeven.
Er kwam echter een kink in de kabel.
Niet voor niets wordt het jaar 1912
genoemd als één van de strengste
winters die ons land heeft gekend. Ook
de werkzaamheden kwamen door de
strenge vorst stil te liggen.
„Bij de officiële opening, die dus op 3
september 1912 plaatsvond en o.a.
werd bijgesvoond door de Commissaris
der Koningin en enkele leden van het
college van Gedeputeerde Staten dezer
provincie, sprak burgemeester J.
Beeckman de verwachting uit, dat dit
in de kom van het dorp gestichte
gebouw tal van jaren niet alleen zou
voldoen aan al de gestelde eisen voor
een raadhuis, doch ook zou strekken
tot een sieraad voor dorpeling en
vreemdeling! Zijn lof voor de kundigheid van de ontwerper, stak hij evenmin onder stoelen of banken, terwijl
tevens dank werd gebracht aan de heer
J.C. Pondman als opzichter en de
heren Kaub en Bierboom, als uitvoerders, allen wonende te Haarlem, voor
hun bemoeiingen. Nadat de erewijn
was aangeboden, werd met de genodigden een „ommegang" door het raadhuis gemaakt, waarbij ieder zich zeer
tevreden toonde over deze nieuwe
schepping!
Niet onvermeld blijve, dat de plechtigheden van de dag besloten werden met
een diner, dat er, afgaande op de in het
archief aanwezige „spijskaart", zeker
zijn mocht! Zij noemt niet minder dan
9 gerechten, waaronder londonderrysoep, gefileerde tongen met witte wijnsaus, biefstuk van de haas met groenten
en wilde eendvogels met appelmoes.
Doch ook de lichtere spijzen, zoals
vanille-ijs en vruchten, ontbraken niet!
Met inbegrip van de kosten van de
grond en van het meubilair ging met de
bouw - een bedrag gemoeid van ruim
ƒ 55.500,-", aldus de heer Brüne in
zijn boekje.

Toespraak
Vermeldenswaard is ongetwijfeld ook
de door de heer Beeckman in zijn
officiële toespraak gekenschetste situatie in het dorp.
Volgens Beeckman vertoonde Zandvoort in het jaar 1859 nog net karakter
des „visscherslevens". Heel anders dan
Scheveningen. De huizen in Zandvoort

De nieuwe vleugel van de uitbreiding die vandaag officieel in gebruik is gesteld
waren nog laag van één verdieping, raadhuis was geweest om alle gemeen- plaats. De familie S. Behrens, ook al
meestal met een waranda van vier elzen telijkc bureaus in het raadhuis onder te betrokken bij het oude raadhuis, had
palen, waarboven houtdorens, waaron- brengen en aanvankelijk leek men in zich gevestigd in de nieuwe conciërgeder in de schaduw vis werd gedroogd of
ander huishoudelijk arbeid werd verricht. Hier werden ook de varkens
gehouden.
Toen burgemeester Beeckman in 1896
zijn intrede deed waren deze situaties
nog heel gewoon, terwijl in 1912 nog
verschillende huizen volgens dit principe werden bewoond. Zandvoort was
nog in de fase vissersdorp/badplaats
en burgemeester Beeckman zag grote
toekomst in zijn dorp als „badplaats"
In zijn toespraak memoreerde hij dan
ook trots de groei van Zandvoort. In
1859 nog slechts 1403 inwoners, in 1896
al 2737 terwijl omstreeks 1912 een
bevolkingscijfer in de buurt van de
4000 werd verwacht. Wegen en straten
werden verbreed, bestraal en van riolering voorzien. Overal in de gemeente
was men bezig; met een goede straatverlichting aan te brengen. Scholen
werden gesticht en het onderwijs verbeterd. Hierop aansluitend typeerde de
commissaris van de Koningin, Mr. dr.
G. van Leeuwen bij de officiële opening de totstandkoming van het nieuwe
raadhuis als een teken van vooruitgang
van Zandvoort.

Centrum
Zandvoort kon in die jaren gaan bogen
op een echt centrum. Sedert 1899 was
het eindpunt van de „elektrische tram"
Haarlem Zandvoort dichtbij het raadhuis. Het nieuwe postkantoor was tegenover het raadhuis al in 1900 gebouwd, en in de jaren 1908-1909 was
vanaf de Grote Krocht naar de Hogeweg „een weg door de landerijen
aangelegd", dif was de Oranjestraat.
De aanleg en vooral de aansluiting op
de Hogeweg betekenden geen eenvoudig karwei, want de landerijen waarin
de paarden graasden van J. Koning,
waren laag gelegen, zodat voor opvulling grote hoeveelheden zand nodig
waren. Dit zand werd met behulp van
ijzeren kipkarren over rails aangevoerd
uit het duin, waar later de Wilhelmina- Het oude raadhuis in de Kerkstraat omstreeks 1813 in gebruik genomen en
dat het gemeente-apparaat huisveste tot 1912
school zou worden gebouwd.

Te klein
De opzet bij de bouw van het nieuwe

woning. Door de heer Behrens werden
die opzet geslaagd.;
Op 24 september 1912 vond de eerste de bode- en conciergeuerkzaamheden
raadsvergadering in het nieuwe huis verricht. Een kranieman in die dagen
scheen zich om de oude Behrens (vroeger ook politieman) zorgen te maken.
Hij schreef tenminste ..De tijd van een
buurtpraatje. zoals dal in ledige ogenblikken in de Kerkstraat zo vauk gebeurde, voor hem thans wel voorgoed
zou zijn".

toon en werd in 1941 aan de P.T.T.
verkocht. In de bezettingsjaren was de
dienst sociale zaken o.m. gehuisvest in
de toonkamer van publieke werken in
de Oranjestraat, doch in 1945 betrekt
deze dienst het tegenwoordige gebouw
Hogeweg 78. Begin 1947 voteert de
raad het eerste krediet voor de vestiging van het politiebureau in de vroegere school A aan de Hogeweg. In 1949
neemt de politie daar haar intrek.
Hierdoor kwam er in het raadhuis meer
ruimte vrij voor de afdeling bevolking
c.a., maar in de loop der jaren bleek
ook deze ruimte weer te klein, zodat
deze afdeling - vanaf dat moment
afdeling burgerzaken genoemd - in het
laatst van 1967 naar het pand Schoolstraat 6 verhuiste. Intussen had in 1954
het bureau woonruimtewet het raadhuis verlaten en huisvesting gevonden
in het gebouw Raadhuisplein 4. Door
opheffing van laatstgenoemd bureau en
van het ontvangerskantoor heeft de
inmiddels sterk uitgebreide afdeling
financiën en belastingen voorlopig in
deze werkruimten onderdak gevonden.
Het nieuwe bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, onderafdeling
van de afdeling algemene zaken, is
gezeteld in het vertrek, waarin vóór
1949 de afdeling bevolking c.a. haar
plaats had" (boekje P. Brüne).
Plannen voor de bouw van een nieuw
raadhuis zijn ook in het recente verleden tersprake geweest. Er werd onder
andere gedacht aan de zuid achter de
Brederodestraat en in de te saneren
noordbuurt. Toen de gemeente echter
de kans kreeg om te beschikken over
de panden, westelijk van het raadhuis,
werd de oplossing voor het steeds
groter wordende ruimtegebrek gezocht
in een uitbreiding van het gebouw.
Het lag m de bedoeling alle secretarie
afdelingen samen te brengen. Een van
de ontuerpers die voor zijn schets de
naam ..allemaal onderdak" verzon,
was zeer zinvol. Echter dit is niet
gelukt. De ruim zeven miljoen die deze
huisvesting zou zou gaan kosten werd
door het merendeel van de raad afgewezen. Het uiteindelijke bedrag van
vier miljoen was volgens enkelen „toch
al een rib uit het lijf" en meer geld uit
te geven onverantwoord.
Dit houdt wel in. dat hoewel een groot
deel van de afdelingen meer ruimte
heeft gekregen en de afdeling sociale
zaken weer terug van weggeweest is na
ruim veertig jaar (sinds 1941), andere
afdelingen zullen blijven waar ze zijn,
namelijk in de Schoolstraat en het
Raadhuisplein.

Toch is de huidige uitbreiding een
bijzonder fraaie en voldoet de eerste
jaren zeker. Jammer dat door de inbraak van vorige weck een domper is
Ontwikkeling
gezet op de feestvreugde die er vandaag
Zandvoort ontwikkelde zich echter lap ongetwijfeld had behoren te heersen.
als badplaats. Uitbreiding van overheidstaken bracht tevens mee. dat het
Wlargreel Ates
gebrek aan ruimte voor de ambtenaren
opnieuw urgent zou worden.
Het ..Allemaal onderdak" heett dan
ook met lang gegolden, want nog geen
tien jaar rui de ingebruikneming van
hel nieuwe raadhuis besloot de raad in
1921 tot aankoop van het pand Raadhuisplem 4 eigendom van dr. C.A. ZANDVOOR'! - ..Anouk-Modes"
.Gerke, om daarheen de kantoren van aan de Kerkstraat 22 (Galerij 12-14)
publieke werken te verhuizen. Ook de showt op dinsdag Jl maart haar voorgemeentebedrijven en de gemeente- jaars- en zomermode 1981. De presentatie. die om 2Ü.OO uur wordt gehouden
ontvanger trokken in dit pand.
Het politiebureau dat zijn ingang in de in Hotel Bouwes, wordt geregisseerd
Haltestraat had, was eveneens gehuis- dooi Ilonnic van den Bosch en gepievest in het raadhuis. (Na vertrek van de senteerd door Karen Verstraete en
politie werden de cellen onder andere haar internationale topmannequins.
gebruikt als archiefruimte, nu als werk- Kaarten a ƒ 27,50 (inclusief complet en
champagnecocktail) zijn zolang de
kasten).
In 1935 zocht de gemeente reeds een voorraad strekt verkrijgbaar" bij
ander onderkomen voor het politieap- ..Anouk-Modes".
Kerkstraat
22.
paraat waan oor /ij het vroegere hotel Zandvoorl, lel. 02507-17097.
..Suisse" aankocht (Hallestraat 4).
Voor leden en introducces van sociëteit
..Dit plan ging echter niet door; het Club Perroquet wordt een voor-modepand werd o.m. bestemd voor het show gehouden op iatcrdui> 21 maart
bureau voor maatschappelijk hulpbe- om 20.00 uur in Hotel Keur

Anouk Modes
houdt modeshow

Het „gezicht" van Zandvoort, do hoofdingang van het raadhuis aan het
Raadhuisplein. In de gevel „Zandvoortse motieven" zoals schelpen etc.

^
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FORDOTO

ZANDVOORT
AmpAra*traat 10
(naast Colpin)

Tel.02507-1 6925.
b.g.g.13242
Ford Verkoop en

service. . .
Ook voor diverse
merken inruilauto's.

TEL
023-326942

PAGINA 4

De nieuwe Schiphollijn kan voor u een nieuwe baan
betekenen: stationsassistent/rangeerder (m/v).
NS zoekt voor de stations aan de
Schiphollijn-Amsterdam RAI, Amsterdam
Zuid en Schiphol - jonge mannen en
vrouwen (leeftijd tussen 18 en 30 jaar) die
van aanpakken weten Want als stationsassistent/rangeerder doe je zowel binnen
als buiten uiteenlopend werk - o m onderhouds-, transport- en enig rangeerwerk.
Werk dat om een goede gezondheid
vraagt en waarvoor je in ieder geval volledig
lager onderwijs gevolgd moet hebben (liefst
aangevuld met enkele jaren voortgezet

onderwijs) Betrokkenen moeten zich in het
Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk,
goed kunnen uitdrukken i.v.m hei deelnemen aan bijv een psychologisch onderzoek NS stelt daar het nodige tegenover
Zoals een prima salaris, fikse toeslagen voor
onregelmatig werk, 7!/>% vakantietoeslag,
een clecembertoeslag van 2% en uitstekende
sociale voorzieningen
Als je van afwisseling houdt, bel dan
020-239311 (vraag naar toestel 389) voor
nadere informatie

Schrijven kan natuurlijk ook
Je sollicitatiebrief, met vermelding van
vakaturenummer 541, kun je sturen naar
onderstaand adres. Wanneer je telefonisch
bereikbaar bent, zei dan ook het telefoonnummer in je brief
N.V Nederlandse Spoorwegen,
Antwoordnummer 3507.
1000 RA Amsterdam
Een postzegel plakken
is niet nodig.
AFRIKAANS HARDHOUT
voorde open haard
Brandt 2x langer,
nu per zak geen 8,00 maar ........

HANDWERK

eiken tafels
Wi| maken re voor u
Zie onze
nieuwe collectie
Schaghelstraat 27
Haarlem
telefoon 023-327019

BV HAARLEMS HARDHOUT

•SZg&k
A rAP

V*
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. . O,

Rijksweg 339 • Santpoort • Tel. 023 • 37 53 81 • 31 41 07

n<-\ .*

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

(met toestemming K. v.K.)

DUBROVNIK

ZOALS: DROOGBLOEMEN
GLASWERK
POSTERS

KRUIDENKOSMETIKA
REFORMARTIKELEN

Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem
heeft voor u een
SPECIAAL WINTERMENU
«H MAANDAG T/m vrijdag
- goulashsoep •
stokbrood
- gemixte gnllplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade,
saus
en aardappclpuree
- palacinka warm flensje met
koude roomvullmg

f 14,50

SPECIALITEITEN

Dit menu is alteen in Zandvoofi
verkrijgbaar
Rcscrvefinqen vanaf 15 00 uur

ORTING

Telefoon 02507-15110
In Haarlem hebben wij
iedere vrijdag en zaterdag
BALKAN VOLKSMUZIEK
(live)
Telefoon 023-322609

Raadhuisstraat 86-88
Heemstede
Telefoon 023-283213

Restearant
„Gbalét Het Witte Hots"

Grote tweedeurs

BRUIDSKASTEIM
maar ook primitieve meubelen hebben wij
voor u in voorraad.

Kengen antiek
Rijksstraatweg 75, Sassenheim.
Donderdag koopavond.

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN

Alleen vakbekwame beden met de echte
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: zij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortomjzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur
gesloten.
Herplaatsing wegens misstelling 5 maart j.I.

Instituut
Ria de Korte

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Oranjestraat 14 • Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

Zwemlessen voor jong en oud
Direkt beginnen. Nu leren, van de zomer
zwemmen. In ons moderne instuktiebad (water
30° C.) met 15 jaar onderwijservaring, kunt U:

(LIDVAKOS)
N. Witsenstraat 5,1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020-233994

• moeder-babyzwemmen

Een vertrouwd adres
voor een degelijke opleiding

• jeugd vanaf 3jaar
• jeugdprestatiecursus voor dipl.houders
• volwassenen - zwemgymnastiekzwangerschapszwemmen
• conditie- en recreatiezwemmen.

Aanvang nieuwe cursussen in januari a.s.

schoonheidsspecialist(e)
Manicure

Opleiding A- en B-diploma K.N.Z.B.
Lessen overdag en 's avonds.

(opleidingen voor de erkende STIVAS-diploma'sl

Maak afspraak voor een proefles, tel. 023265521.

pedicure

Geloogd volgens

(opleiding aanbevolen door de N. V. v. V l

De klassieke manierom eikehout
te bewerken is logen. Want door
het logen komt de prachtige
tekeninü \ an het hout tol leven.

„Mt'BCMIUUtBCK.

Academie Nauwelaerts de Age

VRAAG TELEFONISCH PROSPECTUS
ENLESROOSTER.

12 Jaar garantie
Massief Europees eiken
Geloogd volgens oud recept

éubelfabriek
Oisterwijk
Toonaangevend in eiken.

OPENHAARDBLOKKEN
Gebr Sweets, Hoveniersbedrijf. boomrooibedri|f.
Hoofddorp
Voor particulieren en bedrijven.
Tel. 023-284894, b.g.g.
282043 of 338608.

WHt u weer een

Bloemendaalseweg 152 - Overveen.

M
Elke werkdag van
hallnegen tot halfeen
en van halftwee tot
hallzes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21 00 uur
en zaterdags van
10.00-12.00 uur.
U bent welkom.

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

l Ijl IC

A.ï--:iJi'WirJ-*»W''iS<*".^'i-.;-"is >•>; ".*'?>' +• '-«»;•. -

«•

Kom naar de toonzaal m

Beverwijk

Parallelweg 100

opgeruimde
zolder
Belt u ons dan even
02907-2887.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023288560*
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Journalist bezocht door gemeente geadopteerd projekt

'Het geld van Zandvoort
wordt goed besteed'

•| mt '

Reportage en foto's
van Jos Teunissen

De lepra-aktie in Zandvooft is een succes geworden. Na een paar
tegenvallende jaren heeft de Zandvoonse bevolking eind vorig jaar weer diep in
de buidel getast. Dank zij de inzet van tientallen Zandvoonse scholieren en de
vele medewerkers van de werkgroep Leprabestrijding Aktie Zandvoort kon een
bedrag van bijna acht duizendgulden worden opgehaald. Ook de gemeenteraad
besloot de gemeentelijke bijdrage met tien procent te verhogen tot 4400 gulden,
voor het ,,Kasulu-projckt".
Het heeft de mensen van de wergroep aangenaam verrast dat de Zandvoonse
bevolking zoveel gulheid en interesse heeft getoond bij de aktie. Temeer omdat
de landelijke collecte voor de leprabestrijding, die jaarlijks wordt georganiseerd
door de Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding in Amsterdam, dit jaar
helaas zwaar tegenvalt. Men voelt hier de gevolgen van de negatieve berichten
die juist in de week van wereldlepradag (25 januari) over het Lcprafonds van
(ex-voorzitter) professor Zeegers werden uitgestrooid. Een woordvoerder van
de NS L zegt: „Het woord lepra is door deze affaire duidelijk besmet geraakt.
Heel vervelend voor ons en het zal nog wel even duren voor deze
onverkwikkelijke zaak voorbij is."
Het Zandvoonse geld zal via de NSL worden besteed aan goederen en
materialen voor Kasulu.
Wat is er tot nog toe gedaan met het geld dat Zandvoort in voorgaande jaren
in de leprabestrijding heeft gestopt? Free lance-journalist Jos Teunissen was
onlangs in Tanzania en bezocht namens Zandvoort het Kasulu-projecl, waar de
Belgische arts Armand van Deun probeert een vuist te maken tegen deze
hardnekkige ziekte, die ook wel ,,de levende dood" wordt genoemd.
in de derde wereldwinkel aan de Oranjestraat 2a in Zandvoort is binnenkort
foto- en filmmateriaal over Kasulu / Kabanga te bezichtigen.

Kigoma is bepaald niet de „makkelijkste" regio. Ik merk dat pas goed als ik
met Van Deun en zijn Tanzaniaanse
assistent Juma Semboja mee rij op een
tocht langs de talloze medische posten,
waar lepra-patiënten opgespoord, behandeld en geregistreerd moeten worden. De „wegen" hebben het-profiel
van een wasbord of houden soms gewoon op te bestaan; we hebben nog
geluk dat het droog blijft. In het zuiden
van Kigoma is Van Deun veel tijd kwijt
omdat hij met een bootje, dat nota
bene op vier plaatsen half lek is,
gedeeltelijk het Tanganyikameer over
moet: in de smoorhitte een uiterst
vermoeide bezigheid.
Een andere omstandigheid die het
leprawerk er niet lichter op maakt, is
de kennelijk nogal afwijkende gezindheid van de bevolking in deze arme
streek ten opzichte van de „blanken".
Van Deun wordt door de autochtone
bevolking niet.altijd even vriendelijk
en met de voor veel stammen in de
derde wereld nog gebruikelijke onderworpenheid jegens de grote blanke
dokter tegemoet getreden. Volgens
Van Deun zelf is dit te wijten aan het
feit dat de angst (of beter: de afkeer)
van de blanken hier nog steeds erg
groot is. Nog maar twintig jaar geleden. toen de toenmalige kolonie Tan- De Belgische arts Van Deun in Kasuia

wie lepra krijgt, dit helemaal aan zichzelf te danken heeft. Hij heeft vast zijn
voorouders niet goed vereerd of ruzie
gemaakt met zijn buren en wordt daarvoor nu gestraft en uit de stam verstoten. Nog met zo lang geleden gebeurde
het hier in het westen van Tanzania nog
wel dat het lichaam van een overleden
lepra-1 ijder aan de hyena's werd gegeven. Op die manier wilde men vergeten
dat de patiënt ooit had geleefd.
Ditzelfde stigma is er onder andere
de oorzaak van dat een flink aantal
patiënten tijdens hun behandeling ophoudt met het bezoek aan de lepradokter.
Vooral jonge patiënten, bij wie de
lepra zich nog weinig zichtbaar heeft
geopenbaard, komen vaker niet dan
wel voor controle en geneesmiddelen.
Er zijn daardoor ook in Kigoma veel
zogeheten „verdwenen patiënten, lepra-patiënten die lange tijd zijn behandeld en na hun ontslag uit hospitaal of
de plaatselijke medische post geen
verdere behandeling meer wilden of
noodzakelijk achtten. Of gewoon zijn
verhuisd zonder een briefje achter te
laten. De registratie van patiënten laat
in Kigoma nog zoveel te wensen over
dat dit verschijnsel nogal eens tot
verwarring leidt.

kunnen betalen, als je hem al kunt
vinden. Betere medicijnen, die er wel
degelijk tegen lepra zijn, zou Van
Deun ook wel willen hebben, maar die
zijn voor gebruik op grote schaal in de
arme landen nog veel te duur.

Reünie

Eerlijk gezegd heb ik maai zelden
eeii situatie gezien waarbij het resultaat
in zo'n wanverhouding stdat tol de
geleverde inspanningen. Ik hoor Armand van Deun nog verzuchten: „Het
effect weegt niet op tegen de hoevcelheid tijd, geld en moeite die je erin
stopt." Maar dat wil niet zeggen dat de
leprabestrijding zinloos is of het (Zandvoortse) geld weggegooid wordt. Hel is
bitter hard nodig dat de „levende
dood" wordt aangepakt; in Kasulu/Kabanga is daarmee in ieder geval een
begin gemaakt.
Van Deun zou zo graag méér willen
doen tegen de lepra. Wat medisch
gezien noodzakelijk is. is vooral door
geldgebrek nog niet altijd mogelijk.
Met een beetje chirurgie bijvoorbeeld,
zouden veel „klauwhanden" en „hangende voeten" weer bruikbaar gemaakt
kunnen worden. Maar waar haal je het
geld vandaan om een echte chirurg te

De traditionele jaarlijkse strandloop, door de heer K. Koper steeds
op zulk een voortreffelijke wijze
georganiseerd, zal ook dit jaar \scer
worden gehouden en wel op zondag
22 maart. Het wordt de vijftiende
maal dat de afstanden van 4 of acht
kilometer moeten worden afgelegd
Voor de zesde keer zal de halve
Marathon over 21 kilometer. Zandvoort-IJmuiden vice-versa. eveneens die middag worden gelopen.
De Zandvoortse srtandloop heeft in
sportkrmgen een zeer goede naam.
Dat zal uit de inschnj\ingcn ook dit
jaar wel weer blijken. We gaan nu
al vast duimen voor een zonnige
dag. Op onze sportpagina hebt u
ongetwijfeld vorige week over dit
belangrijke sportgebueren de nadere gegevens kunnen vinden. Op
verzoek van de organisatoren vestigen wij er nog even de aandacht op

Lege handen

,•

worden v j n intensief genieten en
een gebeurtenis, waarover men nog
heel lang zal napraten.

Met „De meid"
op de planken
Nu we het toch over komende
uitvoeringen hebben, mag zeker
mei onvermeld blijven, dal onze

Zandvoortse toneelvereniging ,,Op
hoop van zegen" voorbereidingen
treft voor een uitvoering van het
bekende toneelspel ,,Dc meid" van
onze oud-plaatsgenoot Herman
Heijermans. Ook al een opgave, die
er niet om liegt en waarvoor „zwaar
geschut" ..in stelling zal moeten
worden gebracht". De opvoering(cn?) zullen plaatshebben op een
nog nader te bepalen datum eind
april of begin mei a.s. in het verenigingsgebouw ,,Dc Krocht". Want
ook het brengen van deze klassieker
van een beroemd toneelschrijver zal
alles vergen van degenen, die het
waar moeten gaan maken. Onder
de bezielende en kundige leiding
van Rob van Toornburg, die zijn
sporen als regisseur reeds rtiimschoots verdiende, zal dat ongetwijfeld wel lukken. We hebben er het
volste vertrouwen in. En we verheugen er ons bij voorbaat reeds op, de
opvoering van dit geperfectioneerde
volkstoneel, met sterk aansprekendc momenten, straks opnieuw te
kunnen meemaken. Van harte
sterkte en succes „Op hoop van
zegen".

Verkoopmiddag

Ook Zandvoort heeft in het werk van
Van Deun veel geld gestoken en het is
begrijpelijk dat men ook resultaat wil
zien. Wat dat betreft, ben ik eigenlijk
met lege handen uit Kabanga weg
gegaan. Lepra-bestrijding is een zaak
van de lange termijn. Er kunnen met
het kwalitatief lage peil van de leprahulpverlening jaren overheen gaan eer
je van een „vroege" lepra-patiënt kunt
zeggen dat-ie genezen is.

Op donderdag 26 maart a.s., aanvangend om half twee houdt de
Welfare-afdcling van het Nederlandse Rode Kruis te Zandvoort
een verkoopmiddag in „Het Stekkie" aan de Fahrenheitstraat in
Nieuw Noord. U kunt er tot half
vier terecht om de leuke spulletjes
te bekijken en te kopen. Er is ook
nu vast wel weer wat voor u bij. De
opbrengst is bestemd om dit mooie
werk te kunnen blijven voortzetten.

Uitvoering
„De Zigeunerbaron"

Levende dood
Volgens Van Deun wordt het brandmerk in Kigoma geleidelijk aan minder. Je zou denken dat er dan ook
steeds meer lepralijders voor een behandeling naar de lepra-dokter komen.
Toch is dat niet zo. Over het hele land
gemeten is nog maar ongeveer de helft
van het aantal lepralijders geregistreerd en in behandeling; Kigoma
wijkt van dat beeld niet af. Van Deun
heeft berekend dat in zijn gebied jaarlijks steeds minder nieuwe lepra-patiènten worden ontdekt. Hun aantal is
in tien jaar tijd teruggelopen van 621
tot 54. maar het is niet duidelijk of dit
wel zozeer als een succes van de leprabestrijding moet worden beschouwd.
De bevolking groeit hier maar half zo
snel (1,5 procent) als in de meeste
overige delen van het land. Bovendien
is er nog niets bekend over het effect
van de gevolgde methodes van bestrijding. Het is dan ook zeer wel mogelijk
dat nog steeds aanzienlijke aantallen
lepralijders onopgemerkt blijven.
Officieel worden in Kigoma onder de
supervisie van Van Deun nu rond 3000
mensen voor lepra behandeld. Het
werkelijke aantal lepra-zieken ligt
waarschijnlijk ver boven de 5000. op
een bevolking van ruim een kwart
miljoen mensen een relatief hoog aantal. Evenals in de rest van het land
neemt het aantal lepralijders ook in
Kigoma nauwelijks af. wel in procenten
van de bevolking, hetgeen zou kunnen
duiden op een stabilisering. Ongetwijfeld dragen hiertoe de toch wel iets
verbeterde hygiënische omstandigheden bij. Het is nog veel te vroeg om ict.s
te kunnen zeggen over de verdienste
van de leprabestrijding op dit punt.
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bij de moeder hebben zich de eerste lepra verschijnselen at voorgedaan.
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Met oog en oor
de badplaats door
ZANDVOORT - De vroepeie Iccrlingen van de MULO-school op de
Hogeweg, waar wijlen de heer A .(
van der Waals de scepter /.w.uide.
gaan een reunie houden en w e l op
26 maart a.s in paviljoen ,.De
Vijverhut" in het Vi|verpark. Het
betreft hier leerlmuen van de examcnklasscn uit 1931 en 1932. De
voorbereiding hiervan heelt maanden in beslag genomen, omdat de
leerlingen naar alle windstreken in
ons land zijn verhuisd, maar de heer
Lucicn C. Mooij. Bijdorpstraat l in
Nieuw Wassenaar heeft inmiddels al
veertig toezeggingen binnen. Wie
nog aan deze reunie wil deelnemen
kan zich nog b i j hem melden, evcntueel telefonisch onder nummer
1751-14933. Ook de levenspartner is
van harte welkom en kan uiteraard
deelnemen aan een gezamenlijke
maaltijd.

'Kasulu-Projekl'

Het schemert al, en een onweersbui maakt duidelijk dat de vroege
regentijd nu pas goed begonnen is als ik arriveer in Kabanga, de
woonplaats van de Belgische lepra-arts Armand van Deun. Het is het eind
van een drukkende'dag en het heeft heel wat moeite gekost om Van Deun
in dit uitgestrektes gebied in het westen van Tanzania te bereiken. De
„beschaving" is hier nog maar ten dele doorgedrongen en terwijl een
vriendelijke negerjongen me wegwijs maakt, fantaseer ik onwillekeurig De kinderen zijn nog gezond, doch
over de ontmoeting hier dichtbij van dokter Livingstone en Stanley, nu
meer dan honder jaar geleden in Ujiji. Dokter Van Deun kende ik alleen verre onbekende landen.
van een foto. „Een joch eigenlijk nog", had ik gedacht.
Brandmerk
Meteen al moet ik vaststellen dat Van Deun (28) in geen enkel opzicht
Erg vriendelijk worden we inderdaad
een ,joch" is. In de korte week dat ik hem gadesloeg in zijn werk, toonde
hu zich verbluffend handig als chauffeur, administrateur, organisator, niet ontvangen na onze tocht over dit
monteur en niet in de laatste plaats een prima arts, echtgenoot en een prachtige meer. Armand is hier zelf
ook voor het eerst en misschien is het
vader (voor zijn drie kinderen). Zonder handigheid en doorzettingsvermo- ook wel de eerste keer dat er een
gen zou je het hier in de bush gewoon niet redden, zou later blijken. blanke dokter in dit dorp komt. De
In het ziekenhuis van Kabanga laat Van Deun me een aantal meeste mensen zijn erg schuw. Vrienlepra-patiënten zien. De meesten zijn opgeraapt uit hun hoekje thuis of delijk is ook de dorpsleiding met: we
ergens in de bush en hebben de bekende afschuwelijke wonden aan wat worden geacht na een slok water metooit handen en voeten waren. „Dit hier is een sukkeltje", zegt Van Deun. een aan het werk te gaan. Voor een
Voor het eerst word ik geconfronteerd met „lepra". Een vrouwtje op een bouwvalletje zitten tientallen mensen
bed steekt gewillig haar armen en benen vooruit. Er zitten geen vingers en op de grond op Van Deun te wachten.
tenen meer aan. Dik verband bedekt een deel van haar lichaam en haar Ze komen niet alleen voor lepra, ook
voor tientallen andere kwaaltjes. In
door de lepra gezwollen gezicht staat verdrietig. Om deze vrouw „primitieve" streken als deze zijn de
bekommert zich niemand meer, alleen dokter Van Deun.
verwachtingen over de medische presVergeleken met deze vrouw, die aan verwaarloosde lepra lijdt, is een taties van de witte dokter vaak hoog
jongen van vijftien naast haar nog goed af. Bij hem is de lepra alleen nog gespannen. Van Deun: „Als je ze
maar te zien aan de zilverachtige vlekken op zijn huid en als hij de alleen maar adviseert zich regelmatig
komende jaren trouw zijn DDS-pilIctjes blijft gebruiken zullen de goed te wassen, waardoor de kwaaltjes
„absorptie" en de stinkende wonden achterwege blijven. Lepra in dit vanzelf wel verdwijnen, gaan ze teleurvroege stadium is bepaald veel minder erg dan de aan deze ziekte verwante gesteld weer weg."
In een ruimte die nog het best te
tuberculose, waaraan door het lage niveau van gezondheiszorg in
vergelijken is met een slecht schoongeTanzania jaarlijks zo'n 45.000 sterven. Aan lepra overlijdt niemand, maar maakte stal en met de hete zon op het
dat maakt deze ziekte bij sterk verwaarloosde gevallen juist zo erg. golfplaten dak boven zich. werken Van
Van Deun is door de organisaties voor de leprabestrijding, waaronder Deun en Semboja uren achtereen door.
de Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding in Amsterdam, ingezet om Eerst komen de mannen binnen, daarde strijd tegen beide ziektes in dit gebied op poten te zetten. In Kigoma, na de vrouwen en dan pas degenen die
waarbinnen Kabanga ,ligt, worden deze ziekten nog maar sinds enkele er het slechtst aan toe zijn: de zwaar
zieken, de gehandicapten en de ouden
jaren ('77) op grote schaal en enigszins gestructureerd bestreden.
Kort daarna besloot de gemeente Zandvoort door middel van een van dagen. Geheel volgens de Afrijaarlijkse collecte dit project financieel te ondersteunen. De Zandvoortse kaanse traditie komt de man op de
eerste plaats. Het gebeurt wel dat een
bevolking en het gemeentebestuur besteedden tot nog toe bijna 40.000 man voor medische hulp zelf naar een
gulden aan dit project en dat maakt de vraag interessant wat er met dit missiepost gaat. De hulp is daar
geld is gedaan.
meeste! beter, maar moet ook betaald
worden. Zijn vrouw stuurt hij naar een
ganyika al bijna afhankelijk was van medische post van de regering, waar de
Afkeer
het moederland Engeland, werden veel hulp gratis is, maar k\ .tatief vaak
Voor een antwoord is het goed om zwarten hier in het „achterlijke" wes- veel minder.
na te gaan hoe de leprabestrijding in ten nog door blanken uitgebuit; hier en
Een probleem is ook het nog altijd
Kabanga in zijn werk gaat. Kabanga daar bestond zelfs nog een vorm van waarneembare brandmerk dat iedere
maakt deel uit van het nationale pro- slavernij. De mensen hier zijn ook het lepralijder door zijn omgeving krijgt
gramma dat de Tanziaanse regering (nood)lot van hun voorouders nog niet opgedrukt. Weliswaar is dit „stigma"
voor de lepra en TB-bestrijding op vergeten, van wie duizenden door Ara- in Kigoma niet groter dan elders, maar
touw heeft gezet. In de twintig regio's bieren en blanken via de spoorlijn naar het is wel een bron van enorme ellende.
van het land werkt een team van de kust als slaven werden verkocht naar Veel stammen denken nog steeds dat.
medisch opgeleide Tanzianen onder
leiding van een lepra-arts hard om het
lepra-probleem zo goed mogelijk in
kaart te brengen. Dat de Tanziaanse
regering er veel aan doet om de lepra te
onderdrukken, blijkt wel uit het feit dat
in slechts vier regio's een buitenlandse
(blanke) arts aan het hoofd van een
Jepra-team staat en jaarlijks (naar Tanziaanse begrippen) veel geld in de
bestrijding van deze ziekte stopt. De
trage economische ontwikkeling, maar
vooral de enorme conjucturele problemen van dit moment maken dat de
financiële steun uit het buitenland onontbeerlijk is.

-, \•'•<$*'-^»'-'ty:J*$&silf''fy'*.--$t,'.]'

Een lepra-patiënte wordt onderzocht
In dat licht bezien, is de termijn van
vijfjaar waarvoor de Aktie Zandvoort
is bedoeld, te kort. Het enige dat ik na
mijn bezoek aan Kabanga kan melden
is, dat Van Deun op 'n beHonderenswaardige manier een vuist probeert te
maken tegen een ziekte, die door de
lichamelijke en sociale complicaties onvoorstelbaar leed veroorzaakt.
Armund van Deun heeft het zeker
niet gemakkelijk, daar in de bush.
Hu werkt keihard, in al zijn bcscheidenhcid, ernst en integriteit. Het doet hem
veel goed, dat een grote groep mensen in
Holland zijn werk ondersteunt. ,,Zandvoort, alvast bedankt, en blijf alsjeblieft
het werk van Van Deun steunen."

•/ . 17373
Als een goede huur te ver is.

Manifestatie voor
vrij El Salvador
HAARLEM - Op 24 maart wordt
vanaf 20 uur uur in het Concertgebouw
in Haarlem een manifestatie gehouden
voor de bevrijding van het volk van El
Salvador. In dit Middenamerikaanse
land wordt gestreden tegen uitbuiting
en onderdrukking.
Het doel van de manifestatie is. om
geld te verzamelen voor deze bevrijdingsstrijd. Het programma bevat veel
muziek en theater door de „Internationale Nieuw Scène" uit Antwerpen en
de Haarlemse muziekgroep „Vientos
del Pueblo".
Verder spreekt er een vertegenwoordiger van het Revolutionair Democratisch Front en houden Haarlemse kunstenaars een eigen werk verkoping ten
bate van de bevolking van El Salvador.
Kaarten voor de/e manifestatie zijn
verkrijgbaar in de Wereldwinkel Oranjcstraat 2a. tel. 17433 in Haarlem.

Onder de talrijke uitvoeringen die
Zandvoort in de komende weken en
maanden te wachten staan van onze
zeer aktieve verenigingen, neemt
die van de Operette .,Der Zigeunerbaron" van Johann Strauss op
dinsdag 24 en woensdag 25 maart
a.s. in de Stadsschouwburg te Haarlem op te voeren door de Zandvoortse Operettevcreniging wel een
zeer bijzondere plaats in. Het belooft een der hoogtepunten te worden in het Zandvoortse uitgaansleven, een uitvoering waaraan door
onze Z.O.V. heef veel zorg en
moeite is besteed en waarvan men
veel verwacht. Ik noem het een
opgave, een dergelijke klassieker,
over de gehele wereld bekend en
beroemd, opgevoerd door beroemde artiesten m de meest bekende
zalen, door een aantal amateurs op
het programma te durven plaatsen.
want dat vraagt niet alleen een
volledige inzet, maar ook een \olledige beheersing van het werk. dat ai
zoveel triomfen boekte. Die inzet
en die beheersing zijn er -wanneer
ik de voorbereidingen voor de mtvoering van het werk de laatste t i j d
heb gevolgd-, (men heeft er ruim
een jaar aan besteed) m ruime mate
aanwezig en daarom /.ie ik deze
buitengewone opvoering van onze
operettevereniging met /oveel sp.mnmg en inteiesse tegemoet. Ik heb
M de indruk, d.it men er ook
werkelijk iets buitengewoons \.m
zal weten te maken. Ln laat ons
daarbij de ogen niet sluiten voor de,
vele moeilijkheden, vlie moesten
worden overwonnen. De opvoering
van dinsdag 24 maart hoop ik te
kunnen meemaken. Ik hoop dat ik
er u een enthousiast verslag van zal
kunnen geven en on/e vvakkeie
Zandvoortse
opeiettevereniging.
die deze gigantische opgave zal pi oberen tot een goed einde te biengen. wens ik bij N ooi haat het siiux's
toe. dat men e r ( e n m.i t c i e i h t ) van
verwacht Dan zal het een .ivnnd

Opoe's Pieperai
Jeloi wete zo langzaemerhand wel
dat as je wat op je lever heb, je gal
mot spuge. Nou, 't staet mai hielegaer niet an datteme oit 't verzorgingshuis verwaiderd binne. A!thans, de manier niet, waerop dat is'
"egaen Niet, dat 't nuwe onderkomme met deugt, maer ik bedoel de
menier. waerop de prefessers in de
psigohuppehlehee denken over semele debielen en hun opvolgers,
maer daerover horen jeloi vast nog
wel meer Je zou er gewoon trek
van kraige en daerom vandaeg 'n
hap die we vroeger ..Pieperai"
noemden Je heb drie ponde goeje
aerpelds nodig, tvvie grote ajuine,
tvvie t h e e l e p e l t j e s roje paprikapoejer. len pond sputterlappe, (old man
biet) twmtii gramme buttèr, pietersehe. zout en peper. Jeloi motte de
aerpcN koke in de schil, half gaer en
met net zoveul waeter tot de aerpels
deronder suen. Dan pelle, oftewel
o t t k l e i e en m met te dikke plakkies
^naie De ajoine ook snaie en fruite,
de roje poeier derbai en dan 't
sputtcrsvlees in repe derbai kwakke. 'n flinke scheut waeter derover
en ongeveer twie ure laete suddere.

(lJ.it Uoen /e met ons óók, alhenig
viel langer). Dan 'n vuurvaste skae!
bebuttere om laeg om laeg aerpelscluufies. repies vlees enz. De sap.
die over bl.iitt. op smaek brenge
met gehakte picterselie en 'n flinke
slok toom Dat hele hussie over die
/ooi M.henke en in de oven lekkei
oppiepe (Vandaei 't vvooid ..Pieper.n") \s dat hiele geval gaer is,
(goed lette op 't vlees) kan je d'r
/ e l v e i s van gaen h i k k e en 't smaekl
om over naer huis te skraive, as je
temiiMe skraive ken 't Overgebiev e khekie ( m a e r dat zal wel mei
vail /ain. want jeloi benne van die
\ e u l \ r a e t e ) nou dat kliekte geef je
dan m .ie i an de varkens, dan hebben die heesies ook nog wat lekkers! Eet ze'
K.SR
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Hearlems orkest met voorjaarsconcert

Datum 21-22 maart 1981.
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouwman, Mol en
Ridderbos
Arts: B.F.J. Bouman, telefoon 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekcnddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zr. Tr. Dijk,
Lorentzstraat 435, Zandvoort, tel.
12382.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek.
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht)
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:

Meer service zelf-tank-station

telefoon 17641.

ZANDVOORT- Hei« alweer bijna een maand geleden dat Hanny en Piet Timmtrop feestelijke tvijzehun geheel vernieuwde
en uitgebreide shelhhop hebben geopend, aan de dr. C.A. Gerkestraat 80, in Zandvoort. Het voordeel van deze veel grotere
WATERSTANDEN"
verkoopruimte is dat men nu ook een groter assortiment kan verkopen. Snoep, sigaretten, oliën, frisdranken, auto-accessoires
ZANDVOORT - De waterstanden
en onderdelen zijn nu op een overzichtelijke wijze gemakkelijk voor hei publiek bereikbaar.
Ook de vergroting van de parkeerruimte bij de tanks van dit zelf-tank- station is één van de voordelen van de verbouwing, voor de komende week:
waarbij nog komt dat men nu ook diesel kan tanken. Want hel aantal pompen werd ook uitgebreid met een diesel- één voor
HW LW HW LW
Datum:
super, en één voor normale benzine.
2.51 10.43 15.00 23.05
Dn .shell station is dagelijks, ook op zondag geopend van 's morgens 07.00 tot 's avonds 22.00 uur, iets dat wel een intensieve 19mrt.
3.21 11.26 15.30 23.38
werkverdeling voor Hanny en Piet en hun personeel oplevert, maar waar ze wel trots op zijn. Service ook in een 20 nut.
3.58 12.08 16.06 - .zelf-tank-station, daar waar nodig, is toch; een gegeven waar een klant op terug komt. En juist in deze tijd van herhaalde 21 mrt.
4.35 0.15 16.44 12.45
prijsverhogingen in deze verkoopsector zijn hei juist de vaste klanten waarop men kan rekenen. Service uitstekend dus, in dit 22mrt.
23 mrt.
5.02 0.51 17.21 13.11
zelf-tank-station. (tel. 13287)
5.34 1.26 17.53 13.41
foto Europress 24 mrt.
25 mrt.
6.08 1.57 18.20 14.14
26 mrt.
6.36 2.22 18.46 14.44
Parochiekerk St. Agatha, Grote morgen 9.45 uur dienst in gebouw Maanstanden: 20 maart VM 16.22 uur.
Krocht:
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.
Zaterdag 21 maart, 19.00 uur: eucharistieviering met medewerking van het
jongerenkoor „De Toorts" in het kaGun uw bedrijf de
der van de vormingscatechese.
Zondag 22 maart, 8.45 uur: stille euaandacht van een
Zondag 22 maart
charistieviering; 10.45 uur: eucharistie(nog tang niet)
viering met medewerking van het St.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
10.30 uur: ds. C. Mataheru. Medewer- Caecilia kerkkoor.
uitgelezen
king: Willem Lekkerkerker, trompet, Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
publiek
14, 9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30
(crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk 10.30 uur: uur: ds. J.P. Haspels van Amsterdam.
Nieuw Apostolische Kerk: tot nadere
Jeugdkapel.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15 aankondiging zondag 9.30 en 16.00
10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur: uur, woensdag 20.00 uur diensten in
Catechesedienst o.l.v. vicaris Th.J. gebouw Madoerastraat l, HaarlemNoord.
Haitjema.
Nederlandse Protestantenbond, Brug- Nederlands Christelijke GemeenGEVRAAGD
straat 15, 10.30 uur: mevrouw drs. schapsbond: maandagmiddag 23 maart
voor bekende
A.A. in 't Veld van Bentveld (re- 15.00 uur samenkomst in huize
Zandvoortse bistro:
„Pnièl", Zuiderstraat 3.
monstr.).
Volle Evangelie Gemeente: zondagRooms Katholieke Kerk
ERVAREN

POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8 00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: telefoon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis. Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

Wijkraad Nieuw-Noord
houdt vergadering

HAARLEM - Op zaterdagavond 28 maart, om 20.15 uur,
zal het Symfonie-Orkest „Haerlem" een voorjaarsconcert geven in het Concertgebouw te
Haarlem.
De leden van dit orkest (ongeveer 55)
zijn gevorderde amateur-musici, die
iedere woensdagavond in het Cultureel
Centrum van Haarlem, „de Egelantier" repeteren onder bezielende leiding van de dirigent André Kaart.
Het S.O.H, prijst zich gelukkig dat er
voor dit concert drie prominente solis-

Burgelijke stand

ten aangetrokken konden worden. Er
wordt namelijk het Triple Concert van
Ludwig van Beethoven ten gehore gebraclit, waarbij Alwin Bar de pianopartij zal vertolken en Lex Korff de
Gidts de vioolpartij. Deze solisten ma<ken onder andere deel uit van het
Mendelssohn Trio, dat in binnen- en
buitenland en zelfs in de V.S. met
succes optrad. Daar de cellist van dit
trio verhinderd was, is de in 1978 naar
Nederland uitgeweken Rus, Dmitri
Ferschtman, bereid gevonden de cellopartij op zich te nemen. Deze cellist
was in Rusland bij het beroemde Glinka Kwartet. Thans is hij solo-cellist bij
het Omroeporkest van de N.O.S.
Hij trad onlangs op met zijn vrouw
Mila Baslawskaja (piano en cello-duo),
op een koffieconcert in het Concertgebouw.

Aankoop van grond
aan de Hogeweg

Geboren:

Misja, z.v. E.P. Prins en P. Pimpila;
Guit-Jan Frederik, z.v. F.N. Ridderbos
en W.E. Bakema; Jeffry, z.v. R. van
Duijn en T. Koopman; Kevin, z.v.
A.G. Drommel en A.Y. van Donse- ZANDVOORT - De leden van de
commissies van advies en bijstand voor
laar.
publieke werken en financiën houden
op dinsdag 24 maart .een openbare
Ondertrouwd:
J.R. Derr en P.M.B. Schelvis; J.G. vergadering waar de aankoop van
Koops en J.A.A. van der Ham; R.P. grond aan de Hogeweg (Sterre der
van Roon en A. Alles; A. de Groot en Zee) wordt besproken. De vergadering
B. Bluijs; J.M.V. Buijsman en Th.P. is in het raadhuis en begint om 20.00
Alders; A. Darmanin en Y.M. Kolk- uur.
man.

Gehuwd:
ZANDVOORT - Op dinsdag 24 maart A.N. Heemskerk en A.C. Boekestein.
houdt de wijkraad Zandvoort NieuwNoord weer een openbare vergadering Overleden:
in 't Stekkie, Fahrenheitstraat 7.
Max Wetselaar, 82 jr.; Wendelijna A.
De avond begint zoals gebruikelijk om Riphagen, 90 jr.; Mietje C. Molenaar,
20.15 uur en iedereen is van harte geb. de Jager, 81 jr.; Carel F.M.
welkom.
Robbers, 62 jr.; Hendriks M. HeitköAgendapunten zijn onder meer de nig geb. Dersken, 56 jr.; Catharina P.
structuurschets Zandvoort, verkeers- Oudejans, geb. Faase, 78 jr.; Pieter C.
maatregelen en de woensdagmiddag- Rote, 64 jr.; Margaretha C.A. Trieknutselclub in 't Stekkie.
bels, geb. Van Pellecom, 88 jr.

Brand in zomerhuisje

ZANDVOORT - In een zomerhuisje
achter een woning aan de Marisstraat,
was vorige week zondagochtend een
brandje ontstaan, vermoedelijk doordat een brandende sigarettenpeuk bij
het verlaten van dat zomerhuisje, daar
op de grond was gevallen.
Een stoel, een gedeelte van de vloer en
het plafond hadden vlamgevat. De
bewoner, een 21-jarige Zandvoorter,
heeft zelf de brand kunnen blussen.

Kerkdiensten

A.s. zaterdag

FEESTELIJKE

ADVERTEER!

SERVEERSTER
Voor leden komt beschikbaar:

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

op jaarbasis.
bunstige arbeidstijden. Aantrekkelijke
beloning.

J. v. d. Bos

Brieven onder nr.
Z514bur. v. d. blad.

Bilderdijkstraat 5.
telefoon 13796

Van Lennepweg 59-1
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, cv, berging. Huurprijs 281 ,65 p. m.
B en W verlenen als regel slechts woonvergunning voor deze woning aan:
- gezinnen
- 2-persoonshuishoudens.

Te koop gevraagd:

De toewijzing van deze woning, geschiedt op
het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
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 inschrijving dient
schriftelijk vóór dinsdag 24 maart '81 om
19.00 uur te geschieden aan het kantoor van
de vereniging onder vermelding van het
lidmaatschapsnummer en de geboortedatum.
Inschrijvingen die later binnenkomen worden
ter zijde gelegd. De uitslag van de voorlopige
toewijzing zal eerst op donderdag 26 maart '81
om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

loop- en
sloopauto's
tevens onderdelen te
koop.
Tel. 02507-14336.

Jong stel zoekt

ETAGE
met spoed.

van onze geheel verbouwde zaak te ZANDVOORT, Kerkplein 3.
Uiteraard vieren wij deze heropening met een keur van nieuwe modieuze
voorjaarskleding voor dames en heren. Ook des zondags bent u tussen
13.00 en 17.00 uur van harte welkom.

Tel. na 17.00 uur:
023 - 28 S2 07

JOEGOSUWISCH RESTAURANT P U LA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50

ortina

Reserveringen vanaf 15.00 uur-Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

ZANDVOORT: Kerkplein 3, tel. 02507-14828
HAARLEM:
Anegang 44A, tel. 023-323833.
Fil. Haarlem donderdag - koopavond

foor cliënten en belangstellenden houden wij vrijdagavond
;

r

an 19.00-21.00 uur open huis.

KOOPRUIL
EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

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

Mak. o.g. Jan Kroese

(voor 2 personen)
• 1 fles wijn • groentesoep • koe lou
yoek • babi pangang speciaal *
ossehaas tjap tjoy • kip met cashew
noten • koffie of ijs.

f45,-

AFHALEN:

pangang
speciaal
Maandags geopend.

f

a reine

SPAANS RESTAURANT

ZANDVOORT

Een uitstekend restaurant voor uw lunch of diner.
Stel uw menu samen uit onze a la carte schotels
naar uw eigen smaak en budget, of kies ons viergangenmenu.

Met spoed

Haring met tuinkruiden in kerrie roomsaus

woonruimte

Gefrituurde kabeljauwfilet met uienringen
Gebraden kalfsnester met een pittige
roguefortsaus

MOERENBURG

gevraagd
voor alleenst. heer,
met gebruik van
keuken, enz.
Evt. kost en inwoning.

Parfait maison

Haltestraat 8.
Zandvoort

G. H. DOHMEN
Hogeweg 38.

32,50

Foto Quelle
Compleet foto/filmdssortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

m

| \jm

™

gediplomeerd hondeiurimsfer
Liefdevolle verzorging
van uw hond.
Ir. Fricdhnffplein 10,
Zandvoort, lel. 12773,

.
Te koop:

ELLEN CATS

(mager varkensvlees met taugè
in pikante saus)
t

<•>////

Brederodestraat 116 - Zandvoort
Tel. 1 32 44

Chinese rijsttaf el

(all-ml

AANGEB.: zeer mooi verzorgd HERENHUIS
te Heemstede. Be v.: grote woonkamer, parketvloer, open haard, moderne keuken; Ie
etage: 3 slaapkamers, zeer luxe badkamer, ligbad en aparte douche, 2e toilet; 2e etage:
3 slaapkamers en werkruimte.
Taxatiewaarde / 295.000,-.
GEVRAAGD: Riante 4-KAMERFLAT te Zandvoort.
Inlichtingen:

's ZONDAGS PIANO-ENTERTAINMENT
's WOENSDAGS GESLOTEN
R*serv. 02S07-12253, Kerkstraat 15.

"ELTROPICAL"

Te koop aangeboden:

BROODJESZAAK
in centrum VM Zandvoort

Zeestraat 29, Zandvoort, tel. 02507-12781

Met veel ruimte,
geschikt voor vele
mogelijkheden.

Wij bieden een scala aan echte Spaanse
gerechten en Riojawijnen w.o.

Inlichtingen:
tel. 02507-17751
of 020-844277.

Tapas
Tortillasva
Calamares
Paellas
Zarnielas
Huis wij n per nes v.a
Sangriava
Ook af te halen!

5,00
6,00
6,00
17,00
17,50
12,00
8,00

herenfiets
tuinparasol
notenhouten
dressoir 2.20 m
klassiek model
alles z.g.n.
Quarles v.
Uffordlaan70,
tel. 02507-18001
na 19.00 uur.

Zaterdag a. s. beginnen we alweer aan de lente!
Het wisselen van de seizoenen gaat snel, zéérsnel.

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophianvag4-T«l,12307
weet daarvan mee te praten. Hij komt immers dagelijks
met de tijd in aanraking. En met tijd waar u altijd van
op aan kunt. Dat mist nooit! In geen enkel seizoen. Neemt
u er maar eens een proef mee.
Komt u eens kijken in onze showroom, 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

RANDSTAD PUBLICATIES

zandvoorts
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ZANDVOORT - Door het onthuUen van een ingemetselde
steen opende drs. R.J. De Wit
het nieuwe gedeelte van het
raadhuis. Even daarna stelde
mevrouw E.C. Nawijn-Hamburger door een simpele druk op een
knop het nieuwe carillon in werking. Een en ander werd vooraf
gegaan door een officiële ontvangst van genodigden in de
gerestaureerde raadszaal in het
oude gedeelte van Zandvoorts
raadhuis.

j Drs. R J. De Wit,
Jcommisaris van
j de Koningin in
de
provincie
Noord Holland,
overhandigde
een bord van
Makkumer aardewerk aan burgemeester Machielsen. Deze
gift is een traditioneel
geschenk van de
provincies aan
gemeentes bij
dit soort gelegenheden. De
fraaie
borden
zijn waarschijnlijk erg in trek
bij de gemeentebesturen
Drs. De
Wit" verblijdde
onder meer Amstelveen, Haarlemmermeer.
Ouderkerk a/d
Amstel, Heemstede en Bloemendaal in de
afgelopen jaren
met een soortgelijk bord.

Vernielingen
ZANDVOORT - Zaterdagavond werd
een viertal jongelui aangehouden. De
jongens, allen in de leeftijd van 15-20
jaar, hadden bij het busstation aan de
Louis Davidstraat een reclamebord van
het WV-kantoor alsmede een aantal
fietsen beschadigd. Drie andere jongelui, die bij de vernielingen betrokken
zouden zijn, wisten te ontkomen.

(Advertentie)

Uw krant niet
Ontvangen?

^

Bel vrijdag voor 12:00 uur ons
kar^oor, telefoon

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

speels te houden. De gangen zijn met
enige verspringen aangelegd en hier en
daar zijn tussen gangen en verdiepingen wat „doorkijkjes" aangelegd. De
gebruikte kleuren zijn overwegend
groen en bruin.
Z-oals het een goed gemeentebestuur
betaamt heeft men waar het maar
enigzins kon, energiebesparend gebouwd. Zo hebben alle werkruimtes
zogenaamde vlakverlichting. Dus geen
rijen lampen aan de plafonds die de
gehele ruimte verlichten, maar gericht
licht. Daar waar het nodig is, is licht,
dus geen overbodige verlichting. Dat
was in aanleg wel duurder dan normale
verlichting, maar op den duur levert
het een aanzienlijke besparing op. Uiteraard zijn alle wanden geïsoleerd en
hebben alle ramen dubbel glas.
De entree van het raadhuis ligt aan het
Gasthuisplein. Dit ook op wens van de

raad en de bouwcommissie, omdat het
Gasthuisplein van oudsher van veel
betekenis is geweest voor Zandvoort.
De ingang van het oude raadhuis met
zijn monumentale trap zal echter nog
wel voor representatieve doeleinden
worden gebruikt.
De trots van bijna iedereen die zich
heeft beziggehouden met de bouw, is
ondergebacht in de kelder. Daar is het
hele statistische archief ondergebracht
met een uiterst moderne outillage. Al
het waardevolle materiaal is opgeborgen in lange kasten die over de gehele
breedte pp rails zijn gemonteerd. Op
die manier is elke kast verrijdbaar
zodat de archivaris bij een bepaalde
kast kan, maar tegelijkertijd het archief
niet meer ruimte inneemt dan strikt
noodzakelijk is. Ter protectie van het
archief wordt de lucht op een constante
temperatuur en vochtigheidsgraad gehouden. Voor de ingang is een hoge

Scholieren plantten
bomen in Vijverpark

Opdracht van gedeputeerde staten

Gemeenten moeten voor 1982
woonwagenplan klaar hebben
HAARLEM - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben aan een aantal
gemeenten die in het provinciaal woonwagenplan Noord-Holland zijn opgenomen
een brief geschreven waarin zij er nadrukkelijk op wyzcn dat vóór 1982 een plan
voor de inrichting van standplaatsen ter visie moet liggen.
Tot die gemeenten behoren Aalsmeer,
Bloemendaal, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude,
Haarlemmermeer,
Heemstede, Uithoorn en Zandvoort.
Indien de betrokken gemeenten niet
aan deze voorwaarde van de Provincie
voldoen, zullen Gedeputeerde Staten
gebruik maken van de hun in de
woonwagenwet gegeven bevoegdheden
om zonodig standplaatsen af te dwingen.
In de praktijk is gebleken dat het
realiseren van standplaatsen voor
woonwagens een tijdrovende aangelegenheid is. Net zoals bij het vaststellen
van bestemmingsplannen en het realiseren van woningen komt dit hoofdzakelijk door allerlei procedures die afgewerkt moeten worden.

Procedures
Door de bemoeienissen van derden met
de procedures wordt een afhankelijkbeid gekweekt met bijna altijd als gevolg dat inzicht in de voortgang van de
realisering van de standplaatsen wordt
bemoeilijkt. Vaak ook blijkt onbekendheid met de problematiek, onbegrip
voor de ernst van de problematiek en
gebrek aan nfüniteit met de betrokken
bevolkingsgroep een snelle afhandeling
van procedures in de weg te staan, aldus
schrijven Gedeputeerde Staten aan de
gemeenten.
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Langs de Vloedlijn

Leer elke dag wat bij, Dan zijl ge
haast ervaren; Spaar elke dag een
duit, Ge zult er wél bij varen. Cuido
Cezelle (1830-1899).

Cursus voor AOW-ers
en WAO-ers

er is een groot tekort aan goede standplaatsen. Een groot aantal woonwagenstandplaatsen ligt op zo'n slechte plaats
of is zo slecht ingericht dat deze een
ernstige belemmering vormen voor de
ontwikkeling van de woonwagenbewoners.
De ervaring heeft duidelijk gemaakt
dat een belangrijke voorwaarde voor
het inrichten van goede standplaatsen
de betrokkenheid van de woonwagenbewoners bij de totstandkoming van de
standplaatsen is. Deze betrokkenheid
zal in een zo vroeg mogelijk stadium
van de bouwprocedure gestalte moeten
krijgen.
Omdat Gedeputeerde Staten het van
belang vinden dat er binnen de gestelde
termijnen voldoende standplaatsen van
goede kwaliteit tot stand komen, is er
een „netwerkplanning" ontworpen
waarin de fasen in schema zijn gezet.
Deze netwerkplanning is aan de gemeenten aangeboden en is bedoeld als
leidraad ter ondersteuning van de aktiviteiten van de gemeente.
Gesprek

Binnenkort zal Gedeputeerde Staten
C.J. Korvcr alle betrokken gemeenten
uitnodigen voor een gesprek. Er zullen
een aantal regionale bijeenkomsten
worden gehouden waar de gemeenten
informatie kunnen vragen over het tot
Hiertegenover staat de noodzaak om stand komen van woohwagcnstandop korte termijn voldoende standplaat- plaatsen en met de heer Korvcr van
scn in de provincie te realiseren. Want gedachten kunnen wisselen.

ZANDVOORT - Vorige week woensdag hebben scholieren van een viertal
basisscholen in Zandvoort in het Vijverpark bomen geplant. Dit gebeurde in
het kader van de Nationale Boomplantdag, die dit jaar al weer voor de 25e
maal werd gehouden. Voordat men naar het Vijverpark toog, kregen de
leerlingen van de directeur van de dienst publieke werken, de heer Wertheim
instructies. Ook wees Wertheim de scholieren op het belang van een goede
zorg voor de natuur en het milieu. Vervolgens kon men onder het toeziend
oog van de raadsleden Attema en Hildering en wethouder Termes aan de slag,
waar nodig bijgestaan door ambtenaren van de gemeentelijke plantsoenendienst. Men had voor het Vijverpark gekozen, om de daar nog slechts
spaarzaam aanwezige dennen voor een verdere teruggang te behoeden. Deze
dennen staan eigenlijk te dicht bij zee en hebben daarom de beschutting van
loofbomen nodig. Ruim honderd populieren moeten daarvoor zorgdragen.
Foto: Peter den Boer.

OP vrijdag 3 april is een informatiebijeenkomst in het Rosenstock Huessyhuis, Hagestraat 10 in Haarlem. Deze
begint om 10.00 uur. In de cursus
zullen onderwerpen die voor W AO-ers
of AOW-ers van belang zijn behandeld
worden. Voor inlichtingen kan men
bellen of schrijven naar de Stichting
voor Geestelijke Volksgezondheid,
Wilhelminapark 6 in Haarlem. Tel.
023-319325 en vragen naar Mimi Roose, José Beurskens of Hans Kaay.

E. Astorga. Solisten zijn Elma van
den Dool, sopraan, Margreet PfeiEen belangrijk concert staat ler, alt, Alex Vermeulen, tenor,
Zandvoort te wachten a.s. dinsdag Frits van Erven Dorens, bas. Nico
31 maart. Het Toonkunst Orato- Waasdorp bespeelt het orgel en het
riumkoor Zandvoort, (T.O.Z.) zal Randstad Kamerorkest zorgt voor
dan onder directie van Lourens de begeleiding. Het belooft een
Stuifbergen een tweetal werken uit- avond te worden van veel genieten
voeren, die zijn gericht op het op hoog muzikaal niveau. Een
komende paasgebeuren. Derhalve avond, die ik u van harte kan
een avond van Passie-muziek en aanbevelen. Er zijn nog kaarten
zang. Aanvangend om 8 uur zal dan verkrijgbaar aan het VVV kantoor
in de Hervormde kerk worden uit- op het Schoolplein en des avonds in
gevoerd „Der Tod Jesu" van C.H. de kerk. De toegangsprijs is ƒ 10,-,
Graun en het ,,Stabat Mater" van CJP-houders betalen ƒ 7,50.

Belangrijk concert

waterkering gemaakt, zodat in geval
van brand geen bluswater de kelder in ZANDVOpRT - Vrijdagavond kwam
bij de politie melding binnen dat in de
kan lopen.
Haltestraat een jongeman met een
Al met al vonden de beide architecten grote bijl liep te zwaaien. De politie
en aannemer Terlingen uit Diemen dat trof de bewuste persoon aan in een bar,
ze de nieuwbouw met een genist hart terwijl de bijl achter een auto in de
en gepaste trots aan de nieuwe bewo- Diaconiehuisstraat werd gevonden. De
ners kónden overdragen. En dal von- jongeman zei de bijl te hebben geleend
den alle sprekers tijdens de officiële en hem die avond terug te willen geven.
opening vorige week ook. Voor een Niettemin werd de bijl meegenomen
verslag van de opening zie pagina 3. naar het politiebureau.

Resultaten enquête wolketers Haltestraat:

Geen afsluiting, wél
beperking snelverkeer
ZANDVOORT - Deze week zijn de
resultaten bekendgemaakt van een
enquête, gehouden onder de winkeliers en horeca- exploitanten, met
betrekking tot een eventuele afsluiting van de Haltestraat. Er zijn in
totaal 59 formulieren verspreid,
waarvan er 55 ingevuld zijn terug
ontvangen. Het grootste gedeelte
van de geënquêteerden spreekt zich
uit voor beperking van het snelverkeer ten gunste van het winkelend
publiek, maar een totale afsluiting
van de Haltestraat vinden de winkeliers te rigoreus.
De enquête werd gehouden naar
aanleiding van de structuurstudie
Zandvoort van het bureau Gouudappel
en Coffeng en een nota van de federatie Handelsvereniging Hanze.
De meesten van de ondervraagde
winkeliers zien wel wat in beperking
van het snelverkeer door middel van
verkeersdrempels (36.4%). Versmallen

van de rijweg wordt door 27,3% geprefereerd en 18,2% wil een combinatie
van beide mogelijkheden.
Een permanente afsluiting van de
Haltestraat wordt door de winkeliers
van de hand gewezen. Slechts 3,6% ziet
daar wel brood in. Afsluiting in het
hoogseizoen wordt door 34,5% wenselijk geacht en 10% wil de Haltestraat
gedurende het weekend afsluiten. Het
grootste gedeelte echter, weet niet wat
van een eventuele afsluiting te denken:
47,3% liet de betreffende vraag onirigevuld.

19e Prix de Joke van
1 oprit-genootschap

Gezien de verscheidenheid aan reacties
en wensen wil men nu een „Bclangengroep Haltcstraat" gaan vormen, die de
mogelijkheden nader uit zal moeten
werken.

ZANDVOORT - Het Nationaal l
april-gcnootschap presenteert dit
jaar de negentiende „Prix de Joke".
Dit jaar zal het jaarlijkse humorfestival een heel andere Formule hebben
dan voorgaande jaren.
Na jarenlang gastvrijheid gehad te
hebben in sociëteit „Dystergast" is
men dit jaar weer op de oude basis
teruggekeerd; Golden Tulip Hotel
Bouwes, waar ook de eerste vijf Prix
de Jokes hebben plaatsgevonden
(van '63 tot '67).
Op l april zullen er drie bronzen
Loeressen in verschillende catcgoriën worden uitgereikt. In tegcnstclling met voorgaande jaren zullen de
uitspraken van het Genootschap en
Jury niet van te voren worden bckcndgcmaakt. De bekroningen zulIcn dus pas tijdens de Prix de Joke
worden geopenbaard. De aanvang
van deze negentiende Prix de Joke
op l april is om 20.30 uur. Officiële
avondkleding wordt aanbevolen en
een strooien hoed wordt zeer op prijs
gesteld.

ZANDVOORT - Het programma voor
de viering van Koninginnedag in de
badplaats begint vaste vorm te krijgen.
Voor de schoolgaande kleuters zal het
Poppentheater Merlijn twee uitvoeringen geven te weten om 9.15 tot 10.30
uur en om 10.45 tot 12.00 uur. Een en
ander vindt plaats in de aula van het
bejaardencentrum ,,het Huis in de
Duinen". Voor de bejaarden van dit
centrum zal men nog een voorstelling
geven om 14.30 uur. Hierbij zijn ook
bewoners van „Huis in 't Kostverloren" en van „Huize Bodaan" hartelijk
welkom.
Het tweede optreden van de Zandvoortse Muziekkapel begint om 10.30
uur op het Radhuisplein. Om 13.00 uur
begint de show van antieke rijwielen en
een uur later zal het ringsteken met
paard en wagen aanvangen. Hieraan
zal ook een vierspan deelnemen. Overigens zijn er voor het Koninginnedaggebeuren nog marktkramen vacant.
Men kan zich hiervoor aanmelden bij
mevrouw E. Beuks-Keesing, Van Galenstraat 9, tel. 14951.

HAARLEM - De afdeling Preventie
van de Stichting voor Geestelijke
Volksgezondheid in Haarlem organiseert een cursus voor AOW'ers en
WAO'ers. Zowel mannen als vrouwen,
alleenstaanden alsook echtparen kunnen hieraan deelnemen. De cursus
wordt gehouden op de donderdag- of mmmmmmmmmmmmmuummummmm
vrijdagochtend. De eerste bijeenkomst
is op donderdag 9 april.
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lend voorspoedig verlopen. Toen men
na eindeloos geharrewar eindelijk in
januari '80 aan de slag kon is er zeer
voortvarend gewerkt. Negen maanden
later kon het gebouw al opgeleverd
worden. Om aan de wens van de
raadsleden -het ondergeschikt zijn aan
het oude gedeelte- tegemoet te komen
is gekozen voor baksteen. Het bouwwerk bestaat uit een betonskelet „aangekleed" met een lichte steen. De
kozijnen zijn van hout en ook elders
zijn zoveel mogelijk natuurlijke materialen verwerkt. In het gebouw is zoveel mogelijk getracht het interieur

Bouw
De bouw van de uitbreiding is opval-

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 Telefoon 02977 - 2 84 U

GASTHLÏSIM.KIN 12- /ANDN OOIM -TEL. 02507- l 71 66 -OPLAGE 3400 EX.

Nieuwbouw raadhuis officieel geopend

Met de ingebruikname van de nieuwbouw is nu enigszins een eind gekomen
aan het ruimtegebrek van de gemeentelijke diensten. De aanbouw heeft een
bruto oppervlakte van 1410 m2. Netto
kreeg men er 730 vierkante meter bij.
In het nieuwe gedeelte zijn de afdelingen financiën en interne zaken, sociale
en algemene zaken en het statistische
archief ondergebracht. In het bestaande gedeelte zijn de afdelingen volkshuisvesting/ ruimtelijke ordening gehuisvest en daarbij de commissiekamers en een leeskamer voor de raadsleden. De afdeling Burgerzaken is nog op
de oude plaats aan de Schoolstraat
gebleven en ook de afdeling Onderwijs-Personeelszaken is niet in het eigenlijke raadhuis ondergebracht. Deze
afdeling is naar de vroegere plaats van
Publieke Werken verhuisd. De nu uitgevoerde aanbouw is een eerste fase
van het ontwerp. In de toekomst bestaat de mogelijheid om nog eens 2100
vierkante meter aan te bouwen waardoor alle diensten gecentraliseerd kunnen worden.
De architecten van de nieuwbouw zijn
tevreden met het uiteindelijke resultaat. Zij hadden zich aan twee behangrijke citeria te houden: ten eerste
moest de nieuwbouw het oude gedeelte
niet het typische karakter niet overheersen en ten tweede moest binnen
het niet al te ruime budget gebleven
worden. De totale bouwkosten van de
nieuwbouw, inclusief inventaris en dergelijke, bedraagt 4 miljoen, en dat was
ook het bedrag dat de raad beschikbaar
had gesteld.

Uitgeefsicr van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Hcemsieedse Courant
• Hoofddorps/Venncper Nieuwsblad
• Zwanenburg/Halfwegsc Courani
• Badhocvc/SIotcnse Courant
• Aalsrricersdet Courani
• Uithoornse Courant/Ons Weekblad
• Streekblad/Dc Ronde Vener

Een reden hiervoor kan zijn dat ruim
de helft van de winkeliers venvacht dat
hun bedrijf door afsluiting slechter
bereikbaar wordt. 32.7% Verwacht dat
die bereikbaarheid hetzelfde blijft en
slechts 3,6% verwacht een verbetering.
Door verscheidene ondervraagden zijn
suggesties gedaan om het snelverkeer
in de Haltestraat in te dammen. Zo
wordt een maximumsnelheid van 25-30
kilometer per uur en een inhaalverbod
voor de hele straat voorgesteld.

Ruwa
jachtiakken

deoxrette
KEUR en ZOON
Raadhuisstr. 92 - Heemstede

Tel. 023-28 61 82
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ï

Vrdo praatgroep
ZANDVOORT/HEEMSTEDE
Vanavond is er in 't Oude Posthuis aan
de Hereweg 96 in Heemstede een
filmavond over de VIDO (vrouwen in
de overgang). Over dit onderwerp is
vorige week een thema-avond gehouden in het vrouwencafé te Zandvoort.
Vrouwen die deze avond gemist hebben kunnen zich alsnog opgeven voor
de Vidogroep in Heemstede. Zij kunnen zich aanmelden bij het Gezondheidshuis, Lieven de Keylaan 7 te
Heemstede, tel. 023-280368. Voor
meer informatie kan men bellen met
Jane Habich, tel. 14154 te Zandvcort.

Kieravond van de
Diabetes Vereniging
ZANDVOORT - De diabetesvereniging Haarlem e.o. zal komende maandag, 30 maart, weer haar jaarlijkse
kienavond houden in de grote zaal van
„De Linge" aan de Lingestraat l in
Haarlem-Noord.
Voorafgaand aan de kienavond zal een
korte ledenvergadering worden gehouden. De opbrengst van deze avond zal
worden gebruikt voor de aanschaf van
een film-projector waarmee voorlichting zal worden gegeven aan diabetici
maar ook aan ziekenhuizen en iedereen
die belang stelt in diabetes mellitus.
Zowel voor de kienrondes als voor de
loterij zijn leuke prijzen beschikbaar.
De Linge is per bus te bereiken met de
lijnen 70, l en 3. De zaal is om 19.00
uur open en de aanvang is om 19.45
uur. Alle leden en belangstellenden
zijn hartelijk welkom. Inlichtingen bij
mevrouw VVitte-Jansert, Kruidbergerweg 99, tel. 023-377810.
(Advertenties,

bont en lamsvachl

(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.
jBmo's
ITALIA

866

MORRIS
befbreyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Barteljorisstraal 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Lridsestrait 9 (bij Koningsphrfn) / tel (020) 22 35 96
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FAMILIEBERICHTEN

gemeente
zandvoori

Op vrijdag 27 maart trouwen

Bernard Zonneveld
Katrin Schmitt
m het raadhuis te Zandvoort om 15 00 uur.
Receptie \an 19 "50-20 30 uur in Hotel Keur
Zeestraat 49

NU OF NOOIT
Wit, geplastificeerd

bekendmaking
Burgemeester en wethouders der gemeente
Zandvoort maken bekend, dat van heden
af ter gemeentesecretarie, afd onderwijs
c a. {Raadhuisplein 4), formulieren
verknigbaar zijn voor het aanvragen van een
gemeentelijke studiebijdrage. Deze bijdrage,
welke van geringe omvang is, kan naast of m
plaats van een eventueel door het rijk of de
provincie toegekende studiebi|drage worden
verleend ten behoeve van kinderen, die een
der na te noemen scholen voor voortgezet
onderwijs bezoeken.

BEKENDMAKING

Foto Quelle

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet op
de artikelen 12,22 en 29, eerste lid van de Wet algemene
bepal mgen milieuhygiëne, bekend dat op 2 februari
1981 bij hen is binnengekomen een aanvraagom
vergunningopgrond van de Hinderwet van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, voor het oprichten etc. van
een gasdrükregel- en meetmstallatiegelegen aan de
Boulevard Barnaart, hoek Van Galenstraat, te Zandvoort
kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B,
nummer 8195.
Exemplaren van de aanvraag en van andere daarop
betrekking hebbende stukken l iggen op werkdagen
gedurende een maand, gerekend vanaf 26 maart 1981
ter inzage tijdens de kantooruren-ten Provmciehuize te
Haarlem (Afdeling Milieuhygiëne, Paviljoenslaan7)en
ter secretarie der gemeente Zandvoort.

Intelligent sparen.
DeMeesnenterekening.

Compleet foto/film
assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Heer 67 jaar zoekt

kamer
metvoll. pension.

Tevens liggen de stukken ter inzage m de openbare
bibliotheek aan de Prmsesseweg 34 te Zandvoort op
zaterdagvan 10 00 uurtot 14 00 uur

Br. on. nr. 2518.

• lager, middelbaar of hoger beroepsonder-

, 255 cm lang

WIJS,

13.95
16.95
19.95
25.95
31.95
38.95

20 cm breed, van 21.- voor
25 cm breed, van 23.- voor
30 cm breed, van 25.- voor
40 cm breed, van 31.- voor
50 cm breed, van 39 - voor
60 cm breed, van 45 - voor

Zolang de voorraad strekt
Tevens

echte, Finse grenen
schroten
Werkbreedte 6 2 cm
per meter van 1.95 voor
Ook geven wij korting op het

tengelwerk van 2 x7 cm
nu van 2.80 per m
voor.
NU OF NOOIT!

Bij ijzer- en houthandel

H. Zantvoort B.V.

- m a v o , h a v o of vwo;
- 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 uitzondermgsgevallen kunnen worden afgeweken.

Ten behoeve van kinderen, die geen onderwijs volgen aan een school als vorenbedoeld,
doch die voor een voortgezette dagopleiding
zijn aangewezen op een particulier instituut,
bestaat in enkele gevallen - indien hetgezmsinkomen daartoe aanleiding geeft • de
mogelijkheid om van deze regeling gebruik
te maken.

Inlichtingen hieromtrent kunt u verkrijgen
bij de chef van de afdeling onderwijs c a.,
Raadhuisplem 4, tel. 02507 - 14841, toestel
141

BIJ de ter inzage liggende stukken is gevoegd het ontwerp
van de door hen op de aanvraag te nemen beschikking,
houdende het verlenen van vergunning onder
voorschriften
Desgewenst kan na telefonische afspraak met de Dienst
Milieuhygiëne van de Provinciale Waterstaat
(tel 023-319350) mondelinge toelichting op de stukken
worden verkregen

Meisje

Hoge rente, in apnl 1981

zoekt

Geld nodig
voor onroerend goed.
/onder opzegtermijn
o! opnamekosten

Méér geld opnemen:
op/egt onmin
24 nujndenot
2"d opname kosten

Wij durven
elke vergelijking aan

BANKMEES & HOPE NV
Haarlem Hoiitplcm8 (023)315950

KAMER
tot f400,-mcl.

Tegen zowel deaanvraagalsdeontwerp-beschikkmg
kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk binnen een
maand, gerekend vanaf bovenvermelde datum worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123,2000 MD HAARLEM.

Tel. 02507-16012.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan tevens
verzoeken zijn persoonlijke gegevens met bekend te
maken Het verzoek daartoedient tegelijkertijd methet
bezwaarschrift te worden ingediend

Uw adres voor
elast. kousen, panties, knie- en enkelstukken, ook naar

een bijzondere f iets..

Er zal geen openbare zitting worden gehouden Degenen
die daarom telefonisch (023-163083/163084)
verzoeken, zullen tot één week vóór 26 april 1981 m de
gelegenheid worden gesteld mondelinge bezwaren m te
brengen. Er zal alsdan een gedachtenwisselmg plaats
hebben, waarbij ook de aanvrager aanwezig kan zijn

provinciaal bestuur
vannoord-hdland

4*-*
&~&?
ï' ;T

IVi- *&$

Swaiuëstraat 7 - Zandvoort

maat
Drogisterij

Een Koga-Miyata fiets
is niet glleen mooi
•
maar yopral ook erg
goed in'gebruik.
Dat geldt voor de
racefietsen maar ook
*n voor de touringmodellen.
Wij hebben deze lichtgewicht kwaliteitsfietsen voor u klaar
staan in onze
speciaalzaak en wij
adviseren u graag.

Haarlem, 26 maart 1981

Zandvoort, 23 maart 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De Secretaris,
De Burgemeester,
J Hoogendoorn.
H. Machielsen

Hoge vrije opname
tot l 3 000 p m
In december
l h 000

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Meisje zoekt
2 kamers
met gebr. v. keuken,
permanente bewon.

Tot f 600,- p. mnd.
Br. ond. nr. Z519.

Jonge vrouw

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar

ervaren verpl. hulp
zoekt

werk
voor de avonduren
of weekends in
verpl. of bej. huis.
Br. onder nr. Z 517.

HONDENKAPSALON

Speciale aanbieding

Renee
voor vakkundig
KNIPPEN-SCHEREN
TRIMMEN-WASSEN
OOR- en
VOETBEHANDELING.
Van Ostadestr. 26
Tel. 1 56 26.

partij Histor verf

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON

(v/h Jac. Koper)
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol
Beh. ook voor verzorgings/bejaardentehuizen. Beh. op afspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.

halve prijs
50% korting
KEUR en ZOON

VCnWWZDMER 193
Op dinsdag 31 maart a.s. showt * i B & B haar nieuwe voorjaarsen zomercoilektie in Hotel Bouwes te Zandvoort; aanvang 20.00 uur.
Deze wervelende show vol kleur en muziek wordt geregisseerd door de
bekende Honnie van den Bosch (o.a. TV-Privé) en gepresenteerd door
Karen Verstraete en haar internationale topmannequins.
Complet + champagnecocktail ƒ 27,50.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij ANOÜK MODES, Kerkstraat 22 te Zandvoort
Tel. (02507)-17097 of door overmaking op bankrekening 32.63.81.805
(Anouk, Zandvoort) of girorekening 364282 (Wouters, Heemstede).
Als extra attractie geeft uw toegangsbewijs tevens kans op een weekendreis voor twee personen naar bruisend Brussel of het elegante Düsseldorf
met verblijf in luxe hotels; aangeboden door reisbureau ECIROSOL,
Kerkstraat 22 te Zandvoort
Bovendien ontvangt Cl na afloop van de show een "geurige" attentie.

Uw Koga-Miyata vakhandelaar is

G. Kol

Telefoon
02507-13871

/VDDETOSE

HANDMADE PRECISION

Schuitengat 7,
telefoon 13212

PET

Paradijsweg 2 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 56 02.

RSTEEGE

auto-brand-leven
alle verzekeringen.

Haltestraat 18-ZANDVOORT-Tel. 1 44 99

5 minuten

Te huur:

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!

iPosterf oto 30 \ 40 cm
slechts

'ASFOTO's
(stuks

20,00
10,00

Galerij Kerkstraat, winkel 8

1976

garage

SNOEKS

Trompstraat,
Zandvoort,

16255

tel. 023-251315.

Glazenwassen] - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

Gevraagd:

zelfstandige
hulpen
voor schoonmaken
van gemeubil. flats,
f 12,50 per uur.
Tel. 02507-15668.

1981
Gevraagd:

5 J AAR

sleutelruimte

Bedankt voor het vertrouwen,
dat u de afgelopen 5 jaar in ons
stelde.

W. Langeveld
Kerkstraat 13A,
Zandvoort.

voor motorfiets.

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN

Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

48

60

mnd.

mnd.

96
mnd.

120
mnd.

5000,- 150,95 129,93
98,93
10000, 289,14 247,15 184,15
15000, 427,34 364,37 269,92 238.43
20000, 565,53 481,59 355,68 313,71
25000
703,73 598,81 441.44 388.99
1e en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens'
Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel 02507 -1 21 50

Voor ons een reden om u op

6 april
aanstaande om 20.00 uur uit te
nodigen voor een

MODESHOW
in Hotel Bouwes.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

COIFFEURS

international

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel(O25O7)l4O4O

[ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.
Zandvoort. telnfoon 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404
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ik zocht op de

Ik vond

Weet u dat wij ieder weekend speciale aanbiedingen m tropische vissen en planten hebben?
Rauwe pens 0.85 per pond. Wezenbeek Grote Krocht 28, Zandvoort
v,ndt

Alles voor

T

•

-m

j W'--' ^mMSmwk^

Terug in Zandvooifeifiig
•

•

Bloemen maken van
uw HUIS een
TEHUIS

v \..j: .,..;,. .J'-vM.i.feï^wi.te'

Vanaf 1 april

overdekte fietsenstalling

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT 26, ZANDVOORT
Wi| zijn geopend van 8 30 tot 12 30 uur en van 13 00 tot
18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur
Zaterdags qesloten

erica

geopend van 06.00 t/m 01.00 uur.

*tlNrOEN-STOMEN-PCRSEN

Azeanei

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

Per dag f 1.25 - Per maand f 10.00

u b,j

GNOTC KROCHT 21 *ANOVOOOT
TEl 02507-2574

Grote Krocht 18 - Zandvoort.

Hing- m legkasten
met schuifdeuren
182-60-97. uit voorraad
leverbaar.

198.Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
t«l«foon 02507-17751'

Dik matras ••••_ '

Massief eiken
plavuizen tafel

15tm,80xlSbW

; i,

"'

V

Grote Krocht 25,
i
telefoon 02507-17751.

" .. . • , \;•

;

Alle andere maten ' .
;
voorradig ; . ,;,, •

-Uit voorraad leverbaar.

.Het Kastenhuis'

•Het Kastenhuis,

398.Het Kastenhuis

4.DESSINS ,

-.- -l' .172-T8q;-24cm i

lang 127, 67 br.

*••

Grot«:Krocht25; 7f
t«l«foon 02507-17751'

1

-Grote Krocht 25,
t«l«foori" 02507 i- 17751.

ons?

KNIPTIP

De day-4 matras
volgens de' consumentenbond goed beoordeeld.
Verkrijgbaar bij:

Het Kastenhuis
•Grot» Krocht 25
telefoon 02507-17751

Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken
gespreid
zonlicht geeft 'n
beter resultaat.

't is zeker de moeite waard

Optiek Slinger
Gedtpl. opticien
Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond.

s morgens g*br«ch(. t middags •! schoon

Op Mallorca schijnt de zon volop..
Zo lang er nog plaats is

Uw adres voor:

Boek en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Hotel Playa de
Mallorca
4 dagen 450,8 dagen 570,11 dagen 625,-

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN

De Krocht

douche, toilet, balkon, vol pension

KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

Rijwielhandel BOS voor o.a.

Taxi Centrale

Grote Krocht 20. Zanrfvoon,
telefoon 02507 12560

TOTO/LOTTO

Kom eens kijken,
wij hebben leuke paas-spu/fet/es!

* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

REISBUREAU
KERKMAN

STAATSLOTEN

XSrote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff, Motobecane, Kyoso en dhr
kinderrijwielen. Tevens KIS-sleutelservice en rijwiehrerhuur

Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

Grote Krocht 27, telefoon 12954

Fruitmand'bestellen Aart Veer bellen altijd goed.
Grote Krocht 23 - Telefoon 02507-14404.

...dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Ksme
TE KOOP
Bedrijfsafwasmachine
Afwasmachine (huis)
Magnetron
Rollertoast
Bandrecorder
Usmachine „Scotsmann"
Pick-ups 3x (professioneel) pe: stuk
Nilfisk stofzuiger (nieuw)
Gasfornuis
Encyclopedie Oosthoek (leer)
Vloertapijt hoogpolig wol

750,100,600,250,100,1000,100,250,50,750,250,-

Te bevragen: tel. 02507-18893

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

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon -Tredford
etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen
wandbespanningen.

Visrestaurant Bad-zuid
Paviljoen 4 - Zandvoort - Tel. l 34 31

Een leuke verrassing
maken...
...dan met puur
natuur!

PEDICUREj
MANICURE-SALON

BLOEMENHLIS

b«
Drogistenj - Parfumerie

Bekl wit kam, 75 -

BOUWMAN

Talofoon 02507-13226.
b g g 18655

J. BLUYS

Weekend-menu
Noordzeesc hotel
Heldere groentesoep
Tongschar + garnituur
Desert
Us naar keuze

Halleslnut 65 - Zandvoort
• Tel. 02507 -1 20 60
P.S. De specialist in
al uw bloem werken.

Kindermenu's vanaf ƒ 12,50

Te hoop aangeboden:

BROODJESZAAK

Vroege voorjaarsaanbiedingen

in cantnm van Zandvoort

Met veel ruimte.
geschikt voor vele
mogelijkheden

Groenteplanten met kkit
Groente- en Uoenuaden
Zaaigrond
Jïffypoö
Bestrijding»-en
bemestingankUeien
• TuBtenodigdheden

• Snoeischaarpreunde

12.90

• Grasschaar

21.00

• 15 meter slang

** oc

met sproeier en waterdief

"f f «*«w

• Bats met steel

18.50

IJZERHANDEL

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

VERSTEEGE
Pakveldstraat 19 - Zandvoort

Inlichtingen:
tel. 02507-17751
of 020-044277.

TE KOOP
SMEEDIJZEREN

of iets dergelijks, niet te groot
Adverteerder is m bezit van horeca-papieren
en nodige fin achtergrond Discretie verzekerd

Reservering aanbevolen

•
•
•
•
•

Oranjestraat?

tel. 02507 -1 23 27
Behandefing votgens
afspraak.

Let op! Vw kassabon heeft waarde.

ƒ27,50
Diverse andere vis- en vleesspecialiteitcn.

Mevr.
G. Hamminga

Te pacht of ter overname gevraagd
eventueel van een ouder echtpaar, dat binnenkort aktiviteiten wil neerleggen

Brieven onder nummer Z-521, bureau van
dit blad.

Horecapapieren
met medewerking
aangeboden
Br o nr Z520
bur u. d blad

WIJ VERKOPEN OOK

't Kinderwinkeltje

Buureweg 1, Zandvoort
telefoon 16580
is weer open met een
nieuwe koflektie en
in een nieuwe sfeer.
Komt u gauw ki/ken ?

KERKSTR.20

«

TEL. 1 31 36
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DE VISA II SUPER E: SUPERZUINIG.

DE VISA ü SUPER X: SUPERSNEL

XX'.itcrgckocldcM-cüinder motor(]124 cnv). Benzineverbruik bij 90 km/h constant:
5,11/100 km (1 op 19,6). De rappe Visa met een ongekende zuinigheid.
Voornaamste uitrusting als Visa II Club, met daarbij: sigarette-aansteker,
econoscoop (zuinigheid si ndicator), jodium koplampen, moquette vloerbedekking
en ruitcwisscr/sproeicrop de achterruit.
Voornaamste extra's: Boxline bekleding, metaalkleuren lichtmetalen
velgen. Prij.s vanaf f 13.995,- exclusief f 330,- aflevcringskosten en f300,- voor
ML-tcctylbehandeling.

Watergekoelde 4-cilinder motor. Inhoud: 1219 cnr. Maximaal vermogen bij
6000 tpm: 46 kW (64 DIN pk). Acceleratie van 0-100 km in 14 seconden.
Topsnelheid: 155 km/h.
De sportieve, flitsende Visa met oog voor zuinigheid. Voornaamste
uitrusting als Visa II Super E (behalve econoscoop), met daarbij: hoofdsteunen
vóór, toerenteller, metaalkleuren rechterbuitenspiegel.
Voornaamste extra's als Visa II Super E. Prijs vanaf f 14.855,-exclusief
f330,- afleveringskosten en f300,- voor ML-tectylbehandeling.

DE VISA II SPÉCIAL: VOORDELIG.

DE VISA n CIUB: COMPLEET

Luthtgekoeldc 2-cilinder motor (652 cm'), met volledig elektronische ontsteking.
Verbruik bij 90 km/h constant: 5,8 1/100 km (l op 17,2).
Voornaamste uitrusting: voorstoelen met verstelbare rugleuningen,
stoffen bekleding, verwarmde achterruit, van binnenuit in hoogte verstelbare
koplampen. Binncnspicgel met dag-en nachtstand.
Voornaamste extra's: Boxiine bekledingen metaalkleur. Prijs vanaf
f 11.995,-exclusief f 330,- afleveringskosten en f 300,- voorML-tcctylbehandeling.

Dezelfde motor en hetzelfde verbruik als de Visa II Spécial.Voornaamste uitrusting
gelijk aan Visa H Spécial, met daarbij: beschermstrips op de flanken, achteruitrijlampen, mistachterlichten, elektrisch quartz klokje.
Voornaamste extra's als Visa II Spécial, met daarbij: radio-uitrusting
(antenne 4- 2 luidsprekers), hoofdsteunen vóór, panoramisch zonnedak,gelaagde
voorruit en getint glas alsmede ruitcwisser/sproeier op de achterruit. Prijs vanaf
f 12.500,- exclusief f 330,- afleveringskosten en f300,- voor ML-tectylbehandeling.

CITROEN INTRODUCEERT DE NIEUWE VISAII: RUIM.VEILIG,
COMFORTABEL EN ZUINIG RIJDEN ZOALS Ü DAT WILT.
Juist nu de behoefte toeneemt aan auto's met
een kostenbewust karakter, zonder daarbij op comfort
te bezuinigen, voert Citroen een ideale auto ten tonele:
de nieuwe Visa II.
Een auto die met compacte buitenmaten,
verrassend veel binnenruimte biedt. En niets te wensen
overlaat als 'tgaat om rij-eigenschappen, aërodynamische
vormgeving, veiligheidsvoorzieningen, zuinigheid en
compleetheid. Om u van dat laatste 'n indruk te geven:
Comfortabele stoelen .Vijfde deur. Neerklapbare achterbank met uitnecmbarc hoeden plank. Handige

bedieningssatelliet. Van binnenuit verstelbare koplampen.Unieke Citroen voorwielaandrijving.Vier onafhankelijk geveerde wielen.
Maar wat de nieuwe Visa II vooral zo interessant
maakt, is het feit dat hij er in vier verschillende versies
is. Waardoor er altijd zo'n ruime, veilige, comfortabele
en zuinige Visa II is,* die precies aansluit op uw persoonlij ke wensen, rijstijl en budget.
In het nieuwe Visa II programma vindt iedereen dus wel z'n favoriete type. Kijkt u maar eens hierboven voor een eerste kennismaking.

Wilt u die voortzetten met een diepgaande
kennismaking, dan bent u van harte welkom op onze
Voorjaarssalon. Van 26 maart t/m 11 april.
Waar u ook de enige middenklasser met het
hydropneumatische veersysteem, de GSA, het toppunt
van aërodynamica en comfort, de CX en de goedkoopste auto met open dak, de Eend, aantreft.
Bovendien ügt er voor iedere bezoeker een leuke
poster van De Eend In Vogelvlucht klaar. (Zolang de
voorraad strekt.)
U BENT VAN HAKTE WELKOM VANAF 26 MAART.

Hoogeveen bv
Grijpensteinweg 10, Haarlem
tel. 023 -248221
CITROEN* VISA
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DONDERDAG 26 MAART 1981

BANDSTAD PUBLICATIES 5

ovende
en fraaie
sadeau's voor gemeente
weten dat het bestuur van Zandvoort
ZANDVOORT- „De
niet bang is voor de zoveel besproken
i zaal is bij de nieuwbouw en vierde
macht.
renovatie niet uitgebreid en Bijzonder blij ook was de burgervader
dat is bij deze bijeenkomst met de aanwezigheid van zijn voorganoud-burgemeester Nawijn. Te meer
wel ^te merken ook", aldus" ger
omdat op deze dag het carillion, dat op
burgemeester Machielsen in wens van Burgemeester Nawijn in het
zijn openingswoord bij de torentje van het raadhuis is geïnstalin gebruik kon worden gesteld.
officiële opening van het leerd,
Hij nodigde zijn voorganger dan ook
nieuwe gedeelte van Zand- uit om na afloop van de bijeenkomst
voortse Raadhuis De raads- het carillon voor het eerst in werking te
maar Zandvoorts oud burgezaal was inderdaad tot de nok stellen,
meester liet die eer aan zijn vrouw die
toe gevuld met genodigden het idee voor een carillon geopperd
voor de plechtigheid, waarbij had.
de Wit haakte onmiddelijk in op
tal van sprekers de gemeente Drs.
het door Machielsen aangereikte chapifeliciteerde met de gereali- ter. „Ik ben blij dat u niet bang bent
voor de vierde bestuurslaag. Ik ben er
seerde uitbreiding.
m iijn toespraak sprak Machielsen zijn
tevredenheid uit over de realisering van
het plan wat zoveel voeten in de aarde
heeft i gehad. Alle aanwezigen werden
Joor liem met naam en toenaam weikom geheten en speciaal drs. De Wit
werdfbedankt voor zijn aanwezigheid.
Machielsen liet ook niet na om de
comnfiissaris van de koningin te laten

evenmin bang voor, maar dat moet u
ook maar eens in andere kringen duidelijk maken". Drs. de Wit gaf blijk goed
op de hoogte te zijn van de actuele
zaken in Zandvoort. „een inbraakbeveiliging moest vanwege de bezuinigingen komen te vervallen. De verzekering is er goed voor, neem ik aan" zei
spreker doelend op de recente inbraak.
Hij overhandigde dan ook een bord

van makkummer Aardewerk aan Machielsen in de hoop, dat men in het
vervolg de dieven beter van het lijf zou
houden.
De gemeentesecretaris Hoogendoorn
wist op de van hem zo bekende humoristische manier enkele kritische geluiden te laten horen. „Als we minder
lang hadden gebakkeleid over het ontwerp, had de hele fase voor het nu
bestede bedrag uitgevoerd kunnen
worden", liet hij horen. Overigens had
hij ook waardering voor de beide architecten: U heeft meegewerkt aan de
Wet op Openbaarheid van Bestuur; de
gehorigheid van de nieuwbouw speelt
hier volledig op in", aldus de gemeentesecretaris.
Architect Inwersen, die mede namens
zijn collega sprak, wist de kritiek van
Hoogendoorn handig te pareren. „Alle
man van pas te maken, en door iedereen bemind, zijn d'onmooglijkste zaken die men op de wereld vindt." Zijn
geschenk aan de gemeente liet ook
niets aan duidelijkheid te wensen over.
Symbolisch overhandige hij zijn opdracht één cent. „Onze opdracht was
geen cent meer te besteden dan het
gevoteerde bedrag. Dat is ons gelukt,
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Burg. v. Alphenstraat 102.
we hebben zelts nog een cent over; bij
Zandvoort. tel. 02507-14565.
deze" zo zei Ingwersen. Daar liet hij
het echter niet bij, want men kreeg ook Daarna was het woord aan aannemer
nog een fraaie plantenbak op voor de Terlingen. Hij sprak zijn tevredenheid
aankleding van het interieur.
uit over deprettige samenwerking tussen architecten, opdrachtgevers en aanNamens de gewestgemeenten sprak nemer. Aannemer Terlingen Jit zijn
Haarlems burgemeester J. Reehorst. waarderende woorden vergezeld gaan
Hij bood Zandvoorts burgervader een van een tinnen kraantjeskan uit de
gezamenlijk cadeau aan in de vorm van negentiende eeuw „om uw uitgedunde
een wandkleed vervaardigd door de antiekverzameling weer op peil te brenkunstenares Joke Klaasen-Winkels. gen", zo zei hij.
Omdat dit nog niet klaar is, kreeg Oud-burgemeester Nawijn was blij dat
Machielsen nu vast een ontwerp van tegelijkertijd met de opening van het
het kleed. Het kleed heeft een motief nieuwe gedeelte ook het cariollon in
van zee en zand aangepast aan de het torentje officieel in gebruik gesteld
kleuren van de omgeving. „Het is kon worden. Hij dankte dan ook het
bestend tegen de Zandvoortse zee- comité dat voor de realisering van de
lucht", zei Reehorst, daarmee inha- achttien klokken had gezorgd. Overikend op een opmerking van het Frans gens liet hij de officiële handeling aan
Halsmuseum dat een uitgeleend schil- zijn vrouw over daar zij toendertijd het
derij door het zeeklimaat aangetast is. idee voor een Zandvoort carillon gelanLoco-burgemeester K.C. van der Mije ceerd heeft.
sprak in zijn hoedanigheid als voorzit- Burgemeester Machielsen dankte in
ter van het comité Zandvoort 150 jaar zijn slotwoord alle sprekers op geestige
badplaats. Namens het comité over- wijze waarna hij het gezelschap noodde
handigde hij Machielsen een prachtig de nieuwbouw te bezichtigen.
bewerkte voorzittershamer met daarop Na afloop van de openingshandeling
een vignet van het comité en daarbij door Drs. De Wit konden de genodigeen ruim 300 jaar oude landkaart van den in informele sfeer nog wat napraWest Friesland.
ten.

Door een simpele
druk op de knop
stelt
mevrouw
Nawijn-Hamburger het carillon
van 18 klokken in
werking. Het carillon is voor een
groot
gedeelte
gefinancieerd
door de Zandvoortse bevolking
als afscheidscadeau voor burgemeester Nawijn.
Drs. De Wit heeft
zojuist de imgemetselde steen in
het nieuwe raadhuis onthuld. Op
de foto (van Europress Nieuw Vennep) feliciteert hij
een duidelijk vergenoegde burgemeester.

De ware dierenvriend

(Advertentie)

Grandioze uitvoering
van De Zigeunerbaron
ZANDVOORT - Degenen die in de
wereld van onze lichte muze nog al eens
ronddartelen weten het wel: De operette
„Der Zigeunerbaron", van Johann
Strauss geldt als een zeer moeilijk werk
en .is dat ook. Niet alleen als fcjjkspel
stelt het zeer hoge eisen, maar ook het
zang- en acteertalent spreekt een hartig
woordje mee.
Johann Strauss had voor het componeren,van het werk ruim twee jaar nodig
en de eerste uitvoering vond plaats op
24 ^tktober 1885, aan de vooravond van
zijn 60-ste verjaardag voor een uitverkocht huis. Onze Zandvoortse operettevereniging (ZOV) besteedde ruim
een jaar aan de repetities, omdat men
wel begreep dat het welslagen van dit
werk voor een amateurgezelschap een
enorm moeilijke opgave was. In mijn
vóój-artikel vorige week schreef ik al,
daf ik daarom de uivoering van deze
compositie met zoveel spanning tegemoet zag, want het leek een welhaast
onmogelijke opgave om deze tot een
goed einde te brengen. Welnu, die
spanning is geweken, nadat ik dinsdagavond jl. in de Stadsschouwburg te
Haarlem de eerste uitvoering bijwoonde^'die woensdagavond jl. werd herha41d. Hoewel de zaal niet geheel was
(Advertentie)
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uitverkocht, was de belangstelling beide avonden zeer bevredigend en alleen
als zodanig reeds een succes.
Ik moet u zeggen: de ZO V heeft het er
kranig afgebracht! Alles duidde op een
edegen en ernstige studie. Men had
ennelijk alles op alles gezet. Voor een
groot deel was dat te danken aan de
volledige inzet van de regisseur Rudolf
Vogler die daarenboven enkele maanden vóór de uitvoering nog de rol op
zich nam van de rijke varkensfokker
Kalman Zsupan en hoe bracht hij die!
Nu behoeft dat zo verwonderlijk niet te
zijn wanneer we bedenken dat deze
man van jongs af aan met deze kunstvorm vertrouwd is geraakt. In binnenen buitenland, (vooral Oostenrijk en
Duitsland) werkte hij bij beroepsensembles en het operettewerk is hem op
het lijf geschreven. Overduidelijk was
dat deze avond merkbaar. Hij inspireerde spel en zang en voerde de
waarde van deze avond naar een hoog
niveau, doordat hij letterlijk aan alles
aandacht had besteed. Een ware schittering aan kostuums voerde hij ten
tonele, decors en requisieten waren af
en het inzetten van de kleuters in het
tweede en derde bedrijf was vertederend en bracht het publiek in extase. Ik
noem het een prestatie om zoiets met
amateurs te bereiken, het was ongelooflijk knap. Koor en solisten waren in
alle opzichten ten volle berekend voor
hun partij. Ik wil ditmaal eens geen
namen noemen. Het was enkele malen

f

Een van
Zandvoorts meest bekende oude
Zandvoorters wordt binnenkort,
n.l. op 6 april a.s., negentig jaar!
Wie onzer kent hem niet? Wie
onzer kent de geschiedenis niet die
verbonden is aan zijn bijnaam
„Vuisie", want zijn eigenlijke naam
is Arie Paap. Toen hij een jongetje
was van een jaar of zeven, was hij
aan het spelen met een paar vriendjes bij de oude spoorbaan waar ze
enkele goederenwagons hadden losgekoppeld, zodat deze de lichte
helling afreden. Arie kwam daarbij
te vallen met z'n hand onder een der
wagons, waardoor hem alle vier
vingers werden afgereden en slechts
de duim gespaard bleef. Die hand
werd een soort vuist en vandaar
ontstond die bijnaam. Maar Arie
zat niet bij de pakken neer. Hij wist
zich wonderwel op den duur aan die
handicap aan te passen. Na z'n
schooltijd was hij vele jaren lang op
zee en ingewijden vertelden me,
hoe gemakkelijk Arie óók met zijn
verminkte hand kon werken met
trossen en lijnen, waartegen iemand
zonder dit gebrek dikwijls niet kon
opnemen. Het werd zelfs in de loop
van de jaren zó, dat hij, door te
leren ermee te leven, er bijna geen
erg meer in had. Een kranige prestatie, waarover in ons dorp nog
dikwijls gesproken wordt. Als
straks negentig jarige is hij hard op
weg een legendarische figuur te
worden. Hij woont nu in alle vrede
en rust bij de familie in de Haarlemmerstraat nr. 80, na een werkzaam
en avontuurlijk leven. Namens zeer
velen feliciteer ik hem reeds nu met
het bereiken van deze mijlpaal in
z'n leven. Mogen er nog maar veel
gelukkige en vreedzame jaren volgen.

VRIJDAGAVOND
vanaf 20.30 uur

OPEN HUIS IN
REST. HONG KONG

niet geheel vlekkeloos, maar dat mag
van amateurs ook niet worden verwacht en zeker niet in dit geval. Het
werk werd in het eerste bedrijf aan het
slot gevoerd naar een spannende climax. Het tweede bedrijf boeide enorm
door de prachtige melodieën die het
bevat in duetten en aria's. Maar het
derde bedrijf sloeg alles met die grandioze intocht van de van overwinning
terugkerende soldaten. Het werd een
ware werveling van schoonheid in alle
opzichten. Een werkelijk wonder dat
men dit voor elkaar wist te krijgen
zonder het geringste foutje in de massaregie!
Het symphonieorkest „Da Costa" uit
Santpoort zorgde voor de begeleiding.
Na een wat mat gespeelde Ouverture,
(zenuwen?) raakte men steeds beter op
dreef en onder de bekwame leiding van
dirigent C.J.P. Vervaart, die het gehele
gezelschap aanvoerde, bereikte men
steeds betere resultaten en vormde een
hechte ondergrond voor de zang.
Al met al een kostelijke avond, waarvan
door iedereen van begin tot einde genoten werd. Een onvergetelijk gebeuren in
alle opzichten, dat op mij persoonlijk
diepe indruk maakte. Onze ZOV mag
er zich op beroemen, een der allermooiste uitvoeringen uit haar geschiedenis te
hebben gegeven.'
K.sr.

Haltestraat 69.
l.v.m. het behalen van kampioenschap Interregionaal Zaalvoetbal,
afd. Haarlem.

"WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
datum HW
26 mrt 6-36
27 mrt 6.58
28 mrt 7.33
29 mrt 8-38
30 mrt 10.09
31 mrt 11.44
1 apr 0.20
2 apr 1.25
Maanstanden:

LW
HW LW
2.22
18.46 14.44
2.46
19.19 15.09
3.15
20.11 15.40
4.00
21.26 16.35
5.07
22.56 17.59
6.35
19.33
8.05
13.01 20.59
9.23
13.52 21.58
28 maart LK 20.34 uur

Weekenddiensten
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos. Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091
en 15600. Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson tel. 12058,
Drenth tel. 13355, Flieringa tel. 12181,
Zwerver tel. 12499.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

POLITIE: telefoon 13043.

GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tlefoon 17641.

WIJKyERPLEGING: Zr. A. Bosch- BRANDWEER: telefoon 12000.
ma, Linnaeusstraat 7/4, Zandvoort,
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
tel. 14277.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
van Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073. WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. 023-320899 of 320464). Spreekuur op
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023- maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
313233.
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan verbonden zijn.

Een dezer dagen geraakte er
een vogel verward in een der allerhoogste dunne takken en twijgen
van een boom, staande in de Haarlemmerstraat. Kenners zagen er een
Leeuwerik in, maar inplaats van dat
de vogel zijn schallend lied deed
horen m de vrije, open lucht, zat het
dier daar angstig tussen de taken,
hevig fladderend en steeds angstiger
piepend. Bewoners in de straat hadden het in doodsangst verkerende
dier reeds opgemerkt, maar konden
door de grote hoogte, waarop het
zich bevond, geen enkele reddingspoging ondernemen. Jan Molenaar
evenwel, de oudste zoon van de
bekende Jan Bonnie, en naast deze
wonende in de Haarlemmerstraat
nr. 39, pakte echter de koe bij de
horens, of liever de vogel bij de
veren toen, hij, na enkele ladders te
hebben gehaald, met levensgevaar
tot in het topje van de aldaar hevig
zwaaiende boom tussen de dunne
takken het hevig krijsende diertje
wist los te peuteren. Hij vond het de
gewoonste zaak van de wereld om
het dier te helpen en toen hij ermee
weer op de begane grond was terecht gekomen, wees een onderzoek uit, dat het geen enkel letsel
had opgelopen, waarna het werd
losgelaten en ijlings „ins blaue Hinein" verdween. Maar de omstanders dachten er anders over. Velen
hadden dit moedige reddingswerk
gadegeslagen, waren er opgetogen
over en spreken er nu nog van! Dat
is zeker volkomen op z'n plaats.
Hier handelde de ware dierenvriend. Hulde Jan en gefeliciteerd
dat je er zonder kleerscheuren vanaf gekomen bent.

Volkstuindersvereniging
De
Volkstuindersvereniging
„Zandvoort" is geen vereniging die
veel aan de weg timmert. Dat heeft
men niet nodig ook. want het is een
bloeiende vereniging, die rustig
haar gangetje gaat en beschikt over
een verheugend aantal leden. Maar
men wil de zaken nu eens anders

Modeshow van Anouk
m hotel Bouwes

gaan aanpakken en, mede in verhand met het in 1982 te vieren
10-jarig bestaan, daaraan de nodige
aandacht gaan besteden en op korte
termijn tot verdere uitbouw van de
vereniging overgaan. Er is een evenementencommissie gevormd die
de weidse naam ,,Ev. Ge" kreeg.
Voorzitter is de heer Pols (tuin 85)
secretaresse mevrouw Mors-van
Norde (tuin 75). Er wordt een
kicnavond georganiseerd op donderdag 2 april a.s in het Gemeenschapshuis, 10 mogelijk zal deze
avond in november a s. worden
herhaald. Een Paaseierzock%vedstrijd vindt plaats op de Istc Paasdag (19 april). Hierover volgen nog
nadere mededelingen. Veel plannen
voor de viering van het tienjarig
bestaan zijn reeds in voorbereiding.
Ik noem u: het houden van een
ballonnenwedstrijd. een spe' of
filmmiddag voor de kinderen, het
houden van „open dagen" op zaterdag. Het houden van een feestavond en in de komende zomermaanden elke eerste zondag van de
maand gelegenheid te geven tot
gezamenlijk koffiedrinken, terwijl
men ook iets wil gaan doen voor de
gehandicapten met name wat betreft „Nieuw Unicum" en aan het
rondleiden van groepjes kinderen
op het tuincomplex. Verscheidene
andere evenementen heeft men nog
in petto. Ik wens onze nieuwe Ev.
Cie, die enthousiast van start js
gegaan, veel succes bij al deze
voorbereidingen en wat verdere publicatie betreft kan er op Zandvoorts Nieuwsblad worden gerekend.

Gpoe en de
„bohenissighe graene"
Jeloi heb allegaer wel e3
'ehoord van die verhaele voer dieè
,,zeeventers". D'r waere sterke verhaeie bai, barstens vol met allerhande leugens. D'r benne verhaele bai
over woeste tafrele met wat teugeswoordig
„etnische
groepe"
'enoemd wordt, maer toen werd dat
aers 'ezegd. Maer dieë mense oit de
Oost en de West hadde heel andere
zede en 'ebroike as wai. Ze aete ook
andere zooi. En van die zooi is't 'r
ien hiel erg in'eburgert en dat is de
raist. Raist is 'n graen'ewas waer die
loi zich letterlaik „te barste an
vraete", as ze tenminste d'r wat van
konde kraige want de meeste waere
maer skarreminkels met 'n opgezette boik. Veural de kindere waere de
slemiel. Het werde wanstalige stuinpers, die erg veul pain moste laie.
Ze krege afzichtelijk dikke boike,
„gortboike", „bierboike", „ballonboike", „punt boike" en weet ik
veul wat veur boike méér., „Beriberi" noemde ze dat en het was een
afzichtelijke volksziekte in de warreme lande. Dat kwam, omdat ze
die raist ongepeld aete. En 't zilvere
vliesje, dat om de korrel zat, vraete
ze óók op want wiste ze veul, dat
dat zo slecht was. Dat vliesje bevatte grote hoeveelhede „vitamine l"
en as je daer teveul van kraigt. dan
gae je vast en zeker 't hoekie om.
Dat heb onze wetenschap oit evonde en daerom ete ze nou enkelt
gepelde raist zonder bezwaer en
'evaer lekkere dinge maeke. As
veurbeeld noem ik jeloi:
Raistkrekctte. Je hebt nodig 150
gramme vurse raist. 50 gramme
soiker, 8 aierdooiers, marremelaeje, kalfsniervet, een heel ai en 'n
paer beschoite. De raist koke in
v,aeter. dan deur'n paerdehaere
zeef vermenge met ^e <oi\er en de
in 'n staif k\-..irt:er'e dik eslaege
aigele Met de v ";~c~o.;e die zooi af
leate koele en sr,\^::e \ a n rolle,
\\aertusse ie d-~ ."^ ze ope'esneje
/jm, de mar:;" Aieie mot doen.
Dan elke krcxci deur de paeneermeel roHc D_ernae afbakke in
kokend kd.Miien.et 't Is hardstikke
lekker en 'n dikke boik ken je d'r
niet meer van krame. Eet ze'.
K.SR

We hebben nog 1000 zoveel nletjss.
323 vlakjas, 86 bloempotten, 500
notablocs. 221 cassettes. 175 pennen
(waaronder ook heel mooie), 1000
plaklettera, 26 dozen kleurpotloden,
96 handdoeken, &S slingers, 350
snelhochters, 88 batterijen on als
kla|3 op de vuurpijl (die we neet
hebben) 3500 grammofoonplaten en
nog tig andero artikelen.
Karin.
(van PEETERS in de Hnltestraat,
weet u wol).

ZANDVOORT - Komende dinsdag. 31
maart, wordt door ,,Anouk Modes" een
grote modeshow gehouden waarbij de
voorjaars- en zomermodc '81 «ordt
gepresenteerd. De show zal worden
gehouden in hotel Bouw es en begint om
20.00 uur. De regie van de modt'presentatic is in handen van Honnie \an den
WETSWINKEL
Bosch. Karen Verslraele zal met haar
Gemeenschapshuis, Louis Davinds- internationale toptnannequins de collecstraat. Eerste en derde woensdag van tie van Anouk Modes voor het voetlicht
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. brengen.
Kaarten voor de modcshovr zyn verCRISISCENTRUM
krygbaar a ƒ 27,50 (inclusief complet Opbrengst collecte
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023- en champagnecocktail) by Anouk Mo- ZANDVOORT - De collecte voor het
256198. Geeft direct hulp wanneer u des, Kerkstraat 22 te Zandvoort, Ook nationaal Rheumatbnds die onlangs
die nodig heeft bij acute problemen. telefonisch kan men kaurtcn bestellen: werd gehouden, heeft in Zandvoort
f 3.567.15.- opgebracht.
02507-17097.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: telefoon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

Burgelijke stand
Geboren: Ingrid, d.v. P.A.M, van
Poeke en J.C. Spoelder.
Gehuwd: R.P. van Roon en A.
Alles.
Overleden: Daniel Jacobus aan de
Kerk. 74 jr. Elisabeth A.H. Baan,
geb. van Weert, 78 jr.

(Advertentie)

BIJ AUTOBEDRIJF

Drogisterij

BELLEN

*02507 -171 66*
ADVERTEREN WIET EEN
GOEDPRODUKT

Moerenburg

Niemand deelt zijn geld uit aan anderen;
iedereen deelt zijn tijd en zijn leven uit.
Montaignel 1533-1592)

Zandvoort BV

voor Dr. Vogel,
homeopathie.

niet alleen

Haltestraat 8.
Zandvoort,
tel. 02507-16123.

ïs een dienst bewij/en ann de le/or s.
On/*. 1 lij/t;rs Ixïseffon dot, cUj.icom
worden de üdvarieniicpagina's /o goed
cjole^L'ii, düoroni ook /ijn de
jdvtiftt'firders ^o ingenomen met

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

FIAT
MAZDA

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

in-en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
T AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.

Metten W&
Glo&

WIE

loop- en
sloopauto's
tevens onderdelen te
koop.
Tel. 02507-14836.

Br. o. nr. Z516
bur. v. d. blad.

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

Gebrandschilderde

Cam..slcaecjgtrA UI '<jo<yH

? PORQUE ?
IZANDVOORTI
kan dat nog in deze tijd?
|Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om|

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 -Tel. 02507-15001.

G. Kol

Tel. 020-265611.
na 19.00 uur

02507-17462.

Gespecialiseerd in

Vooral uw

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEINHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Tel. 023 - 32 47 78

erg gezellige
concerten op
zondagmiddag

BAKKERIJ

MOERENBURG
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT

Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,

J. v. d. Bos

klompen, schoonmaakartikelen

Histor-verf

etc. etc.
Telefoon 12425.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAIM

Reinwardtttraat20, telefoon 02507 -14365._

Auto - brand • leven
alle verzekeringen

Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".
U kunt uw auto overdag s/echt
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

te organiseren.
Wekelijks NIEUWE artiesten.

Schuitengat 7
telefoon 13112

DIEET ARTIKELEN

Keesman

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

BilderdijkstraatS.
telefoon 13796

, JLive music"

Verse slagroomtaart

Drogisterij - Reform

voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur 16658.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

„Shell Duinzicht"

bij

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Kerkstraat 18 - Tel. 02507 -1 27 28

uh eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41 A.

Dat proef je wel! Even bestellen

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Glozentersbeeii
. . . Moor
rotncn

ftoomciecoraVieS.

Te koop gevraagd:

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

Deskundig advies.
Voor al uw

Krijgt u gasten?

i

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

GAS- en OUEHAAROEN - GASFORNUIZEN

Komt u eens kijken in onze showroom? 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

TALBOT

Fa. Gansner & Co.

likkebaarden!

Zandvoort BV

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG -9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel. 02507 -12345

AUTOBEDRIJF

helpt mij nu en dan bij het
ONDERHOUD VAN
DE TUIN.
Handige oudere scholier
b.v.. loon n.o.t.k.

KANTOORUREN

PEUGEOT

heeft zijn geld gestopt in de tijd,
waarmee zijn leven zo nauw is verweven.
En wat voor tijd!
Het beste is voor hem nog maar nauwelijks genoeg.
Horloges, klokken en wekkers om van te

maar ook

Zandvoorts Nieuwsblad

Piano gevraagd voor
vereniging.
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Hartelijk welkom!

SHELL STATION „DUINZICHT"

Aanvang 15.00 uur.

P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat 80- Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

Tel. 02507-161 23

De Golf SC Met alles er op en er
De gloednieuwe Golf SC is een
zeer attractief actiemodei van Volkswagen.
Sportief én comfortabel. Uitzonderlijk
royaal uitgevoerd.
Maar ook met alle voortreffelijke
eigenschappen, die de Golf al jaren zo'n
uitstekende naam hebben bezorgd.

Royaal voordeel
Bij de Golf SC hoeft u voor het
totale pakket uiterst aantrekkelijke extra's
maar liefst f 1.250,- minder te betalen dan
de werkelijke waarde bedraagt. Dus een
zeer royaal voordeel. De Golf SC is leverbaar metde populaire 1,1 liter motor of
met de sterke 1,5 liter. Er is bovendien
keuze uit 3 en 5 deurs-modellen.

De bekleding van de stoelen is
uitgevoerd in het sportieve "Rally
Pepita". Zijkanten en rugzijde zijn
zwart, evenals portieren en
zijbekleding. Vloerbedekking in de
eveneens zwarte GTI-uitvoerïng>

Op de achterdeur is duidelijk te
lezen dat 't hier om zo'n bijzondere
"Golf SC" gaat.

Verstelbare
hoofdsteunen.

Ruitewissermet
sproeier op de achterruit

Dashboard met overzichtelijke en
functionele instrumenten, van de L en LS
uitvoering. Gemakkelijke middenconsole
en sportieve schakelknop als golfbal.
Ruitewisser met intervalschakelaar.
Deurcontactschakelaaraan
passagierskant.

Tijdelijk aan bod
Het aantal Golf s SC is uiterst
beperkt. Het is dus zaak om snel naar uw
V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi
te gaan. Zo'n buitenkansje krijgt u niet
elke dag.

De Golf SC
voordeel op voordeel

In speciale
cosmosmetallic kleur.
Wielkasten, naast
achterbank bekleed.
Oranje Volkswagen-embleem
in grille.

Banden 175/70 SR 13. Voor 1,1
liter motor 5,5 J velg, voor 1,5 liter
motor 5 J velg.

Op de taillelijn van de Golf SC
zijn in rubber gevatte oranje
sierlijsten aangebracht.

Van binnenuit verstelbare
buitenspiegel.

Prijs Golf SC vanaf f 16.467,-. A.fleveringskosienf325,-. Incliisiej'B.T.W. Af Leusden. Vrijblijvend. Wijzigingen voorbehouden.

Uw V A.G. dealer voor Volkswagen en Audi:

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

Volkswagen.
Degelijkduurt
het langst
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Wind beïnvloedt spelpeil

Na 1-1
Kinheim nog geen
kampioenschap voor Z'voort 75
acties voor de nodige opluchting zorgde, en steeds zijn middenvelders aan
het werk zette. De passes waren veelal
echter te hard, waardoor weinig of
geen gevaar voor het Kinheim-doel
ontstond. Gaandeweg werd Zandvoort
'75 iets sterker, maar verder dan een
onnauwkeurig genomen vrije trap en
een voor het doel langs gaande hoekschop kwamen de Zandvoorters niet.
De dwars over het veld staande storm- Kinheim kon slechts een maal uitbreachtige wind maakte goed voetbal vrij- ken, doch doelman Koops was, onwel onmogelijk. Daarbij kwam nog dat danks het weinige werk, attent.
Zandvoort'75 wat gespannen uit de
startblokken kwam, zodat het enige Vrije trappen
tijd duurde voordat er wat lijn in het
spel kwam. De strijd speelde zich Het slot van de eerste helft kenmerkte
voornamelijk af op het middenveld, zich door enige vrije trappen waaruit
daar de beide defensies in deze beginfa- Zandvoort '75 de leiding zou nemen.
Eerst was er een vrije trap op de rand
se overheersten.
van het strafschopgebied voor ZandIn de Zandvoortse achterhoede was het voort '75. De ingeschoten bal van
good-old Joop Paap die met fraaie Keuning werd door de Kinheim-keeper

ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft
nog geen kampioensfcest kunnen vicrcn. In een spannende maar matige
wedstrijd kwamen de Zandvoorters tegen SC Kinheim niet verder dan een 1-1
gelijkspel. Aangezien Halfweg geen fout
maakte (4-0 tegen Velsen) is er nog even
geduld nodig voordat de kampiocnsvlag
in top kan gaan.

bekwaam gestopt. Bij de de volgende
aanval van Kinheim werd een Kinheimaanvaller net buiten het strafschopgebied gevloerd. De toegekende vrije
trap ging echter hoog over, waarna
Zandvoort '75 weer ten aanval trok.
Ook deze aanval werd ten koste van
een vrije trap gestopt. Het zou echter
Kinheim niet baten. Gerard Nijkamp
schoot de bal uitstekend en onhoudbaar in de uiterste hoek, 1-0. Direkt
hierop viel het rustsignaal.
Na de rust kwam bij Zandvoort '75
Peter Braamzeel in de ploeg voor Karel
van der Reijden, om meer vaart in de
aanval te brengen. De eerste minuten
waren echter toch voor Kinheim, dat
wel meer in de aanval was maar niet tot
gevaarlijke daden kon komen. De uitvallen van Zandvoort '75 waren gevaarlijker en de Kinheim-defensie moest
enige malen aan de noodrem trekken
om verder onheil te voorkomen. De

badgasten kregen in de 15e minuut een
prima mogelijkheid om de score op te
voeren, maar na een gave voorzet van
Raymond Keuning kopte Gerard Nijkamp eerst de bal tegen de doelman op
en de terugspringende bal werd door
hem hoog over geschoten. Even later
zorgde een Kinheim-speler bijna voor
een eigen doelpunt, doch de keeper
kon ternauwernood redding brengen.
Na deze schermutselingen voor het
doel der gasten trokken zij meer het
initiatief naar zich toe. In de 25e
minuut ontstond er een hachelijke situatie voor het doel van Zandvoort '75.
Na een voorzet van rechts, speelde de
Kinheim-spits zich keurig vrij en knalde op de paal, waarna de rebound door
een Zandvoorts been van de lijn werd
getrapt.

Gelijkmaker
In het laatste kwartier probeerde Zandvoort '75 alsnog de winnende treffer te
forceren. Wim van Straten zag zijn
schot gestopt en Peter Braamzeel zag
eerst zijn schot naast gaan en even later
was zijn inzet te slap om de Kinheimdoelman te verrassen. Met Zandvoort
'75 in de aanval floot de goed leidende
scheidsrechter voor het einde. Ondanks dit gelijke spel is de positie voor
Zandvoort '75 nog zeer rooskleurig. Er
zijn nog drie wedstrijden te gaan en de
voorsprong op Halfweg bedraagt vier
punten en deze komen nog een keer op
bezoek.

JSe Zandwortse

ZANDVOORT - Ondanks slechte weersomstandigheden gaf de Zandvoortse Strandloop 544 deelnemers te zien. Het
uitstekend door Dick Castien en Klaas Koper, in samenwerking met Wieier Toerclub Olympia, georganiseerde evenement
bracht ten opzichte van vorig jaar slechts een dertig deelnemers minder op de been.
Vooral op de 8 km en de halve marathon is het bijzonder zwaar geworden. Op de terugweg moesten de deelnemers tegen
windkracht 9 optornen. De laatste halve marathon-lopers hadden het helemaal niet best. Opkomend water en zware
regenbuien teisterden deze deelnemers, maar zij gaven niet op. De laatste lopers waren net binnen of met man en macht
moesten de dranghekken in veiligheid worden gesteld voor het steeds hoger komende water.
Evenals andere jaren is de 15e Zandvoortse Strandloop een uitstekend sukses geworden.
De uitslagen waren: Halve marathon (21 km; 55 deelnemers): 1. Bert Bols, Haarlem l uur 24 min. 15 sec.; 2. P. v. Kaam
Umuiden 1.24.28; 3. P. Medenblik Aerdenhout 1.24.35; 4. R. Bons Haarlem 1.24.45; 5. W. Kluyskens Zandvoort 1.24.47.
8 km. senioren: 178 deelnemers: heren: 1. P. Kuypers Umuiden 34 min. 54 sec; 2. P. Zwiers Haarlem 35.54; 3. W.
Westerholt Haarlem 35.12; 4. H. Zantvoort Amsterdam 35.40; 5. M. Serné Amstelveen 37.11.
Dames: 1. N. Passchier Badhoevedorp 44.33; 2. S. Klaassen Haarlem 44.59; 3. A. Zonneveld-Paap Zandvoort 47.12.
4 km. junioren jongens tot en met 12 jaar: 185 deelnemers: 1. Rob Bakker Zaandam 17 min.; 2. Martin Janbroers
Zandvoort 18.10; 3. R. Wempe Holendrecht 18.26; 4. John Schilder Zandvoort 18.48.
Meisjes tot en met 12 jaar 4 km: 1. Marieke Pol Zandvoort 20 min.20 sec.
4 km. veteranen, 126 deelnemers: 1. A. Stokman Zandvoort 19 min. 10 sec. 2. F. Kerkman Zandvoort 20.15; 3. S. Gerke
Zandvoort 20.22.
Fot<J . Europress

Strijdlust TZB goed
voor twee punten
Gerard Nijkamp neemt op listige wijze een vrije trap, waardoor Zandvoort '75 op 1-0 zou komen. (Foto:
Europress).

Teams ZHC gelijk
na ongelukkig spel
ZANDVOORT - Zowel de dames als de
heren ZHC-hockey kwamen niet verder
dan een gelijkspel. De dames hadden in
de strijd tegen Rotterdam wat meer
verdiend. Voor de heren blijft de situatie uiterst kritiek. De laatste uitwedstrijd dient gewonnen te worden om aan
degradatie te ontkomen.

Dames

Sportprogramma

Op het kunstgras van Rotterdam legden de Zandvoortse dames een voortreffelijke partij hockey op de mat.
Goed bewegend en combinerend zorgden zij voor aantrekkelijk en snel
hockey, dat vele kansen op doelpunten De strijd tussen de Zandvoortse heren
en Haarlem, was een echt degradatieopleverde.
duel. Geen groots spel, maar wel veel
inzet en keiharde confrontaties. Zand(Advertentie)
voort was iets beter en nam door een
uitstekend doelpunt van Eugène van
Woerkom een 0-1 voorsprong.
Na de pauze een gelijkopgaande strijd
met wisselende kansen. Haarlem kwam
op gelijke hoogte uit een strafpush.
Zandvocrt had direkt een antwoord
klaar en scoorde, maar een zwak optredende scheidsrechter dacht er anders
Wegens grote belangover en keurde het doelpunt af. Een
stelling op de zondag
uitval van Haarlem en de bal werd in
adviseren wij u om ook
het doel gefrommeld, wat 2-1 betekeneens op vrijdag of
de.
zaterdagavond
Met nog tien minuten te gaan gooide
GEZELLIG en GOED
Zandvoort alles op de aanval om de
te komen eten.
achterstand teniet te doen. Vlak voor
Dan is er vast wel een
het eindsignaal leverde het offensief de
tafel voor u!
verdiende gelijkmaker op van Wim
Veenekamp. 2-2.

BOWLEN

f •l
•%

BELANGRIJKE
MEDEDELING!

HALVE
PRIJS!

TWSIONG

(Advertentie)
^X

RONDVLUCHTEN

per^LüCityHopper,

vanaf 4 april
elke zaterdag
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur
T NIEUWE
SPECTACULAIRE

restaurant
De Meerberg
in Hoofddorp
naast de skipiste.
Tel.: 02503 10139

\

f • oOj • per persoon
f.45," kind. tot 12jr.
Reserveringen/ inlichtingen:
tel. 020-495070
of 020-492781

7
'•

CityHopper
rrjendly'all the Jime.

of geen kans kreeg. Voor TZB was het
een zeer belangrijke overwinning nu Het succesvolle team van SC Hong Kong. Staand van links naar rechts:
weer aansluiting is gekregen met ÊHS. Pieter Keur, Richard Kerkman jr., Ed Steffers, Bert Leijenhorst jr.. Frank van
Santen, Bert Leijenhorst sr. coach; zittend van links naar rechts: Ed
Vastenhouw, Marcel Schoorl, Chris Jongbloed, Menno Vissers, Fred
Dames
Boom. Grensrechter Richard Kerkman sr. ontbreekt op de foto.
De TZB-dames blijven het goed doen.
Ook nu een overwinning in Velsen
(Adwrtentie)
tegen VS V 2, 3-6. Met de wind mee
was TZB het gevaarlijkst. Ondanks
heftig verweer van VSVM, kon TZB de
stand uitbouwen naar een 4-0 rust- HILLEGOM - Na een spannende zaal- enigszins terugkomen tot 4-2. Na de
stand. Francis Swaan, 2x, en Nikie voetbalcompetitie is SC Hong Kong er doelwisseling wederom een domineValkesteijn, 2x, zorgden voor de doel- in geslaagd om als hoogste team van de rend Hong Kong dat met goed zaalpuntenproduktie.
VAN MAANDAG T/M VRUDAG l
afdeling Haarlem te eindigen. Achter voetbal de voorsprong uitbreidde naar
TUSSEN 10.OO EN 17.00 UUR: l
Na de doelwisseling probeerde VSV Eurotex greep Hong Kong een tweede een 7-2 overwinning. Marcel Schoorl
om de stand een beter aanzien te plaats in de interregionale klasse, wat was opnieuw uitstekend op dreef en
geven. Dit gelukte in eerste instantie inhoudt dat de Zandvoorters kampioen scoorde 3x. De overige treffers kwaEEN HEEL UUR
niet. Met enige snelle uitvallen voerde van Haarlem zijn geworden. Tevens men op naam van Ed Vastenhouw 2x,
TZB de voorsprong op tot 0-6. Weder- geeft dit het recht om deel te nemen aan Richard Kerkman l, Menno Vissers 1.
om was het de trefzekere Nikie Valkes- de districtskampioenschappcn die in
teijn die het net wist te vinden.
per
Om het heuglijke feit te vieren, bestaat
april worden gespeeld.
TZB nam het toen wat te gemakkelijk
er a.s. vrijdagavond de gelegenheid om
op. In het Zandvoortse doel verrichtte De laatste wedstrijd tegen het onder- het succesvolle team geluk te wensen.
baan
Yvonne Meijer wel goede reddingen, aan staande Blauw Wit leverde geen Men kan daarvoor terecht in restaurant
(voor 6 personen)
maar zij kon niet voorkomen dat VSV enkel probleem op voor Hong Kong. Hong Kong, hoek Haltestraat-Zeeterugkwam tot 3-6. Verder liet TZB het De Zandvoorters waren veel sterker en Straat, vanaf 20.30 uur.
niet komen.
de zege is geen moment in gevaar
geweest. Snel namen de badgasten een Plumbers
GROEPEN
(Advertentie)
4-0 voorsprong om dan even stoom af
(vanaf IO personen)
te blazen. Hierdoor kon Blauw NVÏt De dames Plumbers hebben er in de
hifi
wedstrijd tegen Centrum III geen gras
over laten groeien. Met fris aanvalspel
ZANDVOORT
A.*
zaterdag
en
EENTOPMERK
bestookten zij het doel van de tegenzondag organ/seert de faC Lotus een B
GELUIDSAPPARATUUR
standers. Bij de rust leidden de Zanden C toernooi in de Petlikuanhal te
voortse dames reeds met 3-1. Na de
Zandvoort. Zaterdag woraen voorronDAT TE BETALEN IS
rust een zelfde beeld. Een leuk spelend
den
gespeuld,
terwijl
de
finales
zondag
als enige met
Plumbers drukte Centrum geheel in de
plaatsvinden. Op zondag wordt door
defensie en met fraaie acties en doelBC Duirjstreek tevens, het vorige week
punten. genoot het publiek van aanschoenenhuur f. 1.- per persoon
aangekondigde,' open kampioenschap Eerste klasse HVB /aterdug:
17-28 trekkelijk zaalvoethal. Zonder al te
van Zandvoort gehouden voor het ge- Zandvoort '75
17-24 veel moeite werd de eindstand ten
BOWLING
Halfweg
mengwdubbel.
17-23 slotte 7-2. Doelpunten waren van N.
Kinheim
17-21 Valkesteijn -J. D. Vork 2, B. Koning 1.
SVI1
17-18
KI C
16-17
HILLEGOM
DSC '74
Ingang Parklaan
16-14
Blocnicndaal
QUARTI
17-13
TELEFOON: (025ZO) 1 62 14
J}
ZANDVOORT - Bij de zondag gehou- RCH
15-9
10CKED
den motorraces kwam de autocoureur SVU
16-7
Terrasvogels
D.P.
Joek
Wille
in
de
buurt
van
het
Elektronische
1S-6
Vclscn
vijverhek ten val. Hij liep een kwetsuur
krista.'gestuurde
op aan de linkerpols en moest voor
FM-fijnafstemming.
behandeling naar het Diaconessenhuis Tweede klasse HVB:
15-22 ZANDVOORT - Voor Lions is vrijwel
in Heemstede. In de Gerlachbocht ging Spaarncvogels
16-22
wij
demonstreren
u
dit
graag.
Renova
hel doek gevallen in de eerste divisie.
de coureur J. van Dongen onderuit.
heeft mijn BRIL gevonden?
17-19 Tegen mede degradatie-kandidaat DSS
SVU
Verloren in 2andvoort-N.
16-18 werd een 69-75 nederlaag geleden.
Zijn verwonding aan de linkerarm kon Vogelenzang
Ben erg gedupeerd.
Peeters
16-15 Het begin was niet hoopvol voor Lions.
Teg. bel. ter. te bez.
CHS
in
de
Rode
Kruis-post
worden
belianZandvoort B.V.
16-15 Lions was echter geenszins verontrust
Schalkwijk
deld.
Een
dag
eerder
was
tijdens
de
Hallstraat 56 -Zandvoort
15-14 en nadat het Zandvoortse team was
Treubstraat 17
training in dezelfde bocht F. der Camp Spuarnestad
Tel. 02507-13618
16-14 overgeschakeld van zunc- op een manten val gekomen. Hij brak daarbij zijn Inter Heemskerk
15-13 toman verdediging was het met de
DSC '74
duim en sleutelbeen.
15-10 voorsprong van DSS snel gedaan. Pim
EHS
15-10 Schön heerste weer onder het bord en
TZB
bij de rusl was de stand in het voordeel
HOTEL KEUR
van de Zandvoorters getrokken: 38-37
vraagt
Derde klasse KNVB:
't Pannekoekenhuisje
16-21 In de tweede helft bouwde Lions rustig
Velsen
Zeestraat 38.
kan
telefoon 17616
16-18 voort naar een 57-53 voorsprong en de
HBC
huishoudelijke
VSV
16-18 zege leek voor het grijpen. DSS bleef
hiiln
16-18 echter knokken voor een goed resultaat
Halfweg
• GUIf^
ledere dag geopend
16-18 en langzaam kropen de Haarlemmers
DEM
in opleiding plaatsen
van
00 fnt
16-17 naderbij. In de spannende slotfase hielZandvoortmecuwcn
•Oll 1?
Ifc.UU
1UI
6 ochtenden per week
t/m 17jaar.
16-16 den de gasten de zenuwen beter in
Beverwijk
19.00 uur.
van 8.00-13.00 uur.
16-16 bedwang dan de Zandvoorters. waarKenncmcrs
Sollicitaties zowel schriftelijk als mondeling te
16-16 door DSS alsnog aan de goede kant van
WSV
'30
richten aan de heer Franke, Bedrijfsleider.
Inlichtingen
16-13 de score kwam: 69-75.
DIO
Maandags gesloten.
02507-12023
Tel. 02507 -128 20
16-12 Topscorcs Lions: Pim Schön 16. Zoran
KIC
16-9 Valjavec 14.
TYBB

Voetbal
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Velsen
14.30 uur, sportpark Vondellaan.
Spaarnevogels-TZB 14.30 uur.
Zaterdag: Zandvoort '75-SVB 14.30
uur, sportvelden binnenterrein Circuit.

Helaas gingen de kansen verloren en
zelfs een strafpush werd gemist.
In de tweede helft was het Rotterdam
dat tegen de verhouding in, uit een
strafcorner, een 1-0 voorsprong nam.
Zandvoort was even van slag, en kwam
in moeilijkheden. Deze tegenslag werd
echter snel overwonnen en de dames
trokken ten aanval voor een slotoffensief. Zandvoort forceerde een tweetal
hoekslagen. De eerste, die werd ingeslagen, werd om onduidelijke reden
afgekeurd, maar tegen de tweede was
geen kruid gewassen. Mieke Hamann
scoorde onberispelijk, 1-1.

ZANDVOORT - Het onderaan de Zandvoorters een verdiende voorstaande TZB behaalde jl. zon- sprong. Een voorzet van Ab Bol werd
door Alex Heesemans tegen de lat
dag een verrassende maar dik gekopt,
maar Ron Zwemmer stond
verdiende 2-1 overwinning op klaar om de terugspringende bal in het
het hoog geplaatste SVIJ. De net te deponeren, 2-1. TZB bleef aangehele wedstrijd heeft een pri- dringen maar de kansen werden helaas
benut.
ma knokkend TZB een veld- niet
In een slotoffensief trachtte SVIJ alsmeerderheid gehad maar paal nog
een gelijkspel uit het vuur te
en lat stonden een grotere zege slepen. De TZB-defensie gaf echter
weinig ruimte, zodat SVIJ nauwelijks
in de weg.
Op een door zware regenbuien moeilijk bespeelbaar veld, was het een zeer
gemotiveerd TZB dat, met storm tegen, de aanval zocht. In deze beginfase
kregen de Zandvoorters verscheidene
goede kansen op een openingstreffer,
maar met de afwerking wilde het nog
niet lukken. Schoten of kopballen gingen net over, of de lat stond een treffer
in de weg.
In de 20e minuut moest er een strafschop aan te pas komen om de Boys
aan de leiding te helpen. Een handsbal
in het strafschopgebied betekende penalty, en het was Alex Heesemans die
voor 1-0 zorgde. De vreugde was van
korte duur, want een onoplettendheid
in de TZB-defensie, werd twee minuten later door SVIJ direkt afgestraft,
1-1. De Zandvoorters waren meteen
wakker en zochten wederom de aanval.
Ook nu hadden zij geen greintje geluk.
Ron Zwemmer zag zijn inzet tegen de
lat ketsen.
Na de rust, met de storm in de rug, een
nog feller aanvallend TZB, maar vaak
gingen de ballen te hard. Toch namen

BC Lotus

Ongelukken op circuit

Wie o wie...

HEMA ZANDVOORT

VERKOOPSTERS
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A. J. VAN OER PIGGE
SINDS 1849

GIERSTRAAT 3
BOTERMARKT 26

De Anna s
hoeve
Antiek
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TUNTVERK4

Grote kollektie eiken
en grenen kasten en
nog vele andere
meubelen.
Geopend vrijdag en
zaterdag.
Aalsmeerderweg 755,
Rijsenhout.
_ Tg/. 02977 - 25167.

Jong stel zoekt

ETAGE
met spoed.
Tel. na 17.00 uur:
023 - 28 52 07

AALSMEER

Te koop aangeboden

originele
Solex

Kruisweg 2o
Vrtgdog koopovond
(ook woensdag
d« h«!0 dag open)

Zolang de voorraad strekt

centrum voor herenkonf ektie

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
halte Laan Wolcheren

Donderdag koopavond

Prijs 12S,Tolofoon 02507-16496

Nu de lente in aantocht is bent u prachtig
in de gelegenheid om uw lichaam weer
tot orde te roepen.
Een voortreffelijk hulpmiddel vormen onze voorjaarskruiden, rustgevend en
bloedzuiverend.

Voor onze kleine maar zeer modern ingerichte
drukkerij,waar 2 splinternieuwe offsetmachines staan,zoeken wij voor de bediening
van onze GTO en/of MO Heidelbergers een

zelfstandige
offsetdrukker

3.95

100 gr.,

AFRIKAANS HARDHOUT
voor de open haard
Brandt 2x langer,
nu per zak geen 8,00 maar

«% MM
Ü»UU

BV HAARLEMS HARDHOUT

die gewend is kwaliteits drukwerk te
vervaardigen.
Belangstellenden kunnen telefonisch
inlichtingen inwinnen bij de bedrijfsleiding Q2907-4S66 en na werktijd bij d»
heer Alderden, 02907-6593.

DRUKKERIJ
JOVEMA BV

Wjksweg 339 - Santpoort - Tel 023 - 37 53 81 - 31 «107

JAN KROESE
Makelaar o.g.

Taxatiën
Brederodestraat 116 - Zandvoort.
telefoon 13244.

Mickey's Snacks
Winkefcentrum Noord, vraagt voor hele of
halve dagen vrouwelijke

snackbarhulp
Tel. 02507-16177.

KURK

DOE MÉÉR ZELF

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortomjzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur
gesloten.
Herplaatsing wegens misstelling 5 maart j.I.

Instituut
Ria de Korte

pedicure

EKVAREN PONSTYPISTE
AALSMEER

Hartelijk welkom
Voorjaar in eigen land.

Deze nieuw aan (e trekken medewerkster
jal komen te werken op de centrale
ponskamei m een team van totaal vier
lypisles Momenteel wordt op de ponskamer gebruik gemaakt van IBMapparatuur Hel ligt in de bedoeling om
op Korte lormi|n de huidige machines te
vervangen door zgn. key !o disc apparatuur mét beeldscherm (DATA 100).

Voor deze funktie vragenwi] iemand mei:
• Enige, zo mogelijk ruime ervaring als
ponstypiste
• Bi) voorkeur een opleiding op MAVOniveau.
• Een akkurate instelling.
Voorts zal zi| m het bestaande team
moeten passen. Om hiervan een zo goed
mofleliik beeld te kriigen zullen de
huidige ponstypistes bij de selektie
worden ingeschakeld.
De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens onze
eigen CAO
Mocht U nadere inlichtingen wensen ol
wilt U solliciteren dan kan dit bi| de VBA,
afdeling Personeel en Organisatie
(t a v Drs. P. J. Hulsbos),Postbus 1000.
1430 BA AALSMEER
Telefoon: 02977-34567.

Gepocheerde tongfilet, gevuld met zalm en
afgedekt met witte wijnsaus.
Gebraden varkenshaas met champignons en
knoflook.
Warme camembert of verse fruitsalade.

OPGELET!!!
Wij zijn nu ook dealer van Homecar caravans. Ter
gelegenheid hiervan worden de eerste
10 caravans bouwjaar 1981 tegen speciale
introductieprijzen verkocht met 2 é 3000.- gulden korting.
Ook uw adres voor Chateau caravans en Paradiso
vouwwagens. Tevens verhuur.

BERGMAN CARAVANS
leidsevaart 189, Noordwijkerhout. tel. 02523-2649
Bij hot»! Piet Gij*, ca. 500 m langs het water,

richting Noordwijk.

Accordeon
lessen

f 32.50
'S ZONDAGS PIANO-ENTERTAINMENT
's Woensdag gesloten.

Officiële
Volvo-dealer

door gediplomeerd
leraar (akte B).
J. C. Paap.
Zandvoort.
tol. 02507-147».

flct

H. P. Kooijman
bv

HANDWERK

KASTEN

Zandvoort
Brederodestraat 8
Tel. 02507 • 1 32 42

Wij maken ze voor u.
Zie onze
nieuwe collectie.
Schaghelstraat 27
HAARLEM
Tel. 023 -32 70 19

Ook voor diverse
nyefken niruil-auto 's

Gevraagd voor ons filiaal in Zandvoort:

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?
Verwen uzelf in onze moderne en (comfortabele
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,
Drenthe) aan het water in een prachtige omgeving. Op het park tevens rest., bar, supermarkt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.
Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.-

VRAAG TELEFONISCH PROSPECTUS
EN LESBOOSTER.

Daar een van de ponstypistes onze dienst gaat verlaten, zijn wij op zoek naar een

avocado crèmesoep

Telefoon 02507-15110
In Haarlem hebben wij
iedere vrijdag en zaterdag
BA1KAN VOLKSMUZIEK
(live)
Telefoon 023-322609

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen „
met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt
aangeboden door het huis.

ISpeciale prijf en voor weekend en midweekl.

(opleiding aanbevolen door de N.V.v.V.)

heeft voor u een
SPECIAAL WIMTERMBni
VAN MAANDAG Tfmmjfcg
- goulashsaep stokbrood
- gemixte gnllplaat •
3 soorten vlees (mager)
met verse salade,
saus
en aardappelpuree
- patacinka warm f lensje met
koude roomvulling

Rcserv. 02507-12253, Kerkstraat 15.

Inlichtingen en reserveringen:
Vrije-tijdspark
Ermerzand, Dalerstraat. 7843 PE Erm, tel.
05915-4018.

(opleidingen voor de erkende STIVAS-diploma's)

ZANDVOORT

Een uitstekend restaurant voor uw lunch of
diner. Stel uw menu samen uit onze a la carte
schotels naar uw eigen smaak en budget, of
des ons viergangenmenu.

Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

Dit menu is alleen m Zandvoort
verkrijgbaar.
Reserveringen vanaf 15 00 uur

Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg
gezellige Franse avonden gehouden worden.

(LIDVAKOS)

schoonheidsspecialist(e)
Manicure

DUBROVNIK

f 14,50

Zandvoort is best gezellig!

N. Wilsenstraat 5. 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020-233994

Aanvang nieuwe cursussen in augustus a.s.

Showroom - verkoop
ZIJLSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728

•••••••••••••••••••••••••••••a

Een vertrouwd adres
voor een degelijke opleiding

PARKET

? PORQUE ?
ZANDVOORT

Kerkhoflaan 69,1161 JB Zwanenburg.

HOUTHANDELC. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN

la reine

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

PART-TIME

Bad-Zuid, paviljoen nr. 4

VERKOPER/STER

Telefoon 13431
Biedt u gelegenheid voor

ALL-ROUND

surfplankberging

voor ZATERDAG en ZONDAG van
10.00-17.30 uur.

voor het seizoen 1981.

Zij, die ervaring hebben in de meubelbranche
genieten de voorkeur.
Indien u belangstelling hebt kunt u schrijven
naar:

CaféRestaurant
De Kousenpael

MEUBELKEUR

Halterstraat 25,
Zandvoort,
telefoon 02507-12567

Europaweg 170 - 7300 AC Apeldoorn.
U kunt ook bellen t.a. v. de heer Klein:
056 - 33 36 66, toestel 19,
na 10.00 uur 's morgens.

VRIJDAG 27 maart a.s.:
speciaal gast-optreden

voor verkoop
en service
naar

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

Oranjestraat 2-12, Zandvoort Tel. 02507-2323.

RENAULT

van

ANDRÉ HAZES
met orkest van John Breughel

en
IEDERE ZONDAGMIDDAG
het

Orkest John Breughel

Voor uw openhaard heeft Helex Schouwbouw inspirerende ideeën,
Hefex bouwt schouwen en maakt bovendien zetf
openhaarden. Al* enige in on< land. Dat heeft veel voordelen
voor u. Want doof die unieke combinatie beheersen «rij
vofledig de tecbrmcbe kant van uw gezellig knappende vuur.
Rookgasafvoer. Warmteleer. Druk-en
trekvereffeningstechnieken... Zodat u bf ons mag rekenen
op een openhaard die prachtig ii om naar te kijken en
bovendien behaagtijk kan branden.

De showroom van Helex Schouwbouw
vindt u in het voormalige station van
Bennebroek, Leidsevaart 36.
Open: ma t/m vrij 9-5 uur
zal 0-4 uur
do-avond 7-9 uur.

U zuK bij ons verrassende ideeën zien. Kom maar naar
Vogelenzang. Daar vindt u tientallen schouwen. Origineel.
Eigentijds. Klassiek. Volledig aan te passen aan uw eisen en
wensen.
U hebt zetf ideeën, leg ze voor aan onze ontwerpers.
Samen komen wjj er wel uit

bv/sdtouufoouw
Leidsevaart 36, Vogelenzang, tel. 02502 - 8141' / 7639

Een nostalgische aanblik.
De hoek-openhaard is links open. met
een vuurkort type 102 en een
verzonken aslado.

Het zwevende plateau van portugese
lei wordt omvat door een smeedijzeren lierlijst. In deze driezijdige
openhaard stookt men op een
verzonken rooster. De kap is eveneons van imeedijzer.

Op de uitspringende hoek van een
L-kamer staat deze rechts epen
hoekhaard van 65 cm. Ingebouwd in
een ichouwvan handvormstanen.

RANDSTAD P U B U C A l ILS
Uitgect'stcr van:
• Zandvooris Nieuwsblad
• HeemsteedseCouran!
• Hoolddorps/Venneper Nieuwsblad
• Z w a n e n b u r g / H « i l l \ v e y s e C'ourani
• Badhoeve/Slolense C ' o u r a n i
• Aalsmeersder Courant
• U i t h o o r n s e Courant/Ons Weekblad
• S t r e e k b l a d / D e Ronde Venei

zandvoorts

Hoojdkanioor:
Aalsmeer: Dorp^vruai X Telefoon 02977 • 2 H4 11

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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OPNIEUW AKTIE VAN WONINGZOEKENDEN

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD

Zandvoortse huiseigenaren kregen
'nep-brief over inkwartiering

vraagt

reserve
bezorgers/sters
om in te vallen bi| ziekte
en vakanties.
Min. leeftijd 15 jaar

Aanmeldingen
telefoon 17166
ZANDVOORT - Verschillende Zandvoortse bewoners hebben afgelopen
vrijdag een brief van de Gemeente Zandvoort in de bus gehad met als
onderwerp „inkwartiering". In de brief wordt aan de geadresseerden
meegedeeld dat men binnenkort verplicht zou zijn om mensen zonder
woonruimte in huis te nemen. Uiteraard was het schrijven niet écht van de
gemeente Zandvoort afkomstig, maar wie wel verantwoordelijk is voor het
schrijven is niet bekend. Men vermoedt dat de brief afkomstig is van jonge
Zandvoortse woningzoekenden. Volgens niet bevestigde berichten heeft
ook de werkgroep huisvesting de hand in de aktie gehad.
De brief was gedrukt op bijzonder goed
nagemaakt papier van de gemeente,
reden waarom ook vele ontvangers niet
twijfelden aan de echtheid van het
bericht. In het schrijven waren enkele
telefoonnummers opgenomen waarmee men kon bellen voor nadere infichtingen. Deze nummers waren de privénummcrs van burgemeester Machielsen, wethouder Van der Mije en van
het hoofd van het bureau Ruimtelijke
Ordening, de heer Heemskerk. Alle
drie zijn zij in het afgelopen weekend
talloze keren gebeld door ongeruste
bewoners van de badplaats, die meer
over het „gemeente-besluit" wilden
weten.
Zandvoorts burgemeester was nogal
gepikeerd over de aktie. Niet zo zeer
omdat zijn weekend nogal werd verstoord, maar meer om wat hij noemde
de .onverantwoordelijkheid" van de
brief. In de brief werd het woord
„inkwartiering" gebruikt en volgens
Machielsen heeft dat bij velen associaties met de oorlog opgeroepen.
Enkele van de verontruste huiseigenaren hebben de burgemeester verzocht
om een geluidswagcn door de gemeente te laten rijden om de Zandvoortse
inwoners mede te delen dat het om een
namaak-brief ging. Zandvoorts burgervader wilde daar echter niet aan beginnen omdat dat zijns inziens de paniek
nog meer vergroot zou hebben. Hij is
echter niet van plan om verder niets te

ondernemen. Inmiddels heeft de korpschef van politie en de officier van
justitie een gesprek met Machielsen
gehad, waarin eventuele maatregelen
tegen de aktievoerders besproken zijn.

Ansichten van

Voorlopig echter heeft men nog geen
aanwijzing wie de brief verspreid kan
hebben, maar men wil wel alles doen
om de schuldigen te achterhalen.

op

gemeente zandvoort

Als een goede feuütae ver is

ZANDVOORT - Kon eind februari een waterig zonnetje al menigeen naar het Zandvoortse strand lokken, écht
begonnen was het seizoen nog nauwelijks. Een maand geleden waren het vooral de wandellustigen die de rand
van Nederland kwamen opzoeken maar afgelopen weekend was het weer zodanig dat de fervente zonaanbidders
aan hun trekken konden komen. De één nog een beetje schuchter maar de echte fanatiekelingen brachten het
motto ,,minder aan, beter uit" letterlijk in de praktijk. Terrassen waren druk bezet en ook de strandstoelen
konden weer in stelling worden gebracht. Als het spreekwoord „een goed begin is het halve werk" op statistische
gegevens berust, belooft het komend seizoen veel goeds. (Foto: Europress Nieuw Vennep.)

Premiehtiurf lats op Sterre der Zee
Ge:- 1 p n h e t h o g e .Sii f a l u r g e n t e w o n i n g r o e k o n d e n en d r
»> c o a e l i ] k r i e d * ' n t e r t o c j a l e w o n i n g b o u w , b o o o r d ' l en w i ]

l c n 3 j g t/n
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ri o u d t i n : het o n d e r b r e n g e n var u r q u n
kt.
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D P v e r g o e d i n g voor hcc ..e b rui k t f
de <jOf»df ordt' w i j z e n w i n U op tn-r bc-paa l de m a r t i an de W o o n r u i r a t i ' w e t , a a n g a a n d e d»» n p l d i n g ^ p l i c h L . De
vanaf taaardag 30 maart a. .. ten Raadhi
i I n k w a r t l o r i n g . v a l l e n d ondor d

geschieden,
D, ons t V o l k s h u i s v o s -

Hoogachtend.

De nep-brief op papier van de gemeente Zandvoort, zoals die vorige week
bij ongeveer drieduizend Zandvoortse huiseigenaren in de bus viel.

ZANDVOORT - Op het terrein Sterre der Zee zullen op korte termijn 57
premiehuurflals gebouwd gaan worden. Tydens de raadsvergadering gisterenavond gingen de frakties akkoord met het plan, waarover ruim vijfjaar geharre
ward is. Dat betekent tevens dat de nieuwbouw van het politiebureau over enkele
jaren op de plaats van het huidige bureau gerealiseerd zal moeten worden. Het
terrein Sterre der Zee zal door de gemeente voor en bedrag van ruim zes ton van de
projectontwikkelaar Wilma gekocht worden. De flats die op het terrein gerealiseerd zullen worden zijn bedoeld voor één- en tweepersoons huishoudens en zullen
maandelijks een huur van-ongeveer ƒ500,- moeten gaan opleveren.
Overigens gingen de meeste leden van
de raad met enige moeite akkoord met
het voorstel, maar de overweging dat
door nóg langer uitstel de prijs alleen
maar hoger zou worden en gezien de
schrijnende woningnood onder jongercn van Zandvoort gaf voor de verschillende frakties de doorslag,
Het plan zoals dat er nu ligt behelst de
bouw van negenenveertig tweekamerwoningen en 8 eenkamerwoningen.
Liever hadden de leden van de raad de
flats op de plaats van het huidige
politiebureau gebouwd gezien, en het

OPENING VAN HET STRANDSEIZOEN

Programma Zandvoort Festival klaar
ZANDVOORT - Na enkele weken van
intensief werken hebben de organisatorcn van het „Zandvoort Festival" het
programma vastgesteld dat in de week
van 20 april/5 mei in het dorp zal
worden gegeven in een grote tent die dit
jaar nog geplaatst kan worden op het
terrein ,,Sterre der Zee".

EN TOEN WAS HET

Nieuwbouw politiebureau op huidige plaats

Stekkie weer open
ZANDVOORT - Met ingang van
zaterdag 28 maart is het Stekkie
weer open. De jeugdsoos, die voorheen op de vrijdagavond in Zandvoort draaide, is na een tijdelijke
stop op de zaterdagavonden van
20.00 tot 01.00 uur geopend.

HAARLEM - Op zondag 5 april a.s.
van 13.00-17.00 uur houdt de afd.
Kennemerland van ,,De Verzamelaar"
een ruilbeurs van oude ansichten (veel
van oud-Zandvoort), munten, postzegels enz. in Schalkercrf, Bernadottelaan 201, Haarlem-Meerwijk.

Senitza. toegangsprijs voor deze avond werking van Krijn Torringa en Klaas
ƒ 7,50 p.p.
Vaak, toegangsprijs ƒ 7,50.
Zondag 3 mei staat in het teken van de Op 4 mei hebben de organisatoren
muziek.
uiteraard geen programma gepland in
Niet minder dan zevenenvijftig muziek- verband met de nationale dodenherkorpsen uit Noord- en Zuid-Holland en denking.
Utrecht worden dan in Zandvoort ver- Op 5 mei tenslotte zal er een „Zandwacht. De heer L. Bonkerk waar de voortavond" worden gehouden. Oorkorpsen zich konden aanmelden, moet spronkelijk was men van plan een
nu al weken lang belangstellenden af- kinderprogramma te geven met een
wijzen. omdat het dorp op zondag 3 bevrijdingsbal 's avonds, doch helaas
mei meer dan vol zal zijn. „Om 12.00 was hiervoor geen subsidie te krijgen.
uur presenteren de korpsen zich aan Nu heeft men een „Zandvoortavond"
het college en daarna wordt op de met medewerking van ,,De Wurft", de
Grote Krocht en Prinsesseweg het con- Zandvoortse Operette Vereniging, het
cours gehouden. Gelukkig hebben veel Zandvoorts kinderkoor en de Zandbedrijven een steentje bijgedragen, zo- voortsc kinderoperette.
dat wij flink in de prijzen zitten. Dit wordt dan afgewisseld met muziek
Jammer dat er bij de gemeente geen van de „Egerlander Kapelle". Ook
geld was voor een Zandvoort prijs, deze avond kent een toegangsprijs van
maar wél wordt er bjvoorbecld een ƒ 7,50 p.p.
„persprijs" uitgereikt", aldus de heer ,,\Vij hebben moeten afzien van een
Bonkerk, die al die muziek wel ziet aanvullend programma tot en met 9
zitten.
mei. maar wij hopen toch dat dit
"s Avonds wordt er dan nog een disco- programma, waarbij wij toch. dachten
show gehouden in de tent met mede- wij aan alle bevolkinsgroepen hebben

gedacht, de nodige belangstelling zal
trekken. Er zijn zo'n zeshonderd zitplaatsen in de tent, terwijl er twee
buffetten komen. Men kan dus een
pilsje drinken en een hapje eten. Ook
bestaat de mogelijkheid om een zogenaamd „passepartout" te kopen. Dat
kost slechts ƒ 22,50 p.p. en dan heb je
toegang tot alle evenementen. Voor
ƒ 22.50 ben je de hele week onder de
pannen, een prijs die toch zeer redelijk
is", aldus de heer Oonk.
Het hele Zandvoort Festival is voortgekomen uit drie organisaties, te weten
het Comité Viering Nationale Feestdagen. de Evenementencommissie van de
VVV en de Federatie Handelbvereniging Hanze, terwijl ook de Stichting
Jazz behind the Beach haar medewerking heeft toegezegd. Uiteraard wordt
er propaganda gemaakt door de VVV
en als het lukt wordt dit een jaarlijks
programma waarmee Zandvoort wil
laten weten, dat weer ot geen weer. de
badplaats klaar staat om het strandseizoen te openen.

Het programma dat ontstaan is door
samenwerking van de Federatie Handelsvereniging Hanze, de evenementencommissie van de VVV en het
Comité Viering Nationale Feestdagen
biedt een attraktief programma ..Gewoon voor elck wat wils", aldus de heer
J.H. Oonk die zegt dat deze feestweek
ook gezien moet worden uls de opening
van het strandsci/cocn en wellicht de
start kan vormen van een traditie.
..Het moet toch mogelijk zijn dat
Zandvoort ieder jaar op deze wijze het
strandseizoen gaat openen. Wij zien de
toekomst met vertrouwen tegemoet en
hoewel sommige veigunningen nog
moeten komen, geloven wij dat alle
geplande evenementen doorgang zullen vinden."
Op 30 april. Koninginnedag, is er in de
tent 's avonds een discoshow van Fireball met optreden van een popgroep,
toegang gratis.
l Mei: een jazz-festival, waarvoor de
Stichting Jazz behind the Beuch gezorgd heeft dat er een aantal beroemde
jazzmusici naar Zandvoort komen.
Jazzmusici die in de gemeente zeer
geliefd zijn sinds de jazzfestivals. Zo
komen Jaap Dekker met zijn boogiuset. Beryl Brydon en de Revival Jazzband die avond in de tent, toegangsprijs ƒ 7,50 p.p.
Zaterdag 2 mei belooft een grootse dag
te worden. Niet alleen zal er door de
winkeliers van de Grote Krocht. Haltestraat en Kerkstraat een braderie gehouden worden, maar 's middags is er
in de tent een kinderprogramma met
optreden van clowns en Les Diaboliques, toegangsprijs ƒ 2- p.p. Diezelfde avond een programma voor volwassenen met medewerking van Nico
Haak en Bonnv St Clair. dansorkcst en Eén van de vele muziekkorpsen die op 3 mei in Zandvoort worden verwacht, hier de metro uit Scheveningen.

nieuw politiebureau op Sterre der Zee,
maar dat betekent dat men nog langer
zou moeten wachten voor er gebouwd
zou kunnen worden. De minister heeft
namelijk geen toestemming gegeven
om al direct met de bouw van het
politiebureau te beginnen. Dit kan pas
over een jaar of vier en dan zou voor
die tijd niet gebouwd kunnen worden.
Dat vond de raad te gortig worden en
besloot van lieverlee dan maar om op
Sterre der Zee te gaan bouwen.
De bouwprijs voor de flats is berekend
op ƒ 321,- per vierkante meter. Raads-

A.H. Merts wordt
gemeentesecretaris

lid van Erp vond dat veel te hoog. ,,De
landelijke prijs is ƒ 251,- en voor de
Noron-locatie komt men zelfs op
ƒ 240,- gulden uit", zo betoogde hij.
WD-er Aukema had moeite met het
aanzien van de flats. Hij noemde het
konijnenhokken die bij de entree van
Zandvoort zouden misstaan. De woningnood wilde hij niet ontkennen
maar het visitekaa.tje van Zandvoort
wilde hij daar niet aan opofferen.
Overigens was Aukema een van de
weinigen die geen moeite met de prijs
had. „Nederlanders willen altijd een
veel te klein gedeelte van het inkomen
voor wonen bestemmen", zo zei hij.
Desalniettemin ging de raad uiteindelijk
akkoord met het voorstel van b & w. Nu
kunnen alle instanties rond de tafel gaan
zitten om de plannen verder uit te
werken. De verwachting is dat de flats
niet vóór 1985 opgeleverd zullen worden.

CoIIectanten voor
Hartweek gevraagd

ZANDVOORT - De heer A.H.
Merts, hoofd bestuurszaken van de
afdeling Algemene Zaken in de gemeente Hoorn, is gisteravond met
algemene stemmen gekozen tot de
nieuwe gemeentesecretaris voor
Zandvoort.
De heer Merts werd door de Zandvoortse benoemingscommissie als
eerste kandidaat voor de functie
voorgedragen, tweede kandidaat
was de heer J.L. Rijstcnbil, hoofd
Algemene Zaken in Baarn.
In totaal hebben 19 sollicitanten
gereageerd op de oproep ^ van de
gemeente Zandvoorf, waarvan er 9
zijn uitgenodigd voor een gesprek.
Uiteindelijk bleven de heer Merts en
de heer Rijscnbil over, waarvan de
raad gisteravond eerstgenoemde niet
algemene stemmen koos.

Langs de Vloedlijn

ZANDVOORT - In de weck van 6 tot en
met 12 april wordt weer de jaarlijkse
hartweck gehouden. In heel Nederland
zal dan weer worden gecollecteerd voor
uitbreiding van de bart-rcvalidatie-capaciteit.
Voor de collecte in Zandvoort zoekt
de Nederlandse Hartstichting vrijwilligers die gedurende de hartweek op pad
willen met de collectebus. Zij kunnen
zich aanmelden bij mevrouw Th.
Por.sch-Luykx. Keesomstraat 20 te
Zandvoort, tel. 02507-15456

Nieuw Noord mag
Wijkagent houden
ZANDVOORT - Voorlopig is Nieuw
Noord nog verzekerd van een eigen
wijkagent. Door bezuinigingsmaatregelen en gebrek aan personeel zag
de Zandvoortse politie zich enige
weken geleden gedwongen om de
wijkagent van Nieuw Noord elders
in te zetten. Hier kwamen echter
vanuit vele reacties op van teleurgestelde wijkbewoners, dat men zich
nog1 eens nader op de maatregel heeft
bezien. Dit heeft er toe geleid dat de
wijkagent van Nieuw Noord, de heer
Van Schagen, zijn dienst in Nieuw
Noord kan voortzetten. De Zandvoortse politie heeft daadwerkelijke
versterking gekregen van twee jonge
agenten en bovendien van een meer
ervaren agent uit Amsterdam. Vandaar dat het ,,instituut" wijkagent
in Noord voorlopig nog niet hoeft
worden opgeheven.

Voorjaarswandeftochf
ZANDVOORT - Speeltuin D.V.S. organiseert op zaterdag 4 en zondag 5
april a.s. haar jaarlijkse voorjaarswandeltocht. Er kunnen vijf afstanden worden afgelecd, te weten: 5, 10, 15, 25 of
40 km.
Startlokaal: clubgebouw D.V.S., Vondelweg 122A, Haarlem, te bereiken
met buslijn 5. vanaf station N.S., richting Haarleni-nrd.
Starttijden: beide dagen voor de -40 km
van 9.00-10.00 uur; 25 km van 9.0011.00 uur en overige afstanden van
10.00-13.00 uur.
Als herinnering wordt een fraaie, speciaal ontworpen medaille beschikbaar
gesteld. Inlichtingen: tel. 023-372393 of
370595.

De gelden die worden opgehaald
tijdens de landelijke collecte zullen
voor een belangrijk deel worden geb r u i k t voor hulp aan patiënten bij hun
terugkeei m de maatschappij na een
hiirtmt.irct. üp dit moment kunnen er
slechts 2500 patiënten worden geholpen. terwijl er jaarlijks ongeveer 6000
patiënten voor hart-revalidatie m aanmerking komen. Met uw h u l p kunnen
in de toekomst meer patiënten de
nazoig krijgen die nodig is voor een
terugkeer in de maatschappij.

Wanneer ge blif aan tafel zit, met 'n
pot van g/M of tin
drink duur dan niet teveel uu man.
schenk niet te dikwijls in.
Gtiido Gezelle
(1830-1899)
• •••••• •••••••• H MR) O O B

Ruwa
jachtiakken

alle bekende merken o.a

i

deoorette=
KEUR en ZOON •
Raadhuisstr. 92 - Heemstede*

Tel. 023 -28 61 82

bont en lamsvacht
(ook grote maten)

•

•
•••••••••••••••••••nu

n AI i.\

see

MORRIS
befoneyoubuy
donderdag Koopavond

Haarlem: Bartefjorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsptein) / te). (020) 22 35 96

PAGINA 2

DONDERDAG 2 APRIL 1981

RANDSTAD PUBLICATIES 5

Klaas Paap
en

Kr ij n t je v. d. Plas

't Pannekoekenhuisje
Zeestraat 38,
telefoon 17617
ledere dag
geopend van

EL TROPICAL

12.00 tot
19.00 uur

Zeestraat 29, telefoon 02507-12781

waren op l april 55 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd.
Jullie vriend
l. v. d. here

SPAANS RESTAURANT

Maandags
gesloten

Typisch Spaanse
gerechten tegen betaalbare
prijzen!

KinderopereUe vereniging

Jong Zandvoort
Uitvoering op zaterdag 4 april 1981.
Aanvang 20.00 uur in geb. De Krocht
van de kinderoperette

Kaarten verkrijgbaar a f 5,bij A. J. v. d. Moolenstraat4Q,
telefoon 14620 of 's avonds aan de zaal.

Pasen in zicht
PAASEIEREN bij La Bonbonniére
wit, puur en melk
gevuld naar keuze
vanaf plm. f. 12,-

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

Gespecialiseerd in

Ben. ook voor ver7orgings/bejaardentehuizen. Beh. opafspraak. Praktijk in
Souwes Palace.

La Bonbonniére
haltestraat 39a
zandvoort
Tel. 15584
mevrouw C. Landmeier

Telefoon
02507-13871

Behandeling aan huis
Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

KLANT IS KONING BIJ

GMAAS B.V

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51

1981 MODELFIETS
van

PETER VERSTEEGE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

FOTO BAKELS

• ouderwets goed
• voor alle voorkomende
schilder-, wit-, vloer-,
wandbekleding-, sierpleisterwerkzaamheden en constructiewerk.
9 vrijblijvende adviezen en prijsopgave.
BEL: 02505-5 70

Dag en nacht bereikbaar

opeen

liefst tijdig bestellen, dus altijd vers

Rioja wijnen.
Woensdag gesloten

STAP HET VOORJAAR IN

PASFOTO'S

TEVENS RIJWIELVERHUUR

7.50

klaar in 2 minuten, 4 stuks

Keuze uit meer dan 200 modellen.
Een prachtige Peugeot racefiets v.a. ... 459,Een echte opoef iets v.a
....398,Een echte Kopra fiets v.a
345,Een echte Gazelle * Sparta * Raleigh
BSA
Een echte crossfiets al v.a
315,Een echte race- of trimf iets van
Gazelle * Raleigh * Peugeot * Nisiki
KogaMiyata * Alan * Gios.

*
*
*
*

Grote sortering racef ietskleding.
Grote sortering crossf ietskleding.
Grote sortering regenkleding.
Protokost sportvoeding.

-POSTER
30 x 40 (van eigen negatief)

b.g.g.: 023-25 41 99 — 023-24 72 21

LOTTERSTRAAT l rood, HAARLEM

tot 18 april slechts

AKERDIJK 27. LIJNDEN

Daarna.

10.95
19.95

PETER

VERSTEEGE
Haltestraat 18 - Zandvoort - Tel. 1 44 99

•
•
•
•
•

Groetrteptanten met Muit
Groente-en Uoemzaden
Zsagrond
JHfypots
Bestrijdngs-m

Kwekerij P. van Kleeft

Vrijdag :i april 1W1

Henny en Piet Drommel

Van Stolbergweg 1A. Zandvoort,
telefoon 17093

het iVjarig In-staan van hun /.aak aan de Ki-rkM.r:iat 'lô.

Kerkstraat 29, telefoon 02507-12513

V

Met spoed te koop aangeboden in Zandvoort:
Drogisten/

GROOT BOVENHUIS

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

met uitgebouwde zolder.
Binnenkort leeg te aanvaarden.
Vraagprijs f 150.000,- k.k.
Inlichtingen:
H. G. Kaysers, Dr. C. A. Gerkestraat,
Zandvoort.

Een nieuw gezicht...
Tt'\vn> (iiK-nt-ii /ij <ip (lu/x- «l UK hun i'Xi-lu.sicvi- i lurm'.smixlczaak.
ixir de ivivpüi' Urm.'Irtft'nhi'Hl van de/i' ln-ide l'w.sti'lijkhi'dfn.
wi'lki- lussi-n 17.()()en 1!ÜX) uur Ki-houdt-n won 11,
u hierhij

HORLOGERIE C. WAANING

BELASTINGCONSULENT f ACCOUNTANT

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

Brederodestraat 61 - Zandvoort

,

zijn deze week weer aangepast aan de zomertijd
en die blijven ze aangeven tot het komende najaar.
Altijd nauwkeurig en precies.
U kunt er weer vast op rekenen,
want WAANING zorgt ervoor, dat U steeds bij de tijd
blijf 11
Komt u eens kijken in onze showroom? 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

met kleine opslagruimte
TE HUUR GEVRAAGD
m Zandvoort. Mogelijk met woning.
Tel. 02507 - 1 27 89

Dat is leuk geven
zo'n mooipaasei
van
BAKKERIJ

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1. Zandvoort
telefoon 16580

is weer open met een
nieuwe kollektie en
in een nieuwe sfeer.

R. v.d. WERF
Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

VAN LENT
OPEL
ZANDVOORT

OCCASIONS

N.R.C. HANDELSBLAD

BEZORG(ST)ERS
Leeftijd 15 jaar en ouder.
Aanmelden: Vondellaan 27, telefoon 17515

EERST LEKKER ETEN.

snackbar

HONG-KONG

02507-16227

Telefoon

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

Met. blauw, 28.000 km

INDISCHE RIJSTTAFEL

Opel Rflanta 19 S de Luxe

+ glas wijn;

automaat, met. groen

koffie toe.

Vauxhall Viva

f 15
r
iuf-

metal. grijs

Verkoop en service
Kam. Onnesstraat 15
Telefoon 02507-15346
Dagelijks geopend van
8.00-17.30 uur
Ook zaterdags geopend
van 10.00-16.00 uur

timtcslraat 65 - Zandvoorl
Tel. 02507 - l 20 60
P.S. De specialist in
al uw bloem werken.
Let op! Uw kassabon heeft waarde.

"

M» • • • ^ » *^

•»

Wl

BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tal. 17367

VAN LENT OPEL
ZANDVOORT
SUPER VOORDEEL.
Kom langs en grijp uw kans!!!

VAN LENT OPEL
ZANDVOORT

Kam. Onnesstraat 15 - Zandvoort-Noord -Tel. 02507-1 53 46
Ook zaterdags geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

»

\ *jif - • *

'i.V •. lï/f - V.' 'x.-

.£}>

-

«I

TE KOOP
wegens ziekte

Chinees Indisch Restaurant

Opel Kadeft Coupé de Luxe

Van Lent Opel Zandvoort noord

b

GEEFT TIJDELIJK OP ALLE NIEUWE
AUTOMOBIELEN IN VOORRAAD EEN

J. BLUYS

•

na 15.00 uur

1975

TEKEN EN
KUNST
SCHILDERS MATERIAAL

Op l april is het winkeltje van
A|[isje;Nf 0|ena[r .weer geopend .

Opel Kadeff 12 N

1978

Hulsmanstraat 14

Een leuke verrassing
maken...
...dan me t puur
natuur!

Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,
Histor-verf
klompen, schoonmaakartikelen
etc. etc.
Telefoon 12425.

4-drs., Engels rood, 18.000 km

3-drs.,geel, 19.000 km

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

BLOEMENHLIS

ÖpelAscona19N

Renault 5 TL

S.v.p. géén
goederen
afgeven bij
A. Paap

Aanmelden:
Kostverlorenstraat 105, Zandvoort,
telefoon 02507-13087

4rV|

Uw adres voor

Keesman

4-drs., met. blauw, Vialle Ipg, 50.000 km

Caravan, met. blauw, 40.000 km

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
T-AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

elast. kousen, panties, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisterij

PART-TIME
ADM. KRACHT

Ai

Tel. 1 26 56

Tel. 02507-16012.

vraaat

OpelAsconalSN

OpelKadett12N

tot f 400.-inci.

Komt u gauw kijken?

1980

2-drs., Jamaica geel, 24.00 km
1979

J. W. VAN PUTTEN

Meisje zoekt

De horloges, klokken en wekkers van

Wij zoeken voor ons kantoor

q,;kun| yan^lZ^Op-lé^pO uur terecht voor
"••-; ëxelüsiieveniode. Maandags gesloten .

; Hoek Gasthuispleiri/Kruisstraat,
'.' ' ;£ teJefooii 13004

Intelligent spanea
DeMeesrente-

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in
DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 6123

De wereldberoemde

Gerovital H 3
gezichtsbehandeling
nu compleet

all-in
AFHALEN:

Babi pangang
speciaal
(mager varkensvlees met taugé
in pikante saus)

f 10,-

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. v. d. Bos
BilderdijkstraatS.
telefoon 13796

met het sapropelistische moddermasker uit
Roemenië

f45,huid en haar passage 20 (t.o. Zeestraat)
Tel. 16309.

Hoge vrije opname:
lot l'3.000.-p.m.
I n december:
l'6.000.-.

Geld nodig
voor onroerend goed:
zonder opzegtermijn
ol upnumekoblen.

Méér geld opnemen:
opzegtermijn
24 maanden Ot'
2"o opname kosten.

Wij durven
elke vergelijking aan.
MH

BANKMEES & HOPE NV
Hoge rente, in april 1981

Haarlem. Houtoluin g; (023) 31 59 50.
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Zandvoortmeeuwen slaat hard
toe in eerste vijf minuten

Audi
CQ3D
Burg. v. Alphenstraat 102,
ZandvoDit. tel. 02507-14565.

de koppositie geheel niet waar. Naar- hoekschoppen daalden neer op het
mate het bij de gasten niet lukte, doel van Velsen, maar doelpunten legingen zij over op grover spel en ook de verde het niet op. Ook een vrije trap
scheidsrechter moest menige opmer- van Aaldert Stobbelaar en één van
king aan zijn adres aanhoren. Zand- Pieter Keur verdwenen naast het doel.
voortmeeuwen liet zich echter niet De overwinning was volkomen verintimideren en al was het spelpeil •diend en de Zandvoorters zijn door dit
minder dan in de eerste helft, geen resultaat nog volop in de race. Met nog ZANDVOORT - Tijdens de zwemmoment is de zege in gevaar geweest. vijf wedstrijden te gaan, waarvan vier wedstrijden van het distrikt noordwest
Veel leverde het echter niet op. Velsen In de slotfase waren er zelfs nog enige in Zandvoort, wordt op een sterke van de Koninklijke Bond tot het Redmaakte, met de zwakke aanvalsopzet. kansjes voor de Meeuwen. Diverse eindsprint gerekend.
den van drenkelingen boekte de ploeg
van de Zandvoortse reddingsbrigade
BÏiksemstart
t.w. de meisjes Monique Paap, Gabrielle Bos, Martine Paap, Sylvia Mors,
Het met twee spitsen opererende
Adreke de Lange én Linda Paap en de
Zandvoortmeeuwen verraste Velsen in
heren Jan Lamain, Ronald en Richard
de beginperiode volkomen. In deze
Vos, Eric en Michel de Roodc. Jaxon
fase zat het de Zandvoorters erg mee.
Deelman, Henk van der Mijde. Ron en
Rjeeds na een minuut was het raak. De
Michael van Soolingen goede rcsultaeerste vrije trap op het middenveld,
ten. De ploeg werd geeoachd door de
werd door Kees Bruin hoog voor het
dames M. van Soohngen en Chr. Smit.
doel geplaatst, waar Pieter Keur geheel
vrij stond om in te koppen 1-0. Nog
De wedstrijden werden gehouden in
nauwelijks hersteld van deze snelle
het zwembad de Hoogeberg te Umuiachterstand, moest Velsen doelman
den.
Stuy even later wederom de gang naar
25 meter Enkelvoudige Rugslag gehét net maken. Een fraaie dieptepass
kleed. Junioren jongens.
van Marcel Schoorl werd even fraai en
3e Prijs voor Ronaid Vos in de tijd van
keihard, door de opkomende midden0.32.6.
velder Ed Vastenhouw. achter Stuy
geknald. 2-0.
25 meier Enkelvoudige Rugslag geVelsen trachtte zich enigszins te herkleed. Meisjes.
stellen doch van een geweldig tegenofIe Prijs Gabriele Bos, 0.32.9.
fënsief was geen sprake. De gasten
Ie Prijs, Michel de Roode, 0.35.8.
waren wel meer aan de bal maar de
uitvallen van de Meeuwen waren veel
150 meter Schoolslag gekleed, jongens.
gevaarlijker. Pieter Keur brak twee2e Prijs Eric de Roode, 0.59.8.
maal door, maar zag eerst zijn voorzet
voorlangs gaan en even later onderging
50 meter Schoolslag gekleed, asptranzjjn schot hetzelfde lot. De fraaiste
ten.
mogelijkheid kreeg Frans Makkau. Hij
Meisjes. Sylvia Mors, 1.02.8: jongens,
speelde zich keurig vrij, maar zijn schot
Michael van Soolingen. 1.10.2.
verdween ver naast. Wat Velsen ook
probeerde om de achterstand een beter
4x 50 Meter Hinderniszwemmen met
aanzien te geven, verder dan enige
zwemvliezen.
hoekschoppen die door de Zandvoort2e Prijs. redd. Zandvoort dames,
s$ defensie werden afgeslagen, kwam
2,17.9; 2e prijs redd. Zandvoort heren.
het niet.
1.58.3.
ISla de pauze was de eerse kans voor Aaldert Stobbelaar in aktie voor Zandvoortmeeuwen. Hij zag twee van zijn schoten aan de verkeerde kant van de
Zandvoortmeeuwen, doch Aaldert paal belanden. Desondanks werd koploper Velsen met 2-0 teruggewezen.
4x 25 Meter Hinderniszwernmen met
Stobbelaar schoot net naast. Velsen
zwemvliezen.
nam hierna volledig het initiatief. De
Jongens 2e prijs, redd. Zandvoort,
aanvallen waren echter te doorzichtig
1.01.8
om enig gevaar te stichten.
D,e Zandvoortse backs Chris Jongbloed
4x 25 Meter Wisselslagestafette gekleed
én Bert Leijenhorst hielden de snelle
3e Prijs, jongens, redd. Zandvoort.
buitenspelers van Velsen goed in be1.42.8.
dwang, terwijl voorstopper Wim van
Staveren de spits volledig uitschakelde.
Popduiken voor ploegen.
De hoekschoppen en vrije trappen
3e Prijs voor redd. Zandvoort, 0.54.9.
werden vervolgens een prooi van de
gbed keepende Ed Steffers.
Aan deze wedstrijden namen negen
ZANDVOORT - In de hoofdklasse zaal- Piet Stokman.
vijf minuten rondde Buchel een knappe brigades deel.
voetbal, waren wederom ruime nederlaaanval met Hanno Lansdorp doeltrefgen weggelegd voor het reeds gedegrafend af, 1-0. Kroeze trachtte het tij te
Rinko
deerde Nihot en Rinko. In de eerste
keren, maar vond een gesloten ZandZANDVOORT - Zondag 29 maart jl. klasse deed Medina Carpets het veel Tegen kloploper De Ezel heeft Rinko voortse defensie op zijn weg. Uit een
Werd door Badminton Club Duinstreek beter. Het versloeg in een aantrekkelijk goed partij gegeven, doch de Heems- snelle uitval wist Hanno Lansdorp verih de sporthal Pellikaan gestreden om duel Kroeze met 4-1.
kerkers waren te goed voor het Zand- rassend 2-0 op het scorebord te brenhfet
rekreatie-kampioenschap
gevoortse team. Door het aanvallende gen.
mengd-dubbel van Zandvoort. In zeer
spel van beide teams, was de wedstrijd
korte tijd hadden zich 17 koppels aan- Nihot
het aanzien volkomen waard. In de
gemeld en na ca. 60 partijen (in poule- Ondanks dat er voor Nihot niets meer beginfase nam De Ezel vrij vlot een 3-0 Na de rust nam Medina het wat te
systeem) konden de winnaars bekend te winnen ofte verliezen was. boden de voorsprong, die tot aan de rust onge- gemakkelijk op en Kroeze profiteerde
daar handig van door tegen te scoren,
worden gemaakt. Deze waren:
Zandvoorters vooral in de beginfase wijzigd bleef.
Wakker geschud, namen de Zand- ZANDVOORT - Evenals vorige week
L Ellis de Wilde /Ed valkenburg.
goed tegenstand. Het nam dan ook Na de doelwisseling vergrootte De Ezel 2-1.
voorters de draad weer op en met behaalde TZB een verdienstelijk resul2?. Wil Heynen/Ab Valkenburg.
door Gerard Nijkamp een 1-0 voor- de voorsprong tot 6-0, waarna Rinko goede
combinaties werd Kroeze m de laat. Tegen lijstaanvoerder Spaarnevojf Resi Kraayenoord / Loek van de sprong maar kon toch niet verhinderen eindelijk wat terug kon doen. Gerard
gedrongen. Medina was veel gels bereikten de Zandvoorters een 1-1
Voort.
dat North End de achterstand snel te Koper en Frits Keur verkleinden de defensie
4. Nora Plevier/^Abe van de Ban. _ niet deed: 2-1. Door Rob Gansner achterstand, maar het laatste woord beter dan Kroeze en doelpunten kón- gelijkspel. Doordat EHS verrassend zeDe uitslagen van het door badminton- werd het nog 2-2, maar een tempover- was voor De Ezel, dat de eindstand op den niet uitblijven. Met twee schitte- gevierde is TZB wederom alleen op de
rende doelpunten bracht Rob Buchel onderste plaats beland, maar gezien het
club LOTUS georganiseerde B- en hoging van North End deed Nihot 7-2 bepaalde.
uiteindelijk 4-1 op het bord.
C-toernooi zijn als volgt:
vertoonde spel van de laatste weken
wankelen.
DEC.:
moet degradatie voorkomen kunnen
De Haarlemmers liepen gemakkelijk Medina Carpets
1. Francien Ojevaar (Lotus); 2. D. weg tot 5-2, waarna Raymond Keuning
Met een slotottensief probeerde Kroe- worden.
Couwenberg (Flight).
weer enige hoop bij Nihot terug bracht, In het belangrijke degradatieduel van ze om aan een nederlaag te ontkomen,
HEC.:
5-3. In de tweede periode kon Nihot Medina Carpets tegen Kroeze toonden maar de Medina-defensie gaf geen Ondanks het grote verschil op de rang1. J. Missaar (Castricum); 2. Richard niet meer gevaarlijk worden. North de Zandvoorters veel inzet. Deze inzet krimp en twee belangrijke punten wa- lijst is TZB geen moment de mindere
Wetzel (Lotus).
End bouwde met snelle aanvallen aan werd dan ook beloond met een 4-1 ren binnen. Door dit resultaat krijgt geweest van Spaarnevogels. Direct
DDC:
een ruime overwinning van 9-4. Het overwinning. In dit treffen was vooral Medina wat meer lucht in de strijd trokken de Boys ten aanval waardoor
1. Ank v. d. Mije/ Francien Ojevaar vierde Zandvoortse doelpunt was van Rob Buchel prima op dreef. Reeds na tegen degradatie
ook enige kansjes ontstonden. Helaas
(Lotus); 2. Karin Beekhuizen / Alice
wilde het met de afwerking met lukken.
Frank (Lotus).
Spaarnevogels wa,s volkomen verrast
(Advertentie)
HDC.:
door het felle spel van TZB en 211
h' Jan en Jaap Enderman (Lotus); 2.
Jan Wijker/R. v. d. Meyde (Lotus). ZANDVOORT - Het betaamde biljartDe vorige wisselbeker bleek onvmdGDC.:
toernooi ..Tien over rood", dat in de baar, maar Sporting Club Zandvoort
1. Ank v. d. Mije /Jan Enderman (Lo- begin zeventiger jaren volle zalen in
spontaan een nieuwe bokaal
tus); 2. Alice Frank /Richard Wetzel Hotel Keur trok, wordt in ere hersteld. stelde
beschikbaar, die de ..Leo Duivenvoor(Lotus).
Het evenement was een van de vele de-Wisselbeker'" zal heien. Verder zi|n
DEB.:
Zaterdag: Zandvoort '75 - Haltwei:
ideeën van de in 1979 overleden Lat er nog vele andere prijzen beschikbaar.
Wegens grote belang1. A. Jak (Dumwijck). 2. G. Bien Duivenvoorde, die er samen met de
14.30 uur. Sportvelden binncncircuit.
Gezien de grote belangstelling in het
steljing op de zondag
(Waterland).
Zondae: Spaarnestad - TZB 14 30 u u r .
leiding van Sporting Club Zandvoort verleden, is besloten er ook nu een
adviseren wij u om ook
HEB.:
I. Heemskerk 2 - TZB-dames 14 30
een spectaculair gebeuren van maakte. tweedaags evenement van te maken.
eens op vrijdag of
1. A. Wolff (Haarlem). 2. W. Prasetya
uur
Zowel op 11 als op 12 april kunnen
zaterdagavond
(ASVU).
GEZELLIG en GOED
De nieuwe sociëteit Club Perroquet" biljarters en biljartliefhebbers vanaf
.
Donderdag' Pressotoon-Rinko 21.30
te komen eten.
gaat het toernooi op zaterdag 11 en 12.00 uur terecht in Club Perroquet
l *.T. Oeschger/L. Han (Airsport). 2. zondag 12 april nu opnieuw organise- (benedenzaal
uur.
Dr. Prinsenhal Heemskerk
Dan
is
er
vast
wel
een
Hotel Keur).
Alice Frank /Gerda Koornstra (Lo- ren in haar zaal m Hotel Keur.
Nihot - De Zon 20.00 uur. Sporthal
tafel voor u!
tus).
Hillegom.
Het principe van het spel is simpel: wie
Maandag: Medina C'arpets - \Villio
HDB.:
in de korste tijd tien punten over rood
1. J. Leen/Matitawaer (Slotermee- scoort, is winnaar. Het inschrijfgeld
21.30 uur. Sporthal Pellikaan ZanJr/.Airsport), 2. Jacob de Vries/ R. bedraagt ƒ 2.50 per beurt. Als het
voort.
Broekhuizen (Lotus /HHW).
Parade Boys - TZB 20.00 uur. Sporthal
aantal deelnemers dat toelaat, krijgt
17373
Nieuw Vennep.
men een tweede of mogelijk een derde
Dinsdag: vijf wedstrijden in de Zandof vierde kans om een snellere tijd op
Als een goede huur te
voortse sporthal Pellikaan vanat 19.00
de chronometer te brengen.
uur.
ZANDVOORT - In een zonnige Zandvóortse voetbalkuil heeft Zandvoortm'eeuwen de kans om mee te dingen
naar het kampioenschap, volledig in
eigen hand gehouden. Koploper Veteen
werd met 2-0 verslagen. In dit treffen
waren de eerste minuten zeer belangrijk. Binnen vijf minuten hadden de
badgasten tweemaal het net laten trillen.

Aanvallend kwam Zandvoortmeeuwen
er vrijwel niet meer aan te pas. Slecht
plaatsen en veel met de bal lopen
deden het spel geen goed. Goed opgezette aanvallen waren dan ook niet
meer te zien. Het vele balverlies leidde
ertoe dat Velsen steeds meer druk op
het Meeuwendoel kon uitoefenen.

reddend zwemmen

RUIM VERLIES VOOR NIHOT EN RINKO

Medina prima op dreef

B.C. Duinstreek

voor

Biljart-toemooi "Tien over rood" in ere hersteld

BEUHGRUKE
MEDEDEUHG!

Fietstocht voor
het hele gezin

Op initiatief van de Kopra-groep - een
samenwerkingsverband van 22 fietsenhajidelaren - wordt op zaterdag 16 mei
door heel Nederland een gezins-fietsda'g georganiseerd. Deze fietsdag is
speciaal door de Kopra-groep opgezet
om op die dag het héle gezin samen een
tocht te laten rijden. De fietshandelaren stellen zich op het standpunt dat
ge'zinnen vaak te weinig aan bod konjen bij fietstochten. Dikwijls gaan
dergelijke tochten over grote afstanden, zodat kleine toerfietsers en kinderen niet aan bod komen. Daarom heeft
Kopra nu een fietstocht voor het gezin
op touw gezet. Er kunnen drie afstanden worden gereden, 15, 25 of 40 km.,
dus voor elk wat wils.
Alle deelnemers, ongeacht het aantal
gereden kilometers, krijgen een prachtige herinneringsprijs met inscriptie.
Startkaarten voor de gezinsfietsdag zijn
a, ƒ 2. 50 verkrijgbaar bij de Kopra
Getshandelaar.

Ophokplïcht voor postduiven
HAARLEM - In Noord-Holland geldt in
de periode van 30 maart tot en met 22
mei een ophokplicht voor postduiven.
De verplichting geldt elke dag, dus ook
in het weekeinde, tot 17.30 uur.

ZANDVOORT - Zandvoort'75 heeft het
jl. /.alerdag niet gemakkelijk gehad
tegen een met veel inzet strijdend
S.V.B. In de uitwedstrijd bezorgden de
Uennebrockcrs, Zandvoort'75 de enige
nederlaag. Met deze overwinning zijn
de Zandvoorters nog een punt van het
kampioenschap verwijderd. A.s. zaterdag kan dit punt behaald worden in de
thuiswedstrijd tegen de enige overgcbleven concurrent Halfweg.

In de eerste helft kon Zandvoort'75
maar moeilijk in het ritme komen on de
eerste aanvallen waren dan ook voor
S.V.B., die echter ongevaarlijk waren.
Na enige minuten kwamen de Zandvoorters wat uit de verdediging en
forceerden drie hoekschoppen achtereen. Het zo nodige doelpunt leverde
het echter niet op. Hierna was het
S.V.B, dat wat meer de aanval zocht
doch in het strafschopgebied faalden de
gasten. Zandvoort'75. niet geschrokken door deze kansjes van S.V.B, trok
toen het initiatief naar zich toe.
Peter Braamzeel gaf een gave voorzet
die voorlangs ging, maar er waren geen
Zandvoorters om de bal m te knallen.
Wederom was het Braamzeel die de ba!
goed voorzette op het hoofd van Ruud

van de Putten, maar de ba! verdween
net naast Even later leek er een
mogelijkheid voor Zandvoor:'75 te komen Ruud van de PUtten brak door en
werd keihard onderuit gehaald. Een.
stratschnp ?a<! de ••cheidsreehter echterniet f Men
Na de rust \\ris het overwegend Zand-voort'75 dat in de aanval wjs. Slechts
met een enkele uitval kon S V' B. voor
de nodige verwarring morgen. Doelpunten bleven voorlopig tot de vrome
wensen van de XaniJvoorters. Peter
Braamzeel /ag eerst /i|n keiharde inzet
net over g.ian en kophallen van Gerard
Nijkamp werden gestopt of qingen
naast. Braamzec! zat het de/e middag
niet mee, daar zijn schot stuitte op de
S.V.B.-doelman. Er volgde een zeer,
spannend slot met overwecend Zandvoort'75 voor het doel van" S. V B. en
met nop tien minuten te spelen \vas het
eindelijk raak. Uit een vrije trap was
het Gerard Nijkamp die bekwaam mkopte, I-O.
S.V.B, kon hier tegenover niet veel
meer stellen, de tijd was te kort om nog
wat terug te doen en bovendien gaven
de Zandvoorters weinig gelegenheid
voor gevaarlijke akties. en verdedigde
koelbloedig de kleine maar zwaar bevochten voorsprong.

enkele kans gaf, om gevaarlijk te worden. In de tiende minuut vergrootte
Zandvoort de voorsprong naar 0-2.
Een goede aanval gevolgd door een
fraaie voorzet van Eugene v. Woerkom
en Wim Veenekamp stond klaar om
doeltreffend uit te halen.
Badhoevedorp gaf zich nog niet gewonnen en met hard spel trachtten zij de
Zandvoorters uit het ritme te halen.
Zandvoort bleef echter koelbloedig de
Heren
bal rondspelen en ondanks de ruwe
Zandvoort speelde een prima partij, handelwijze van de gastheren is de
die gepaard ging met enorm veel inzet, overwinning niet in gevaar geweest.
waartegen Badhoevcdorp niet was opgewassen. Goede aanvallen werden opgebouwd en uit één hiervan ontstond Oames
halverwege de eerste helft een strafcorner, Jurien Krott doorboorde de defen- In de eerste helft zag het er geenszins
sie en dat betekende 0-1. Zandvoort naar uit, dat Zandvoort een 3-0 nederbleef het beste van het spel behouden laag zou gaan lijden. In deze periode
en creëerde goede mogelijkheden, die ging de strijd gelijk op en met redelijk
helaas gemist werden.
hockey ontstonden er voor beide doeNa de pauze wederom een fel strijdend len spannende momenten. Het bleef
Zandvoort. dat Badhoevedorp geen tot aan de rust dubbel blank.
Na de rust werd het spelpeil er niet
beter op. Mede als gevolg van de
diverse onbegrijpelijke beslissingen
van de scheidsrechters, verloor Zandvoort geheel de grip op het spel. Elke
aanval werd teruggefloten en toen Ring
Pass op gelukkige wijze 1-0 scoorde
was het moreel van Zandvoort gebroken. In een bijzonder matige slotfase
liep Ring Pass gemakkelijk weg tot 3-0.
BADHOEVEDORP - De Zandvoortse
heren hockeyers behaalden een verdiende overwinning op Badhovedorp (0-2),
doch is mede door de overwinning van
Haarlem, genoodzaakt degradatie-wedstrijden te spelen. De dames waren
minder overtuigend en moesten met 3-0
het onderspit delven tegen Ring Pass.

kwamen dan ook niet tot goede akties.
In de 25e minuut leek TZB de leiding
te nemen. Een afgeslagen aanval werd
uit de tweede lijn keihard ingeschoten,
maar om onbegrijpelijke redenen werd
de treffer door de scheidsrechter afgekeurd. De Zandvoorters waren de 1eleurstelling snel te boven en vochten
verbeten voor de overwinning. Voor de
rust leverde het offensief echter geen
doelpunt op.
Na de doelwisseling was het Spaarnevogels dat in de eerste tien minuten de
overhand had. Menig schot op het doel
van Bram Puls werd afgevuurd. Keeper
Puls verkeerde echter in een prima
vorm en ranselde de ballen uit de
hoeken van het doel. Moreel gesteund
door het goede optreden van de keeper
kreeg TZB meer vat op het spel en was
het snel gedaan met liet overwicht van
Spaarnevogels. Goed combinerend
zocht men Tiet doel van de tegenstander
op en dat leverde dan ook een treffer
op. De Spaarnevogels-defensie moest
eerst nog net buiten hel strafschopgebied aan de noodrem trekken, maar de
door Rene Castien genomen vrije trap
verdween, door de handen van de
misgrijpende Spaarnevogels-keeper. m
het'doel. 0-2
Hierna volgde een gclijkopgaande
strijd met over en weer kansjes die niet
benut werden Toch zou Spaarnevogels
een kwartier voor het einde pelijkmaken.-TZB kreeg om onduidelijke oorzaak, in het stratschopgebied. een vrije
trap tegen. De bal werd snoeihard
ingeschoten en zelfs doelman Puls was
kansloos.
In de slotfase trachtte TZB, fel knokkend. alsnog de winnende treffer te
lorceren. Doch met het afronden der
aanvallen hadden de Zandvoorters
Om 20.35 uur begint de wedstrijd SC geen greintje geluki. Met het 1-1 gelijkHong Kong - Utrecht voor het district*- .spel kreeg TZB, gezien de krachtsverhouding iets te weinig
kaïnpiocnschap.

Standen
voetbalclubs
Derde Klasse KNVB
Velsen
DEM
Halfweg
Zandvoortmeeuwen
VS V
HBC
Kennemers
Beverwijk
\VSV30
DIO
KIC
TYBB

Tweede Klasse HVB
Spaarnevogels
Renova
Vogelenzang
SVIJ
"
CBS
Inter Heemskerk
Schalkwiik
Spaarnest.id
DSt '74
EIIS
TZB

'<17-21
17-1?
17-lg
17-19
17-19
17-19
17-18
17-17
17-16
17-14
17-13
17-10

;
16-2?
17-22
17-20
17-19
17-16
17-16
17-1$
16-M
16-14
16-12
l n- 1 1

Eerste Klasse HVB Zaterdag
Zanduxirt '75

Ilalhveg
Kinheim
SVB
KIC
DSC '74
Dloemenüiidl
KCH
SVIJ
Terrasvogels
Velsen

18-30
17-24
18-23
18-2]
18-20
17-19
17-16
18-13
16-9

17-9
lti-6

WUIÜCII.

In het belang van de postduivenhouders en van de landbouwers dringen de
Postduivenhoudcrs Organisatie en het
Landbouwschap er met klem op aan
Sommige landbouwprodukten, zoals dat alle betrokkenen zich strikt aan
krokussen en pasgczaaide erwten heb- deze afspraak houden. Dit betekent dat
ben een grote aantrekkingskracht op landbouwers zich na 17.30 uur van een
duiven, die deze gewassen feilloos we- bestrijding van de duiven dienen te
ten te vinden. Daardoor kan veel scha- onthouden en dat in geen geval mag
de worden aangericht. Om dit te bcper- worden geschoten op overvliegende
ken wordt jacht gemaakt op wilde en postduiven. De postduivenhouders
verwilderde duiven. Om te voorkomen moeten zich op hun beurt houden aan
dat postduiven hierbij getroffen wor- de ophoktijden.
den. is er overleg gepleegd tussen het De landbouwers wordt verzocht bij
Landbouwschap en de betrokken orga- betekenende schade aan hun gewas,
nisatiesover een ophokplicht. De po;>t- veroorzaakt door duiven, dit direkt te
duiven mogen wel deelnemen aan wed- melden bij het secretariaat van de
vluchten en africhtingen, doch moeten Wildschadecommissie. Postbus 3005 in
na aankomst tot 17.30 uur opgehokt Haarlem, tel. 023-319021.

Torendiploma voor
jeugdige schakers
T NIEUWE

SPECTACULAIRE

restaurant
De Meerberg
in Hoofddorp
naast de skipiste.
Tel.: 02503-10139

ZANDVOORT - Afgelopen vrijdag
hebben 11. zeer jeugdige leden van de
Zandvoorlse Schaakclub het ofticicle
Torendiploma behaald. Deze schakers
in de dop. tussen de 9 en 14 jaar
hebben onder leiding van hun instructeur Olaf Cliteur. hard moeten «erken
om dit resultaat ie kunnen bereiken.
De namen van de geslaagden volgen
hieronder.

schaakkampiocn \art Zandvoorl 1980), Als onderdelen moesten verwerkt vvorEdwin Hagen. Ed«in Keur, Robert dcn: een oet'emni: op de brug nu't
Loos. Rolant Paap, Boudewijn Weve en ongelijke leggers; op de evenvvichtsbalk: een sprong over de kast en eei
Serge de Winter.

Finale selectiegroepen
sportvereniging O.S.S.

ZANDVOORT - Afgelopen zondag
vonden in de Prmscssenlial onder grote
belangstelling de vercmgingskampioenschappen voor de jeugd en oudere
selectie plaats. Voorzitter Brink leidde
het tumfeest in en wees erop dat m
deze wedstrijden centraal staat een
Marie) Hogkanier (het enige meisje). jeugdbeker voor de jongsten en de
Diederik Bijlsma, rrederik en Roeland ..oud-burg. Nawijn-beker" voor de ouvan Caspcl, Eric Grimberg (jeugdsnct- deren.

oefening op de lange mal voor di
jonizsten en een oefening op muziek
voor de oudsten.

Als juryleden traden op de dames V.d.
Yssel. Lentink en Voolstra en dhr. V.
Ginkel. De verkorte uitslagen luiden
Jeugdbeker: t. Gitte Regeer 29.2 pt.-,
2. Renate Winnubst 29,1 pt.; 3. Anncke Paap 28.8 pt.
Oud-Burg. Nawün-bckcr: 1. Anja v.d.
Bos 31,3 pt.; 2. Brenda Trouw 30,8 pt.;
3. Iris Kuijken 29,9 pt.
De wisselbekers zullen op 7 april a v
op de jaarvergadering in hotel Keur
worden uitgereikt.
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vond wat ik zocht op de Grote Krocht
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Vers van 't land zo naar de klant
Groente en fruit

Aart Veer

Dik matras

De day-4 matras

15 cm, 80x190 cm

Als bloemen konden
spreken 'adviseerden zij
bloem huis

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

volgens de consumentenBond goed beoordeeld.
Verkrijgbaar bij:

139.Alle andere maten
voorradig

Het Kastenhuis

Het Kastenhuis

Grote Krocht 2§,
telefoon 02607-17751

Grote Krocht 25
telefoon 02507-17751

Advertenties worden toch
niet gelezen
Dn is oen üdvc'i iciilu'.

/te/a étometmocte.
Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-17878-.

Grote Krocht 23, 02507-14404

VOND REEDS W/ff U
ZOCHT OP f e KROCHT.
HET WORDT HU PAS
ECHT ZOEKEN

ALBERT HEYN
Zandvoort
Op onze afdeling delicatessen

echte Amsterdamse osseworst

IET VOLGENDE WEEK
OP DE GROTE
KROCHT-PAGINA!

100 gram van 1.69 voor • «T1 SI

Heerlijke kalfsrollade
100 gram

Grote Krocht 9
(geldig van 2 tot 11 april)

NYLOR:
DE BRIL DIE BESCHEIDEN BLIJFT
"*f)

Terug in Zandvoort

Rijwielhandel BOS
HET ENIGE ECHTE

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

Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedesseif
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale

Grote Kocht27, telefoon 12954

Grolc Krocht 18, Zandvoorl. lel. 02507-12600/17588

De grote mode: 'n bril zonder
storende randen. Zodat de natuurlijke
vorm van uw gezicht bewaard blijft.
Kom kiezen uit de vederlichte
Nylor- serie. Wij zetten er graag
veilige Orma-kunststofglazen in. Kleur
naar keus - en ook ontspiegeld. Nylor
met Orma, da's
_ _
pas lichtgewicht
JU 1/1OD
komfort!

overdekte fietsenstalling
geopend van 06.00 t/m 01.00 uur.
Per dag f 1.25 - Per maand f 10.00
Grote Krocht 18 - Zandvoort.

RUIM ZICHT FN VEDERUCHT

Optiek Slinger
Wi| zijn geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tol
1800 uur. Vri|dagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten

enkele paasreizen:

595,
590,

RCINIOEN-STOMEN-PCRSEN

Azeanette
GKOTE KROCHT 21 ZANDVOORT
TEL 02507-25 74

Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20a, Zandvoort,
telefoon 02507-14395

Uw adres voor:

Boek en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Leverancier van alle ziekenfondsen

BOEKEN

EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING
Vrijdag koopavond

TIJDSCHRIFTEN

Dierenspeciaalzaak

STRIPBOEKEN

De Krocht

KANTOOR

Wezenbeek

?. 8, 15 en 22 dagen

O f3 O

Vanaf 1 april

voor o.a.

TROUWBEDRIJF

8 en 11 dagen v. a

1.89

ARTIKELEN

Grote Krocht 28.
Zandvoort

Ook reeds nieuwe aanbiedingen voor eind april.

ROOKWAREN

REISBUREAU
KERKMAN

zonnegordijnen
(kleur echt) 5 jaar.
garantie. In iedere
gewenste maat

in verschillende
kleuren v.a.

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Kom eens kijken,
wij hebben leuke paas-spuf/etjes!

298,-

Het Kastenhuis

Grote Krocht 20. Zanrfvoort
telefoon 02507 12560

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Eiken
plavuizen
tafels

Nu weer tijd voor

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

s morgens gebracht, 'imidd»gs •< schoon

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!
••T' ' » , . ! . • •

• •;• ••**

' ; .,

-.. " - \ •••. :?';•'•

'

^^

5 minuten

POSTERFOTO
PosterfotO'
20,00

'

. '

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen „De Vijverhut1
Vondellaan46-Zandvoort -Tel. l 25 38

Klaar terwijl u wacht!

PEUGEOT

Pnkveiclstraat 21 Zandvoort.
Tol. 02507 - 12345

KANTOORUREN

NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
MAANDAG - 12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166
HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven non het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

PASFOTO'S

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.

TE KOOP

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Doet btudontL.' Frans
geelt

conversatieen bijlessen
Inlichtingen
02507-13283
of 020-925562

Fa. Gansner & Co.
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 M 36 12 / 1 25 18

caravan

Diesel, stalionwagon. '78,
10-pcrs Overall imp
safandak. irckhjak
sneeuwkettingen en div.
ace. In prima stajt

Foto Quelle
Compleet foto/film
ussortimcnt, voordelig
afdrukken en
ontwikketen

TE KOOP

Landrover 109

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Deskundig advies.
Voor al uw

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

Dr. Gerkestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

10,00

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

ADVERTEREN BW EEIM NIEUWSBLAD

..

Telefoon 020-936408

TABBART5000
Incl. 5-persoons
voortent

Telefoon 02502-8628

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.
KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. J. DE LEEUW
PEDIGURb/
MANICURE-SALON

ASSURANTIËN

Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
A. RITMAN

Mevr.
G. Hamminga

Remwardtsuaat 20, telefoon 02507 - 1 43 65
Drogistorij - Parfumerie

ELLEN CATS
eciliploMiceul lioiuIcnlriiiiMci
l.it'tiii'volli' n'r-oi viiiv
\ini uw hond.
Ir. FriciIliolïpliMn 10.
/iliuhixirl.U'l. 12773.

BOUWMAN
Oranjestraat?
tel.02507-1 2327

Behandeling volgens
afspraak.

5.000,10.000,15.000,20.000,25.000,-

60
96
mnd. mnd.
150,95 129,93
98,93
289,14 247,15 184,15
427,34 364,37 269,92
565,53 481,59 355,68
703.73 598.81 441,44

1e en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens1
Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02S07 • 1 21 50

120
mud

238,43
313,71
388.99
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Kranige prestatie van leerlingen W. Gertenbachschool
Het is wel een zeer opmerkelijk gebeuren geworden dat leerlingen van de
Wim Gertenbachschool voor Mavo (in
hoofdzaak eerste en tweede klasscrs)
geleverd hebben met de opvoeringen
van de nieuwe revue, woensdag, donderdag en vrijdag jl. in gebouw „De
Krocht" onder het motto „Het Wilde
Westen".
Drie avonden, die op de woensdag na
(wegens voetbalwedstrijd) tot de laatste plaats waren uitverkocht en waarvan zowel jong als oud uitzonderlijk
hebben genoten. Nu was het ook wel
een kolfje naar de hand van deze
jongelui, want de verbeelding vierde
hoogtij. Wilde, woeste taferelen, cowboys. indianen, en goudzoekers aan de

lopende band. Wat wilde men nog
meer? Maar spontaan enthousiasme en
een gedegen aanpak van de diverse
scènes gingen toch wel ver uit boven
hetgeen men van deze jeugd vervvachten mocht. Zij leverden hiermee zonder meer een kranige prestatie!
Het spel was opgezet en uitgedacht
door een aantal leerkrachten, naar ik
meen waren het er vijf. Zij hebben
ermee gegokt op de verbeeldingskracht, daarbij verwachtend dat in de
diverse scènes het enthousiasme vanzelf zou komen en dat kwam én hoe! Er
is stellig niemand geweest, die er niet
bijzonder van genoten heeft. Daarbij
had men voor dit spel fraaie en sterk
aansprekende decors gebouwd. Een
saloon, waar zich gevechten afspcelden, een kaarttruc. die tot ruzie leidde,
een overval op een sheriff, een uitspraak van een jury en ter afsluiting
ZANDVOORT - Komende vrijdag voor de pauze het leuke liedje „Liefwordt bij Henny en Piet Drommel, de".
Kerkstraat 35, een dubbel feest gevierd.
Op die dag namelijk bestaai de zaak Na de pauze de voortreffelijke kleurenDrommel vijfentwintig jaar en ten twee- film over de spectaculaire landverhuide wordt op 3 april de exclusieve darncs- zing van een golddigger van Schotland
modezaak geopend. Om deze heuglijke naar Amerika die later met z'n ezel de
gebeurtenissen te vieren wordt tussen meest zotte avonturen beleefde. We
17.00 en 19.00 uur een receptie gehou- zagen de Elixerman, (voortreffelijk geden.
speeld) en indianen in talloze levensui-

"Drommel Exclusief"

Informatiestand Centrum
vrijwillige hulpverlening
ZANDVOORT - In de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg staat
een permanente informatie-stand van
het Centrum voor vrijwillige hulpverlening Zandvoort. Een van de taken die
het centrum zich stelt, is het doorgeven
van informatie over alles wat er in
Zandvoort zelf en op Zandvoort gericht, gedaan wordt aan verzorging en
dienstverlening op het welzijnsvlak.
Om deze informatie zo uitgebreid mogelijk door te kunnen geven aan de
bevolking van Zandvoort heeft het
centrum nu een folder-standaard aangeschaft, waarop dokumentatie op allerlei gebied overzichtelijk op een rij
staat. Folders en boekjes om mee naar
huis te nemen over gezinsverzorging,
maatschappelijk werk, bejaardenhulp,
gemeentepolitie Zandvoort, over het
centrum zelf, over drugverslaving,
woonvergunningen, stichting „Blijf
van mijn lijf", verbetering van partikuliere woningen, geslachtsziekte, vragen/problemen zwangerschap, telefoonketen en in verband met het internationale jaar van gehandicapten 1981 speciale aandacht voor voorzieningen die
er voor gehandicapten zijn. De informatie zal van tijd tot tijd worden
gewisseld, zodat er ook andere onderwerpen aan de orde komen. Verder op
de tafel om mee te nemen: de weizijnsgids Zuid- Kennemerland met aanvul-

ZANDVOORT - In het kader van het
25-jarig bestaan van twee Nederlandse
recreatie-centra (Drouwenerzand en
Bosbad Hoeve) organiseerde Toer
Ned. vorig jaar een aktie om de Nederlandse recreatie-centra te promoten.
Door Meta de vries, presentatrice van
het radioprogramma „Juist op Zondag" zijn 100 gezinnen getrokken die
een gratis Toer-Ned-Uit-Paspoort krijgen.
Onder de gelukkigen zijn ook twee
Zandvoortse gezinnen: de fam. L.
Schuiten uit de Patrijzenstraat 13 en de
fam. Akkerman uit de Swaluestraat 5
werden door het lot aangewezen.
Met het Toer-Ned-Uit-Paspoort kunnen beide families gratis naar de 24
Toer-Ned- evenementen, zoals pretparken, speeltuinen, musea, dolfijnenshows, dierenparken, rondvaarten etc.

VERGELIJKING PRIJSPEIL
LEVENSMIDDELEN
prijspeil medio februari 1)

\. *<£*<&/%«\ % %>
N.
'V*

Profimarkt (Zuid-Holland)
Profimarkt (Groenwoudt)

Centra
Vivol
4-6
Vege
Spar
Co-op,
A St 0 2000
Kroon/K-markt

O. i. werd hier de kiem gelegd voor
jaarlijks terugkerende uitvoeringen, die
we van harte aanbevelen en waarnaar
we reeds nu met verlangen uitzien.
K.Sr

ZANDVOORT
Dit betekent straks veel
nieuwe klanten. Daarom
zoeken wij:

HOOFD-CASSIERE
tot ongeveer 35 jaar
Een volledige werkweek voor
een zelfstandige vrouw die
gewend 'is leiding te geven.
Een interessante en verantwoordelijke baan in onze
onderneming.

CHEF AVDNDWERK
Tijdens de avonduren wordt
onze vestiging "verkoop klaar"
gemaakt. Binnenkort komt
deze functie vrij. Informeer
gerust bi| onze bedrijfsleider,

55 PLUSSERS
Voor enkele dagen, ochtenden
of middagen per week om
leiding te hebben in de afdeling
statiegeld.
Heeft u belangstelling bel dan,
mei. Bonsen, tel.: 02503 •
11931 voor een afspraak of
onze bedrijfsleider

dhr. v.d. Pouw tel.: 02507 14641.

ZANDVOORT - Bejaardenhuis „Het
huis in de Duinen 1 ' in Zandvoort zoekt
enifie vrijwilligers die bereid /ijn om de
twee weken enkele uren van hun vrijetijd heschikbaar te stellen \our de bevtoners van het Huis in de Duinen. Doordat
het personeel het met name in de
avonduren erg druk heeft met het verzorgen van de bewoners op de kamers,
is het niet mogelijk om iedere avond in
de recrcaticzaal koffie te schenken, een
praatje te maken of een spelletje te
doen. Sinds december wordt dit gedaan
door een groep vrijwilligers uit Zandvoort, hetgeen door de bewoners zeer op
prijs gesteld wordt.
Door omstandigheden is nu echter een
aantal vrijwilligers niet in staat om dit
werk voort te zetten. Daarom zoekt men
nu ter versterking va n de groep een
aantal nieuwe vrijwilligers. ledere vrijwilliger is ongeveer éénmaal in de veertien dagen van 19.00 tot 21.30 uur als
gastheer of gastvrouw in de recreatiezaal, voor een groep van ongeveer 25
personen, samen met een andere vrijwilliger.

Weerzien na vijftig jaar.

100
102
102
103
105
107
108
108
109
110
111
111
113
117
117
117
120
120
121
122
122
126
128

100
2}

102
100
102
101
101
103
101
104
103
110
107
102
108
109
112
112
109
111
113
111
114

1) 100 bij goedkoopste der onderzochte bedrijven
2)
te weinig gevraagde merken in het assortiment
Voor verdere gegevens:
Zie Consumentengids april '81

Dirk van den Jroek en Bas van der Heijden delen mede:
Digrosen Oirkson hebben hetzelfde lage priispeil!

Het Zandvoort van de dertiger jaren. Ook over de badplaats ligt de druk van de economische crisis. De
hotelbezetting was matig en er werden weer „gemeubileerde kamers" verhuurd. Maar de Zandvoortse
schooljeugd zwermde uit door de straten van het dorp ... Als ze van school kwamen zouden ze wel zien.
ZAND VOORT 26 maart 1981, restaurant „De Vijverhut"Ja, daar waren ze weer bij elkaar, de meisjes met die mooie
vlechten en leuke strikken in het haar, de jongens met de
zwart besmeurde en hoogrood bezwete gezichten van het
voetbalveld naast de MULO-school op de Hogeweg..., waar
het hoofd der school, meester A.J. van der Waals, zo driftig
aan de bel kon trekken als het speelkwartier weer om was.
Er waren er een heleboel naar de reünie gekomen, die
vandaag na 50 jaar in Zandvoort werd gehouden. Na een
maandenlange voorbereiding van zoeken en speuren had
Luce C. Mooy uit Wassenaar een eerzaam gepensioneerd
hoofd-ambtenaar van de P.T.T-, ze weer bij elkaar weten te
krijgen. Het levenspad had naar vele windstreken van ons
vaderland geleid....
Maar de meisjes hadden alleen geen strikken meer maar wél
foto's van schattige kleinkinderen en de zwart besmeurde
jongens waren voor het overgrote deel gedistingeerde heren
met in de ogen de berustende blik van de „arrive" op basis
van het welverdiende pensioen
Het was een geweldig hartelijk weerzien en hoe kon het ook
anders. Hier zagen de meesten elkaar voor het eerst weer
terug na de beslist niet gemakkelijke jaren van 1930-1931
toen de economische wereldcrisis in volle omvang losbarstte
en je met een MULO-diploma nog een kleine kans kreeg op
een (slecht betaald) baantje... Ze waren uitgevlogen naar
alle richtingen om werk te vinden en een toekomst op te
bouwen. Het onderwijs, dat ze in die dagen gekregen
hadden van de meesters Van der Waals, K. de Groot, B.
Borst, S. Hofstra, Stout en Plantinga (om er enkele te
noemen) was uitstekend geweest. Ze konden er in de
maatschappij de kost mee verdienen... als ze maar de kans
kregen.
Begrijpelijk, dat ze elkaar heel wat te vertellen hadden. Hoe
het allemaal gegaan was, hoe ze geworsteld en gezwoegd

Bijzondere kerkdienst

Oudermorgen

Zondagnioigen ,i s a a n v a n g e n d om
haltelt /al in »n/c oude d o i p s k e i k
aan het K e r k p l e i n een hii/niiderc
k e i k d i e n s t p l a a t s v i n d e n i n het k.idcr s.in he.1 \ e i v u l l e n van een v a c a ture-beiirt. In de/c dienst /al nl
voorgaan Prot. dr 11 B e r k h o t .
hoogleraar m de theologie aan 'Ie
Rijksuniversiteit van leiden Op
k e r k e l i j k gebied neemt de/c een
zeer vooraanstaande plaats in en het
mag welhaast een u n i c u m \\oulcn
genoemd. dat hi| m een n o r m a l e
kerkdienst voorgaat O n g e t w i j f e l d
/al m /ijn p r e d i k a t i e het komende
Paasgebeiiren en de b e t e k e n i s Jaarv a n m on/e hedendaagse wereld wel
centraal slaan. Zeken /eer v e l e n
zullen zich a.s / o nd a s; morgen opmaken oni de/e begaafde en geleeicle spreker te k u n n e n beluisteren

( i a a t l i t l u als m i j <|,m v 'meet je.
wal |e als I I M I I I k i n d op de /ondag.sehool i n i l L i ! i | d k u d c en meem a a k i c nooit I I K C I D a l / i | i i / o v a n
the diimen die a l i i K l in je achterhoold b l i | v e n h a i M L i i /.c h e r i n n e r
ik mi | HUL: die t e n t ot il ie ^t ui v ei die
|c m hel /ciidin!:shiis|c mocht dcpon e i c n H.'i was een b a k | c en *.laarhnvi-iu'p /at een hevig knikkend
|on»el|e of mcis]c. dal maar b l e e f
dooi k n i k k e n u , u n i e e r |C er |C tent
ui s i m v i r l i a d uiL!csl(i[it (),>k kreet;
|e een mom p l a a t | e van tic )id.
w a n n e n | L jr ,'nr,daL!sJi<H)lvers|e
/ondel h u i l e n kon op/eüüen. Dat
alles m a a k t e o p mi| a l t i f d urote
i n d u i k Nu h o u d e n a s /ondas: 5
a p n l de leiüeis \ a n on/c /omUmschool een oudcrmoigen m de
Clinsteli|ke \1AVO-school aan de
Sophiaweg. f.r is eerst een korte
tl lenst, d.ia i n.i pau/e rnet k o f f i e en/,
en v c i u i l u e i i s een v ei loting voor hel
l . i a r h j L s c rcis|e. ledcicen is hartel i j k w e l k o m , /owel ouders, |on»ens
als meisjes Nog a l t i j d h e e f t on/.e
/ondagschool plaats voor kinderen
\ a n 4 lot l l j a a r Men doet er van
alles en de kinderen vinden het er
erg ti|ii' Gaat u daaiom a.s /ondag
om h a l l e l t eens n a a r de Sophiaweg.
l:n Ier gelegenheid van Pasen ontvangen alle inwoners van Zandvoort die in een / i c k e n h u i s ot tehuis
verblijven een bloernetje. Vooraan
in de kerk /.uilen de/e bloemen
weer worden verzameld. Graai;
breek ik even een lans voor ons
mooie /ondagschoohverk.

School-voorjaarsmarkt
Iedereen die nog wat vrije tijd heeft en
die ter beschikking wil stellen voor de
bewoners van het Huis in de Duinen,
kan zich opgeven bij mevrouw Y. Vcllinga, tel. 02507-13141.

Toer-Ned paspoort voor
2 Zandvoortse gezinnen

NIEUWSTE ONDERZOEK:

Dirk van den Broek/
Bas van der Heijden
Jac. Hermans Prijsslag
Miro
Edah
Maxis-Trefcenter
Albert Heijn
Hoogvliet
De Boer
Konmar
Fredv.d.Werff '
Vendet
Simon
V&D

Het .schoolhoofd, de heer W.K. Nijboer, sprak in enthousiaste woorden na
het vallen van het doek al degenen toe.
die zo spontaan hadden meegewerkt en
huldigde op uitbundige wijze met bloemen, waarbij woorden van veel dank
tot de leerkrachten niet achterwege
bleven. Met voldoening kunnen de
uitvoerenden op dit zo voortreffelijk
geslaagde gebeuren terugzien.

DIRKSON

gaat binnenkort uitbreiden m

Vrijwilligers gezocht
voor het
"Huis in de Duinen"

lingen/wijzigingen bijgewerkt tot tebruari 1981, informatie-boekje voor
slachtoffers van strafbare feiten, de
folder „Ja, de kruisvereniging is er
voor iedereen", het boekje „huuraanpassingen" en folders van de Algemene
Nederlandse bond voor ouderen.

(Advertentie}

bedrijf of
organisatie:

tingen. huiselijk, maar ook kolonisten
en oorlogsdansen. Er kwam geen einde
aan dit voortreffelijk kijkspel, dat zijn
hoogtepunt vond in de eindscène.
waarin alle krachten gebundeld waren
en die een grandioos einde kreeg. Eerst
met dansen uit het Wilde Westen en
daarna als daverend .sluitstuk met een.
verrassend goede, weergave van de
can-can. die regelrecht uit de Folies
Bergere leek te zijn overgewaaid. Het
publiek geraakte erdoor in extase en
bracht staande hulde aan allen, die
deze kostelijke revue tot leven hadden
gebracht.

f/tdvertentiel

PAGINA 3

hadden totdat eindelijk het,.vaste baantje" kwam. Toen er
zich wat zekerheid begon af te tekenen...
Van alle vroegere leraren was alleen de heer B. Borst (83),
woonachtig in Heemstede nog in leven en ook hij was
gekomen... Het was een blij weerzien met deze zo geliefde
leraar Engels. Men verdrong zich om hem heen om met hem
te praten en goede herinneringen op te halen... Maar ook
een beduidend aantal oud-leerlingen heeft deze reünie niet
meer mee mogen maken wegens overlijden. Ook hun
namen werden vele malen genoemd.... Het was een middag
van blijde herkenning, van weerzien, maar toch ergens ook
van bezinning want menigeen kreeg de neiging om na de
vele begroetingen eventjes weg te mijmeren aan een tat'eltje
om al die indrukken te verwerken... In een mensenleeftijd is
50 jaar voorzeker geen geringe tijd. Aan de gelaatstrekken
kon je nog zien dat ze het waren het roerige kwetterende
volkje van de school van „Waalsie".... Maar nu met de
grijzende trekken van lieve opa's en oma's. Ergens aan een
tafeltje sprak ik met een vroeger schoolvriendinnetje. Ze
zei: „Over een paar weken gaat mijn kleinzoon trouwen, hij
heeft een heel lief vrouwtje"... Daar word je dan wel even
stil van... Ober, geef mij nog maar even een borreltje.. Wie
er óók was dat was onze vroeger altijd zo gewaardeerde
gymnastiek-leraar de heer J.A.B, van Pagce, waarnaar
thans in Zandvoort een sporthal is genoemd. Ook hij was
het middelpunt van vele enthousiaste oud-leerlingen. Tijdens een speech van een der oud-leerlingen werden zowel
de heer Borst als de heer Van Pagee nog eens extra in het
zonnetje gezet en werd hun dank gebracht voor het vele. dat
zij voor de Zandvoortse jeugd hebben gedaan. En het
hierop volgende applaus loog er niet om! Deze voortreffelijk geslaagde reunie werd besloten met een uitstekend
gezamenlijke maaltijd, waarbij nog menig goed verhaal
werd verteld.

Cortina Modes heropend

ZANDVOORT - Na 10 weken intensief verbouwen heeft liet bouwbedrijf ten Broeke uu '/.andvoort de Dames- en
heren-kledingzaak van Cortina Modes herschapen m een prachtig modern en s/eervol bedrijf.
Op de nog beschikbare eigen grond voor liet bedrijf is een nieuwe gevel geplaatst met etalages tin hardhout en een portiek
belegd met kwarisiet, dat doorloopt in de etalages.
Ook de groente en jrunziiak vun de Fa. J. van Deunen neemt deel aan deze verbouwing, waai door het Kerkplein een
grote verfraaiing heeft ondergaan.
fïij een bezoek aan de zaak valt al direct de rovalc dubbele toegangsdeuren op, die ook in de winter uitnodigend kunnen
opengaan, daar een warmte gordijn ervoor zorgt, dat de temperatuur binnen op peil bli]/t.
Aan de inrichting is veel zorg besteed met een chique groen-bcige vloerbedekking witte niodevakkcii en wit meubilair.
reel indirecte verlichting.
Met een collectie dames- en hcren-klcding van zeer goede binnen- en buitenlandse modehuizen is Corlinii Modes nieuwe
stijl een aanwinst voor Zandvoort en :al zeker slagen in de gestelde opzei.
De heropening van Cortina Modes afgelopen zaterdag ging met enige feestelijkheden gepaard en voor cliënten en
belangstellenden hield men vrijdagavond een open huis.
Op de foto van Europress hel nieuwe interieur van Coitina Modes.

Zaterdag a.s. 4 april wordt er m de
Hannie Schaltschool aan de Corn.
Slegersstraat een giote voorjaaismarkt gehouden van 10.3(1 tot 15 (H)
uur. Er komen o,.a. kramen met
stekjes, leuke snuisterijen, boeken,
kleding en buttons. Ook is er een
kraam voor ..Terre des Hommes"
en een voor Greenpeace. Het rad
van avontuur ontbieekt met en er
worden twee grote verlotingen «ehouden. Men heeft de /aak groot
opgezet. Er lopen bloemenmeisjes
rond en voor de kinderen worden
's morgens films gedraaid en 's middags verzorgen enkele teerlinen van
de zesde klas een poppenkast-voorstelling. In het ,,eigen café" k u n t u
een kopje koffie drinken tegen redelijke prijs, een broodie worst
eten, fris drinken enz. Deze voorjaarsmarkt wordt gehouden om het
mogelijk te maken extra buitenspeelmateriaal voor de kleuters te
kunnen aanschaffen en zo mogeli|k
een nieuwe inbrander voor de stencilmachme. Leerlingen van de
school verzorgen dit grootse testijn,
dat ik van harte bij u aanbeveel.
Gaat u er eens kijken, het zal stellig
de moeite waard zijn.

Fietsenstalling
Ik heb gezien dat wij er sinds vorige
weck een ouderwetse fietsenstalling
bij hebben. Het is weer mogelijk je
karretje te stallen en dat nog wel in
het centrum. Handig voor de mensen van Noord die nu ook naar de
laatste
bioscoopvoorstelling
in
Haarlem kunnen. Als ik goed ben
ingelicht gaat de laatste bus vanaf
Haarlem naar Zandvoort-Noord al
om een uur of elf, en moest je. als |e
later was maar zien dat je vanaf het
centrum naar huis kwam, of het
werd helemaal een dure avond.
omdat je kon kiezen, of in Zandvoort een taxi nemen, of lopen. Je
kunt nu je fiets stallen bij t a x i b e d r i j f
Jansen, en omdat ze daar al 's morgens vroeg beginnen en pas 's nachts om één uur sluiten vind ik dit
toch weer een ouderwetse service.
Wat meer is, je k u n t er ook een fiets
huren. Dus als je' wat aan de lijn w i l t
doen, en met het risico w i l t lopen
dat je tweevvieler gestolen w o r d t ,
dan huur je gewoon een fiets, dat
kan ik een ieder toch wel a a n r a d e n .
want mensen wat wordt het mooi
buiten. Na al die regen van de
laatste tijd is liet verheugend te /ien
hoe al het groen uitloopt en er al
veel narcissen en vioege tulpen m
bloei staan. Ik wil het niet hardop
zeggen, maar het kan best eens een
mooie zomer worden, wie weet.

DKN H A A G / /. \Mm>ORT - Hot
plan van de gemeenli' Zandvonrt om
belasting t o ;;aan heffen op plaatselijke
cafe's, bars, restaurants, paviljoens en
wat dies meer /ij, j;aal niet door.
Staatssecretaris De Koning heeft de
gemeente laten «eten niet niet het plan
in te stemmen. In een brief aan (JS
vraagt hij om het bestuur van de
badplaats te ver/oeken het besluit in te
trekken.
Het plan om toeristenbelastint; ie gaan
h e f f e n v \ e i d door de iaad genomen i c r
compensatie van de v e r m a k e l i i k h c i d s belasting die enige l a r e n geleden w e i d
algeschalt. Zandvoort kent op het monient wel toeiiMe-nbelaslin» maai dn
w o i d l alleen g e h e v e n op o v e i n a c h t i n gcn l i e t n i e u w e plan v o o i / a i ' ook m
h e l l i n g e n op he/oek v a n hoieca-ondcinemmge. gebaseeul op het a a n t a l v i c i
k,mie meld s
De plaatselijke ondeinemers kvvanu'i.
tegen het jilan m het gewed hclgeui
resulteeide m een a t v v i j / m g dooi De
Koning. GS het hel daai eehiei met b i |
/itten en stelde vooi om nou eens te

Raere kaertebraiers
Ik v i n d dat "et zo langA'iemerhand
wel es taid wordt, om jeloi es wat
vvaizer te maeke. Kooklesse te geve,
zoge/aid, want aigeluk benne jeloi
maer een raer stelletje kaenebraiers. V/c belcve barre taie en
tlaeraen hebbe we zelf mee'eholpe,
jae. vvai allegaer met onze stomme
harsese. Daerom in deuze krentekakkenge taid deuze week maer es
'n paer goedkope receppies. Ik
hoop dat |eloi die nog kenne betaele, maer dat zal wel, want voor bier
en jenever is er ook wel geld.
Daerom eerst maer 'n receppie veur
boterhammesmeer. Dat spul maek
je van kaene. Dat binne broine
brokkeis, die overblaive, as je gesneje rauw vet oitbraet. Je ken ze
door stamppot en gebakke aerepels
kwakke. of deur de leverworst,
erwtensoep ot ballekebrai. Maer
om echte Zanverse smeer te maeke,
mot je |e hersens 'ebroic as je die
tenminste nog ebroikc ken. Je
vvraitt de kaene fain en dan menge
met 'n schrappie reuzel, fain 'estampte kroitnaegele, zout. fain
'eprakte aerepels en stroop. Veural
koters wille d'r graeg van smikkele,
maar /elvers bin je d'r ook vast niet
vies v a n .
Arremoeizaeiers, let op.' Brandnetelsoep is ook smaekeluk en goedkoop. Je hakt brandneteltoppies
heel fain en die bak je in een
kvvakkie reuzel gaer in ongeveer
v a i f t i e n menute. Dan anderhalve
liter waeter koke met tien gramme
/out en as dat /ooitje kookt menge
met 24 gramme aangemengde
bloem Wie 't eenmael eproefd heb,
ken d'r met meer van af blaive. En
tenslotte, jeloi /egge vast wel es:
..die opoe is "n raer v\aif. veural as
/e /o te keer gaet as /e 't op d'r
heupe heb " Maer ik meen 'et niet
/o k w a e d met jeloi. alhenig: je
v ei dient het. w a n t jeloi AIIII en
b l a i v e racie kaenebiaiep-. Eet ze!

Ivspi :Ken ot de v ei ordening niet emcs/iiis iiu'Mi/ii'd /ou k u n n e n worden. De
N t a a ' s ^ c i . r e l :n- liei.ll n u l a t e n w e t e n
d i.u L'I i n I K I I in te / i c n .
M o . h i , ' a i u l v i i o i t h e t raadsbesluit v a n
i w c i 1 1.1.11 L'clcdcn niet hemen, dan zal
D; K o i i i i i s ; /ich iienoodAiakt /icn, de
tomirlc uoedkciimiL! ie onthouden, aldus iic st.ialsscuuïans m / n n brief.

Hm voor de jeugd
/ \,\",)\ (h iR f - la t i n e p l e m aan de
U; 'ii K ' o i h l / a l k i i m e n d e Alterdas;
ik t i l . i i H U L ' S V M.ilonc" ie /icn / i j n .
ei' s p a n n e n d e i n kolileueke l i l m cel i e i i L'I spci ld Juni k i i k i d o n . w a a i m
H u j s v . u / n m a k i s t i s me! slas;ioom m
ui w e i ' / i | i i
l i u , u d e n . atc'da 1 ; due vooisteJIinL ^ I I ''i'.'c\ui. u- « e t e n o m M . ( K I uur.
urn l ^ ( I I 1 i i u i en om i \()(! uur Bovendien . .il ili f i l m hi| slecht weet zondacmiddai' urn 2 M\ u u r nog een keei
v v o i d e n izediaaul De kassa is een uur
\ o o i de aanv.in.: v a n de film open en de
c n l i e c b c d i a a g t ƒ ,ï.—
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EGELS
+ PLAVUIZEN

niet alleen
maar ook

bij tegelhandel
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186

BINNEN-en
BUITENSCHSLDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford
etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen
wandbespanningen.

Uw Paasvakantie
In eigen
Al plannen gemaakt voor de Paasvakantie 7
Verwen uzelf tn onze moderne, komf. bungalows gelegen in Erm, Drente (nabij Emmen).
Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, wind
surfen etc.

onze showroom hebben wij
voor u 'n enorme sortering
tegels zoals:

U vindt 'n zeer uitgebreide en voordelige

WANDTEGELS
VLOERTEGELS
PLAVUIZEN
MOZAÏEK
* TRAVETIN en
MARMERTEGELS

sortering (50 soorten) GRIND- EN

SIERTEGELS
en ZAND,

Vrije-tijdspark Ermerzand,

aan/eggen van TEGELPADEN,

TERRASSEN, ROTSTUINEN en SIERBESTRATINGEN

Ook kunt u er alle soorten
lijmen en voegcement vinden.
Desgewenst kunnen wij ook uw
tegels vakkundig leggen en
zetten

Loopt u even binnen in de showroom van
Ko Bliek, Essenlaan 83, Zwanenburg.

Wij zijn geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 14.00-18.00 uur, zaterdags van 9.00-15.00 uur. Telefoon 02907-2935, na 18.00 uur 2887.

TE KOOP:

AQUARIUM

Speciale aanbieding

Dalerstraat, 7843 PE ERM. tel. 05915-4018.

partij Histor verf

HAREM- EN BROEKPAKKEN
HALTER- EN STRAPLESS JURKJES enz.
vanaf maat 32, tot oneindig.

halve prijs
50% korting
KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 56 02.

OPENBARE VERKOPING
(ex art. 1223 B.W.)

Notaris E. J. M. Weve te Zandvoort zal op
donderdag 16 april 1981 des middags na 14.00
uur in de „Oprechte Veiling" te Haarlem aan
de Bilderdijkstraat 1a, publiek verkopen:

1. HET WOONHUIS MET ERF EN TUIN,
staande en gelegen te Zandvoort aan de
Mr. Troelstrastraat 50, groot 1,98 are.
Lasten circa f 225, - per jaar
Collegiaal met notaris Mr. J. J. E. Stuyt te
Amsterdam, Keizersgracht 278 (020 - 23 62 33).

2. HET WOONHUIS MET ZOMERHUIS
fcN ERF, staande en gelegen tu Zandvoort aan de Van Ostadestraat 13, groot
1,15 are. Lasten circa f 100,- per jaar.

3. HET WOONHUIS MET ZOMERHUIS
EN ERF, staande en gelegen te Zandvoort adn de Van Speykstraat 22, groot
1,22 are. Lasten circa f 210,- per jaar
Het sub 3 vermelde perceel collegiaal met de
notarissen Mr N J Bunk en J. G. Brummelhuis te Amsterdam, de Cuserstraat 5, Het. 020
46 16 16).
De zakelijke lasten ovei 1981, alsmede de
eventuele achterstallige lasten komen geheel
voor rekening van de koper.
Bezichtiging - voor zover mogelijk - op dinsdagen donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Betaling der koopsommen voor of op 29 mei
1981.
Nadere inlichtingen ten kantore van de
notaris, Kostverlorenstraat 121 te Zandvoort (tel. 02507 - 1 68 41) en ten kantore
van de hiervoor genoemde notarissen.

GROND en BIELZEN

Wijzijn tevens gespecialiseerd in het

PAASWEEKEND f 285,- aii,n.

Inlichtingen en reserveringen

4.15

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts
«* *

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

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)
uitgelezen publiek

ADVERTEER!

HOOP

Ter overname
aangeboden:

café-bar
te Zandvoort.
Pr. nader overeen te
komen.
Br. onder nr. Z 522.

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de
vakman!
A. BERNHARD
Viffhuizerwpq 577
Hoofddorp
telefoon 02508-1402
na 16 00 uur

loop- en
sloopauto's
tevens onderdelen te
koop.
Tel. 02507-14836. '

13212

auto-brand-feven
alle verzekeringen.

Ellyopent
Philipsen
haar deuren!

VOORJAARSKRUIDENI
JTER REINIGING VAN HET TOTALE LICHAAM. DIT

Nu naast Philipsen
mannenmode ook Philipsen
ladyshop

l MENGSEL BEVAT O.A. FENEGRIEKZAAD. EEN DER
(OUDSTE ARTSENUMIDDELEN TEGEN VERSLUMINGj
l DER LONGEN EN ADEMHALINGSORGANEN, EN NI!
l TE VERGETEN HET BLOEDZUIVERENDE

Wij nullen het op prijs stellen als u eens langs komt om de zaak en de
collectie eens te bekijken, waar wij u een drankje aanbieden en een
leuke surprise. Tot kijk op zaterdag 4 april a.s.

j BRANDNETELBLAD.

VERPAKT IN HANDIGE

CRUYDENKOKER
(INHOUD ± 200 GR.)

.4.95
Haltestraat 40-42, Zandvoort.
Ielefoon02507-16218

-3

C_ AMSTELACADEMIE

SCHOOL VOOR MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

GEBRUIKSAANWIJZING-.
7 FLINKE EETLEPEL OP 'fe LITER\
WATER TREKKEN ALS THEE
2 0 3 KOPJES PER DAG DRINKEN

Fred Roeskestraat 90 (v/h Prinses Irenestraat), 1076 ED AMSTERDAM.
(Op 5 minuten loopafstand is de Schiphollijn, station Amsterdam-Zuid).

Schoolverlaters LBO
en MAVO opgelet!
Opleidingen:

RIE en JOHN

EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ
Louis Davidstraat 13 • 2042 LS Zandvoort

f400,- .
Dr. Gerkestraat?
tel. 12227.

TEL.
023-326942

BOTERMARKT 26

Voor al uw WAS naar
Ook voor dekens kunt u
bij ons terecht.

1.10x50x50. Geheel
compleet: meubel, Eheim
pomp, verwarming, plan
ten en vissen.

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

Te koop gevraagd:

Elke werkdag van
halfnegen tot halfeen
en van halltwee tot
halfzes geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19 00 21 00 uur
en zaterdags van
1000 1200uur
U bent welkom

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023288560*

-•

Middelbaar beroepsopleiding Civiele Dienst (MBO-CD)
(voor leidinggevende funkties in civiele diensten)

••

Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2- en 3-jarig (MBO-KV/JV)

••

Interim Algemene Schakelopleiding (1 - en 2-jarig)
voor leerlingen, die zich willen oriënteren en die hun definitieve
beroepskeuze nog één of twee jaar willen uitstellen;
vooropleiding gezondheidszorg, welzijnszorg en maatschappelijke
dienstverlening.

-

Vormingsklas (uitsluitend met MAVO-4 en HAVO/VWO)

Inlichtingen en aanmeidingen:
•• iedere maandag van 14.30 • 16.30 uur en
» iedere dinsdag van 19.00 • 20.00 uur.

Informatie-avonden:

donderdag 9 april en dinsdag 19 mei a.s. van 19.00-20,30 uur.
Prospectus wordt u op aanvraag toegezonden. Tel. 020 • 715911, toestel 5.
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Keukenhof luidt de lente in
BOLLENSTREEK - „Als
deze voorjaarsuiting de mens
niet meer kan boeien, dan
gaat heel de mens dicht. Hoe
meer Viditel, viewdata, processors en computers, hoe
meer behoefte de mens zal
hebben weer een echte bloem
te zien en te ruiken". Met
deze woorden besloot* de
heer F. Benningen, lid van de
Raad van Beheer, donderdagmorgen zijn gebruikelijke
toelichting bij de opening van
de (32e) Keukenhof in Lisse.
En het is meer dan waarschijnlijk dat
hij gelijk heeft: in de twee voorjaarsmaanden van vorig jaar, die maar
weinig echte mooie dagen telden, bezochtcn 940.000 mensen uit binnen- en
buitenland de Keukenhof. Onder wie
600 Canadese oud-strijders, die voor
een bezoek aan ons land waren uitgenodigd op 5 mei.
Nog altijd is de Keukenhof, op enkele
dierentuinen na, de grootste toeristische trekpleister in Nederland en wijde
omgeving. Nog altijd is Nederland bcPresentatie van de Bloemenmeisjes
in de warme kas, waar elke gedachte aan de winter al verdreven is.
Staatssecretaris Hazekamp poseerde gewillig temidden van de lentebloemen.

halve om zijn cultuur en zijn water,
beroemd om zijn bloemen.

Betekenis
Staatssecretaris Th.M. Hazekamp, die
de Keukenhof officieel opende, ging
diep in op de betekenis van het toerisme voor de Nederlandse economie.
Hoe belangrijk de toeristische bedrijvigheid is blijkt uit de cijfers: ongeveer
15 miljard gulden aan bestedingen
vloeit naar hel toeristische bedrijfsleven en dat is ongeveer 8 procent van de
totale binnenlandse comsumptie. Dircct hiermee gemoeid is circa 5 procent
van de totale werkgelegenheid in ons
land (ongeveer 200.000 manjaren). En
daarbij komt dat zijdelings nog veel
meer mensen er van profiteren. Omdat
het toerisme nog steeds een goede en
groeiende sector is voert de overheid
een stimulerend beleid. „Dat is beter
dan steun aan een zwakke sector",
aldus de staatssecretaris.
De toeristische sector ontwikkelt zich
mede gunstig dooreen beperkt inflatiecijfer: het aspect „Nederland-duurteland" wordt in het buitenland niet meer
genoemd.
Volgens de staatssecretaris blijven de
bestedingen in de recreatiesector normaal-ondanks stagnerend en teruglopend inkomen. De mensen zullen hun
vakantiegelden wel effectiever trachten
te besteden: dichterbij, meer en kortere vakanties in eigen land of het nabije
buitenland. Dergelijke ontwikkelingen
lijken ook in ons omringende landen te
verwachten. Toeristisch gezien worden
onze buurlanden daarmee steeds be-

langrijker voor ons en de toekomst van
het toerisme in en naar Nederland
behoeft daardoor niet somber te worden ingezien: er kan een positieve
bijdrage van worden verwacht voor de
werkgelegenheid en de bctalingsbaiins.
Tot 1985 trekt de overheid jaarlijks
circa 50 miljoen uil om het toerisme te
stimuleren plus nog eens zo'n 25 miljoen voor kredieten aan toeristische
bedrijven. Omdat de toeristen niet
altijd hetzelfde willen zien achtte de
staatssecretaris vernieuwingen nodig.
Vooral met betrekking tot de Keukenhof vroeg hij zich af of er nog niet iets
meer te doen zou zijn met het thema
bloemen omdat het toerisme tussen het
voorseizoen (de bollentijd) en het hoogseizoen (de grote vakantie) een inzinking laat zien. Rond dit thema bloemen
en planten zouden folklore en culturele
manifestaties gegroepeerd kunnen worden. Hoewel de overheid zeker op financieel gebied niet alles kan doen zegde de
staatssecretaris toe dat het rijk toch
graag waar mogelijk mee wil helpen
goede en rendabele intiatieven van de
grond te krijgen.

Bloemenmeisjes
Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden tegelijk met de opening van de
Keukenhof ook de Haarlemse Bloemenmeisjes gepresenteerd. In de warme kas, waar op het ogenblik niet
alleen de bolgewassen maar ook azalea's, lododendrons en orchideeën van
Aalsmeerse kwekers zich in volle
schoonheid ontplooien, maakten nu
maar liefst vijftien bloemenmeisjes uit
Haarlem en omgeving hun opwachting.
Dit seizoen gekleed in modieus geel
met donkerblauw chintz jasje en
blauw-met-witte schoenen. De staatssecretaris kreeg er niet genoeg van met
deze stralende lentebloemen te poseren. Om het geheel enige actie te
verschaffen was hij zelfs bereid een riek
ter hand te nemen.

Veranderingen
Veel veranderingen zijn er niet aangebracht in de Keukenhof. Maar hier en
daar zijn weer nieuwe vijverpartijen
gemaakt, met beplanting van rododendrons en azalea's. Er zijn ruim 400
(Advertentie)

hi f i
EENTOPMERK
GELUIDSAPPARATUUR
DAT TE BETALEN IS

Gezinnen gezocht voor
West-Berlijnse kinderen

LEIDERDORP - Al vele jaren
komt in deze regio een 50-tal
Westberlijnse kinderen om hier
hun zomervakantie door te
brengen. Sommige jongens en
meisjes verblijven jaar na jaar
bij dezelfde gezinnen, doch ieder jaar moeten er ook weer sommige punten zodanig ontwricht dat te laten rijden. Dank zij de medewerking en gastvrijheid van honderden
nieuwe gezinnen gevonden wor- in tienduizenden gezinnen dagelijks Nederlanders,
die zich aangesproken

den.

Op 13 augustus van dit jaar is het
alweer twintig jaar geleden dat begonnen werd met de bouw van de muur in
Berlijn. Binnen korte tijd was het
westelijke deel van de stad hermetisch
afgesloten van West-Europa. Een triest
historisch feit. ook omdat er nog steeds
geen enkel uitzicht bestaat op het
verdwijnen van deze kennelijk onneembare scheidslijn tussen twee werelden.
De samenleving in West-Berlijn is op

problemen voorkomen. En het kind is
dan meestal het kind van de rekening.
Al is deze stad een aantrekkelijke
wereldstad voor Westeuropese toeristen. het staat als een paal boven water
dat de Berlijners zelden met hun kinderen naar buiten trekken. Ouderen gedragen zich vrij passief. Sterk in de
hand gewerkt door de gevolgen van de
kunstmatige deling van hun stad en de
aanwezigheid van een staat, de DDR,
die men als een dreiging ervaart.
Pax Christi Kinderhulp slaagt er telkens weer in twee volle treinen met
Westberlijnse kinderen naar Nederland

(Advertentie)

Skipiste De Meerberg
nodigt huisvrouwen
uit
Vrijdag 3 april a.s. wordt een informatie-ochtend
georganiseerd op Skipiste De Meerberg in Hoofddorp, speciaal voor vrouwen uit de Haarlemmermeer en omgeving. Iedereen is welkom!
Om 10.00 uur begint het programma met een
gratis kopje koffie in het restaurant De Meerberg.
Dan een voordracht over skiën in Nederland en
alles wat daarbij hoort, door de hoofdskileraar
Rob Beukers. Verder is er een rondleiding door
de gebouwen en een kijkje bij de skibaan.
Om 11.15 uur is er gelegenheid voor wie langer
kan blijven om even wat na te praten in de gezellige „piste-bar" of om een gratis proefles te
nemen.
Alleen een stevige broek, trui en handschoenen
meenemen voor de proefles. Ski's, stokken, en
schoenen worden gratis ter beschikking gesteld.
Veel huisvrouwen vinden het in de periode september tot februari te druk op de skipiste. Omdat
de skipiste het hele jaar open is, dus ook in de
zomer, is het ideaal om skiles te nemen in de rustigere periode van april tot september, omdat de
leraar dan meer tijd heeft en meer aandacht kan
geven.
Om het zomerskiën te stimuleren is een speciaal
arrangement gemaakt: voor f 149.- (plus f 25.inschrijfgeld voor nieuwe leden) krijgt men een
leskaart voor 15 lessen en een gratis skipas voor
elke dag vrij skiën tot l september 1981.
Skipiste De Meerberg, Arnolduspark 10. Hoofddorp tel. 02503 - 10138 (volg borden „Sportcomplex").

voelen door het doel van de aktie:
Westberlijnse kinderen een andere omgeving, zonder ontspanning, zonder
druk te laten ervaren.
Voor een aantal van deze kinderen
zoekt Pax Christi in deze omgeving
kandidaat-gastgezinnen. Jongens en
meisjes in de leeftijd van zes tot twaalf
jaar rekenen op een vakantie in Nederiand in de periode van 7 juli tot 14
augustus.
Voor verdere informatie kunt u zich
wenden tot: J.Beyer, Steenbakkerslaan
34, Leiderdorp, tel. 071-890129.

ACOITACT
COTMTROL

De volautomatische
vervanger
van de AFC-schakelaar.
wij demonstreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort BV.
Hallstraat 56 -Zandvoort
Tel. 02507-1 3618

Programma Vereniging
Vrouwen van Nu
Dinsdag 7 april; kontaktmorgen in
Zomerlust, Zandvoort. Aanvang 10.00
uur. De laatste nieuwtjes en gelegenheid tot opgave voor diverse exkursies
en evenementen.
Woensdag 8 april: voor de tweede
groep begint om 11.00 uur de rondleiding in de afdeling Koksschool van de
Technische School, Verspronckweg
150, Haarlem. Tussen 12.00 en 14.00
uur wordt de warme lunch ad ƒ 7,—
geserveerd.
Maandag 13 april: de bridgeclub eindigt het seizoen met een bridge-drive in
Zomerlust. Aanvang 13.00 uur.
Ook voor de klaverjasclub is het seizoen afgelopen. Het eindtoernooi
wordt om 20.00 uur in Zomerlust ge-'
houden.
Dinsdag 14 april: exkursie naar Haastrecht, waar de prachtige stijlkamer in
het museum Bisdom van Vliet berwonderd kan worden. Daarna door naar
Bergeyk, waar men te gast is bij de
Campinafabriek, waar behalve van de
rondleiding en dia-vertoning ook van
koffie met iets lekkers kan worden
genoten. Kosten ƒ 20,— p.p. Vertrek
om 7.30 uur vanaf het Gemeenschapshuis, waar men ca. 18.00 uur weer
terug zal zijn.
Woensdag 22 april: wandeling o.l.v.
mw. v.d. Kruys naar het Karrewiel.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Rotonde.
Donderdag 23 april: bezoek aan Damiate Pers (Haarlems Dagblad), Oudeweg 12-14, Haarlem. Om 13.30 uur
rijdt bus 10 vanaf station Haarlem naar
deze krant. Na een korte inleiding kan
men zien hoe een krant tot stand komt.

Benny Neyman

Benny Neyman bij
viering van
kapsalon JM

nieuwe zitplaatsen aangebracht. Voor doeldom kinderen van 6-15 jaar op een
de liefhebbers een heel speciale attrac- speelse en toch leerzame manier wat
tie is de Wilde Tulpen Tuin. die een dichter bij de natuur te brengen, wordt
prachtig overzicht geeft van de her- ook dit jaar weer gedaan. Een informakomst en het ontstaan van de honder- tie-boekje met route-beschrijving en
den tulpensoorten die in het park te vragenlijst is verkrijgbaar bij de inforvinden zijn. De inzending van de Hor- matiestand in het Koningin Juhana
tus Bulborum laat verdwenen oude Paviljoen.
soorten zien. met kweeksoorten uit de De Keukenhof (bereikbaar over de
17e en 18e eeuw, met als oudste de Herenweg naar Lisse en dan rechtsafs..Zomerschoon" uit 1620!
laan bij café De Nachtegaal of binnenHet parkeerterrein is vervolmaakt - op door via Vogelenzang en dan linksaf
zo'n manier dat de auto's niet wegzak- via station Lisse) is tot en met 24 mei
ken in de regenplassen maar het par- geopend, dagelijs van S.00 tot 19.30
keerterrein buiten het seizoen toch uur. Wie de grootste drukte wil ontloweer als een natuurlijk landschap aan- pen kan het best terecht in de vroege
doet. En het restaurant is zelfbediening ochtenduren of vroege avond. Dan is
geworden. De vorig jaar voor het eerst het ook ideaal voor ouderen en gehanuitgezette „Bollenbozen-route", be- dicapten. Het hele park - ook de

kassen, het paviljoen, de restaurants is toegankelijk voor invahdenwagens.
Deze zijn op telefonische of schriftelijke aanvraag gratis beschikbaar. In het
theehuis zijn aangepaste toiletten aanweziiz.
De entreeprijzen bedragen voor volwassenen ƒ 6.50 per persoon, voor
kinderen van 4 t / m ! 2 jaar, voor 65plussers en houders van CJP ƒ 3,23 per
persoon. De woensdag is gezinsdag:
betalende ouders mogen hun kinderen
tot en met 12 jaar gratis meenemen.
Groepen boven de twintig personen
genieten korting. Tarieven op aanvraag
bij de Keukenhof, telefoon 0252113841.

Indrukwekkend
Toonkunst Oratoriumkoor
ZANDVOORT
- Traditiegetrouw heeft het Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort, (TOZ)
het jaarlijkse Paasconcert gegeven. Dat gebeurde dinsdag 31
maart jl. in de hervormde kerk
aan het Kerkplein, die vrijwel
geheel was uitverkocht. Het
werd een indrukwekkend gebeuren onder de bezielende leiding
van Lourens Stuifbergen op een
hoog muzikaal niveau.
Uitgevoerd werd vóór de pauze het
Stabat Mater van E. Astorga die leefde
van 1680-1750 en na de pauze ..Der
Tod Jcsu" van C.H. Graun. (17031759). Beiden derhalve tijdgenoten van
de grote Joh. Seb. Bach. geboren in
1685 en gestorven in 1750. de tijd dus
waarin Kerk- en Passiemuziek tot grote
bloei kwamen.
In die tijd ontstonden ook \ele composities op de tekst van het Stabat Mater.
een soort smeekbede aan Maria Vele
grote componisten voelden /ich daardoor aangetrokken, o.u. Despres. da
Palestrina. Pergolesi, H a v d n . Rossini.
Verdi en Dvorak. He is een uitgesproken Rooms Katholieke tekst, dit
smeekschrift aan de moeder v a n Jezus.
Vandaar ook dJt vrijwel alleen Rooms
Katholieke koren deze uitvoeringen
brengen. Protestant-Christelijke en
neutrale koren hebben het om pneipiele redenen vrijwel nimmer op hun
programma staan, waarmee aan sommige composities, prachtig van op/et,
veel onrecht wordt aangedaan.
Daarom was het goed. dat Lourens
Stuifbergen ons met dit onbekende
werk deed kennismaken. Het getuigde
van een gedurfde keuze en een opzij
zetten van alle vooroordelen. Helaas
kwam de fraaie compositie deze avond
niel geheel gaaf uil de verf. Er was een
zekere matheid, er waren, vooral bij
het orkest, enkele fikse ontsporingen.
doch desondanks had ik persoonlijk
veel bewondering voor het feit. dat
Lourens Stuifbergen een zó moeilijk
werk op het programma had geplaatst.
Geheel anders werd het na de pauze,
toen de Passions-muziek van C.H.

Graun tot verklankmg kwam, een stralendc vertolking met indrukwekkende
hoogtepunten. Recitatieven, koren,
koralen, duetten en aria's wisselen
elkaar af en stellen u steeds opnieuw
voor verrassingen. Het koor, thans
ongeveer 60 personen, bleef ook de
moeilijkste koren feilloos de baas en
dat waren er verscheidene. Ik noem u
koor No. 10: „Christus hat uns ein
Vorbild gelassen", en koor No. 14:
„Freuet euch Alle. ihr Frommen".
Ook de koralen kregen een prachtige
vorm en gestalte.
Van het vijttal solisten wil ik in de
eerste plaats noemen de verbazmgwekkende prestatie van de sopraan, die ik
voor het eerst hoorde, de nog jeugdige
Elma van der Dool, die werkelijk
schitterde, vooral in haar aria's.
Zij nam de meest ingewikkelde passages met het grootste gemak, met een
verbluffende techniek en bleek bovendien over een prachtige nutuurstem te
beschikken, die /ij tot m de details
uitbuitte. Voor mij stond hier een
toekomstig groot zangeres, waarvan vve
ongetwijfeld nog veel zullen horen. De
alt, Margreet Pleiler had slechts een rol
in het Stabat Mater, waarin zij op
gloedvolle wij/e en met een warm.
aantrekkelijk stemgeluid voor mij debuteerde. De tenor Alex Vermeulen
hoorde ik reeds eerder. HIJ is nog altijd
even stralend van klank en kan zeker
momenteel tot een der beste tenoren
uit de solistenvvereld worden gerekend.
De bas Frist van Erven Dorens, hoorde
ik deze avond voor het eerst. l l i |
boeide mij bijzonder in recitatief en
aria No. 9: ..Jerusalem vol! Mordlust.
ruft mit vvildem Ton sein Blut komnf
über uns" uit \\elke v e i k l a n k m g een
dramatische spanning werd opgeroepen. En tenslotte de routimer Nico
Waasdorp, die ook nu vveer aan /"n
kleine, (maar fijne) oigel een prachtige
ondersteuning bood voor de muziek en
de zang.

Bijeenkomst van Werklozencomité

ZANDVOORT- Het Werklozenkomitee houdt op 7 april tussen 14.00 en
ZANDVOORT • In hotel Bouwes zal 16.00 uur haar 2e bijeenkomst in de
op 6 april het eerste lustrum gevierd Calvijn/aal aan de Emmaweg 22 te
worden van kapsalon ,,J.M.". Ter ere Zandvoort. Er wordt dan uitgelueide
van dit feit zal de bekende zanger infoimatie gegeven over het werk \ , i n
Benny Neyman enkele liedjes ten ge- de uitzendburo's. de vakaturevank. de
hore brengen in de pauzes van de uitkeringswetten en de mogelijkheden
modeshow in foundation, lingerie en voor ontspanning, k o n t a k t e n en v n j badmode die dan ook zal worden ge- willigerswerk voor mensen /ondei
houden. De eigenaars van J.M.. Jo en werk. Centraal staan hierbij de viagen
Monique, zijn zojuist terug uil Amen- over: is er wel ol geen werk. de keu/e
ka waar zij de wereldberoemde school van een ander beroep, studeren met
en salons van kapper Vidal Sasson behoud van uitkering, alternatief \\erk
en hulp-mogelijkheden. Om deze inbezochten, voor de nieuwe lijn '81.
Alle belangstellenden zijn hartelijk formatie is nadrukkelijk gevraagd door
de werkloze bezoekers van de eerste
welkom op 6 april.

bijeenkomst van het Weiklozenkomttee in maart jl.
Deskundigen z i j n op 7 apnl aanwezig
om deze en andere vragen te beantwoorden. Het Werklo/enkomitee richt
zich op alle mensen die tegen hun /in
zonder werk z i j n . Het hoofddoel is
lueibij: „werklozen laten welken aan
hun eigen positie v a n het werkloos
zijn". Omdat de meeste WAO-mensen
tegen hun zin /onder u ei k /.\\\\. richt
het WerklozeiikomiteL' zich ook op
hen. Vooral nu de regeling, door alschatting van het aibeidsongeschiktheidspercentage. 1011.000 WAO's wil
laten ..afvloeien" naar WW, WWV of
bijstand.

En om te eindigen het orkest, ditmaal
het Randstad Kamerorkest. Aanvankelijk. (tijdens het Stabat Mater) vreesde
ik het ergste. Men kon kennelijk het
werk maar heel moeilijk aan. De zeer
kleine bezetting van uitsluitend strijkers, was daar waarschijnlijk ook wel
debet aan, maar in „Der Tod Jcsu"
toen men versterking kreeg van blazers. (fagot, fluit en hobo) stond men
zijn mannetje en werd er uitstekend en
volgzaam gemusiceerd.
Al met al een genotvolle en hoogst
muzikale avond waarop TOZ zijn reeds
lang gevestigde reputatie van een zangkoor, dat de moeilijkste werken niet uit
de weg gaat, ten volle handhaafde en
dat alleen al is een felicitatie waard, die
mede te danken is aan de voortrcffelijke leiding van Lourens Stuifbergen die
het ook deze avond weer ten volle waar
maakte!

K. Sr

Expositie in casino
ZANDVOORT - In het Zandvoortse
casino is tut en niet eind mei een
verkoopexpositie v a n picturale totografie van Bert v a n Goethem.
Er zullen ongeveer dertig vrije landschap-opnamen van onder andere de
A n t i l l e n te zien zijn. Door geringe
k l e u r v e r s c h u m n g e n bij het vergroten
en beïnvloeding van toonvvaarden heeft
Goethem subtiele veranderingen aangebracht Dit om de gedachten en
gevoelen 1 ' v a n de rn.ikci op het moment
van de opname te benadrukken. Het
droomachtige effect dat hierdoor ontstaat w e k t eerder de i n d r u k van aquarellen dan van totogratie.
De expositie is dagelijks te hezichtmcen van 14 00 tot'2.00 uur.

a.s.
vertrek SchiphoS
vanaf 12.0Ouur.
' j " per persoon
f. 4 5 5 » kind.tot 12jr.
Reserveringen/ inlichtingen:

tel. O20-495070
of 020-492781

Apotheek Groenelaan
Wolga 1, Amstelveen, vraagt

apothekersassistente
Ook zij die weldra examen doen, kunnen reflec
teren.
Tel. 020-411151, na 17.30 uur 450811.
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Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de
vakman!
A. BERNHARD

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)

uitgelezen publiek

Vi|fh(iizerwcg 577
Hoofddorp
telefoon 02508 1402
nu 16 00 uur

ADVERTEER!

ANTIEKE BOEREN
MEUBELEN
pn klokkon allergrootste
keuze in kasten, tafels

elc etc

Kengen Antiek
IMPORT
Rijksstraatweg 75,
Sassenheim
telefoon 02522 14682
tussen 10.00-20 00 uur.

POSTZEGELS
Per omgaande te huur gevraagd:

Ver7amelingen on partyen ie koop gevraagd door

gemeubileerde kamer

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

J. D. MUIS

plus kookgel. te Zandvoort of omg.
Reacties 070-624611, tst. 2894.

KOOIJMANS

DiRCK IIIEKTRA VOORDELIGE

KELDERRE

FORDOTO
ZANDVOORT
Ampèrestraat 10
(naait Colpitt)
Tel. 02S07 - 1 69 25.
b.g.g. 1 3242
Ford verkoop en
service.

Ook voor diverse
merken inruilauto 's..

ANTIEKE BOEREN
MEUBELEN

53

MAAR OOK VOLOP KEOZE
UIT ANDERE WyNLAÜDEN:

en klokken allergrootste
kou/r in kasten t.ilelb
ctr elf

Kengen Antiek
IMPORT
Rijksstraatweg 75.
Sassenheim
telefoon 02522 14682
tussen 10 00 20 00 uur

UIT DUITSLAND:

8!

Graszoden
Open
haardhout
M. Vermeulen
Zwarteweg 15
(50 m van watertoren)
telefoon 02977-27922
--

^X>A- , i.

-*„T

UIT OOSTENRIJK

HJlTSPANJË

ST.MARGARETHENER
AUSLESE

RIDJA

5.

CON DE BEL
1976

. - . . • •
*UIT, PORTUGAL

D.A.O

OAVENAL
1974

a
8!

ST. GEORGENER
SPATLESE

83

De Anna's
hoeve
Antiek

Grote kollektie eiken
en grenen kasten en
nog vele andere
meubelen.
Geopend vrijdag en
zaterdag.
Aalsmeerderweg 755,
Rijsenhout.
Tel, 02977-25167.

WEER VOORRADIG:

Te koop

SfPPElT

Luxe 2-kamerappartement, beg. grond
met tuin op het zuiden.
Vr.pr. 125.000.- k.k.
Tel. 02503-31102 na
18.00 uur.

BIN 201

52

ANTIEKE BOERENMEUBELEN

WIE EN WAT IS DiRCKffl?
D IRC KTJI is de naam van de slijterijen behorend
tot de Samenwerkende Dirk van den Broek bedrijven.
Waar vind u de Dirck UI slijterijen? Deze zijn veelal
gevestigd bij de super/multimarkten van: Dirkson,
Dirk van den Broek, Digros en Bas van der Heijden.

en klokken, allergrootste
keuze in kasten, tafels
etc etc

Kengen Antiek
IMPORT
Rijksstraatweg 75.
Sassenheim
telefoon 02522-14682
tussen 10.00-20.00 uur.

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de
vakman!
A. BERNHARD
Vijfhuizerweg 577.
Hoofddorp,
telefoon 02508-1402
na 16 00 uur

SLIVOVITCH NAVIP
COGNAC JOSEPH EÜYI 19.95
BDLS BKRENBURG
13.95
DE RUYPEBniiH PUNCH 12.95
J9HNHAIGSCHOTSEWHISKY 19.95
DDLS ADVDKAAT
4.
GOLD LABEL

SEC mm

10.95

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem
heelt voor u een

SPECIAAL WINTERMENU
VAN MAANDAG T/m vrijdag
- gou/üshsoep stokbrood
gemixte gnllpla,it
3 soorten vlees (magerl
met verse salade.
saus
en aardappolpuree
- pa/ncinkn
warm flcnsie met
koude roomvulling

f 14,50
Dit nit'fiu i. ,il!< on in n'üncKQrjri
v(vkri|f]b i '
RL .crvningen Viin.il IJj 00 mi'

Telefoon 02507-15110
In Haarlem hebben AIII
iedere vrijdjg en zaterdag
BALKAN VOLKSMUZIEK
(Itvol
Telefoon 023-322609

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de
vakman!
A. BERNHARD
Vijfhuizerweg 577
Hoofddorp,
telefoon 02508-1402
n,i 16 00 uur

Jr^iLAMPEKAPPEN

T_J

Uit eigen atelier
Stijlvol klassiek en strak modern
Streep, bloem en effen stof
Grote collectie lampvoeten
Ook opnieuw bekleden

Neem uw lampvoet mee en kies uw kap
bij de lampekapper

VOLMER
Amsterdamseweg 454, Amstelveen, telefoon 431198
Guopcnd ói t tn t<i v,in<>f 10 00uuren

SOCIAAL CULTUREEL
WERK IN
NOORD-HOLLAND
Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land treffen voorbereidingen om
eenaantal

Adviescommissies voor de planning
Sociaal-cultureel werk
in te stellen. Deze adviescommissies hebben als taak het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land te informeren over de
bestaande situatie in het sociaal-cultureel werk en de wenselijke
ontwikkelingen in de toekomst. De provincie zal in de komende jaren
bezig zijn met de provinciale planningen programmering van het
sociaal-cultureel werk.
Over de ontwerp-voorbereidingsnota provinciale planning en
programmering va n het sociaal-cultureel werk loopt op dit moment
nog een inspraakprocedure.
Onder provinciaal sociaal-cultureel werk vallen organisaties en
groepen die zich o.a. bezighouden met begeleiding kadervormingen
bemiddeling (zgn. steunfunktie) en het uitvoerend werk met een
specifiek provinciaal karakter op de volgende terreinen:
• vormings-en ontwikkelingswerk
• kunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening
• jeugd- en jongerenwerk
• samenlevingsopbouw
• sportbeleid
• emancipatiewerk.
De provinciale adviesorganen in Noord-Holland doen aan
Gedeputeerde Staten een voordracht voor de leden van de
adviescommissies. Binnenkort zullen zij hiervoorde hun bekende
organisaties benaderen.
Indien u tot nu toe geen direkte relatie onderhoudt met het provinciaal
adviesorgaan op u w werkterrein, kunt u, als u belangstelling heeft voor
een van de adviescommissies of een mening heeft over de samenstelling
ervan, zelf het initiatief nemen en vóór 25 april kontakt opnemen met een
van onderstaande adviesorganen:

Voor de adviescommissiesamenlevingsopbouw:
Provinciaal Opbouworgaan
Kleine Houtweg 32-34
2012 CD Haarlem
tel: 023-319130

Voorde adviescommissie sport:
Sportraad voor de provincie Noord-Hol land
Stolbergstraat9
2012 EP Haarlem
teh 023-319475

Voor de adviescommissies vormings- en
ontwikkelingswerk, emancipatie, kunstzinnige vorming en
amateuristische kunstbeoefening.
Culturele Raad Noord-Holland
Huize,, Beeckestijn"
Rijksweg 136
1981LDVelsen
tel: 02550-16941

Voor de adviescommissie jeugd en jongerenwerk (incl.
club- en buurthuiswerk en peuterwerk)
Raad voor jeugd en jongeren m de provincie Noord-Holland
Stolbergstraat9
2012 EP Haarlem
tel: 023-319475
De ontwerpnotaoverde planning van het sociaal-cultureel werk en een
samenvatting van de nota is verkrijgbaar bij: afdeling 6
(tel. 023-163426) van de provincialegnffie, Dreef 3, 2012 HR
Haarlem.
Voor nadere informatie kunt u bellen of schrijven naar bureau
voorlichting van de provincie, Dreef 3, 2012HR Haarlem,
tel. 023-169933.

provinciaal bestuur
vannoord-hdland
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Met i>ltc besmeurde :eckoetrn in de
„wachtruimte". Zo nu en dun wil een
\aniit'ntji' er wel in Wt? ecu i ogcl op hel
itrarul vindt kun deze kei ht \/ in < en
kartonnen doo\ ntel gaatjes iiiitir lui
ho^nitaal brengen

KENNEMERLAND - Het Vogelhospitaal aan de Kleverlaan in Haarlem, bij de Stadskwekerij, draait al zeker weer
' twee maanden op volle toe* ren. Niet doordat de winter zo
1
streng is, dat de watervogels
vastvriezen in het ijs, maar
doordat zich weer eens zo'n
r periodieke ramp heeft voltrokken op zee. De olievlek.Jten, die de offieciële instanties kennelijk voor de Noordzeekust niet kunnen waarnemen, hebben vooral zeeköeten
in hun wurgende greep. De
olie tast hun isolerende laag
aan, waardoor de dieren in
het ijzige water van de zee
verkleumen. Ze worden bovendien zo traag dat ze geen
vis meer verschalken en langzaam maar zeker de hongerdood sterven.

Wettelijke maatregel
Nog dagelijks worden er slachtoffers
gebracht, met alleen naar het Vogelhospitaal in Haarlem, maar ook naar
andere hulpposten langs de kust. Ze
worden uitgeput gevonden langs het
strand, meestal door wandelaars die
beg.ian /ijn met het lot van de dieren
Thera te Boekhorsr ,,Een zeekoet die
zich Iaat pakken moet er wel heel slecht
aan toe zijn Normaal komen zeekoeten met met mensen in aanraking,.ze
kennen het verschijnsel ..mens" niet.
Ze 7i |n wel bang. maar ?o reageren niet
met vluchten. Maar dat vastgepakt
worden door een onbekend wezen
moet doodeng voor te ?ijn. Je merkt
het ook aan de hartslag, die gaat vvel
tweemaal /o snel"
Ieder die mei dit dierenleed in aanraking komt is het er echter wel over eens
dat redden mooi is. miiar dat hel enige
wat echt kan helpen is: wettelijke
maatregelen tegen het lo/en v a n olieprodukten op /ee Voor vier soorten
olie is het verboden, elk ander oheprod u k t mag echter wel over boord worden ge/et.

,,Het eerste slachtoffer dat we binnen
kregen, was een Jan van Gent", vertelt
Thera te Boekhorst van het Vogelrampenfonds, ,.maar vanaf 17 november is
er een stroom slachtoffers. We hebben
het nauwkeurig bijgehouden. Kijk, het In een sop met Teepol worden de drogen gebeurt in een speciale droogaantal zeekoeten is opvallend. Er zijn olieslachtoffers gewassen, waarna ze in kooi, waarin de temperatuur via een
ook wel alken, futen, drieteenmeeu- de badkuip worden afgespoeld. Het thermostaat kan worden geregeld.
wen, maar in hoofdzaak zijn het toch
zeekoeten die getroffen zijn. Ze zoeken graag een rustig plekje op zee en
dat zijn nu juist die plekken waar olie
drijft.

Eisen

Een zaak die hoognodig op Europees
niveau zou moeten worden geregeld.

Eerlijk
Thera te Boekhorst: ,.Ik wil heel eerlijk zijn: dat we al die slachtoffers
kunnen redden is gewoon niet waar.

Vooral zeekoeten
slachtoffer van olie

Tot nu toe zijn er zo'n tweehonderd
• jnet olie besmeurde vogels binnen gebracht in het Vogelhospitaal. Vele van
deze troosteloos ogende dieren stierven
kort na hun aankomst. De iets minder
ernstig getroffen vogels vereisen echter
, aandeelt en zeer grote en een deskundi| ge zorg om ze nog enige kans te geven.
, Thera te Boekhorst: „Waar we vooral
legen willen waarschuwen, is dat mensen zelf aan het rommelen zijn. We
hebben hier vogels gekregen die in de
Dreft gewassen waren of met groene
zeep. Maar dan is de kans op herstel
feitelijk nihil. De isolerende laag komt
niet terug zodat het dier zich buiten
niet meer kan handhaven".
water van 38 graden en vervolgens
In het Vogelhospitaal is een heel spe- gedroogd in een droogkooi, waarvan
ciale methode ontwikkeld, in navolging we de temperatuur kunnen regelen via
yan de bioloog dr. Swennen, die op een thermostaat. Anderen drogen wel
Texel wetenschappelijk onderzoek met een föhn, maar wij hebben bewust
heeft verricht in een groot laborato- voor deze methode gekozen om de
rium. Zijn systeem is in het Vogelhos- dieren zo kort mogelijk in handen te
pitaal in het klein nagebouwd. Het nemen, want voor volgels is dat toch
komt er op neer dat de vogels eerst een hele schok en zeker voor zo'n
gewogen worden.
verzwakt beest. Daarna moeten ze met
„Een zeekoet", zegt Thera te Boek- poetsen de natuurlijke vetlaag herstel- horst, „moet duizend gram wegen. len".
! Sommige zijn al zo vermagerd dat ze
nog maar goed 500 gram wegen. Ze
worden even apart gezet om tot rust te
komen. Na enkele dagen worden ze Overgang
gewassen met Teepol, dat in een Shell- Om de overgang naar het natuurlijke
produkt dat de olie heel goed oplost, in milieu voor te bereiden is in de kas van

Met 35 vrijwillige medewerkers zijn we
hier tot 's avonds laat bezig, met kerstmis zijn er altijd mensen geweest en
ook in de weekeinden gaat het werk
gewoon door. Desondanks kunnen vve
ze niet allemaal in leven houden. Maar
we redden wat er te redden valt".

Vogelrampenfon
redden wat er te

Weekenddiensten
Datum 4-5 april 1981

het Vogelhospitaal een bassin gebouwd
met stromend water. „Dat water moet
stromend zijn", legt Thera te Boekhorst uit, „omdat het schoon moet zijn.
De dieren moeten niet de kans lopen
opnieuw vuil te worden, ook niet van
eigen uitwerpselen. Vóór het grote
bassin is nog een kleiner gebouwd, met
een watertafel, zodat de dieren die zich
nog niet in staat voelen in het water te
blijven, weer op de kant kunnen klauteren.
Voornaamste doel van de bassins is
zekerheid te verkrijgen dat de dieren
niet toch weer te snel in zee worden
gezet. Zolang de zee nog zo onveilig is

Eten
De zeekoeten, zo weten de medewerkers van het Vogelhospitaal, hebben
veel eten nodig, circa een derde van
hun lichaamsgewicht en dat betekent
drie ons vis per dag ofwel 25 kleine
visjes. Een vishandelaar uit IJmuiden

NIEUW APOSTOLISCHE KERK:
•tot nadere aankondiging zondag 9.30
len 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
•diensten in gebouw Madoerastraat l,
'Haarlem-Noord.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.

Burgelijke stand

ONDERTROUWD: Nader Berty KeNEDERLANDS
CHRISTELIJKE lada Farag en Chr. Westerik.
GEMEENSCHAPSBOND:
'. -maandagmiddag 6 april, 15.00 uur sa- GEHUWD: B.J.L.J. Zonneveld en K.
\ menkomst
in huize
„Pniël", Schmitt.
"V^uiderstraat 3.
OVERLEDEN: Gerardina P.C. van
VOLLE EVANGELIE GEMEENTE: Beuge, 89 jr.: Adriana F.L. Corver.
zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge- geb. Baerveldt, 97 jr.; Maria W. Henbouw Voorstraat 100 te Katwijk aan driks. geb. Vianden, 91 jr.; Everardus
Zee.
Goedemans. 82 jr.

Wie zich onmachtig voelt iets te doen
tegen het leed dat ontelbare dieren
wordt aangedaan uit commerciële overwegingen (olie op zee lozen is helaas
weinig riskant en oneindig veel voordeliger dan gebruikmaken van havenfaciliteitcn) kan toch iets ondernemen om
dit leed enigszins te verzachten.
Je ziet het ook aan de uitwerpselen: ze
hebben ingewandstoornissen en inwendige bloedingen. Die olie richt enorme
schade aan in het inwendige van dat
dieren. Achteraf kun je pus zeggen of
het gelukt is. Er zijn er die na weken
nog dood gaan door een maag of
darmperforatie".

Thera te Boekhbrst:" Als ze geen vis Ze verhult niet dat het redden van een
meer kunnen vangen is dat fnuikend. zeevogel heel moeilijk is. ..Zeevogels
Ze hebben het ijskoud, de isolerende zijn nauwelijks ingevangenschap te
laag is wej^en'dan dringt dat koude houden, de dierentuinen zitten daar
zeewater tot op de huid. Er zitten ook mee. Wij proberen hier ernstig
dieren tussen die daardoor longonste- getroffen dieren te revalidercn en dat is
king hebben opgelopen. Maar de mees- altijd nog een stuk moeilijker. We
te zijn toch ten onder gegaan doordat passen de meest wetenschappelijke meze te veel olie hebben binnen gekregen. thode toe. Die trachten vve ook nog

De medewerkers in het hospitaal verlangen geen enkele vergoeding, maar
de vis moet worden betaald.
Er is dringend behoefte aan donateurs,
die de hoogte van hun donatie zelf
kunnen bepalen. Het gironummer van
Het Vogelrampenfonds is: 199399, ten
name van de penningmeester, J. Schipper, Ononweg 23, Haarlem.
Misschien kan het gebaar van een
vijftienjarige krantenjongen tot voorbeeld strekken: de helft van de opbrengst van zijn Nieuwjaarsfooien
bracht hij naar het Vogelhospitaal!
ALICE VERWEY

Op Randhoeve in Aerdenhout

argriet

iaat iets

Kerkdiensten

Ned. Ver. van Huisvrouwen Zandvoort

Giro

als nu wordt daar trouwens helemaal zorgt dagelijks voor verse aanvoer van
niet over gedacht. De Jan van Gent, sardines, die duur zijn maar beter
die weer helemaal opgeknapt is, ver- geschikt dan gesneden vis. De vogels
blijft nog steeds in het hospitaal. Hij hebben zo veel voedsel nodig om hun
mag straks, tegen de tijd dat zijn lichaamstemperatuur in stand te housoortgenoten ook weer terugkomen, den, die enkele 'graden hoger ligt dan
uitvaren met de loodsboot. zodat hij die van de mens.
weer midden of zee kan uitvliegen.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwner van Zandvoort geldt dat er voor
de vrager geen kosten verbonden zijn.

Ridderbos
Arts: F.N. Ridderbos. Emmaweg 5, CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
ARTSEN
HULPVERLENING ZANDVOORT
tel. 12633.
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en Verdere inlichtingen omtrent de week- Voor informatie, advies en hulp: teleenddiensten worden verstrekt via de foon 17373. Op alle werkdagen van
telefoonnummers van de huisartsen.
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
Anderson tel. 12058, Drenth, tel. postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver,
WETSWINKEL
tel. 12499.
Gemeenschapshuis, Louis DavidskERKDIENSTEN ZONDAG 5 april
straat. Eerste en derde woensdag van
TANDARTS: telefoon 023-213233.
de maand 17.30 tot 18.30 uur.
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
r 10.30 uur prof. dr. H. Berkhof, hoogle- WIJKVERPLEGING: Zr. E. Nijse.
1
Vaar aan de Rijksuniversiteit van Lei- Gasthuishofje 27, Zandvoort. tel CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 02312791.
den.
256198. Geeft direkt hulp wanneer u
; JEUGDHUIS achter de kerk:
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek die nodig heeft bij acute problemen.
,10.30 uur Jeugdkapel.
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.
WATERSTANDEN
• IGEREFORMEERDE KERK, JuliaVERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
•naweg 15:
IlO.OO uur ds. H.W. Wierda van Zaan- Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. flat 2, ZANDVOORT - De waterstanden
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023- voor komende week:
dam; 19.00 uur Avondgebed.
313233.
JMEDERLANDSE
PROTESTANLW HW LW
Datum
HW
•TENBOND. Brugstraat 15:
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- 2 april
2.25
10.23 14.52 22.58
;i0.30 uur ds. J. Klijnsma v.d. Ned. beckestraat 17, tel. 15847.
11.16 15.29 23.46
3.12
3
april
Protestantenbond te Sassenheim.
3.54
11.59 16.10 -.april
GESLACHTSZIEKTEN: voor alee0.16 16.52 12.49
4.40
april
ROOMS KATHOLIEKE KERK
mene informatie tel. 023-320202 (dag 6 april
0.54 17.37 13.29
5.20
•Parochiekerk St. Agatha, Grote en nacht).
1.35 18.18 14.13
5.53
april
JKrocht:
6.36
2.18 18.59 14.53
april
zaterdag 4 april: 19.00 uur Eucharistie- STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
2.57 19.46 15.24
7.23
april
'viering met orgel en samenzang,
telefoon 17641.
Maanstandcn: zaterdag 4 april NM
zondag 5 april: 8.45 uur stille Eucharis22.19 uur.
tieviering; 10.45 uur Eucharistieviering POLITIE: telefoon 13043.
met medewerking van het St. Caecilia•kerkkoor.
BRANDWEER: TELEFOON 12000.
ÏRADIOKERK Bloemendaal, Vijver'weg 14:
9.30 uur ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur ds.
L.J. Boeyinga.

steeds te verbeteren en ;ian te passen,
voortbouwend op het werk van dr.
S w e n n e n Voor slachtoffers van gasolie
hebben \vc in ieder geval ,il een methocle gevonden om /e te redden.

Expositie schilderijen
van David Fingerhut
in cultureel centrum
ZANDVOORT- In het Cultureel Centrum in Zandvoort is van 4 tot en met
26 april een expositie te zien van David
Fingerhut. Deze schilder van Amenkaanse afkomst weet met penseel en
palet de eeuwenoude waarden van het
Joodse volk voor zi|n tijdgenoten tot
nieuw leven te wekken. De tentoonstelling wordt op zaterdag 4 april, in
bijzijn van de schilder, geopend. Daarbij zal de heer J. Groen jr., een
inleiding houden over het werk van
David Fingerhut. De opening is om
14.00 uur.
Fingerhut is met schilderen begonnen
als een vnje-tijds besteding. A! gauw
kregen Joodsreligieuze ondeiwerpen
zijn belangstelling. Zijn werk omvat
onderwerpen die verband houden met
de Joodse synagoge, de Joodse familie
gedurende de viering van eeuwenoude
feesten en belangrijke figuren uit het
Oude Testament.

Dinsdag 7 april 1981: Zomcrlust Zandvoort: koffiemiddag. Mevrouw Moerenburg (Haltestraat 14) houdt een
praatje over cosmetica en huidx'erzorging. Ter demonstratie zal zij een van
onze dames een behandeling geven.
Dinsdag 14 april: Gemeenschapshuls Fingerhut exposecide eerder in de Anne Frankhal van de Liberaal israehtiZandvoort: kienen.
Vrijdag 24 april: vismaaltijd bij restau- sclie Synagoge m Buitenveldert en in
rant v. Duivenvoorden, Haltestraat 49 liet Bijbels museum in Amsteidam.
(opgeven bij mevrouw Louman, tel. Tijdens tic tentoonstelling m Zandvoort zi|n ook een aantal uit het Joods
15405). Introducés zijn toegestaan.
Donderdag 2. 9 en 16 april: Gemeen- Historisch Museum afkomstige tiadischapshuis Zandvoort: spelmiddag, 16 tionele joodse voorwerpen te bezichtiapril is de laatste spelmiddag van dit gen.
seizoen.
De expositie is geopend op woensdag.
Zaterdag 2 t / m 9 mei: reis naar het zaterdag en zondagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur.
„Schwarzwald" (is volgeboekt).

BLOEMENDAAL - Het
medisch
ikinderdagverblijf
Margriet, riu nog gevestigd
aan de Anrla van Burenlaan
in Haarlem, zal op wat beperktere schaal gaan bouwen
op ,,Randnoeve" aan de
Boekenroodeweg in Aerdenhout. Het zal echter wel 1983
worden voor er ook werkelijk
van bouw sprake kan zijn.

dagverblijf in Margriet. De leeftijd
varieert van 2 tot 7 jaar. Over hetalgemecn, zegt Van de Nes (psycholoog),
zijn het kinderen van wie de onHvikkehng verstoord is en waaibij de ouders
hef niet meer in hun eentje redden De
dagbehandeling heett het grote v o o i deel dat het kind "s avonds weeun liet
eigen huis terugkeert Het huidige tehuis aan de Anna van Burenlaan voldoet al lang niet meer aan de normen
en speciaal de AWBZ-normen. Li /i|ii
noodverbanden gelegd in de vorm van
een stuk noodhouu Maai uiteraaul
kijkt ieder die er bi| betrokken is
i
reikhalzend uit naar het nieuwe onderDe wijzigingen in hot bouwplan zi|u komen.
ingegeven door de veranderde normen
van het ministerie. Oorspronkelijk was Aandrang
uitgegaan van 110 kinderen. Het zullen
er nu" W worden. Het totale bouwvolu- Op de prionteitcnli|xt van de staatsseme kan daardoor worden teruggebracht. De opvallendste verandering is
het vervallen van de verbinding tussen
het oude huis en de nieuwbouw. Verder zal er aan de rand iets minder
gebouwd worden, terwijl de bmnenK E N N E M L R L A N D - De \\erkpioep
plaatsjes beter benut worden.
Hoewel er voor het oude plan al een Ouders en Homosexualiteit organiseert
goedkeuring lag van Gedeputeeide op /ateidag 4 april een ouclermiddag in
Staten en het gewijzigde plan weei de hel Goede Heuleicentrum. Laan v a n
gehele procedure moet doorlopen, is Angers l, Haailem (Schalkvvi|k-luiiodirecteur Ad yan de Nes van het pavvi|k). te bereiken niet b u s l i i n 2
kinderdagverblijf er niet rouwig om v.inat het station Zaal open om 12 il),
„Het is niet /.o dramatisch als het li|kt. beem om 13.00 uur
Het onderwerp van deze middag is
Door de lange, voorgeschiedenis - vve ..Omgaan met de honwsexuahteu v a n
zijn in het begin van de jaren / e v e n t i g ie knul" en om daaiover te p i a t e n /i|n
al begonnen en in 1977 werd Randhoe" Je volgende gasten uitgenodigd R l
ve aangekocht • uit er toch een s t u k j e xan der reen. psvcholoog. I Vriend,
veroudering in i het plan. W i j v o n d e n pastor, C I lui]ssen, kandidaat Tweede
110 kindeien v i i j massaal Hel nieuwe Kamer vooi de P v d A , mcvtomv S
plan is flexibeler van opzet, het andere Oliemans, lid van de w e i k g i o e p . Zi|
was wat star En tenslotte moeten vve vounen een torum. dat gaarne antover toen |aar'ook nog goed k u n n e n vvooid geelt op viagen van oudeis De
werken. Uit pedagogisch oogpunt is het bedoeling x a n de w e i k g i o e p is ouders
beter dat de vorhinclmgsgang eruit ge- meer inzicht te verschalten en hun te
haald is Boventiien is het laiidschappe- helpen, ook via onderling contact, de
hjk fraaier" i
vaak verstoorde ouder /kindrelatie te
!
verbeteien en te verdiepen Voor nadeOp het ogenblik vinden 12 kinderen, re inlichtingen kan men bellen: 023afkomstig uit 'de gehele regio, een 330018. 023-260503 ol 02521-I44b9.

cretans van Volksgezondheid staat de
nieuwbouw voor Margriet voor 1983
genoteerd. ,,We hopen echter dat liet
toch nog iets eerder kan gebeuren",
/egt de directeur Het ziekenfonds
Spaarneland heeft vorig jaar al bij de
Ziekenfondsraad aangedrongen om
een brief te schrijven aan de staatssecretans en die brief is ook geschreven.
Als de Ziekentondsraad nu al op spoed
aandringt mag |e toch hopen dat deze
noodkreet gehoor vindt m Den Haag."

WULLUM v. d. WLKFF

il'r henne i un die heelhootde die \ au
itpril ui i zt'iiini'>\iit:oen verwachte.
(Acl\t!rlt'ntit.'l
In vervolg op vorige week hebben wij
nog 137 Snoopy-truien, 92 Snoopypoppen, 225 pakjes postpapier, 86 rollen boeklon, 12 spiogelzuilon, 16 schemerlampen, ontelbare soorten stekkers en snoeren. 100 verschillende
soorten glazen en deel 3 van duze
spannende vervolgserie is reeds in
druk bij

PEETERS
in de Haltestraat.
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Te huur:
HAARLEMMERMEER
2

nabij Schiphol

800 m BEDRIJFSHAL
MET KANTOOR

Voorzien van verwarming, betonvloer, vloerbelasting, 1000 kilogram per m2, nokhoogte
6 meter, grote inritten.
Direct te aanvaarden, huurprijs nader overeen
te
komen
BEHINGS MAK.
O.G.
Inlichtingen:
Telefoon 020 - 22 43 43.

DE VISA U SUPER X: SUPERSNEL

DE VISA II SUPER E: SUPERZUIN1G.

\Vatcrgckoeldc-i-cilinder motor. Inhoud: 1219 cm'. Maximaal
vermogen bij 6000 tpm: 46 kW (6i DIN pk). Acceleratie van
0-100 km in 1-1 seconden. Topsnelheid: 155 km/h.
De sportieve, flitsende Visa met oog voor zuinigheid.
Voornaamste uitrusting als Visa II Super E (behalve econoscoop), met daarbij: hoofdsteunen vóór, toerenteller, metaal- •
kleuren rechtcrbuitenspiegel.
Voornaamste extra's als Visa II Super E. Prijs vanaf
f 14.855,- exclusief f 330,- afleveringskosten en f300,- voor
ML-tectylbehandeling.

\\.it (.TULkoelde i-cilinder m o f o r ( l 12 l cm ). Hcnxine\crhruik hij
(
;t) km/h constant: xl L 100 km (t op 19.d). De mppc Visa met
een onbekende /uim^hud.
X'oornaamste uitrusting :ver\\anndc achterruit, van biniKïiuir in hoogte \-erstelhare jodin m koplampen. sujarcttx-aansteker. eeonost(X)|i(/uini c ylieidsinelKator),m(K]uette vloerbedekking
en ruitevvusser/sproeier op de <ieliterruit.
Voornaamste extra's: hoxline bekleding, metaalkleur en
ln.htmct.ilcn velden. Prijs vanaf f 13-995.- exclusief f -nO.-.iflcvcnngskosten en l 300.- voor ML-tectylbehandeliiu;.

SPECIALITEITEN

Restaararct
„Gbalêt Het Witte Hals1'

CITROEN INTRODUCEERT DE NIEUWE VISAItRUIM,VEILIG,
COMFORTABELEN ZUINIG RIJDEN ZOALS U DAT WILT.
Met de introductie van de nieuwe Visa II biedt
Citroen u niet alleen een ruime, veilige, comfortabele en
zuinige auto. Citroen biedt u bovenal de mogelijkheid om
juist die Visa II te kiezen, die precies aansluit op uw persoonlijke wensen, rijstijl en budget.
Bovenstaand vindt u daar een supersnel en een
superzuinig voorbeeld van.
Op de Citroen Voorjaarssalon kunt u ook nog
kennismaken met de Visa II Spécial (v.a. f 11.995,-) en

Club (v.a. f 12.500,-) beide toegerust met een luchtgekoelde 2-cilinder motor.
Op de Voorjaarssalon vindt u verder de enige
middenklasser met het hydropneumatische veersysteem,
de GSA, het toppunt van aërodynamica en comfort,
de CX en de goedkoopste auto met open dak, de Eend.
Bovendien ontvangt iedere bezoeker een leuke poster van
De Eend In Vogelvlucht. (Zolang de voorraad strekt.)
U BENT VAN HARTE WELKOM T/M 11 APRIL.

i

Concertgebouw Haarlem
vrijdag 8 mei

vrijdag 15 mei

vrijdag 22 mei

20.15 uur

soliste: KARIN LECHNER - piano
programma:
Ouverture Leonore 3
Pianoconcert no 1
Symfonie no 4
solist: PETER FRANKL - piano
programma:
Ouverture Egmont
Pianoconcert no5
Symfonie no8
solist: YOURI EGOROV - piano
programma:
Ouverture Coriolan
Pianoconcert no 3
Symfonie no 7

Abonnement 3 concerten / 30,— (a.i.)
C.J.P.-abonnement / 16,- (a.i.)

losse kaart / 15.
C.J P. / 7,50

Abonnementsverkoop vanaf donderdag 9 april aan de kassa van het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13, van 10 -15 uur; telefonisch 023 - 320994 van 12 -15 uur

Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.

CITROEN*; VISA

3 vrijdagavondconcerten

JACK HOUSE

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

Grijpensteinweg 10, Haarlem
tel. 023-248221

Beethovencyclus 1981

RESTAURANT

RESTAURANT

Hoogeveen bv

NOORDHOLLANDS PHILHAR^ÖNISCH ORKEST
dirigent: JERZYVKATCEVVICZ

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

de lente in het land
Pasen in zicht
PAASEIEREN bij La Bonbonnière
wit, puur en melk
gevuld naar keuze
vanaf plm. f. 12,-liefst tijdig bestellen, dus altijd vers!

La Bonbonnière
haltestraat 39a
zandvoort
Tel.

15584

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU

eubelen

LA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

DOE MEER ZELF

HOUTHANDEL C. MOOIJ 8.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrokjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, bmnendeuren, saloondcuren, gereedschap.
Kortotrijzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur
gesloten.

barmeubels - spiegels bijzettafeltjes - bureautjes perzen en persjes mimi-stellen - kastjes fauteuils - lampen
Open dagelijks van
09.00 tot 18.00 uur,
's Maandags vanaf
13.00 uur, donderdags
tot 21.00 uur

en 's zaterdags
tot 17.00 uur.

B
WOONSTIJL

Gescher &Kémpèr
,

• ' '•

• <r';iK$*,';'\&f^"^ '

Amsteldijk 217, Amsterdam
tel. O2O-44 56 55 Tussen Utrechtse Brug
en de Mirandabad

RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgeefster van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Heemsteedse Courant
• Hoofddorps/Vennepcr Nieuwsblad
• Zwanenburg/Halfwegse Courant
• Badhoeve/Slotcnsc Courant
• Aalsmeersder Courani
• Uithoornse Courant/Ons \ \ e c k b l a d
• Streekblad/Dc Ronde Vcncr

Ho of d ka n t oor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 Telefoon 02977 - 2 84 11

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG NO. 15 ED. 5

(;ASTHLÏSPLKI.\ i2-/AM>vo<>RT-TEL.02507-171 66-OPLAGE340onx.
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Schadevrgoeding Cenav 1,3 miljoen

in Zandvoort m op 680

Opheffing circuit kost
gemeente ruim zes ton
ZANDVOORT - Door een werkgroep van de gemeente Zandvoort,
de provincie Noord-Holland en het
rijk is deze week een nota uitgebracht waarin een globale berekening wordt gegeven van de te verwachten kosten voor de gemeente
indien het circuit per l januari 1983
zou worden opgeheven. Volgens deze nota zou de gemeente ongeveer
600.000 minder inkomsten krijgen
en bovendien moet Zandvoort een
schadeloosstelling aan de Cenav betalen van ongeveer 1,3 miljoen gulden.
Zoals bekend werd eind '79 door de
Zandvoorste raad een motie aangenomen waarin gevraagd werd het circuit
op te doeken om een einde te maken
aan de grote geluidsoverlast, waadoor
er in de badplaats nauwelijjks gebouwd
kon worden. Wel werd hierbij bedongen dat indien het circuit opgeheven
zou worden er een soortgelijke „publiekstrekker" voor in de plaats zou
moeten komen, om de inkomstenderving voor Zandvoort op te vangen.
De werkgroep die daarop werd ingesteld om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren, kwam daarop met een
voorstel om het circuitgebied te bestemmen voor een bungalowpark zoals
bijvoorbeeld Sporthuis Centrum die in
verschillende Nederlandse gemeenten
exploiteert
De berekening van de inkomstenderving in de nota is samengesteld uit de
vaste huur voor het circuit die de
gemeente van de Cenav ontvangt plus
een variabele huur die gebaseerd is op
de recettes die de Cenav per seizoen
ontvangt. Daarbij komen nog inkom-

sten in de vorm van onroerendgoed
belasting, toeristenbelasting en een bedrag dat de gemeente ontvangt voor de
verhuur van brqndweermateriaal tijdens races op het circuit. Echter, bij de
opheffing van het circuit zal de gemeente ook wat minder kosten hebben
omdat bijvoorbeeld de politiepost op
het circuit niet meer in stand gehouden
hoeft te worden.
Indien de inkomsten en de lasten van
elkaar worden afgetrokken komt men
uit op een bedrag van ongeveer
ƒ600.000,-.

Schadeloosstelling
In het contract dat de gemeente destijds met de Cenav is aangegaan, is een
bepaling opgenomen waarin tussentijdse opzegging van het contract wordt
mogelijk gemaakt, „indien het algemeen nut de beëindiging wenselijk
maakt." In dat geval treedt dan echter
wel de schadeloosheidsregeling in. Deze eenmalige schadevergoeding wordt
gebaseerd op de boekwaarde van de
investering die de Cenav op het moment van de beëindinging van het
contract heeft gedaan. Per l januari
zou die boekwaarde ongeveer 1,3 miljoen gulden zijn.
De gemeente Zandvoort heeft zowel bij
het rijk als bij de Provincie aangeklopt
voor een bydrage in de kosten die
opheffing van het circuit met zich meebrengen. Gedeputeerde van der Knoop
heeft meegedeeld dat er over een bijdrage wd te praten is maar dan moet men
eerst met een goed uitgewerkt akrnatief
voor het circuitgebied komen.
Overigens zijn een aantal leden van de
werkgroep van mening dat het verplaatsen van camping De Zeereep niet

NIEUWE KANDIDAAT KORPSCHEF

Benoeming Menkhorst
binnenkort verwacht
ZANDVOORT • In de naaste toekomst
wordt de benoeming verwacht van de
heer H.J.A. Menkhorst tot korpschef
van de gemeentepolitie te Zandvoort.
De heer Menkhorst zal dan de plaats
innemen van de heer Van Maris, die
eind vorig jaar wegens functioneel leeftijdsontslag het Zandvoortse poiitiekorps verliet.
De heer Menkhorst is momenteel nog
hoofdinspecteur, ambtenaar tweede
klasse van het politiekorps te Gouda.
In tegenstelling tot de eerder voor deze
functie genoemde Amsterdamse hoofdinspecteur Jagerman, vindt hij de rang
niet belangrijk, „Het werk komt op de
eerste plaats, wat mij aantrekt is de
functie, die is primair" aldus Menkhorst.
Zijn leeftijd (33) voelt hij niet als een
bezwaar. „Ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik tot de ouderen behoor, maar
in mijn gesprekken die ik heb gevoerd
met stafleden van de politie in Zandvoort, heb ik dit zeker niet als een
bezwaar ervaren, en naar ik meen, ook
de staf in Zandvoort niet".
Zandvoort als woonplaats kent hoofdinspecteur Menkhorst niet. Wat hem,
naar zijn zeggen trekt, is het gegeven
dat Zandvoort een plaats is die „leeft"
en die bijzondere aktiviteiten kent die
elders in het land niet voorkomen.
r*irruif
*"irtul1
Hoewel de heer Menkhorst zegt niet
meer belangstelling te hebben voor het
circuit dan de gemiddelde Nederlander
(„Ik ben jaren geleden eens naar een
race gaan kijken"), is het circuit een
gegeven dat momenteel nog niet weg te
denken valt in zijn eventuele nieuwe
werkkring. „Het is nu nog één van de
speciale aspecten die het werk aantrekkelijk maken, als politieman heb je een
dienende taak. Het circuit is er gewoon, dus moeten wij zorgen dat op
die dagen alles goed verloopt". Het
werken met een vrij groot korps reserve politie is ook één van die bijzondere
aspecten van Zandvoort.

Cijfers
Of Zandvoort inderdaad een hoger
percentage inbraken/diefstallen en
vandalisme kent dan omliggende gemeenten, daar heeft hoofdinspecteur

ZANDVOORT • Het aantal personen
dat bij de gemeente Zandvoort staat
ingeschreven als woningzoekende is in
1980 met 132 gestegen. Stonden per l
januari van 1980 nog 528 woningzoekenden in de badplaats geregistreerd,
per 31 december waren er dat al 6(iO.
Verreweg de grootste groep valt onder
de categorie „alleenstaanden beneden
65 jaar" (207), gevolgd door aanstaande echtparen (164) en 2-persoonshuishoudens (117). Het aantal woningen dat
voor deze categorieën bij toewijzing van
aanvragen om woonruimte vrijkomt is
respectievelijk 3(!), 2 en 24. Procentueel
gaf de groep 2-persoonshuishoudens in
het afgeopen jaar de grootste stijging te
zien (1%).

los gezien kan worden van de problematiek rond het circuit. De Zeereep
zou verplaatst kunnen worden naar de
sportvelden van T.Z.B, aan de Kennemerweg. De sportvelden zouden dan
verplaatst moeten worden naar het
circuitgebied.
Volgens een berekening van de directeur Publieke werken ing. Wertheim,
chef Volkshuisvesting en Ruimtelijk
Ordening de heer J.Heemskerk, en de
chef afdeling Financiën K. van de
heuvel, zou deze operatie nog eens
ruim 3 miljoen gaan kosten.
(Advertentie)

Zandvoorts Nieuwsblad
VRAAGT:

RESERVEBEZORG(ST)ERS

Concert door
Haarlems orkest

Vlot en leuk gespeelde
kinderoperette "Mariëtte

om in te vallen bij ziekte
en vakanties. Min. leeftijd 15 jaar.
Aanmeldingen:

ZANDVOORT - In het verenigingsgebouw „De Krocht" heeft de kinderoperettevereniging „Jong Zandvoort" zaterdagavond jl. weer de traditionele
tel. 171 66
jaarlijkse voorjaarsuitvoering gebracht.
Ditmaal was de keuze gevallen op de
kinderoperette ,, Mariëtte" op tekst en
muziek van Jeanne van Asselt. Het was
nu eens geen ,,griezel-kijkspel" met
boze heksen, sombere bossen, boze en
goede kabouters, feeën en elfjes, maar
een luchtig, vrolijk gebeuren, zich in
hoofdzaak afspelend in de bergen in
Tirol, zo in de geest van „!m weissen
ZANDVOORT - Vorige weck woens- Rössl".
dag vond in de kantine van het politieET was een verheugende belangstelburo de installatie plaats van twee
nieuwe korpsleden, de agenten N. de ling voor deze altijd weer boeiende
Jager uit Heerhugowaard en C. A.T. de gebeurtenis. Voorzitter Jan van der
Jong uit Ijsselstein, beiden 21 jaar oud. Meij bracht in zijn openingswoord met
De installatie geschiedde door waarne- z'n vlotte causerie er reeds aanstonds
mend korpschef, hoofdinspecteur H. de stemming in en de talrijke familieleBlockland. Later nam burgemeester den bleken er grote verwachtingen van
Machielsen op het raadhuis de eed af, te hebben. Zij werden niet teleurgein het bijzijn van familie van de agen- steld, want er werd enthousiast en vlot
gespeeld, te midden van stralende en
ten.
sprookjesachtige decors, waaraan bijzonder veel aandacht werd besteed.
Vooral het verteek in het kasteel van
Prinses Nora was een waar juweeltje.

Nieuwe agenten
geïnstalleerd

Brand in laadbak

ZANDVOORT - In een laadbak, die
gebruik werd bij een verbouwing op de
Grote Krocht, onstond door onbekende oorzaak vorige week vrijdag brand.
De laadbak stond in de Louis Davidsstraat. De politie trachtte de brand met
een brandblusser te bedwingen, hetgeen niet lukte. De brandweer klaarde
tenslotte dit karwei.

Telkens bij uitvoeringen van onze
operettevereniging word ik herinnerd
aan vroegere jaren uit de historie van
een van onze oudste verenigingen, die
werd opgericht in 1915! Namen als
mevr. Gré Huyer en mevr. Faillé, die
wel tot de pioniers mogen worden
gerekend komen mij dan voor de geest
met altijd leuke uitvoeringen in ver-

schillende zalen, waaronder de knusse
zaal van „Zomerlust" en ook theater
Monopole en later „De Krocht". Die
geest is bij de vereniging gebleven.
Enthousiasme en spontaniteit heben bij
deze vereniging altijd de boventoon
gevoerd en zo was het ook deze avond.
Een blij gebeuren, zonder meer, zonder enige pretentie van „wat doen we
het weer goed", maar kinderlijk en
zonnig. Een lust voor oog en oor! Ik wil
geen namen noemen, al waren er wel
enkele uitblinkers, doch uitzondering
dient m.i. te worden gemaakt door de
bijzonder mooie dansjes, (balletjes),
ingestudeerd onder de deskundige leiding .van Gemma de Boer, die haar
hoogtepunten vonden in het tweede
bedrijf. Fraai van afwerking en uitermate smaakvol van opzet.
De bijzonder goed aangepaste muzikale leiding van Greet Vastenhouw, die
een welkome onderstuning bood voor
de zang, bleek ook nu weer zeer te
roemen.
Die hulde geldt ook voor de voortreffelijke regie van mevr. M. van der
Mei j-keur, die „eruit haalt wat erin
zit" en een enorme taak heeft om met
deze woelige jeugd alles steeds weer in
goede banen te leiden. Ook de decorploeg „Wim Sluys/Arie Ottho", de
kostuums van Riek Drommel, de grime
van Wil Frederikzs en de geluidsvoorziening van Wim Hoppezak verdienden
alle waardering.
„Wat is het een voorrecht voorzitter
van zulk een vereniging te mogen zijn",

Nicolaasschool verhuisd
H.J.A. Menkhorst, kandidaat voor
korpschef gemeentepolitie.

Menkhorst zich nog niet in verdiept.
„Wel ben ik mij ervan bewust dat je in
een toeristenplaats veel lieden aantrekt, die elders niet komen, dus zal dit
wellicht verband met elkaar houden."
Overigens heeft de politieman Menkhorst we! ervaring opgedaan met het
publiek in die jaren dat hij nog deel
uitmaakte van het Rotterdamse politiecorps bij de surveillancedienst. Na zijn
opleiding aan de politie-akademie in
1971 voltooid te hebben, heeft hij bij
het Rotterdamse korps tot 1975 gewerkt. Om privé-redenen, (zijn hulp
was dringend gewenst in een familiebedrijf, waar hij twee jaar heeft gewerkt)
keerde hij in 1977 bij de politie terug,
en wel bij de gemeentepolitie te Gouda.
De heer Menkhorst, die de eerste
politieman in zijn familie blijkt te zijn,
zou graag halverwege de zomer in
Zandvoort beginnen. „Wanneer wij
snel zouden kunnen verhuizen zou dat
plezierig zijn, want de oudste zoon
wordt dit jaar zes en kan dan gelijk in
onze nieuwe woonplaats naar school."
De tweede zoon is pas drie, dus daar
geen schoolproblemen.
Voordat deze verhuizing echter plaats
zou kunnen vinden, moet de benoerning van Menkhorst definitief zijn, en
instemming van de ministers van binnenlandse zaken en justitie is in deze
onontbeerlijk.

HAARLEM - Het Haarlems
Amateur Symfonie Orkest geeft
op woensdag 15 april een concert in de Doopsgezinde Kerk,
Frankestraat 24 in Haarlem, het
begint om 20.15 uur.

zei Jan van der Meij op een gegeven
moment en ik was het hartroerend met
hem eens.
Het werd al met al een stralende
avond vol hartverwarmende blijdschap
en vreugde waarop „Jong Zandvoort"
met grote voldoening kan terugzien,
waarvoor kosten noch moeite werden
gespaard en die tenslotte zondagmiddag voor de bewoners van „Het huis in
de duinen" met groot succes werd
herhaald.
K.Sr.

Op het programma staan werken van
J.W.A. Stamitz, het klarinetconcert
met als solist Gerard van Beekhoven,
Francis Popy, de Suite Oriëntale, W. A.
Mozart, de symfonie no. 31, Chr.W.
Gluck, de Iphigenia in Aulis en van
Niels Gade, de Nachtklange von Ossian. Kaarten zijn die avond verkrijgbaar bij de ingang van de kerk voor
ƒ 5,- (houders CJP, 65ers en kinderen
ƒ2,50). „
Het orkest repeteert iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in het
Wijkgebouw, Molenaerstraat 20 te
Haarlem. Inlichtingen: 023-283771 of
02507-17125.

Langs de Vloedlijn

{Advertentie}

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

17166

Folianten vergelen en geleerde glans
verdoft, maar het boek der natuur
beleeft ieder jaar een nieuwe oplage.
H. Chr. Andersen
(1805-1875)

en ;'s middags heeft u hem
;

i -,•;! M: in de bus.r v^- i -

Politieman in het nauw
ZANDVOpRT - Zondagmorgen raakte een politieagent in de problemen
toen hij een einde wilde maken aan een
gevecht waarin zes personen waren
gewikkeld. De politieman ontdekte tijdens zijn surveillenace in de Haltestraat het groepje vechtende mannen.
Vanuit de auto verzocht hij de mannen
het vechten te staken. Hierop keerden
dezen zich eensgezind tegen de politieagent. Een van hen posteerde zich vóór
de auto om het wegrijden te belemmeren, terwijl de anderen tegen de auto
begonnen te schoppen. De politieman,
die zich bedreigd voelde, reed weg en
nam de man die voor zijn wagen stond,
zo'n veertig meter op de motorkap
mee. Deze bleef daarbij ongedeerd. De
inmiddels toegesnelde politie-assistentie kon niets meer uitrichten. De daders bleven onbekend.

Nederlandse en Franse
film in de bibliotheek
ZANDVOORT - „Max Havelaar", is
de titel van film die Fons Rademakers
regisseerde naar het beroemde boek
van Multatuli en die vrijdag 10 april in
de bibliotheek van Zandvoort wordt
gedraaid om 21.00 uur. Spelers zijn
onder meer Peter Faber en Sacha
Bulthuis. De film speelt zich af in de
ongelooflijk mooie natuur van Indonesié. Het verhaal vertelt over de leefwijze en levenshouding van kolonisten in
het Indië van lang geleden.
Op vrijdag 24 april komt een andere
film aan bod „Le Juge Fayard dit Le
Sheriff' van de regisseur Yves Boisset,
met spelers als Patrick Deweare en
Philippe Leotard. Aanvang 21.00 uur.
Fayavd is rechter van instructie in een
grote Franse provinciestad. In tegenstelling tot de meeste van zijn collega's
probeert hij zijn taak naar eer en
geweten te verrichten. De kritiek die
hij hierdoor te verwerken krijgt, laat
hem volkomen koud en spoort hem
alleen maar aan om zich nog dieper in
duistere zaken te verdiepen.

(Advertentie)

SUEDE
NAPPA
bont en lamsvacht

(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.
ITALIA

ZANDVOORT • Met enig feestelijk vertoon hebben de leerlingen van de Nicolaasschool in Zandvoort-Noord
afgelopen week het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Zowel de leerlingen van de lagere school als de
kleuters hebben hun onderkomen in de nieuwbouw vlak naast de noodschool, waarin men tot nu toe gehuisvest
was. De nieuwe school heeft vjf lokalen, wat eigenlijk te weinig is voor de zes klassen van de Nicolaasschool. In
de toekomst zal dan ook hoogstwaarschijnlijk een zesde lokaal worden gebouwd, maar daarvoor moet men nog
de ministriële goedkeuring krijgen. Tot die tijd blijft één klas nog in het gebouw aan de Linnaeusstraat. De
nieuwbouw is in ongeveer een half jaar gerealiseerd en heeft een semi-permanent karakter. Zowel de
leerkrachten als de leerlingen zijn erg blij met hun nieuwe school die op 2 juni officieel zal worden geopend door
Mgr. Zwartkruis van het bisdom Haarlem. Op de foto van Europess Nieuw Vennep, de kleuters met zelfgemaakte
mutsen en vlaggen op weg naar „hun" nieuwe school.

see

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopnvond

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestiaat 9 (bij KoningspMn) / td. (020) 22 35 96
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FAMILIEBERICHTEN

MODEBEWUSTÜ!
Nieuwste modelijn zomer '81.
Nieuwste knip- en föhn-techniek.
Nieuwste permanent-systeem

Op 2 april overleed te Harmekn mijn lieve
man, onze zorgzame vader

PRIJSBEWUSTÜ!

A. H. A. Pielage

Watergolven incl. versteviging
en lak
Föhnen inclusief versteviging
en lak
Permanent,
compleet v.a

op de leeftijd van 84 jaar.
Harmelen:
M. E. Pielage-van der Loos
Zandvoort:
H.Th. Pielage
Rotterdam:
J. A. Pielage

22,50
22,50
67,50

4,95

normaal per paar.

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
zou daarom nooit een goed criticus kunnen zijn want hij
heeft uitsluitend horloges die precies gelijk lopen en dat
geldt ook voor zijn klokken en wekkers.
De tijd van WAANING mist nooit!
Komt u eens kijken in onze showroom? 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

10,00

nu 3 paar voor.

Bij:

Kroon Mode
Haltestraat 55, Zandvoort

HEEZIUS

seizoen openingstijden:

Hairstyling
Tolweg 20 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 22 31

betuigen wij u onze oprechte dank.

Geopend van dinsdag t/m zaterdag.
Ruime parkeergelegenheid.
Wij werken zonder afspraak.

vanaf 19 april zondags geopend
van 13.00 tot 18.00 uur.
Maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 18.00 uur.
Vrijdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur.

Diverse

GAZON.
MAAIERS
direct leverbaar.
Deze afgebeelde

HEMA

Zandvoor, april 1981

Raadhuisplein 1, Zandvoort.
FUA
'.Ti

30 c m . . . 69,75

Te huur gevraagd
eerste 2 weken
van augustus:

AFWEZIG
van 16 t/m 20 april.

woonruimte 3 a 4
slaapplaatsen

Voor spoedgevallen: Dierenarts Goedhart,
tel. 023-33 93 94.

liefst uitzicht op zee.
Tel. na 18.00 uur
02507-17476.

Krijgt u gasten?

Algemene ledenvergadering 1981
Academy For Astan fighting Arts

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid'

Ook verhuur van leuke
Het bestuur nodigt de leden van de vereniging
uit voor de ledenvergadering 1981, te houden
op vrijdag 17 april 1981, Brugstraat 15-17 te
Zandvoort.
Agendapunten:
opening
notulen jaarvergadering 1980
mededelingen, ingekomen stukken, enz.
behandeling, vaststelling en goedkeuring van
hetgeen de statuten eisen
vaststelling kontributies
benoeming kaskommissie
verkiezing bestuursleden
bespreking bestuursleden
bespreking aktiviteiten 1981
rondvraag
sluiting.

Muziek voor uw party's?
TRIO

W?

voor het betere genre
Telefoon 02507-13014

en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur 16658.

PEDICURB
MANICURE-SALON

mevr.
G. Hamminga

b<j

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7
tel. 02507 -123 27

afsprak.

GEZONDE
/ UITDAGING
Wilt u het hele jaar door
/ SPORTIEF

Woont u in een te
groot huis van EMM?
Aangeboden:
kleine beneden
woning.
Br. ond. nr. Z 523
bur. v. d. blad.

Met spoed te koop aangeboden
in Zandvoort

groot bovenhuis
met uitgebouwde zolder.
Binnenkort leeg te aanvaarden.
Vraagprijs f 150.000,-

Houdt u van buitenlucht en het open veld

Inlichtingen:

Ga dan LUCHTZEILEN!
telefoon 02507-12789.
De nieuwe windsport
van £v^ Tëini Csiit©
Wegens omstanVoor al uw
digheden te koop:
Gratis alle inlichtingen:
klussen en
Duitse herder
met stamboom,
klusjes
teef, 11 maanden.

Fa. Goedhart

Tel. 02507-17572.

Pedicure praktijk
mevr. Jonkman-Rol

Telefoon
02507-13871

Woningruil

IJZERHANDEL

VERSTEEGE
Pakveldstr. 19 - Zandvoort
Drogisterij - Reform

Hans Noot

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

zoekt een

ook voor sigaren en tijdschriften.
Kerkstraat 12, Zandvoort, tel. 02507-18791.

Beh. ook voor verzorgings/bejaardentehuizen. Beh. opafspraak. Praktijk in
Bouwes Palace.

ABNER

De beste haaradviseurs werken er
mee, omdat het werkelijk helpt.

Dierenarts Dekker

7<fe

Hudson panties

HEMA warenhuis

Maartje van Duivenboden-Koper
Namens de familie:
S. Meester-van Duivenboden

HORLOGERIE C. WAANING

1981
«BARNUM»

De crematie heeft in intieme familiekring
plaatsgevonden.

Voor uw hartelijke blijken van belangstelling
en medeleven, betoond tijdens de ziekte en na
het heengaan van onze lieve zorgzame moeder
en oma, onze zuster, schoonzuster en tante

Een criticus is een man, wiens horloge vijf minuten voorgaat op de horloges van andere mensen.
Sainte-Beuve (1804-1869)

2-pers. bed.

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Niemand weet

waarom.
Je vriendinnen

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel.02507-161 23

Voor onze nieuwe boetiek (dameskleding)
in Zandvoort
vragen wij

part-time verkoopsters
die ook bereid zijn in wisseldiensten
zaterdags en zondags te werken.
Leeftijd 25—45 jaar.
Gehuwd geen bezwaar.
Eventueel woning beschikbaar.
Telefonische sollicitaties
uitsluitend van 18.00—20.00 uur,
tel. 02248-1444 of 02230-23231.

tel. 02507-16771.

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

LVILLJE

DIEET ARTIKELEN

(Rijksgediplomeerd)
gaat in samenwerking met

Drogisterij

Keesman

Moerenburg

Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,

voor Dr. Vogel,
homeopathie.
HartestraatS,
Zandvoort,
tel. 02507-16123.

H'istor-verf
klompen, schoonmaakartikelen
etc. etc.
Telefoon 12425.

Antislipschool Rob Slotemaker
uw rij-opleiding verzorgen door middel van een
gedegen M.T.-instructie en, indien u dit wilt,
met een onmisbare antislipcursus vóór het rijexamen.
Voor inlichtingen en aanmelden van
leerlingen:

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON

Autorijschool Phil Waaning

(v/h Jac. Koper)
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Brugstraat 20 - Zandvoort
Tel. 02507-120 71

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis
Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

HOMOENKAPSALON

Renee
Een echt mooi
PAASEIkopen?

Uitvaartverzorging

Dan eerst naar:
BAKKERIJ

Kennemerfand bv

R. v.d. WERF

voor vakkundig
KNIPPEN-"SCHEREN
TRIMMEN-WASSEN
OOR-en
VOETBEHANDELING.

Tolweg 6 -Tel. 02507-15001.

Van Ostadestr. 26
Tel. 156 26.

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

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
•tel. 02507-12327

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

Het tere blauw van
de zee, net rose van de
schdpen, de trilling van
koraal.
Al die onvergetelijke
kleuren van Deauville
zijn nu samengebracht in
een fantastische makeup
collectie voor gezicht,
ogen, lippen en nagels
van Ultima II.

WIL en JAAP
OPENEN HUN BROODJESZAAK

Het Schuitengat
Passage 6 - Zandvoort
Receptie op vrijdag 10 april 1981
van 19.00 tot 21.00 uur.

Uitnodiging

Te huur:

KANTOORUREN

opslagruimte

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

ook geschikt voor
werkplaats.
Inlichtingen:
telefoon 12164, na
19.00 uur 16658.

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1, Zandvoort
telefoon 16580

The finishing touch
Hallestraat 14
Vanaf 12 april ook verkrijgbaar bij:

is weer open met een
nieuwe koHektie en
in een nieuwe sfeer.

Drugstore Moerenburg

Komt u gauw kijken?

Haltestraat 8

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166
HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

Fritures d'Anvers

HANDELSONDERNEMING

Kosterstraat 15
vraagt voor de zomermaanden

vraagt

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

DROGE BERGRUIMTE

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

nette jongen of meisje
Aanmelden zaterdag na 14.00 uur.

in centrum (box o.i.d.) te huur.
Tel. 1 30 90

BANDSTAD PUBLICATIES 5

DONDERDAG 9 APRIL 1981

Fiat 128

'76, vr.pr. f 1800.-,
Zandvoort.
Tel. 02507-12071,
Brugstraat 20.

Haarlemse Jachtclub
organiseert
klasse-evenement
in Varienklasse

WELZIJNIN
NOORD-HOLLAND

GEVRAAGD:

Te koop:

PAGINA 11

nette
toiletjuffrouw

Gedeputeerde Staten van Noord Holland
hebben een nota uitgebracht:
'Provinciale planning op het terrein van het
specifiek welzijn'.
Deze nota geeft een procedure aan voor
de planning op verschillende terreinen
van het specifiek welzijn.
Onder specifiek welzijn vallen terreinen
als volksgezondheid, maatschappelijk
welzijn, cultuur, sport, jeugdzaken.
De nota is inmiddels toegezonden aan
een groot aantal instellingen,
organisaties, gemeenten e.d.
Het college van gedeputeerde staten wi l
iedere belangstellende burger,
geïnteresseerde groepen en organisaties
de gelegen heid geven over de nota te
discussieren.

Strandpaviljoen 12 A
Telefoon 02507-14526

Voor het a.s. seizoen zoeken wij nog een

part-time
verkoopster
Leeftijd tussen de 30 en 40 jaar.
Werktijden: woensdag en vrijdag van 14.00 22.00 uur en l x per 14 dgn. op zondag van
14.00 tot 22.00 unr.

HAARLEM - Op zaterdag
25 en zondag 26 apriJ organiseert de Haarlemse Jachtclub
het eerste klasse-evenement
in de Vaurienklasse. Er worden drie wedstrijden gevaren
op de Mooie Nel met deze
sportieve, internationale zeilboot met een lengte van vier
meter, die door twee man (of
vrouw) gevaren wordt.

Erzal een bijeenkomst worden gehouden
op dbnderdag 23 apri l;
Provinciehuis, Dreef 3, Haarlem.
Thorbedkestraal/hoek Kerksfraat - Zandvémrt
Tel. 02507 - 1 45 93.
J

De a vond begint om 19.30uur en wordt
geleid door dhr. C. J. Korverlidvan
gedeputeerde staten.
U bent van harte welkom bij deze
bijeenkomst.
De nota'provinciale planning op het
terrein van het specifiek welzijn'of een
samenvatting ervan is te verkrijgen bij de
provinciale griffie tel. 023-163426.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
bureau voorlichting van de provincie,
Dreef 3 in Haarlem, teL 023-163309.

EERST LEKKER ETEN...

provinciaal bestuur
vannoord-hdland

Chinees Indisch Restaurant

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

INDISCHE RIJSTTAFEL
+ glas wijn;

Gevraagd nette
tOÜBljllffifOUW

kof f ie toe.

f 15,- pp

Strandpaviljoen 17,
tel. 17930.

Huishoudelijke
hulp
gevraagd.
Tel. 02507-14313 na
18.00 uur 17505.

all-in

AFHALEN:

Babi pangang
speciaal
(mager varkensvlees met taugé
in pikante saus)

f 10,-

Bij het zaklopen was behendigheid belangrijker dan netjes paardrijden.

Eerste ponydag van Noord
Hollandse Ruitervereniging
ring, gejureerd door mw. Mans behaalde Nicole Kroneman met Klip de eerste
prijs en in de ring van mw. Naessens
werd Danielle Horeman met Dusty
één. Mw. Overliese jureerde de dressuurrubriek L en M; Jaqueline Siebels
met Gipsy Queen en Betty Burger met
Anydale Mark werden eerste.
Verder waren er twee amazones uit de
nationale selectie, één van de Landelijke Pony Ruiters en een van de Nederlandse Pony Club. Zij reden voor het
kritische oog van mw. Naessens een Z
proef. Miep Huydink met Blikkenburger Polly behaalde het oranje lint
Er waren ruim 40 deelnemers aan de pste).
dressuurrubriek B l, die verdeeld over Er waren drie springrubrieken, 60-80
twee ringen hun kunnen toonden. In de cm, 80-100 cm en springen met handi-

AERDENHOUT - Afgelopen
zondag stond Mariënweide in
het teken van de pony. Er was
een uitgebreid programma:
dressuur, springen en gymkhana
(behendigheidswedstrijd),
waarbij de jonge ruiters weer
eens lieten zien dat zij niet
onder deden voor man en
paard. Dit evenement ging uit
van de Noordhollandse Ruiter
Vereniging.

WONINGRUIL:

11*

Aangeboden: 3 kamer-etage met gr. waranda
Amsterdam Oud-Zuid (zijstraat van Baerlestraat). Huur per mnd. f 180,-.
Gevraagd: 3- of 4-kamerflat te ZandvoortNoord. Huur ca. 650,- per mnd. (incl. c.v.)
Bellen na 18.00 uur: 020-735678.

Versteetfe B.V.
PEUGEOT

Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel. 02507 - 12345

TALBOT

cap, alle gejureerd door de heer Naessens. Na een spannende strijd gingen
Sigried Kool met Letty, Maaike Vooit
met Alex en Antje de Vries met
Driftkikker, met de eerste prijzen naar
huis.

Gymkhana
Bij de gyi.ikhana, die ditmaal bestond
uit een stoelendans en zaklopen, is
behendigheid belangrijker dan netjes
paardrijden. Dat maakt dit onderdeel
van het programma ook zeer geschikt
voor beginnende ruiters. De kleinsten
mochten door vader of moeder, ooms
of tantes, geholpen worden. De helpers
raakten vaak zo in vuur en vlam dat de
toeschouwers zich afvroegen wie er had
ingeschreven.
Danielle Horeman werd bij de stoelendans eerste, Anouk Steinke tweede en
Arianne Schotvanger derde. Bij het
zaklopen was de volgorde: 1. Annelies
Veres, 2. Katinka Schotvanger en 3.
Anouk Steinke.
Anouk Steinke was bij beide onderdelen bij de eerste drie en werd zo
dagkampiocn.
De volgende ponydag op Mariënweide
is op 3 mei.

foe \ve#iStft}defl ftjdens dit weekeinde
lelden tevens als selectioweekeinde
voor de ,Jeugdwereldkamptoen5chappen, die dit jaSr van 17 tot en met 23
juli verzeild worden op een stuwmeer
in zuidelijk België. Verscheidene kanshebbers uit de regio zullen aan de start
verschijnen, onder wie de gebroeders
Sepers, Nederlands kampioen van vorig jaar. Wie mee wil doen of meer wil
weten over de Vaurienklasse, kan Bert
Waardijk in Bloemendaal bellen; tdefoon 023-254953.

Programma Vereniging
Vrouwen van Nu
Maandag 13 april: de bridgeclub eindigt het seizoen met een bridge-drive in
Zomerlust. Aanvang 13.00 uur.
Ook voor de klaverjasclub is het seizoen afgelopen. Het eindtoernooi
i wordt om 20.00 uur in Zomerlust gejhouden.
\Dinsdag 14 april: exkursie naar Haastrecht, waar de prachtige stijlkamer in
het museum Bisdom van Vliet berwondjerd kan worden. Daarna door naar
Bergeyk, waar men te gast is bij de
•Campinafabriek, waar behalve van de
rondleiding en dia-vertoning ook van
koffie met iets lekkers kan worden
genoten. Kosten ƒ 20,— p.p. Vertrek
om 7.30 uur vanaf het Gemeenschapshuis, waar men ca. 18.00 uur weer
terug zal zijn.
Woensdag 22 april: wandeling o.l.v.
mw. v.d. Kruys naar het Karrewiel.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Rotonde.
Donderdag 23 april: bezoek aan Damiate Pers (Haarlems Dagblad), Oudeweg 12-14, Haarlem. Om 13.30 uur
rijdt bus 10 vanaf station Haarlem naar
deze krant. Na een korte inleiding kan
men zien hoe een krant tot stand komt.

DROGISTERIJ DE GAPER IS WEER OPEN
OPENINGSKNALLERS:

LET OP PRIJSBREKERSÜ

VOOR DE DAMES

Givenchy e.d.t. spray nu 19,95
Jontue e.d.t. spray vanRev^™.3,95
Cabochardspray e.d.t. nu 11,95
Lanvin Eau Arpège
spray nu
19,75
Marbert spray e.d.t. nu 15,00
MUSk Spray van 12,50nu

8,50

Tramp spray e.d.t. van^nu6,95
Je Reviens Worthspray e.d.t. nu
16,95
EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:

•
•
•
•

Lanvin
Chanel
IMina
Yves St.
Laurent
• Christian Dior

Estée Lauder
Rochas
Chloé
Charles
Jourdan
Molyneux

A.s. vrijdag, zaterdag en zondag
voor iedere kopereen geurige verrassing.

Fenjal douche
Fa badschuim

3,45

OPENINGSKNALLERS
VOOR DE HEREN:

Brut aftershave
grote fles van 33,95 nu

Drakar aftershave

van 6,95 nu

Drakar badschuim

ALTIJD GOEDKOPER:
ReCltal van 9,95 nu

/ ,OU

Poly Color „..*«nu
6,25
Zwitsal shampoo ,-5-,,,,
3,95
Elsève crème spoeling

22,95
„,, 10,95
10,95

Givenchy Gentleman
aftershave spray nu............1 9,95
Paco Rabanne after
shave spray van 37,50nu

30,00i

van6,95nu

Elmex tandpasta ongekendgoedkooP2,80
Revlon shampoo u,-^,, 4,95
Revlon crèmespoeling
superfles

DROGISTERIJ
"DE GAPER"
De kleine winkel
met het grootste assortiment
KERKSTRAAT 36, ZANDVOORT

Brut 33 eau de cologne nu..3 S
EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:

* Pierre Cardin
* Lagerfeld
* Paco Rabanne
•
•
•
•
•

Marbert Man
Jil Sander
Brut
Yves St. Laurent
Christian Dior

A.s. vrijdag, zaterdag en zondag, voor iedere koper een geurige verrassing!!!

Alle eieren gezocht op de Grote Krocht,.
... dan nu een bloemetje gekocht!
Groots!

7

'ERICA

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

Uw adres voor:

Boek en kantoorboekhandel

TURELUURS
VAN HET
TUREN?

Zonnig geprijsde

zonnebrüen

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507- 1787»

Sigarenmagazijn

De Krocht

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN

Grote Krocht 17
2042 LT Zand voort
telefoon 02507-16033

TOTO/LOTTO

Kom eens kijken,
wij hebben leuke paas-spuf/etjes!

•i //een
^^^
brir\
j\ ff nodig. Wij \\

KADdTIEK
„de schaf kist"
Vele nieuwe
leuke dingen
vindt u in de
schatkist.

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort
telefoon 02507 -14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond

Tureluurs
van het turen
?

Terug in Zandvoort

WIJ ZIJN ER VOOR!

overdekte fietsenstalling

liiti

Tekoopaangeb.:
Grote Krocht 15
Zandvoort
Telefoon 02507-15933
Vrijdag koopavond
van 7 tot 9 uur.

Vanaf 1 april

geopend van 06.00 t/m 01.00 uur.

Broodjeszaak

Per dag f 1.25 - Per maand f 10.00

in centrum van Zand voort, met veel ruimte, geschikt voor vele mogelijkheden.
Inlichtingen-^
tel. 02507-17751 of 020-844277.

Ze zijner weer
grote véren-kussen

2 voor

Tevens rijwielverhuur
GROTE KROCHT 29 - ZANDVOORT - TEL. 02507-16957.

1 deurs hang- of
legkast
in wit-g renen of bruin
.'

172-50-50

125.-

35.-

Grote Krocht 18 - Zandvoort.

U vond al wat U zocht
op de Grote Krocht
Maar het wordt nu pas echt zoeken.

Wij zijn geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tox
18.00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten.

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
% Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

r

REINIGEN-STOMEN-PERSEN

Azeanette
GROTE KROCHT21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507-25 74

Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

ALBERT HEYN

De deelnemende winkels/zaken zijn:

's morgens gebracht - 's middags al schoon.

GROTE VLEESAKTIE

LANG WEEKEND PARIJS
te winnen (dagen) voor twee personen.
Voorts zijn er nog 9 andere prijzen beschikbaarm welke door de winkeliers beschikbaar zijn gesteld.
Dus wel de moeite waard om dit jaar eieren te gaan zoeken.
De spelregels zijn:
U telt de eieren in elk der etalages die kenbaar zijn met een bordje "deelnemer eierenzoekwedstrijd".
Het totaal vult U in op de aangehechte strook onder aan deze advertentie.
Dit strookje in een gesloten enveloppe en in de bus deponeren bij reisburo Kerkman, Grote Krocht 20. Dat is trouwens ook het
adres als U nadere informatie wenst.
U mag het ook in de winkel afgeven.
Door ons worden de strookjes dan gecontroleerd en hij/zij die het juiste aantal heeft geraden en ingevuld, krijgt de ewst prijs.
De andere prijzen gaan naar de meest goede uitslagen.
Bij meerdere goede uitslagen trekt Notaris Weve op 24 april om 16.00 uur de winnende prijzen.

Taxi Centrale

Zandvoort

Bijna alle winkeliers op de Grote Krocht gaan nl. in de periode van 10 tot en met 21 april a.s. in hun etalages een aantal eieren
verstoppen of ophangen of wat dan ook.
Paaseieren natuurlijk, maar er kunnen ook kleinere of grotere eieren bij zijn, gekleurd of niet gekleurd- alles telt mee.
Als u het aantal eieren, welke in de etalages aanwezig zijn, bij elkaar optelt en U raadt het juiste aantal, heeft U kans!

Rijwielhandel BOS

Alg. Bank Nederland (in etalage naast ingang wisselkantoor).
Taxi Jansen B.V. (in kleine etalage naast voordeur).
Reisburo Kerkman.
Opticien Slinger.
Bloemenmagazijn Erica.
Wezenbeek dierenspeciaalzaak,
't Luifeltje handwerkzaak.
Nutsspaarbank (etalage Grote Krochtzijde).

vooro.a.

• ledere week extra lage aanbieding
« iedere week gratis stuk vlees te
verdienen.
Kom kijken.
Grote Krocht 9.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobécane, Kyoso en div.
kinderrijwielen. Tevens
KIS-sleutelservice en
rijwielverhuur
Grote Kocht 27, telefoon 12954

Doorduin opticien
Ad Veer groente en fruit.
Azeanette stomerij.
Lida Bromet mode.
R. Visser tijdschriften en rookartikelen.
De Schatkist cadeau-artikelen.
Albert Heyn (in de hal bij de ingang).

Bos fietsen.

Vergunning Kamer van Koophandel, no. 4, d.d. 3-4-1981.
De winnende deelnemers ontvangen van ons persoonlijk bericht
Hierlang afknippen:
Volgens mij zijn er

eieren.

Naam:.
Adres:

Woonplaats en tef.nr..

s.v.p. metbloklettersinvullen.

Zandvoort-l\loord tot Zandvoort Zuid AART VEER
GROTE KROCHT23, TELEFOON 14404, ZANDVOORT

VOOf grOetlte 611 f Hllt

Voer voor
kuikens, kippen
fazanten,
eenden

Wezenbeek
Grote Krocht 28.
Zandvoort

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!

voor Vrijwillige Hulpverlening worden gerealiseerd, dan zal het voor de
jeugd van Zandvoort in de leeftijd van 12-18 jaar mogelijk zijn om op
bepaalde middagen antwoord te krijgen op vragen die hen bezighouden,
antwoorden op problemen, óf en dat is ook belangrijk, kunnen ze
telefonisch contact krijgen met iemand die naar hen wil luisteren. Vanaf l
mei stelt het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening haar teleibonnummer beschikbaar voor het houden van een jeugdtelefoon. Dit nummer:
17373 kan men dan op maandag- en vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.30
uur bellen. Op die middagen zal een staf van zo'n acht a negen
medewerkers aanwezig zijn om te luisteren naar jonge mensen en wat
belangrijk is, zal men trachten gezamenlijk een juist advies te geven.
De jeugdtelefoon in Amsterdam, Rot- holpen konden worden zodra dit door
terdam en Utrecht, welke nummers het bestuur werd gesignaleerd. Met
ook regelmatig worden vermeld in de name één der plaatselijke predikanten
schoolkranten, voldoen in deze steden . heeft zich zeer intensief met deze vorm
aan een grote behoefte. Gebleken is van hulpverlening beziggehouden. Nu
dat er toch veel jonge mensen zijn die «kunnen deze jongeren nergens meer
met problemen kampen waar de naaste terecht, daarom bestaat er bij de vroeomgeving geen weet van heeft. Deze gere leiders ongerustheid over de zo
problemen concentreren zich meestal ogenschijnlijke rust. Wij dachten er
rond thuis, (veel relatiestoornissen) goed aan te doen, zo spoedig mogelijk
school, werk terwijl ook problemen met een telefoon te starten", aldus één
rond verliefdheid, sex, drugs etc. een der medewerkers van het Centrum.
grote plaats innemen.
„Wij hebben gemeend, na informatie Anonimiteit
bij sociaal werkers, scholen, politie en
het vroegere bestuur van het Jongeren- Bewust worden namen van medewercentrum „De Nachtuil" dat er in Zand- kers niet vermeld, want geheimhouding
vóort een grote behoefte bestaat aan is één der eerste vereisten van een
een jeugdtelefoon". Het blijkt dat na jeugdtelefoon. Het is de bedoeling dat
sluiting van het jongerencentrum per l jongeren met vragen verwezen kunnen
januari er in onze gemeente nu weinig worden naar bevoegde instanties. Vaak
mogelijkheden zijn voor de jeugd om is het onwetendheid van de jeugd die
eens bij te praten of uit te praten. Juist hen in de problemen doet belanden.
bij De Nachtuil kwamen veel pro- „Misschien uit een soort valse schaambleemjongeren, die professioneel ge- te, misschien ook uit angst, zwijgt men

de directe omgeving dit signaleert,
daarom de jeugdtelefoon, niet óók,
maar speciéél in Zandvoort" aldus een
vrijwilliger, die zegt dat alle medewerkers van het Centrum de laatste maanden hebben besteed aan een training
die door hen werd gevolgd bij andere
jeugdtelefoonccntra.
Voor de medewerkers is luisteren bijzonder belangrijk. Het is dan ook niet
de bedoeling dat de medewerkers, of
de mensen achter de jeugdtelefoon zich
zullen bewegen op het vlak van de
professionele hulpverleners, belangrijk
echter is wel dat zij jonge mensen
kunnen verwijzen naar dié instanties of
personen die deze jeugd de helpende
hand kunnen bieden.

Supermarkt gaaf verhui-

zen

Toekomst
Voorlopig moet de jeugdtelefoon wel
gezien worden als een experiment. Het
is natuurlijk de vraag of deze inderdaad
in een behoefte zal voorzien. Na een
aanloopperiode van zo'n zes maanden
zal nader worden bekeken of men met
de jeugdtelefoon door zal gaan, óf er
uitbreiding nodig zal zijn, óf dat men
beter kan stoppen.
In kringen waar men zich bezighoudt
met het jeugd- en jongerenwerk is men
wel van mening dat er in Zandvoort Telefonische hulp ook voor jongeren. Na 1 mei op maandag- en
weinig gelegenheden zijn waar de vrijdagmiddag van 16.00-17.30 uur tel.: 17373.
jeugd opgevangen kan worden. Enkelen menen dat er zeker voorzieningen foon een eerste aanzet kan betekenen waar ze kunnen aankloppen. Voor hen
moeten komen. In ieder geval is men er voor de jongeren in Zandvoort die zal de jeugdtelefoon zeker in een bewel van overtuigd, dat de jeugdtele- kampen met problemen en niet weten hoefte voorzien.
(Advertentie)

ALLES KAN, ALLES MAG IN BADMODE1981

"Woman in love"
grootse modeshow
ZANDVOORT - De viering van het eerste lustrum van JM Coifleures International is maandagavond 6 april in Hotel Bouwes uitgegroeid tot een modeshow van
internationale allure. Niet alleen toonde JM Body Fashion International de
foundation lingerie en badmode 1981, de medewerking van onder andere Brossois
(schoenen) en Hildering Parfumerie (accessoires) en niet te vergeten de bijzondere
kapsels van JM Coifleures (Monique Greve) zorgden ervoor dat deze modehow ver
uitging boven de shows die men tot nu toe in de badplaats was gewend.
In Hotel Bouwes waar de zaal smaakvol was versierd met bloemen van Erica
(ware sprookjesstukken waren daarbij)
was het voor het in groten getale
gekomen publiek moeilijk een goed
plaatsje te veroveren. Een goede gedachte was het dan ook geweest van
Poop tot Pool om televisietoestellen
zodanig op te stellen dat ook de dames
achterin nog een goed overzicht kregen
van de show via de vedeo.
De mannequins Susan, Joy, Ans,
Greet, Laura, Bianca, Sonja en Carla
zorgden voor een wervelende show.
Duidelijk blijkt in de foundation de
tangaslip favoriet. In verschillende
kleuren en merken, met of zonder
bijpassende bra's werd de foundation
getoond. Bij JM Body Fashion International blijkt duidelijk dat de trend uit
diverse landen heel verschillend is. Zo
waren uit Duitsland terug de torsoletjes, waarvan de combinatie met tangaslip (Escora) te leveren in tien ver.schiliende kleuren voor een prijs van
rond de honderd gulden. De Franse,
xmder andere van Prima Boutique van
iuiver kant konden slechts op bestelling worden geleverd en zijn dan ook
kostbaarder, namelijk circa ƒ 200,—.
„Uit Amerika was de bodystocicing (ski•intillating van Vasarette) voor slechts
'J 59,— ideaal voor de jongere vrouw.
|Ook werden enkele topjes getoond,
*"waarvan de combinatie met een culotte
'van broderie van Givenchi terecht ap.plaus ontving.
; Alle getoonde bra's hadden een uitste•kende pasvorm, waarvan veel op stra*pless te verkrijgen zijn. De nieuwe
kleur Nevada van Aubade was beeld'. schoon. Pure zijde was er o.a. van
\Bleyle, terwijl als nouveauté ook de
/nieuwe kleur van Vasarette werd ge-

toond. Een aparte tint blauw.
Voor de meer sportieve vrouw van
Warner Gold de nieuwe set die een
maximum aan bewegingsvrijheid garandeert zonder dat men gehinderd
wordt door haakjes en/of sluitingen.
Mooi en praktisch.

Lingerie
Katoen blijkt ook voor het nieuwe
seizoen het materiaal waarmee ook in
de lingerie-afdeling veel wordt ge•werkt. Broderie, in beeldschone combinatie waarvan het getoonde model
door Carla met kleine rose strikjes zeer
romantisch was. Ook in de nachtmode
kan alles, uit Duitsland veel babydolls,
van Art Fashion (Vasarette) meer sportieve en bonte modellen, tot de klassieke heel mooie geel zijden pyama die tot
maat 50 leverbaar is.
Leuker dan de nachtmode van Art
Fashion waren de jumpsuits van dit
merk, praktisch en jeugdig. Uit Frankrijk voor de nachtmode veel geplisseerde modellen. Duurder, maar bijzonder
mooi waren in deze serie de velours
dusters van Belle Époque te leveren in
tien verschillende kleuren in de prijsklasse van ƒ 200,- tot ƒ 300,-. Maten
tot 46. Terwijl de splitnachtjapon van
Escora, met zoveel charme en zwier
getoond, terecht een „open doekje"
kreeg.

Badmode
Na het optreden van Benny Neijman
door de aanwezigen op hoge prijs
gesteld, met onder andere het liedje
„vijftien jaar", die een uitstekend entertainer blijkt te zijn, werden er door
de eigenaar van JM Body Fashion een

(Advertentie)

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN én...

aantal kleine prijsjes als verrassing
verloot. Een charmant gebaar was het
geven van een korte show aan het
modehuis Cortina van Henk Schuitemaker. Hier bleek dat Bermuda shorts
„in" zijn, ook het broekpak is terug.
Verder .veel combinaties, waarvan
Bleyle zoals gewoonlijk werd gekenmerkt door een onnavolgbare chique.
Niet vergeten mag worden dat de
schoenen van Brossois die deze avond
werden getoond, zeker niet kostbaar
zijn en er op dit gebied veel te koop is.
Er werden zilveren haksandalen getoond voor ƒ 79,95, muiltjes, pumps,
queenies en ook een pump met sleehak
was nieuw. Bij de badmode ook veel
slippers, waarvan de zeer voordelige
„kralen slipper" het bijzonder goed
doet.
Het Hollandse huis Mariëlla Bolier
slaat zeker geen slecht figuur tussen de
buitenlandse modellen in de badmode.
Bikini's met perfecte pasvorm, verstelbare bra's en niet te vergeten de
bijpassende omslagdoek zijn „in". Uit
Italië kwam veel zwart met hoogopgesneden pijpen óók in de badpakken.
Het overwegend jeugdig publiek kan
deze zomer kiezen uit verschillende,
combinaties, mét strandjurkjes, zonder
strandjurkjes, rokken en omslagdoeken. Als de zon een beetje wil schijnen
kan Zandvoort deze zomer de allure
krijgen van een chique badplaats, mits
men eerst langs JM Body Fashion
International langs gaat.
Van de vele merken was het Bleyle die
een charmante collectie „functionele"
badpakken brengt. Het woordje „functioneel" klinkt niet zo leuk voor de
grotere maten, maar bijzonder charmant waren ze wel met bijpassende
rokken. Mooie badjassen van Funny
Clair, vrolijk, Bikini's en badpakken,
strappless, of zoals bij Lovable slechts
met één bandje, het kan en mag en ziet
er leuk uit. De iets hogere broekjes zijn
bij het merk Lovable in, terwijl in veel
gevallen de omslagdoek, maar dan ook
wel van crêe georgette duurder is dan
het badpak. Niet vergeten mag worden
het T-shirt van Art Fashion, slechts
ƒ 29,— en voor jongeren ideaal.
Trouwens ook bijpassende T-shirts in
combinaties met rokken zijn „in".
Ondanks de vele modellen, de variatie
in het programma, onder andere de
verloting van reizen naar Brussel en
Düsseldorf aangeboden dor Eurosol,
was de show toch nog omstreeks halftwaalf afgelopen.
Sprak een dame bij de garderobe:
„Jammer dat ik toch niet van die
bonbons van La Bonbonnière en al die
hapjes kan afblijven, want nu wordt het
misschien toch een grotere maat, of ik
moet gaan lijnen voor ik wat nieuws
koop".

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN én...

En 't kan niet op
En 't kan in dit opzicht met onze
winkelbedrijven niet op! Ik vernam,
dat vleesgrootmeester Teekens zijn
slagerij pas gaat openen vermoedelijk begin mei. Eerder is de verbouwing niet klaar. En eveneens op de
Grote Krocht, (u merkt nog wel
waar en wanneer) maar in elk geval
vóór het begin van het nieuwe
seizoen, komt er een zgn. „broodotheek" bij, gecombineerd met een
kaaswinkel. Ik hoorde een naam
noemen van ene van der Storm uit
de Gen. Cronjéstraat in Haarlem.
Ook maar weer afwachten en blij
zijn en blij blijven!

TONOSKUIP '

GSas is
geen afval

ZANDVOORT

Kerkdiensten
Zondag 12 april

Zaterdag 11 april 19.00 uur: Eucharistieviering met orgel en samenzang.
ZANDVOORT
Zondag 12 april 8.45 uur: Stille EuchaHERVORMDE KERK, Kerkplein
ristieviering.
10.30 uur: ds. C. Mataheru (crèche 10.45 uur: Eucharistieviering met meaanwezig).
dewerking van het St. Caecilia kerk19.00 uur: vicaris Th. Haitjema (Cate- koor.
chesedienst). In de Calvijnzaal van de
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15.
RADIOKERK, Bloemendaal, Vijverweg 14
GEREFORMEERDE KERK, Julia- 9.30 uur: ds. Jac.P. Dondorp van IJnaweg 15
muiden.
10.00 uur: ds. P. van Hall.
15.30 uur: ds. E.Th. Thijs, (experimen19.00 uur: vicaris Th. Haitjema van de tele dienst).
Hervormde Kerk, Catechesedienst.
19.30 uur: ds. L.J. Boeyinga.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND, Brugstraat 15
10.30 uur: prof. dr. C. W. Mönnich van
Amsterdam (Ev. Luthers).
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
uur en 16.00 uur, zondag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.
NEDERLANDS
CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 13 april 15.00 uur
samenkomst
in huize
,,Pniel",
Zuiderstraat 3.

Geboren: Natasja d.v. P. Lucassen en
Joh. Was; Pauline. d.v. J. van den
Hoed en I.F.E.M. Looeman; Leo, z.v.
H.G. Pellerin en H.M.H, van Niekcrk;
Suzanne.d.v. D. C. LangelaarenW.E.
Noorlander: Ilona, d.v. N.J. Maas en
LA. van der Meer; Erik LUC, z.v.
J.C.M. Gerrits en M.H..J. Bosdriesz.

POND
K ' '

'

Ondertrouwd:
Jansen.

Jcloi nebbe aliegaer welderis
'ehoort van die doinplaes ..'t Parredais". Je ken d'r nog altoos naer toe
gaene, as je een kaeretje koopt bai
Hilbers van de VW of bai ien van
die faine maisies die veur 'm warreke. Dan klimme jeloi an 't end van
de Parredaisweg over 't hek, ( dat
gaet gemakkeluk) en gaet dan on de
Zoi. Nou is Zanvert altaid 'n Parredais 'eweesl, tenminste veur die
Zanverters die 'n ope oog en een
warrem hart in derloi falie hadde.
En niet van 't soort van liede welke
ik laatsteluk teuge kwam. dat leke
net gedrope Engele en daerdeur
laikt Zanvert bekant 'n ope inrichting. D'r benne zelfs minse, die
'ezegd hebbe dat die liede hier
zaine, dat ze het ergens anders niet
naer hun zin hebbe en dat onze
vroede vacdere dit oit 'ebroed hebbe, maer jae, de duvel zit wel
vaeker op 'n flewele kusse. In ieder
.geval, die minse motte nodig es 'n
bietje 'ekroit worre, want ze doen af
en toe zo flauw en nou ben ik waer
ik aindeluk weze wil: die kroie
stinge eertaids veul, en nou ook nog
wel in en om 't Parredais. Nou
motte jeloi effe goed knaise (wete)
datte d'r 'n hiele kwak kroie benne
D'r benne ook nog „krowaegens",
maar die hebbe d'r niks mee te
maeke. Die van main vent staet nog
altaid in 't doin bai 't leste werk van
de DUW, weet jeloi nog wel, met
meneer Schoenmaekers. Dan is d'r
ook nog een kro, die evenmin met
kroie te maeke heb, daer kraig je
allienig maer pain in je regge van,
zo van je schoer tot an je lende.
Maer de kroie, die ik bedoel, mot je
in je bikkesement kwakke. Maer
pas op! Je mot dat met liefde doen,
anders is de bik naer de ratsmodee
en kraige jeloi op je falie van die
manskerels, dat je 't bikke verpest
heb. En volgende week zal ik jeloi
over een hiele kwak kroie 'n pittig
verhaeltje vertelle. Daer is nou gien
plaes meer veur.

gooi het in de glasbak
arnhem heeft *m ook..!
Glascontainers?
Reeds enkele malen bepleitte ik
voor Zandvoort het aanschaffen van
zgn. „glascontainers", zoals die in
verscheidene plaatsen in ons land
reeds met groot succes in gebruik
zijn. Een van deze plaatsen is Arnhem en men is er wild enthousiast
over. De afdeling Voorlichting van
die gemeente heeft - om de zaak
meer in de opebaarheid te brengen een affiche vervaardigd met verklarende tekst. Via een familielid, aldaar woonachtig, ontving een inwoner van onze gemeente zulk een
affiche, waarin deze zaak van A tot
Z uit de doeken wordt gedaan. Zou
het nu niet eens zaak zijn. dat ons
gemeentebestuur zich met het gemeentebestuur van Arnhem in verbinding stelt? Wellicht komt men
dan tot resultaten. Er valt niet
alleen geld mee te verdienen, maar
het is toch zonde en jammer dat
jaarlijks zoveel waardevol afgedankt materiaal zó maar in de viiiinisbak verdwijnt. Misschien komt
men dan tot resultaten en.... baat
het niet. schaden doet het zeker
niet! En glas is er in Zandvoort
méér dan ons lief is.

Concert
Het jaarlijks door het Noord Hollands Philharnionisch Orkest uit te
voeren zomercorK-ert, hel zgn.
„subsidieconcert is vastgesteld op l
juli a.s. Ook nu weer zal het gegeven worden in de Hervormde kerk
aan het Kerkplein.
Een aantrekkelijk programma is

Het is lang stil gebleven met de
berichtgeving van en over onze
VW. "Dat neemt natuurlijk niet
weg dat er op het kantoor aan het
Schoolplein niet het een en ander
gebeurt en gebeurd is, maar nu het
voorjaar weer nadert en ook ons
dorp - dank zij de zorgen van
Publieke Werken - weer met bloembakken is gesierd, valt er van ons
Toeristenbureau wel weer het een
en ander te melden. En op deze
vertrouwde plaats, aan het einde
van deze veel gelezen rubriek wil
Opoe met haar recepten misschien
wel 'n pietsie opschuiven om het wel
en wee van onze WV bij u op tafel
te brengen. Verandering van spijs
doel eten nietwaar?
Zoals gezegd: het voorjaar is begonnen en onze VW heeft de eerste
groepsreis alweer ontvangen. Er
zullen er zeker nog wel weer een
aantal volgen. Vele van deze reisorganisaaties waren al oude klanten
maar er zijn ook nieuwe contacten
gerealiseerd door het bezoeken van
beurzen in de laatste maanden. In
samenwerking met de streek VW
Zuid Kennemerland is de Zandvoortse VW met man en vrouwkrachten lijfelijk zowel in Berlijn.
Brussel en Essen aanwezig geweest
om directe werving voor plaats en
streek te plegen. Ook in eigen land
werd tijdens de vakantiebeurs te
Utrecht heel speciaal propaganda
gemaakt voor hel nieuwe arrangernent: ..Gastheer van Zandvoort",
een zaak die haar oorsprong vond in
de Zandvoortse Horeca-wcreld,
maar door de VVV verder uitgebouwd.
Nog e ven... en liet is alweer Pasen!
Het kan zijn. u.it u daar nog niet op
gerekend hebt, maar voor degenen,
die als reserve-adres bij de VW
\vi)Jen ingeschreven .staan is het NU
zaak. cle beschikbare uccomodatie
op te geven, Hen telefoontje
(17947) en u krijgt alle informatie
die u hebben wilt of noodzakelijk en
mogelijk is.

K. Sr.

(Ailvencntii'1

J.J. Akkerman en J.

Gehuwd: A. de Jong en A. Sormcveit;
R. van der Woude en A.F. van Deurson.

ZANDVOORT

öpoe in d'f Psrredais

En dan nu... de VW

van een dieet misschien toch aan te
raden, want in de kleinere maten is de
keuze overvloediger dan in de grotere
en het zou zo jammer zijn om juist dat VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
aparte model bij JM Body Fashion Zondagmorgen 9.45 uur: dienst in geInternational te moeten laten hangen bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
voor die onnozele paar extra pondjes die Zee.
men te veel weegt.
Margreet Ates
Na het zien van deze show is het volgen

KIPS

ZANDVOORT - De kogel is door
de kerk! Op een groot biljet, aangebracht bij de ingang van de supermarkt ,,De Dagniarkt" aan hel
Stationsplein kunt u het lezen, dat
deze bekende dagmarkt in de loop
van de maand april gaal verhuizen
naar de Oranjestraat no. lb m de
voormalige Rinko-garage. De vcrbouwing is al in voile gung. Wat er
met het garagebedrijf aldaar, (tot
nu toe een begrip in onze gemeente)
gaat gebeuren, weet ik nog niet. Ik
hoop u daarover te kunnen inlichten, nadat ik de heren Jongsma
erover benaderd heb. Vraag twee
blijft, of we nu wel zo heel erg blij
moeten zijn met deze verhuizing.
De dagmarkt was op het Stationsplein een begrip en we zullen eraan
moeten wennen/dat deze zaak verdwijnt. Bovendien komen onze
grootwinkelbedrijven nu wel heel
dicht op een kluitje te zitten.
Ik tel - bijna zittend op eikaars lip achtereenvolgens Alben Heijn, de
Hema, de Enkabé, straks de Dagmarkt. Dan betrekkelijk vlak erbij
in een kleine plaats althans, Supermakrt Dirk van den Broek en alsof
het niet op kan tenslotte nog in
Zandvoort Nieuw Noord ,,De
Spar", vindt u het niet genoeg in
een plaats van ruim 16.000 inwoners? Ik wel! Enfin, we zullen moeten afwachten, hoe dit alles zich
ontwikkelen gaat. Ergens heb ik in
dit opzicht toch we! een beetje rare
smaak in m'n mond.

.samengesteld. Onder leiding van
dirigent Roelof van Driesten zal
worden uitgevoerd de Serenade
voor 8 blazers. KV 375 van W.A.
Mozart, vervolgens speelt de violiste Skye Carman het vioolconcert in
G gr. t. van J. Haydn en na de
pauze wordt besloten met de Symi'onie no. 2 in d gr. t. op 36 van
Ludwig van Beethoven. Een avond,
die u alvast maar moet noteren, al \
ligt die nog ver van ons bed.

Overleden: Wilhelmina Stoelhorst geb.
Schagen, 87 jaar.

DAÖ EN NACHT ÖÉRËIRBAAR

Dr. Gerkestraat 47 rid - Zandvoort
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Part-time
medewerkster

Hele kilo
septemberkaas

ALLST1CK BV
klein handelskantoor in Zandvoort zoekt
actieve part-time medewerkster voor circa 25 uur per week
die in staat is na een inwerkperiode alle voorkomende kantoorwerkzaarnheden te vervullen t.w.

9.98

Heerlijk op uw paasbrood!
500 gram voor maar

2.20

Heerlijke verse eieren

1.98

10 stuks

Versier uw tafel ook dit jaar weer met onze
leuke boterhammen

J

Tot ziens bij de

KAASHOEK

Ambachtelijk timmerwerk,
en isolerende beglazing:
twee specialiteiten van

• eitjes met advocaatsmaak
200 gram van 2,50 voor

Haltestraat 38, telefoon 15000

2,25

125,-

• Hollands glorie

in alle maten.

1,35

260gram van 1,55 voor.

4.95

250 gram roomboter

Ervaring vereist.
Onze ?aak verzorgt met enkele Nederlandse drukkerijen de levering
van zelfklevende etiketten, stickers, e.a. drukwerk. De vooruitzichten
zijn goed.
Gaarne schriftelijke sollicitaties aan
ALLSTICK BV, postbus 196, 2040 AD Zandvoort

Leuke zonnejurkjes
Harempakken v a .

Deze week bij Jamin

Gespecialiseerd in grote maten.
Tolweg 32, telefoon 02507-12952.

Echte boerenboter!

order administratie
bijbehorend typewerk
het behandelen van
telefonische aanvragen
fakturering
en boekhouding

stickers
zelfklcvende etiketten
postbus 196
2040 AD Zandvoorl

Kijken kost geen geld.
T STIJFSELKISSIE

• Ananaspuntjes
Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".

2,05

200 gram van 2,45 voor.

„Shell Duinzicht"

• Bitterkoekjes

U kunt uw auto overdag slecht
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

225 gram van 2,05 voor.

1,85

Grote sortering
1 liter roomijs van 3,60 voor

3,30

JAMIN
Kerkstraat 22, Zandvoort,
telefoon 02507-12100.

Vanaf heden kunt u ook
voor DIESEL-OLIE terecht.

SHELL STATION „DUINZICHT"
Voor de a. s. feestdagen
een enorme keus in alle
bloemen en planten.

P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en
schuifpuien leveren wij, voorzien van KOMOkeur, rechtstreeks aan particulieren vanuit onze
gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort
en maat. Alle deuren en ramen worden door
ons ook vakkundig afgehangen, voorzien van
hang- en sluitwerk, glas of isolerende beglazing.

I. M. Body Fashion International en

BLOEMENHLIS

J. BLUYS
rialtestraal 65 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 20 60

I. M. Coiffeurs International

ISOLERENDE BEGLAZING leveren en
plaatsen wij, mede door grote opdrachten van
bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
laagste prijs.
Ook onze warmte- en geluidisolerende beglazing is voorzien van KOMO-keur en voldoet
derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

zegt graag HARTELIJK DANK voor het komen

• levering in alle maten en dikten vanaf
4 mm
• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)
• huurders-, huiseigenaren- en woningbouwverenigingen 10% extra korting
BEDRIJF • levertijd max. 5-6 weken
• verzorging van uw subsidie-aanvraag
• gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
ramen en kozijnen.

en de grandioze medewerking aan

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)
uitgelezen publiek...

FOTOBAKELS •

ADVERTEER!

Woman in love

PASFOTO'S

Rijksgediplomeerd.
Voor afspraken bef/en tussen 18.15- 18.45
uur, van maandag t/m vrijdag.

Tot volgend jaar!

n
/f

KLEURENPOSTER
10,95
19.95
Daarna.

30 x 40 cm (van eigen negatief),
tot 18 april slechts

Ing. Friedhoffplein 11

Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte
en timmerwerk van de bovenste plank:

Ampèrestraat 11 1976 BE IJmuiden Telefoon 02550-31944

Klaar in 2 minuten,
4 stuks

Autorijschool
G. v. Engelen

Speciaal aan Erica, de Brossois, Cortina, Pool tot Pool,
L.A. Bonbonnière, Eurosol, Hildering, Hotel Bouwes en
Benny Neyman.
Josje, Mike, Sonja, Fred, Jaqueline, Carla, Cato, Tine, Rob en
alle kleedsters.

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V.

P.S. De specialist in
al uw bloemwerken.
Let op! Uw kassabon heeft waarde.

l

KERKSTRAAT 29 - TEL. 02507 - 1 25 13

Telefoon 02507 -1 38 87

...NIET TE GEL OVB
zo'n kwaliteit en dan zulke pmzen
kan alléén Medina, die vloert immers
uit de kollektie van

touisde/gj
poortere^

«ookmS] Galant

Caldas
400 cm breed

Lorelei

SPEC^f?
gratis gelegd

van 119.-

400 cm breed

gratis gelegd
't Neusje van de zalm! 100 zuiver
wollen tapijt op dubbele jute rug.

van 869.-

199.-

Medina heef

'

, dan

Zwaar velours

^
Gedessineerd
e
Tl AC? dim «lin
velours
20 tapijt

UGSSUla

"j"™

400 cm breed anti-statischVail 889.-

400 cm breed

gratis gelegd
Geweldig mooi nylon tapijt in 5
kleuren. Op zware foam-rug.

van 98.rug

van 819.-

155.-

Geweldig mooie berber op
zware foam-rug. Kwaliteitstapijt.
i /t**
400 cm breed Vdtt 109."

gratis gelegd

BAGDAD!

%F •

179.,

95
•

van 119.-

Primeur
Margo

gratis gelegd

gratis gelegd

gratis gelegd

gratis gelegd

249.-

VRÜ 819.-Jp J

e

Onverslijtbaar bloemtapijt in 3
fleurige tinten. Op zware foam-

400 cm breed

Excellent ^170
400 cm breed

van 139.-

400 cm breed

Zeldzaam mooie wollen noppen Berber op dubbele jute

gratis gelegd

"*>'"«> "» van g89..

95

Ijzersterk velours tapijt in 8 prachtkleuren. Op zware foam-rug.

Palermo

'

van 69.-

400 cm breed

Boston
400 cm breed

* ^ a, Modern tegelmotief ,
iin 3 warme kleuren.

Zuiver scheerwollen tapijt in 4
schitterende kleuren. Op dub-

van 89.-

Rozetta

Prachtig nylon bouclé tapijt in wel IAM ^r^ U G
5 mooie kleuren. Op zware foam*J ^^H «7 V

ru9

Prachtig tapijt in berber en beige/bruin.
Op zware foam-rug.
_A

400 cm breed

gratis gelegd

Schitterend velours tapijt in 10 mooie
kleuren. Werkelijk onverslijtbaar. Op
zware foamrug.
VflD 119 •

gratis gelegd

Haarlem
Gen. Cronjéstraat 4 (023-266277)
Anegang 27a (023-327956)
Grote Houtstraat 166(023-317665)

Ideaal voor boot en caravan.
Absoluut rot- en schimmelvrij!
200 cm breed

'tri/r
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ilas in lood in De Buts

Rooie vrouwen over
vrijwilligerswerk

PAGINA 9

WULLUM v. d. WtKFF

ZANDVOORT - De afdeling Zandvoort van de PvdA Rooie Vrouwen
houdt op woensdag 15 april een themaavond over vrijwilligerswerk, in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 17. Voor deze avond zijn
twee spreeksters uitgenodigd. Een van
hen is beleidmedewerkster van de FNV
en heeft ook mede de nota „Vrijwilligerswerk" van de FNV opgesteld. De
ander is bekend met de Zandvoortse
vrijwilligerswereld en zal hier dan ook
nader op ingaan. De toegang voor deze
avond is gratis en alle belangstellenden
zijn hartelijk welkom.

Beren zoeken bij
zwembad De Duinpan

ZANDVOORT • Sinds enige tijd is aan het Dorpsplein het winkeltje „De Buts" van Roei Hildebnnd en Non
Gallens gevestigd. „De Buts" is een winkeltje annex atelier van allerlei prachtige dingen op het gebied van glas
in lood en gebrandschilderd glas. Wie een bezoekje brengt aan „De Buts" heeft de keus uit een groot aantal
gebrandschilderde medaillons In alle soorten en maten, maar ook eigen ontwerpen of afbeeldingen van dia's
en foto's kunnen door beide jonge ambachtslieden in iedere gewenste vorm op het glas worden aangebracht.
De techniek van het brandschilderen en alles wat daarbij hoort wordt door nog maar erg weinig mensen
beoefend. Beide vaklieden van „De Buts" hebben in Haarlem hun leerschool gehad en zijn nu voor zichzelf
begonnen aan het Zandvoortse Dorpsplein. Veel van de afbeeldingen die zij op het glas aanbrengen zijn
voorstellingen van oude ambachten, maar ook schepen en dergelijke behoren tot hun repertoire. Sinds hun
vestiging in Zandvoort hebben zij alle verschillende karakteristieke plekken van de badplaats in glas
vastgelegd. „Onze specialiteit is echter het werken naar een foto of dia; familiewapens maar ook schepen of
gebouwen worden aan de hand van een dia natuurgetrouw in het glas gebrand. Op die manier krijg je een
unieke medaillon of wat dan ook", zegt Roei.

ZANDVOORT - Alle kinderen die
zich zaterdag 18 april met een versierd paasei bij de kassa van zwembad De Duinpan melden, krijgen
tegen inlevering van dat ei ƒ 1,reduclie. De eieren die op deze
manier bij de kassa komen plus nog
eens honderd eieren van De Duinpan
zelf, zullen op het terrein van het
zwembad verstopt worden, 's Middags mogen de kinderen dan de
verstopte eieren gaan zoeken. De
eieren mogen op allerlei manier versierd worden, maar moeten wel
(hard) gekookt ztjn.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

11-12

april 1981

i

AARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: B.F.J. Bouman, tel. 15600. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen. An;!derson tel. 12058, Drenth tel. 13355,
i'Flieringa tel. 12181, Zwerver tel.
' 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
S WIJKVERPLEGING: zr. R. Leur|, dijk, Jan Steenlaan 28, Heemstede, tel.
023-186637.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
^ Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
| VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
'Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023.313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT:
Noorderstraat l, tel. 13459 (b.g.g. 023-320899
of 320464). Spreekuur op werkdagen
van 9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
(

van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de vrager
geen kosten verbonden zij.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor infomatie, advies en hulp: tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30 tot
18.30 uur.
CRISISCENTRUM: Schotersingel 2,
Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt
hulp wanneer u die nodig heeft bij
acute problemen.

vrouwen Zandvoort

Zaterdag 2 t / m 9 mei: reis naar het
„Schwarzwald" (is volgeboekt).

Wereld van het schip
AERDENHOUT - In Gallery Rob Kattenburg in Aerdenhout is van 18 april af
tot en met 26 april een expositie die de naam draagt „De wereld van het schip".
Te zien is een collectie maritieme schilderijen, tekeningen en prenten van
voornamelijk Nederlandse meesters uit de 17e, 18e eeuw en van kunstenaars uit
deze tijd. De expositie kan bezichtigd worden op werkdagen van 11.00 tot 18.00
uur en zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Gallery Rob Kattenburg (De
Wiltzangk) is aan de Van Alphenlaan 5 in Aerdenhout.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum HW LW HW
9 apr. 7.23 2.57 20.46
10 apr. 8.09 3.33 20.43
11 apr. 9.10 4.23 21.52
12 apr. 10.27 5.30 23.13
13 apr. 11.53 6.55
14 apr. 0.37 8.21 13.11
15 apr
1.48 9.31 14.15
l16
U upl
<i.H.
apr . 2.45
10.26 15.05
Maanstanden: zaterdag 11
13.11 uur.

LW
15.24
16.01
17.01
18.25
20.00
21.24
22.27
23.13
april EK

HEEMSTEDE - 't Zou ongetwijfeld vorstelijk wonen
zijn, zo aan de rand van
Ipenrode. Met veel groen,
een waterloop en uitzicht op
de imposante beukenrij van
het landgoed.
Maar de huizen die de Haarlemse architect Dupon tekende, met een maximale inhoud
van 1.000 m3, zullen zo duur
worden, dat de Heemstedenaren zelf er waarschijnlijk
alleen naar kijken mogen.
Op aandrang van de raad
zullen kleinere woningen mogelijk worden gemaakt volgens het bestemmingsplan.
Of de bouwer dat ook wil
doen, is evenwel aan hem.
Een motie van Progresssief
Heemstede om deze voorwaarde dwingend op te nemen, haalde het niet.
In een gloedvol betoog verdedigde
wethouder Willemse het nu tot stand
gekomen bestemmingsplan, dat officieel heet „voormalige metaalgieterijen Herenweg". De oude bestemming
was „bos en weiland".

f WATKRSTANDKN

Schilderij van Hans Goderis, „Twee veerkragen verlaten de haven van
Hoorn" (1625)

prijspeil medio februari 1)

bedrijf of
organisatie:

Ons nuwe klokkespel Dat zint 'n
ieder wel. 't Brengt vreugde en vertier, veur alle mense hier. Daerom
heer Nawjn dank veur al die zilv'ren
klank.

Gevonden
voorwerpen
ZANDVOORT - Bij de gemeentepolitie van Zandvoort zijn in de maand
maart de navolgende gevonden voorwerpen aangegeven:
zilveren armband met inscriptie ,,Monique"; gouden armband met inscriptie
,,Nancy"; blauwe ceintuur; bruine lederen wanten; draagbare radio; bril
met donkerkleurig montuur en koker;
VW-geschenkbon; boekenbon; knipportemonnee met treinkaartje; lichtbruine portemonee met treinkaartje.
Voorts werden in maart 5 dames- en 4
herenfietsen aangetroffen.
ledere
tweede en vierde woensdag van de
maand zijn er kijkdagen voor gevonden
fietsen op het politiebureau, tussen
14.00 en 15.00 uur.

N. */% "o^ ^j, \. ^ '40/
>v^ ^ ^*
>s. ^ *"*

Dirk van den Broek/
Bas van der Heijden
Jac. Hermans Prijsslag
Miro .
Edah
Maxis-Trefcenter
Albert Heijn
Hoogvliet
De Boer
Konmar
Fredv.d.Wcrff
Vendet
Simon
V&D
Protimsrkt (Zo«i Hoiianj)
Profimarkt (Gtoennoudi)
Centra
Virol
4-6
Vege
Spar
Co-op
A & 0 2000
Kroon/K-markt

Dirk van den Broek en Bas van der Heijden delen mede:
Digrosen Dirkson hebben hetzelfde lage prijspeil!

Wethouder Willemse: „Er stat een fabriek die nog in werking zou kunnen
zjjn. In het verleden al hebben omwonenden veel bezwaren geuit tegen een
fabrieksgebouuw op die plaats. Toen
een flink deel van de bedrijvigheid
verplaatst werd naar een andere gemeente, deed zich de mogelijkheid voor
tot bestemmingswijziging. In 1975 trof
Smit's Bouwbedrijf een principe-overeenkomst met de toenmalige eigenaar.
Het was particulier terrein en dat moest
een bepaald bedrag opbrengen. Gesubsidieerde bouw was daardoor niet haalbaar. De prijs was ook dusdanig dat het

ten ene male onverantwoord zou zijn de inhoud van een woning had het
voor de gemeente om die grond aan te college zelf al omlaaggebracht van 300
kopen teneinde er een trapvddje voor tot 150 m3 (geschikt voor een huishoude jeugd aan te leggen. We hebben den van één of twee personen). „Maar
daarna mj de provincie geïnformeerd daarmee verdraagt zich geen gevelnaar de mogelijkheden en van die kant breedte van 10 meter. Als we de
is gezegd dat een bescheiden aantal minimum gevelbreedte op 5 meter stelwoningen toelaatbaar zou zijn. Dat len, kan de bouwer straks de bakens
.bescheiden aantal resulteerde in tien verzetten, als blijkt dat de behoefte aan
woningen.
kleine woningen nog actueel is". Mevrouw Van der Pas (WD) wilde het
voorstel graag ondersteunen, mits de
Het terrein zoals het daar nu ligt, vormt hele procedure niet opnieuw zou beeen dissonant tussen de bebouwing van hoeven te worden gestart.
de Geleerdenwij k-oud en het landgoed
Ipenrode. Ik was er niet ongelukkig mee
dat er iemand kwam die daar iets leuks Vreselijke dingen
zou willen verrichten. De commissie
ruimtelijke ordening toonde zich des- „Het college doet nu net of er vreselijtyds enthousiast over het ontwerp van ke dingen gaan g^euren als we dit plan
architect Dupon en de fractie van Pro- niet aannemen, maar dat is gewoon
gressfef Heemstede zei het als plan niet waar", zo betoogde de heer Borgenorm te kunnen waarderen, maar houts (PH). „Als je de grond aankoopt
bezwaar te hebben tegen woningbouw voor speelterrein zal de prijs toch iets
op die plaats. En het verwondert me nu lager liggen. Het college sluit de ogen
toch wel in hoge mate dat Progressief voor alternatieven. Wij willen de oude
Heemstede nu wél woningbouw wil, bestemming „bos en weiland" handhamaar alleen heel andere aantallen. Fa- ven en open laten dat er in de toekomst
bricksactiviteiten zijn nog altijd moge- iets kan gebeuren ten gunste van de
lijk en dan is woningbouw toch verre te Heemstedenaren".
preferen", zo meende de wethouder, Als er dan toch al gebouwd moest
die duidelijk maakte dat het bestem- worden, zou volgens de heer Borghouts
mingsplan is toegesneden op een con- voor elk huis met een inhoud van
creet plan, met ontwerp van de archi- minder dan 300 m3 tenminste nog één
tect.
ander huis moeten worden gebouwd.
Daar snapte vrijwel niemand iets van.
De heer Van Vlijmen: „Dus in princiKeuze
pe 20 woningen van 299 m3?
De heer Van der Hulst (CDA) had De burgemeester: „dat worden dan
voor zichzelf ook deze afweging ge- wel huizen van rubber, want waar moet
maakt: bouwen óf een minder gewen- je de ruimte laten".
ste bedrijfsbestemtning. Sociale bouw
is financieel niet haalbaar. De grond is
particulier eigendom en is door het Voldoen
renteverlies ook bepaald niet gpedkoper geworden. Het bouwbedrijf is nu al Na een schorsing bleek het college
zes jaar bezig en de heer Van der Hulst zonder meer te willen voldoen aan de
verwachtte, dat het nog wel vijf jaar zal vraag van CDA en WD om de miniduren voor er gebouwd kan worden. mum gevelbreedte terug te brengen tot
De bezwaren tegen het plan zullen 5 meter. Er kwam zelfs meer dan
waarschijnlijk niet ingetrokken wor- gevraagd: in plaats van ten hoogste orie
den. In 1985 of daaromtrent zal de woningen aanééngebouwd zouden het
behoefte aan kleinere woningen moge- er vijf mogen zijn. De minimuminhoud
lijk nog duidelijker zijn dan nu. Daar- wordt gesteld op 150 m3. Het aantal
om stelde hij voor enkele wijzigingen van tien woningen wordt niet meer
aan te brengen. De benedengrens van genoemd. Daardoor krijgt de bouwer

gelegenheid in de toekomst een groter
aantal maar dan kleinere Woingen te
bouwen. Het bouwvlak wordt niet uitgebreid.
Dwingend voorschrijven wilden CDA
en VVD niet en de meerderheid van
het college evenmin, omdat er al zes
jaar besprekingen geweest zijn en het
moeilijk is in dit stadium over een
geheel ander type woningen te gaan
praten dan waarover van meet af aan
gesproken is.
„Maar die dure huizen dragen niet bij
aan een op lossing van dé woningnood", zo probeerde de heer Borghouts nogmaals. ,,Er is behoefte aan
gesubsidieerde bouw". Hij ham het de
meerderheid van de raad zeer kwalijk
dat de gemeente volstrekt aan het
lijntje heeft gelopen van de speculant,
die dit plan wenste. „En de overheid
reikt het hem vanavond heel gedienstig
aan".

Speculant
Het woord „speculant" schoot wethouder Willemse totaal in het verkeerde
keelgat. „Ik zou u er op willen wijzen
dat deze bouwmaatschappij (Smit-red.)
in deze gemeente ook een vrij groot
aantal uitstekende woningwetwoningen
heeft gebouwd. Met minimale winst of
helemaal geen winst. Zo'n maatschappij wil ook wel eens wat anders bouwen. Je kunt niet zeggen dat elke
maatschappij, die met winst bouwt,
daarom een „vieze" maatschappij is.
Er zal ook iets gedaan moeten worden
om het bedrijf draaiende te houden.
Het type woningen en de situering
brengen mee, dat deze huizen bij Ipenrode niet bereikbaar zijn voor mensen
met een smalle beurs. Dat geef ik graag
toe. Volgens onze woonnota, die nu in
concept gereed is, zal alle nog beschikbare grond in Heemstede, voor zover
mogelijk, worden benut voor sociale
bouw. Maar Heemstede bestaat niet
alleen uit mensen met een smalle
beurs. Dat is nu juist de charme \ato
een gemeente als Heemstede: gevarieerdheid in bevolking, in bouwtrant,
in grotere en kleinere woningen. Ik
vind het niet „vies" enkele mensen de
gelegenheid te bieden nog wat meer
geld voor een huis te besteden en in
Heemstede te wonen".

Motie
Hoewel de verhoudingen 111 de raad wel
duidelijk waien, diende de lieer Borghouts toch nog een motie m. om de
kleine woningen verplicht te stellen m
het bestemmingsplan. ..Ik denk aan
mensen die in te grote huizen wonen,
zoals aan de Herenweg. die nog iets in
dezelfde prijsklasse zullen vinden, nabij Ipenrode. Dan komt er nog enige
doorstroming op gang. Onder die voorwaarde zou mijn fractie wel akkoord
kunnen gaan".

Geld nodig voor onroerend
goed: zonder opzegtermijn
ot' opnamekosten.
Wij durven
elke vergelijking aan.
^DMH^
•*•^

Hoge rente, in april 1981
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Voor verdere gegevens:
Zie Consumentengids april '81

DeMeesnenterekening.
2% opnamekosten

100

1) 100 bij goedkoopste der onderzochte bedrijven
2)
Ie weinig gevraagde merken in het assortiment

(Advertentie)

Hoge vrije opname:
totf3.000,-p.m.
' In december: l 6.000,-.
Meergeld opnemen:
opzegtermijn
24 maanden of
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Kleinere woningen bij
landgoed Ipenrode

Ned. Ver. van HubDinsdag 7 april 1981: Zomerlust Zandvoort: koffiemiddag. Mevrouw Moerenburg (Haltestraat 14) houdt een
praatje over cosmetica en hüidverzorging. Ter demonstratie zal zij een van
onze dames een behandeling geven.
Dinsdag 14 april: Gemeenschapshuis
Zandvoort: kienen.
Vrijdag 24 april: vismaaltijd bij restaurant v. Duivenvoorden, Haltestraat 49
(opgeven bij mevrouw Louman, tel.
15405). Introducés zijn toegestaan.
Donderdag 2, 9 en 16 april: Gemeenschapshuis Zandvoort: spelmiddag, 16
april is de laatste spelmiddag van dit
seizoen.

VERHURING PRUSPEIL
LEVENSMIDDELEN

Als bouwer wil:

Ter ere van de opening geeft „De Buts" op alle afbeeldingen van Zandvoortse onderwerpen tien procent
korting, gedurende de hele maand april. En wie het proces van brandschilderen en glas in lood zetten, eens
van nabij tot stand wil zien kan rustig eens binnenlopen bij „De Buts".
Op de foto (Europress Nieuw Vennep) beide vaklieden voor een deel van hun collectie.

Weekenddiensten

NIEUWSTE ONDERZOEK:

BANKMEES & HOPE NV
Haarlem, Houtplcm 8, (025) 3159 50.

Dit ongetwijfeld wel erg zonnige plaatje tekende architect Dupon voor woningen aan liet uiterste randje van de Geleerdenwijk,
tegen het landgoed Ipenrode aan. Er kunnen tien woningen worden gebouwd in vier bouwblokken, volgens dit ontwerp. De
raad heeft nu in het bestemmingsplan de mogelijkheid geschapen om er een wat groter aantal woningen neer te zetten met een
kleinen: inhoud. Het is echter aan de bouwer (Smit's Bouwbedrijf) of hij dat ook wil doen. Overigens zal er waarschijnlijk niet
voor 1985 iets* van de grond komen, in verband met de ingediende bezwaarschriften.

Hoofdelijke stemming bracht etcnwel
geen hoge score teweeg: alleen de fractie
van PH, inclusief wethouder Jager,
vóór. De overige raadsleden waren zeer
tevreden met de wyzigingen in het
bestemmingsplan, die kleinere Moningen mogelijk maken. Het overleg niet de
bouwer daarover zal worden geopend.
Voor Progressief Heemstede nieJ voldoendc: de fractie stemde tegen het
bestemmingsplan.
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JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

heeft voor u een
SPOtAAL WlnTTERMENU
VAN MAANDAG Tlm vrijdag
- goulashsoep stokbrood
• gemixte grillplaal •
3 soorten vlees (mager)
met verse salade,
saus
en aardappelpuree
- palacinka warm flensje met
koude roomvulling

f 14,50
Dit menu is allpen m Zandvoort
verkrijgbaar
Reserveringen vanaf 15 00 uur

Telefoon 02S07-15110
In Haarlem hebben wij
iedere vrijdag en zaterdag
BALKAN VOLKSMUZIEK
(live)
Telefoon 023-322609

Voor uw openhaard heeft Helex Schouwbouw inspirerende ideeën,
Helex botmt schouwen en maakt bovendien zelf
openhaarden. Als enige in ons land. Dat heeft veel voordelen
voor u. Want door die unieke combinatie beheersen wij
volledig de technische kant van uw gezellig knappende vuur.
Rookgasafvoer. Warmteleer. Druk- en
trekvereffeningstechnieken ... Zodat u bij ons mag rekenen
op een openhaard die prachtig is om naar te kijken en
bovendien behaaglijk kan branden.

De showroom van Helex Schouwbouw
vindt u in het voormalige station van
Bennebroek, Leidsevaart 36.
Open: ma t/m vrij 9-5 uur
za 10-4 uur
do-avond 7-9 uur.

U zult bij ons verrassende ideeën zien. Kom maar naar
Vogelenzang. Daar vindt u tientallen schouwen. Origineel.
Eigentijds. Klassiek. Volledig aan te passen aan uw eisen en
wensen.
U hebt zelf ideeën. Leg ze voor aan onze ontwerpers.
Samen komen wij er wel uit
- ï

Een nostalgische aanblik.
De hoek-openhaard is links open, Met
een vuurfcorf type 102 en een
verzonken aslade.

bv/schouufouw
Leidsevaart 36, Vogelenzang, tel. 02502 - 8141' / 7639

Het zwevende plateau van portugese
lei wordt omvat door een smeedijzeren sierlijst In deze driezijdige
openhaard stookt men op een
verzonken rooster. De hap is eveneens van smeedijzer.

Ter gelegenheid van de officiële
opening op 9 april is het

POLO SHIRTS
vakkleding

Nationale gerechten in een
internationale sfeer.

Open dagelijks van
09.00 tot 18.00 uur,
's Maandags vanaf
13.00 uur, donderdags
tot 21.00 uur
en 's zaterdags
tot 17.00 uur.

Vrijdag 10 april
x Buffet dansant met optreden
van het Sunrise Quartet. ƒ 28.50 p.p.

H. P. Kooijman

Zaterdag 11 april

bv
zandvoort
Brederodestraat 8
Tel 02507 • 1 32 42
OoA voor diverse
nierken inruil sulo's

volvoi

K Clowns duo Louise en Didï
x Koek vergulden door Jans en Gijs
x Optreden van de harmonie
"De heerlijkheid Hoogmade"
x Wedstrijd met hoofdprijs
diner voor 4 personen in Polder
restaurant
x Soiree Dansant met live muziek

Hoortoestellen

Amsteldijk 217, Amsterdam
tel. O2O-44 56 55 Tussen Utrechtse Brug
en de Mirandabad

Erkend leverancier via
specialist en audiologisch
centrum.
Ziekenfondsleverancier.
Eventueel bezoek aan
huis.

Acousticon
Zijdstraat 17,
Aalsmeer,
telefoon 02977-24339

Pleisterplaats "Den Ruygen Hoek"
Rijksweg A4,6 kilometer ten zuiden van Schiphol.
Tel.:02526-86841.

20 i,

NeerlandsThrts

OOK IN GROTE MATEN

FEEST IN RICJOS BRUGRESTAURANT

Officiële
Volvo-dealer

".?*

Op de uitspringende hoek van een
L-kamer staat deze rechts open
hoekhaard van 65 cm. Ingebouwd in
een schouw van handvormstenen.

Anegang 27
Haarlem
Tel. 023-32 48 61

••••••«•••••••••••••••••••••••

DOE MÉÉR ZELF

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edel houtsoorten
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorrijzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur
gesloten.
•••••••••••••••••••••••••••••B'

Een lekkere biefstuk. gestoofde paling,
prachtig vlees, of verse vis. Voor zo'n f26,- per
persoon krijgt u een vorstelijke maaltijd (en een
kindermenu voor f 10,-). Alléén in 't weekend
van 12.00-21.00 uur.
Gezellig dus met de kinderen kijken naar de
vliegtuigen, het museum, de mensen.
En heerlijk eten in
Restaurant Aviorama
op de 3e verdieping van het
stationsgebouw met een boeiend
uitzicht op het luchthaven platform.
Reserveringen: 020-152150, Horeca Exploitatie
Maatschappij Schiphol B.V.

avtrama
Uw Paasvakantie
in eigen land
Al plannen gemaakt voor de Paasvakantie?
Verwen uzelf in onze moderne, komt. bungalows gelegen in Erm, Drente (nabij Emmen).
Op het park rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, windsurfen etc.

PAASWEEKEND! 265,-au in
Inlichtingen en reserveringen

ZO GOEDALS NIEUW
EN SPLINTERNIEUW
OP EEN SHOW.
ZO GOED ALS NIEUW.

Als u op zoek bent naar een goede
gebruikte auto, zit u bij Eurocasion op rozen.
Want we hebben een groot aanbod,
waaronder u vele recente wagens en tal van
interessante Citroëns aantreft.
Op een Eurocasion krijgt u, afhankelijk
van bouwjaar en kilometerstand, 3 tot 6
maanden garantie op onderdelen en arbeidsloon, zonder kilometerbeperking.
En u kunt er op rekenen dat uw Eurocasion volledig gecontroleerd is en onderdelen, waar nodig, zijn vervangen.
Bovendien bent u verzekerd van daadwerkelijke serviceverlening bij alle 180
Eurocasion agenten in Nederland en hun
collega's in het buitenland. Zo hebt u, met een
autojdie er uitziet als nieuw en zo goed is als
nieuw, ook de zekerheid van een
goede garantie. Citroen staat
daar achter.
Gaan uw gedachten uit naar een
splinternieuwe Citroen, ook dan is onze show
zeker het bezoeken waard.

Want u kunt er o.a. kennismaken met
de vier nieuwe Visa's ÏÏ. Er is er altijd één die
precies aansluit bij uwrijstijl,persoonlijke
wensen en budget.
Er is een snelle, een supersnelle, een
zuinige en een superzuinige (de Super E
verbruikt bij 90 km/h constant 5,11/100 km,
l op 19,6).
U hebt al zo'n ruime, veilige, comfortabele en zuinige Visa n vanaf f 11.995- exclusief f 330,- afleveringskosten en f 300- voor
ML-tectylbehandeling.

Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat, 7843 PE ERM, tel. 05915-4018.

J?;Bouwes Hotels
Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort
Op 19 en 20 April M
—

GoldraToüp ****

£$««

PAAS
UIIER-BAIISAIIT
f 52,50 p.p.

* Palace Hotel* *
PAASLUNCH
f 31,50 p.p.
* * * * kindermenu
****t*
^Speciaal

f 15,00
Tijdig reserveren! 02507-15041/12144

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de

Accordeon
lessen

vakman!
A. BERNHARD
Vijfhuizerweg 577,

door gediplomeerd
leraar (akte B).
J. C. Paap.
Zandvoort,
tel. 02507-14755.

Hoofddorp,
telefoon 02508-1402
na 16.00 uur

NIEUW.
De toch al uitgebreide service van
Citroen is sinds kort verder uitgebreid: met de
nieuwe Citroen Financiering Nederland
(CFN). Een financieringsmaatschappij, die u
graag tegen gunstige voorwaarden in een
Eurocasion of nieuwe Citroen helpt.
Zo al met al redenen genoeg
dachten wij, om op zaterdag 11 april
onze show te bezoeken.
Wij heten u hartelijk welkom.

TOTZIENS OPONZE SHOW
OP ZATERDAG 11 APRIL

Hoogeveen bv
Grijpensteinwcg 10, Haarlem
tel. 023-248221

W£i>-^

schoon

/

deze week: x
velours-gordijnen
voor

(ook andere gordijnen
S.
voor lage prijzen)

stomerij

..

smette

Zandvoort, Grote Krocht 21
1
Heemstede, Zandvoortselaan 69
[ Haarlem, Jan Giizenkario 163
Bloemendaal. Bloemendaalseweg 23
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Loeres voor John Lanting

OKG maand l e wondere w
in uw
bibliothgek van David Fin
EXPOSITIE
Rob Clous exposeert
kleur-etsen
Zaterdag 11 april. 16 00 uur,
is de opening.

FILM INN
10 april. 21.00 uurMax
Havelaar van Fons
Rademakers. Toegang vrij.

FONOTHEEK
Openingstijden:
Maandag 19 00-21.00 uur
vrijdag 15.00-17.00 uur.
vrijdag 19 00-21.00 uur.
Vanwege de feestdagen
gesloten op: vrijdag 17 april,
zaterdag 18 april en
maandag 20 april.

Prinsesseweg / Zandvoort

Vuurwapen

ZANDVOORT - Traditiegetrouw werd vorige week woensdag door het Nationaal 1 april genootschap een aantal
Loeresbeeldjes uitgereikt aan personen die het dagelijks leven met de zo broodnodige humor hebben gelardeerd.
Dit keer werden de onderscheidingen uitgereikt in hotel Bouwes te Zandvoort.
Overigens liet het 1 april genootschap het dit jaar niet alleen bij de uitreiking van Loeressen. Het voltallige
genootschap ging namelijk dit jaar naar Den Haag, gewapend met een petitie waarin men verzocht die erkenning
van humor op te doen nemen in de universele rechten van de mens, en tevens 1 april tot internationale feestdag
te verheffen. De petitie werd aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Dolman, die beloofde
het ludieke verzoek aan de Kamer over te brengen.
De Prix de Joke 1981 werd door de jury van het genootschap toebedacht aan de kantonrechter mr. J. Pruim uit
Terborg. De heer Pruim verdiende de trofee door op 5 december jl. de verdachten die voor hem verschenen op
rijm te vonnissen. In de categorie „Humor in Beeld" ging dit jaar de Loeres naar de acteur John Lanting (Theater
van de Lach) en de inter-Loeres in de klasse „Humor in Beeld" was voor de Amerikaan Allen Funt, de geestelijke
vader van programma's met verborgen camera's.
Op de foto de overhandiging van de Loeres aan rechter J. Pruim in bijzijn van maar liefst drie „Goedheiligmannen". (Foto: Wilfried Overwater).

Zeepkistenrace

PAGINA 5

ZANDVOORT - Naar eerst nu bekend
werd gemaakt, is op zaterdag 21 maart
de 35-jarige Zandvoortse barkeeper
J.W.v.d. W. in Zandvoort aangehouden. Eerder had hij op een adres in
Zandvoort een UZI-pistoolmitrailleur
met magazijn om tien patronen, afkomstig an een diefstal uit een kazerne
in Vught, afgegeven. Een nader onderzoek leverde geen resultaat op. De
verdachte kreeg een proces-verbaal wegens heling en verbonden vuurwapenbezit.

ZANDVOORT - Het is een wondere
wereld, waarin de kunstschilder David
Fingerhut ons binnenleidt. Deze in
1924 in Amerika geboren schilder uit
Joodse ouders, die in 1911 uit Roemeniè emigreerden, heeft nooit enige
schilderlessen genoten, doch zijn vurig
idealisme maakte een groot deel van
zijn tekort aan technische kennis weer
goed. Een wondere wereld betreedt u
bij het aanschouwen van zijn werk, een
wonderlijke wereld van beperkte omvang, want dit werk is uitsluitend gericht op het Joodse volk en dan nog in
hoofdzaak dit volk uit het Nieuwe
Testament met bijna uitsluitend beelden van biddende en mediterende
schriftgeleerden. De kunstenaar, want dat is hij ongetwijfeld - wil ons
met dit alles iets zeggen en hij slaagt
m.i. daarin in alle opzichten. Zijn werk
is indringend, maar door de veelheid
ervan kan het u op den duur vermoeien. Ik had een interessant gesprek
met hem, deze prettige joviale mens,
die leeft voor zijn kunst. Zaterdagmiddag jl. opende hij onder veel belangstelling zijn expositie in het Culturele
Centrum aan het Gasthuisplein, of
beter gezegd: die werd met een sympathieke toespraak van de heer J. Groen
jr. geopend, waarbij deze op heldere
wijze de betekenis van het werk van de
kunstenaar naar voren bracht. In ons
vóórartikel van vorige week vertelden
wij u over dit werk reeds het een en
ander, zodat ik u thans daarover niet

nader meer behoef in te lichten Wat
mij trof waren zijn uitgesproken gevoel
voor kleuren en lichtval. Uit de aard
van de zaak heeft dit werk een devote
inslag. Ook de kleuren zijn da>irop
afgestemd, ze zijn nergens uitbundig,
eerder ingetogen, geheel aangepast aan
de voorstellingen en met een uiterste
verfijndheid op het doek aangebracht.
Het mag ongetwijfeld verdienstelijk
werk worden genoemd van een kunstenaar zonder enige opleiding. Zijn voorliefde gaat kennelijk uit naar de synagoge, waaromheen zich de meeste van
zijn werken groeperen, boeiend en
interessant. Het is slechts een facet van
het boeiende Joodse leven en zijn
historie.
Kennelijk zal David Fingerhut zich
verder in de rijke historie \ a n dit
Joodse leven verdiepen. Welk een
schat aan boeiende gebeurtenissen !iggen daarin opgestapeld. Wellicht vindt
hij daarin op den duur nog eens aanleiding er zijn krachten op te beproeven.
De onderwerpen liggen voor het gnjpen!
U moet dit dertigtal doeken van hem,
thans in Zandvoort geëxposeerd, beslist eens rustig gaan bezien. U zult er
heel bijzondere indrukken opdoen.
De tentoonstelling is geopend op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag
van 13.30 tot 16.00 uur tot en met 26
april a.s. De toegang is gratis.

K.Sr.

Drommel Exclusief geope

Z.VN'DVOOKT - Bij de Wilhclmina
kleuterschool aan de Lijstcrlaan in
Zamhoort had men vorige week een
heel biJ7ondcre reden voor een klein
feestje. Het leerlingcnaant.il van de
kleuterschool was namelijk dusdanig
toegenomen in het afgelopen schooljaar, dat men met een derde klas
kon starten. Vooral de laatste jaren
is dat voor kleuterscholen een wclhaast unieke gebeurtenis. Terwijl
vele scholen al blij zijn als het
leerlingen aantal constant blijft,
kwamen bij de Wilhelminaschool de
aanmeldingen van nieuwe kleutertjes gestaag binnen druppelen.
De derde kleuterklas za! voorlopig
ondergebracht «orden in het speellokaal van de Wilhelminaschooï.
„Juf" van de nieuwe klas wordt
mevr. Morrien, de vaste invalster
van de school. Zij was bereid om de
nu ontstane vacature tot de grote
vakantie op te vullen. Na die tijd zal
de nieuwe klas in het lokaal komen
waar nu de peuterklas nog gebruik
van maakt. Dan ook komt een kleulerleidster van de Klimop naar de
Wilhelminaschool.
De oorzaak van de grote toeloop op
de Wilhelminaschool zoekt hoofdleidster mevr. Drost in de op handen
zijnde fusie met De Klimopschool.
,.Vecl ouders besluiten waarschijnlijk om hun kleuter dan alvast maar
op de Wilhelminaschool in te schrijven en ook met het oog op de
integratie van straks (waarbij de
lagere en kleuterscholen ,,samensmelten" tot de basisschool) zitten wij
natuurlijk gunstig met de naast de
deur gelegen Oranje Nassauschool",
aldus mevr. Drost.
Ter ere van de „geboorte" van de
nieuwe klas stuurde de oudercommissie van de school uitnodigingen voor een feestelijke
happening, in de vorm van een
geboortekaartje.

(Advertentie)
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ZANDVOORT - Evenals vorig
jaar houdt de Autosportvereniging Sandevoerde in samenwerking met het Comité Viering
Nationale Feestdagen Gemeente Zandvoort een zeepkistenrace, op 30 april en het begint om
15.00 uur. De deelname is geheel gratis.

AANBIEDING:

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN én...

R&D DUPLESSE
BEHANG
va n 24,95
<l£* QC

IMU E u,«f 9
KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort

Tel.02507-1 5602.

Inschrijfformulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij N.Paap, Nic. Beetslaan
46, Zandvoort, tel. 02507-14389.
Reglement: de rijder in de zeepkist
mag één helper hebben om hem / haar
zonodig voort te duwen.-Beiden mogen,
echter niet ouder zijn dan' 13 jaar. De
bouwkosten aan de zeepkist' mogen'
niet meer bedragen dan. ƒ 30,-. •
Na inschrijving krijgt de deelnemer een
wedstrijdnummer toegekend, dat op de'
zeepkist zichtbaar moet zijn tijdens de
wedstrijd. Inschrijving is mogelijk tot
28 april.

Raadhuisstr. 92 - Heemstede
Tel. 023 - 28 61 82
••••••••••••••••••••B

Expositie van Rob Clous
in openbare bibliotheek

De Autosportvereniging Sandevoeroe
houdt op 2 mei ook-een touwtrekkampioenschap, op het hoofdterrein van
Zandvoortmeeuwen. Aanvang: 18.00
uur.
Het inschrijfgeld hiervoor bedraagt
ƒ 15,- per team. Een team mag bestaan
uit 10 deelnemers.en een coach, die
verantwoordelijk is voor zijn team.
Inschrijvingen, dienen uiterlijk 30 april
in bezit te zijn van N.Paap.

ZANDVOORT

ZANDVOORT - Afgelopen .vrijdag werd met een receptie voor genodigden de opening gevierd van de
damesmodezaak Drommel Exclusief in de Kerkstraat te Zandvoort. Tegelijekrtijd werd het feit gevierd dat
Heriny en Piet Drommel 25 jaar geleden hun eerste zaak aan de Kerkstraat 35 openden. In het pand waar nu
Drommel Exclusief gevestigd is had het echtpaar Drommel voorheen een souvenirzaak die nu naar de
overkant van de siraat verhuisd is. De zaak is nu geheel verbouwd waarbij het complete einterieur een
grootscheepse verandering heeft ondergaan. De oppervlakte van de winkel beslaat 60 vierkante meter, die op
een enorme en gezellige manier is „aangekleed". Het plafond is wat verlaagd en is helemaal afgewerkt met
spiegelende platen. De verlichtingsarmaturen zijn geheel verchroomd en ook in de rest van de winkel is veel
met spiegels gewerkt waardoor een groot ruimtelijk effect ontstaat. De vloer van Drommel Exclusief bestaat
uit wit marmeren tegels. De bedrijfsvoering van Exclusief is in handen van Henny Drommel. Het assortiment
van de nieuwe zaak aan de Kerkstraat bêétaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit de wat exclusievere
kleding van diverse, ontwerpers. Op de foto (Europress Nieuw Vennep) het interieur van de damesmodezaak
met mevr. Drommel (rechts) en medewerkster Nel.

Ledenvergadering en film Vijftienduizend gulden
bij Academy for Asian aan zilver ontvreemd

UIT ZANDVOORTS HISTORIE...,

De eerste Duitse bezetting
De laatste episode van de burgeroorlog, in 1491, is de geschiedenis ingegaan als de periode van Hoekse en
Kabeljauwse twisten. Ook wordt dit
wel eens genoemd „de opstand van
het kaas- en broodvolk".
Door alle mogelijke politieke verwikkelingen was de welvaart gedaald. In
vele plaatsen heerste grote armoede
en dat alles bracht het volk in verzet
tegen de overheid, die men van alles
de schuld gaf.
In die dagen werd de overheid gefteund door huurlegers, door mensen die van het soldaat zijn een
beroep maakten en er op uit waren
om te zorgen dat zijzelf er beter van
werden. Op het einde van de vijftiende eeuw had de landsheer die taak
toebedeeld aan een stadhouder van
hem uit Vlaanderen, een zekere Alben van Saksen. Deze Alben van
Saksen liet door Wilwort von
Schaumberg een legertje samenstellen, die tot taak kreeg overal waar de
revolutie de kop opstak, deze neer te
slaan, desnoods
met geweld.
Schaumberg had in zijn staf een
schrijver die nauwkeurig een dagboek bijhield van de,,heldendaden"
van dit legercorps. In 1859 werden
deze dagboeknotities uitgegeven in
het boek,, Die Geschichten und talen
Wilworts von Schaumberg". In dit
boek wordt op bladzijde 112, het
volgende verhaal verteld van de eerste Duitse bezetting van Zandvoort.

Armoede
In die dagen was Zandvoort de
ellende tot de lippen gestegen. Ten-

gevolge van oorlogshandelingen was
het voor de vissers onmogelijk geworden ter visvangst te gaan. Ze
verdienden vrijwel niets en om toch
in leven te blijven hadden sommigen
wat vee genomen, maar het houden
van vee was eigenlijk een onbegonnen zaak. De armoede was door al
deze omstandigheden zo groot geworden dat de bevolking, verbitterd
op de landsheer, deze de schuld gaf
van alle narigheden. Er heerste een
revolutionaire stemming en Alben
von Saksen had de heer Von
Schaumberg daarop attent gemaakt.
Volgens de notities van de schrijver
was Von Schaumberg van plan om
korte metten te maken met het opstandige volk. Op 12 mei 1492 rnarcheerde hij met 1250 man voetvolk
en 50 ruiters van Noordwijk naar
Zandvoort. Het leger droeg vaandels
mee, beschilderd met brood en bier,
dit als teken van verachting voor het
gewone volk dat spandoeken had
gemaakt met brood en kaas erop.
Er ging een rilling door de Zandvoortse bevolking. Zeker, ze waren
moedig en hadden drie jaar geleden
nog een aanval afgeslagen, maar in
die drie jaar tijd was er veel gebeurd.
De honger in de wat gei'soleerde
vissersplaats was zo erg, dat men
geen moed meer kon opbrengen
weerstand te bieden.

Overval
In de middag van diezelfde dag
arriveerden de eerste Duitse huurlingen in het dorp. Ze eisten van de
vooraanstaande burgert dat_ zij
openlijk spijt zouden betuigen voor

hun revolutionaire houding. Dit
vonden de Zandvoorters te vernederend. „Wij vinden da: huichelachtig" was hun antwoord. ,,Onze beginselen zonder meer prijsgeven
doen wij niet. Wij blijven bij onze
verklaring dat de landsheer zich niet
bekommerd om een bevolking van
vissers, en deze is daarom gedoemd
te verhongeren."
Uiteraard pikte Von Schaumberg dit
antwoord niet. Hij gaf bevel de
belangrijkste huizen en de kerk in
brand te steken en alles wat waarde
had uit de huizen mee te nemen.
Nu, dat hoefde hij geen twee maal te
zeggen. De soldaten drongen overal
naar binnen, de buit was echter
klein, want ja, pluk maar eens veren
van een kikker.

door: B. Voets
Dat vonden de soldaten ook en zij
drongen er bij hun bevelhebber op
aan om ook maar Haarlem binnen te
vallen. „Wij hebben gehoord dat
Haarlem en Zandvoort ten aanzien
van de revolutie dezelfde gedachten
hebben", maar ja, daar aangekomen
zagen ze dat Haarlem beveiligd was
met grachten en muren, en dit gezien
hebbende, maakten ze snel rechtsomkeer.
Bij hun terugkomst scholden ze de
Zandvoorters uit voor alles en nog
wat. „Die hadden wel eens kunnen
vertellen dat ze in Haarlem geen
schijn van kans maakten." Het antwoord liet zich raden, de Zandvoortcrs heten de bezetters toe ,,Moeten

wij dan ook nog onze broeders
verraden?"

Bezetting
Het hele gebeuren was bij Von
Schaumberg wel in het verkeerde
keelgat geschoten. Daarom bepaalde
hij dat een groep van 175 manschappen in Zandvoort moest achterblijven. Bij nieuwe revolutionaire handelingen mochten zij direct ingrijpen. Zelf ging hij met zijn hoofdmacht door naar het Noorden. In
Beverwijk en Wijk aan Zee werd hij
met alle mogelijke egards ontvangen.
Geruchten gaan snel, ook in die
dagen, en men had al lang de rookkolommen van de branden gezien en
wilde daar ter plaatse in ieder geval
brandstichting en plundering voorkomen.
In Zandvoort keerde de rust terug
onder deze korte bezetting. Men
begreep wel dat men tegenover 175
soldaten geen vuist kon maken, en
daarom schikte men zich in zijn lot.
De bevelhcbbend officier gaf na
enkele dagen door dat men in Zandvooit geen moeilijkheden meer
maakte en daarom werd de afdeling
teruggeroepen naar de hoofdmacht.
De bezetting had slechts drie dagen
geduurd, maar zo merkte de kroniekschrijver van Von Schaumberg
op „de indruk die wij in Zandvoort
hebben achtergelaten was er één om
nimmer te vergeten". Iedereen in het
dorp wist dat de Duitsers er vanuit
gingen „Vor uns steht ein gitldener
Berg und reichs Lant, darin wir zu
Hern werden mochten". Dat was
duidelijk, maar in hun houding
moesten ze dat voorkomen!

Fighting Arts
ZANDVOORT - Op vrijdag 17 april
zal de Academy for Asian Fighting
Arts de jaarlijkse algemene ledenvergadering houden in het verenigingsgebouw aan de Brugstraat. Na afloop
hiervan zal er een film worden vertoond door de heer R. ten Berge uit
Breukelen over het kickboxen. De heer
Ten Berge is onlangs uit Thailand
teruggekeerd alwaar hij een aantal
unieke gebeurtenissen rond het kickboxen heeft weten vast te leggen. De
aanvang van de avond is om 19.15 uur.

ZANDVOORT - BIJ een inbraak m
een woning aan de Dr C A Ger'\estraat werd in de nacht v a n z.'.tcrd.-.c: op
zondag werden een groot a.'.nt.ii j i . \ o ren voorwerpen buitcemaakt. ter w a a r de van ƒ 15.0UO.— " Ook worden ?cv
spaarbankboekjes en een bedrag v a n
ƒ 500.— ontvreemd

ZAVDYOORT - In de Openbare BiKkxneek van Zandvoort zal van 11
a?ni tot en met 9 mei een expositie te
:ien t\\n van de Haarlemse graficus
Rob Cious. De tentoonstellmc omvat
v o o r n a m e l i j k klcur-etsen. De officiële
opening van de tentoonstelling is aanMaande zaterdag om 16.00 u u r .

Voorjaarsmarkt
bij Duysterghast
ZANDVOORT - Sociëteit Duysterghast aan het Gasthuisplein in Zandvoort houdt op zaterdag 11 en zondag
12 april een grote voorjaarsmarkt. Tegelijkertijd is er gedurende deze dagen
..open huis" in de sociëteit.
Op de voorjaarsmarkt zullen allerlei
spullen die door de leden en donateurs
van Duysterghast bij elkaar zijn gcbracht, te koop zijn voor ,,weggeefpnjzcn". Bovendien is er ieder uur een
loterij waarbij tal van aardige prijzen
zijn te winnen.
Hoogtepunt van de voorjaarsmarkt is
de veiling van bijzondere ingebrachte
stukken, op zondagmiddag om 16.00
uur. Als veilingmeester zal vendumeester Simon Waterdrinker optreden, die
op zijn welbekende humoristische wijze de diverse spullen aan de man zal
brengen.
De openingstijden van de voorjaarsmarkt zijn: zaterdag 11 april van 11.00
tot 18.00 uuren zondagmiddag 12 april
vanaf 14.00 uur.

ZANDVOORT
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BELLEN

*02507 - 1 71 66
ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT
M dit-nst
! fivt-rsfoespffond,
wcmJt-n dr advorlontlt'
.i (liuironi ook ^-i

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30 x 40 cm

20,00
10,00

lechts

PASFOTO'S
4 stuks

SNOEKS
16255
Glazenwassen] - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

ASSURANTIËN

GELD LENEN NIET DUUR
5.000,
10.000,
15.000,
20.000,
25.000,

maar ook

150.95
289.14
427.34
565,53
703,73

129,93
247.15
364,37
481.59
598.81

98,93
184,15
269.92
355,68
441,44

Ie en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens1
Holmersstraat 11 - Zandvoort
Tol. 02507-1 2750

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

TIMMER-en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerkestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredf ord
etc.

Gebrandschilderde romen
un sleggrs-^r 9. Ut

Grannefia

niet alleen

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186

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

Gaterij Kerkstraat, winkel 8

A. J. DE LEEUW

AUG. v.d. M l JE

Fa. Gansner & Co.

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

Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen
wandbespanningen.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Vooral uw

JAN KROESE

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

MAKELAAR O.G.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheipenpfeïn - Tel. 1 50 68 M 36 12 /12518

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56
ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
T AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

TAXATIËN
Brederodestraat 116, Zandvoort,
telefoon 13244

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

f
(

de lente in het land
Pasen in zicht
PAASEIEREN bij La Bonbonniére
wit, puur en melk
gevuld naar keuze
vanaf plm. f. 12,-

^ liefst tijdig bestellen, dus altijd vers!1

La Bonbonniére
haltestraat 39a
zandvoort
Tel.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

't Pannekoekenhuisje
Zeestraat 38.
telefoon 17617

ledere dag
geopend van
12.00 tot
19.00 uur
Maandags
gesloten

15584

•
•
•
•
•

Groentaptanten met Huh
Groente- en Uoemzaden
Zaaigrond
Jiffypots
BestnjdfliQS- on

Studente

• TuaibenocËgdwder

zoekt werk

P. van Kleeff

voor de zomermaanden.
Spreekt 4 talen.

Van Stolbergweg 1A. Zandvoort,
telefoon 17093

Tel. 085-510308.

LICHTGEWICHT-KOSTUUMS
f 249,- «o, ƒ 298,-

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vid.'ig vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

en gouoen aan
snelle beslissers

De Audi 80 Silver Special heeft alles wat de sportieve, dynamische automobilist van vandaag op z'n verlanglijstje heeftstaan. 't Isdan
ook een zeer bijzondere Audi 80. Met veel exclusieve extra's. Die het
Audi 80 rijden nóg plezieriger, nóg comfortabeler maken.
Isde Audi 80 standaard al uitgemstrnetcomfortverhogendeen
veilige voorzieningen als voorwielaandrijving, zelfcorrigerende stuurinrichting, diagonaal gescheiden remsysteem, robuuste maar zuinige
motoren, 6 jaar carrosserie-garantie en ga zo maar door... De Audi 80
Silver Special voegt daar nog 't een en ander aan toe.
Accessoires die van de Audi SOSilverSpecial een opzienbaren-

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

Extra:

deauto maken. Opz'nminstzo opzienbarend is deaanschafprijs. Voor
f. 24.998.- mag u zich eigenaar noemen. Het is wél zaak binnenafzienbare tijd te beslissen.
De Audi 80 Silver Special is een bijzonder model, er is slechts
een beperkt aantal leverbaar. Maak daarom snel een afspraak met uw
V.A.G dealer. Beter vandaag dan morgen.

De Silver Special. De meest complete Audi 80.
Audi 80 Silver Special f. 24.998,- incl. B.T.W. Vrijblijvend af Leusden.
Vaste aüeveringskosten f. 390,-.
Extra: zilver metallic

Extra: cemrali
Extra: handige portierrakken \ van portieren en baKOReruimte

Extra: hoofdsteunen achter

Extra: vierdeun / Extra: \'Cilit>e twecpuüttuitwerinK
/
ROrdeh op de achterbank

Extra: \pnmclgcn

DE WH" VERHUIZINGEN

Extra: tankdop mét stof

Extra: punchlinerah \toot..
. . .
. \ •tieritnp aan de Jzijkant
Extra: brede handen \
\

Extra: een indrukwekkende
fmnt\pniler

Audi

A. J. v. d. Moolenstraat54rd,
Zandvoort. telnfnon 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

Functioneel en veelzijdig
Uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Foto Quelle
Curnplectfoto/filtn
ji.bortunent, voordelig
.ifcirukkpnen
ontwikkelon

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212

DROGISTERIJ

MOERENBURG
HaltestraotS.
Zandvoort

auto-brand-leven
alle verzekeringen.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. v. d. Bos
BilderdijksJraatS.
telefoon 13796

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
»
7
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HALFWEG TERUGGEWEZEN

Lieve Wim,

Verdiende
Zandvoort 75 na sterk seizoen
ZANDVOORT - Wat al enige we-

werkte hij tot hoekschop.

ken te verwachten was is jl. zater-

Strafschop

dag dan eindelijk geschied. Na een
spannende partij .voetbal tegen
Halfweg behaalde Zandvoort '75,
door met 2-1 te winnen, de kam-

pioenstitel binnen. Door dit zeer
verdiende kampioenschap promo-

Direkt na de rust leek de
Zandvoort *75 veilig. Een
op Ronald Zaadnoordijk,
Zandvoortse linksbuiten
voor het doel van Halfweg.

zege voor
dieptepass
bracht de
gevaarlijk
De laatste

door Ruud v.d. Putten. Doelpunt,
dacht iedere speler en aanwezige, maar
óp aanwijzing van de grensrechter
keurde de scheidsrechter, om zeer onduidelijke reden, het doelpunt af. In de
spannende slotfase waren de kansen
voor de Zandvoorters, Halfweg wilde
wel maar had geen schijn van kans.

Ontvangst
Na de vreugde-uitingen op het veld
volgde er een ontvangst op het gemeentehuis. Hier werden spelers, trainer en bestuur door sportwethouder J.
Termes, namens het gemeentebestuur
van harte gelukgewenst met het behaal-

veren de Zandvoorters naar de viërde klasse KNVB.
Zandvoort '75 kwam enigszins béhóüdend het veld op. Met twee spitsen
werd in de beginfase niet al te veel
risico genomen, daar een gelijkspel
«enoeg was. Deze taktiek hield niet in
dat Zandvoort '75 op het ene punt
speelde. Over het geheel van de wedstrijd genomen, waren de meeste én
betere kansen toch vóór een nerveus
spelend Zandvoort '75. Dé eerste kans
was echter wel Vóór Halfweg. In de 5e
minuut werkte de achterhoede van de
Zandvoorters de bal onvoldoende weg
en de Halfwèg-spits kon van dichtbij
eigenlijk niet meer missen. Met een
katachtige reactie wist doelman Joop
Koops de bal net over de lat te werken.
Even later moest Koops wederom ingrijpen. Nu op een terugspeelbal van
Luit Veenstra. Bekwaam tikte hij de
bal over de doellat. De hoekschoppen
die hieruit ontstonden waren niet van
gevaar ontbloot, maar de Zandvoortse
defensie kreeg steeds meer vat op het
spel.

ZVM-dames te
sterk voor Odin

Een hoekschop van Ruud v.d. Putten
werd van de lijn gehaald en Gerard
Nijkamp zag zijn schot, na een knappe
pass van Joop Paap, gestopt door het
been van de Halfweg-keeper. Na deze
schermutselingen voor het Halfwegse
doel kwam het einde, waarna de Zandvoortse spelers direct in de bloemetjes
werden gezet door het bestuur van
Zandvoort '75:
De spelers van trainer-coach Arie Stokman kunnen zich zeer terecht de sterkste noemen van deze afdeling. Slechts
eenmaal werd een nederlaag geleden
en viermaal werd gelijkgespeeld terwijl
de overige duels winnend werden afgesloten.

Slim Utrecht blijft
SC Hong Kong de baas
gelijkmaker. De eerste aanval van
Hong Kong werd door Pieter Keur met
een punter besloten, dat de Utrechtse
keeper volkomen verraste, 1-1, Hong
Kong drukte door en even later was het
wederom raak. Ed Vastenhouw speelde zich keurig vrij en schoot raak, doch
volgens de scheidsrechter net buiten de
schietlijn, dus ging het feest niet door.
De Zandvoorters waren nog niet bekomen van déze tegenvaller of de volgende aanval van Utrecht bracht opnieuw
teleurstelling. Een snelle aaval over
rechts werd besloten met en laag schot
dat onder keeper Ed Steffers in het
doel verdween, 1-2.
Hong Kong moest komen, waarbij
Chris Jongbloed zich op rechts vaak
vrij speelde maar zijn voorzetten werden steeds door één Utrechtse yerdediger geblokkeerd. De counters van
Utrecht waren levensgevaarlijk en in
de 8e minuut betekende één zo'n uitval
1-3. Steffers kwam nog wel uit zijn doel
maar werd uitgespeeld.
De sotfasè was geheel voor Hbhg
Kong, maar door het stug en koelbloedig verdedigen vn de gasten was er
bijna geen doorkomen aan. Schoten
van Pieter Keur en Marcel Keur gingen
naast of de paal stond een doelpunt in
de weg. In dé 17e minuut was het toch
raak. Ed Vastenbouw plaatste de bal,
uit een vrije trap, in de uiterste hoek,
3-2.
Hong Kong zag nog mogelijkheden en
gesteund door de aanmoedigingen van
het talrijke publiek, werd het tempo
opgevoerd. Een waar bombardemen

Gelijkspel voor Z
dames in
ZANDVOORT - De Zandvoortsé dames
hebben de hockeycompttitie besloten
met een 2-2 gelijkspel tegen Voordaan.
Door dit resultaat zijn de dame.s als
goede middenmoter geëindigd* terwijl
Voordaan door dit ene punt aan degradatie ontkwam.

een uemnkkdijke 3-0 overwinning, die
gezien het veldov'ei/icht eri de kansen
veel hogi'r had moeien ?ijn. \ ooi de
;ust zorgde VVjm Venefcamp \ oor l-(l,
terwijl na Je pauze Eugeiie utn \\OCTkom UK luruan Kiot de -.euro up\oerden n;j;ir .;-(; In hè! eerdere terloup
van de wedstrijd hielden de ZandvoorZandvoort speelde vrijuit en daardoor ters de voorsprong moeiteloos vast
een uitstekende partij hockey. Vooral
in, de perste helft waren zij veel sterke
dan Voordaan. Het overwicht wis
Zandvoort in twee fraaie treffers uit t
drukken. Mieke Hamann scoorde,èersï
uit een strafcorner en vervolgens rond
de zij een goed opgezette aanval ove;
rechtsgoed af, met een hard schol, d-2
De tweede helft was het wederom
Zandvoort dat sterk in 'dé aanval <vas Derde klasse KNVB
Een' Uitval van Vöordaan betekende:
17-21
echter de aansluitende treffer, 1-2 VcIsL-n
17-19
Voordaan rook een gelijkspel en voch HBC
17-19
keihard voor dit resultaat. Uit een VSV
17-19
scrimmage voor het Zandvoortse doe Halfweg
17-19
rolde de bal tergend langzaam over de DEM
17-19
doellijn, wat de gelijkmaker betekende Zandvoortmeeuwen
Kcnneiners
17-18
2-2.
17-17
Zandvoort trok toch weer het initiatief Beverwijk
17-16
naar zich toe. Met goede combinaties WSV30
17-14
en strakke passes werd het Voordaan DIO
KJC
17-13
doel bestookt. Een strafcorner zou de
17-10
beslissing brengen in Zandvoorts voor TYBB
deel, maar de scheidsrechter keurde de
Tweedeklasse HVB
treffer helaas af.
Spaarnevogcls
17-24
Renova
18-23
Heren
SVIJ
18-21
18-20
De Zandvoortse heren, kwamen in het Vogelenzang
18-18
veld voor de beker HBS 5 en behaalde CBS
Inter Heemskerk
18-16
Schalkwijk
17-15
Spaarnestad
17-14
DSC'74
17-14
EHS
17-14
TZB
17-13

Knappe winst voor
TZB op Spaarnestad

OPNIEUW WINST VOOR MEDINA

ZANDVOORT - Een amateurtheatergroep komt donderdag 9 april naar
Zandvoort om het stuk op te voeren
dat de naam heeft ,,'t Was van Rang,
Boem, Plof'. Dit stuk gaat over de
kernbewapening en was in opdracht
van de I.K.V.-kernen van het Kennemerland-overleg geschreven.
De spelers van de groep vertolken niet
het standpunt van het I.K.V., maar
dragen vragen aan rond de bewapening
en de ontwapening. Na de uitvoering
zal daarover kunnen worden gediscussieerd.
Deze avond is in de Calvijnzaal van de
Gereformeerde kerk en begint om
20.00 uur.

PEETERS - Hartestraat 56

Een prima spelend ZVM gaf Odin.geen
enkele kans op een goed resultaat.
Vooral de break outs waren goed
opgezet. Tegen dit Zandvoortse wapen
had Odin geen verweer. In de opbouw
ging het bij de Zandvoortse niet hélemaal Vlekkeloos, maar de ruststand gaf
reeds een comfortabele voorsprong te
zien, 2-7. Na de doelwisseling een
rustig spelend ZVM dat regelmatig
scoorde. Odin streed wel voor een
betere stand maar ZVM liet de voor
het grijpen liggende zege niet meer
glippen, 7-11.
Doelpunten van ZVM: Truus Drayer
5, Erna Duk'er 3, Elly Bol 2, Janneke
de Reus 1.

Toen de badgasten de eerste tien minuten goed hadden doorstaan, trok het
meer ten aanval: Teruggetrokken spits
Gerard Nijkamp was wederom zeer
sterk in de lucht en in dé 15e minuut
betekende èèn gewonnen kopduel de
inleiding tot een 1-0 voorsprong. Een
vrije trap op rechts kwam hoog voor
het doel waar Nijkamp klaar stond om
in te koppen. De bal werd slecht man van Halfweg kon Zaadnoordijk
weggewerkt .door de Halfweg-defensie slechts onschadelijk maken, door hem
en Ronald Zaadnoordijk kogelde kei- aan het shirt te trekken, waardoor de
goed leidende scheidsrechter genoodhard raak.
Dit doelpunt bracht meer rust in de zaakt was een strafschop toe te kennen.
Zandvoortse gelederen, al was hét niet Gerard Nijkamp hield het hoofd koel
altijd even goed voetbal, bijzonder en knalde raak, 2-0. De Zandvoorters
spannend was het wel. Gerard Nijkamp dachten dat zij er al warèn,_rnaar
zorgde in de 35e minuut weer eens voor Halfweg streed verwoed voor het kieigevaar met het hoofd. Een vrije trap ne kansje op de titel. In de 15e minuut
van Ruud v.d. Putten kopte hij tegen werd de inzet van de gasten beloond.
de lat. Halfweg kwam vrijwel in het Een aanval over rechts bracht Egbert
stuk niet meer voor. Vele afstandsscho- Ratelland vrij voor Koops en dat beteten gingen naast, over het doel of Joop kende 2-1. .
Koops was paraat. Ook bij het enige Zandvoort '75 kwam direkt sterk terug.
gevaar van Halfweg was Koops atttent. Een verre uitgooi van Karel van der
Een vrije trap in de bovenhoek ver- Reijden werd schitterend ingekopt

Theatergroep over
de kernbewapening

Alsnog van harte gefeliciteerd met
je verjaardag van Thea, Amber, Nel,
oma Bindt, Wlm, Antoon, Tonio, Lia,
Rob, Dik. John, Yvon, Karin, Tilly,
Fred, Romon, Willem. Eto. kleine
Wim, Maaike, Alfred. Hans. Frans,
Bop, Rob. Ineke. Wil, Jaap. Yuri.
Joke, Stef, F/oor, Anneko. Leo,
Julia, Masja, Bas. Hans. Chantal, l na.
Bon, Ali, Jasper. Lenie, Bo, Yvon.
Jan, Hans. Rob, Willem, Jacqueline,
Kees, (mfster Schulz). We zijn blij dat
je jarig was en dat je inderdaad de
service geeft die jo belooft bij

HEEMSKERK - De ZVM-dames hebben het vervolg op de buitcn-handbalcompetitie goed ingezet. Door een 7-11
overwinning op Odin 2, blüven ztf in 3è
race voor de koppositie.

Voorsprong

ZANDVOORT - SC Hong Kong is de
eerste wedstrijd om het districtskampioenschap matig begonnen. Een wel
sterker maar te individueel spelend
Hong Kong trok mét 3-2 aan hét kortste
eind, tegen een zeer uitgekookt spelend
Utrecht.
In een goed bezette Pollikaansporthal
kwamen beide, teams voorzichtig uit de
startblokken. De voor elkaar onbekende ploegen zochten in deze fase naar de
zwakke plekken in de defensie, maar
onnodige risico's werden vermeden.
Naarmate de Strijd vorderde bouwde
Hong Kong ëèh licht vëldoverwicht op
dat wel enige schoten op het doel
opleverde maar dé juiste richting, ont:
brak. De gasten moesten het hebben
van snelle uitvallen, die niet van gevaar
ontbloot waren, maar Ed Steffers redde enige malen fraai. Het vaak te
individuele spel van dé Zandvoorters
leverde voor de Utrechtse defensie
weinig problemen op. Het team uit
Utrecht trad meer als een geheel jop en
goed combinerend bracht dit in de 15e
minuut de gasten de eerste treffers, 0-1.
Na deze voorsprong zocht Utrecht nog
minder de aanval. De bal werd rustig
rond gespeeld en zonodig diverse malen op de eigen doelman. Voor het
publiek was dit niet hét aaritrekkelijkste gedeelte van de wedstrijd.
De tweede helft gaf een geheel ander
beeld te zien. Ook al door de snelle
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volgde, doch de juiste richting ontbrak.
Zelfs doelman Steffers trok ten aanval
maar ook zijn inzet mocht niet meer
baten.

Medina Carpets
Medina Carpets heeft in de wedstrijd
tegen Wilho blijk gegeven in goede
vorm te zijn. Met goed spel zegevierden de Zandvoorters met 4-2 en kwameri door dit resultaat vrijwel buiten
degradatiegevaar. In dit treffen was
vooral Peter Logmans op dreef. Driemaal liet hij het net trillen.
De start van Medina was niet hoopgevond, daar de eerste aanval reeds een
doelpunt voor Wilho opleverde, 0-1.
Medina kwam echter sterk terug en een
goed voorzet van Peter Braamzel werd
beheerst door Logmans afgerond.
Even later was het wederom raak. Met
een prachtig lob scoorde Peter Log'
mans 2-1. Medina bleef het betere spel
op de vloer leggen en dat leidde kort
Vóór rust tot de derde treffer. De
hardwerkende Life Lock stelde Hanno
Lansdorp instaat 3-1 op het score bord
te brengen.
Na de rust nam Medina wat gas terug,
waar Wilho gebruik van maakte. Doelman Piet Visser was kansloos op een
keiharde inzet, 3-2. De Zandvoorters
pakten echter het góéde spel Van de
eerste helft weer op en drukte Wilho in
de verdediging. Het duurde echter tot
vijf minuten voor het einde, voordat
Peter Logmans met een fraaie treffer
de zege veilig stelde, 4-2.

(Advertentie}

als enige met

De beste aanpassing op cassettebanden
wij demonstreren u dit graag.
Peetere Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-13618

HAARLEM - In de strijd tegen degra- de gastheren en gokte in het verdere
datie blijft TZB het goed doen. Maar verloop van de strijd op de counter.
de kampioenschap. Hij vond het een ondanks een 3-0 zege op Spaarnestad Spaarnestad creëerde zich enige kanzeer knappe prestatie om in het eerste blijft het nog steeds rode lantaarndra- sen, maar Bram Puls verrichtte in het
Zandvoortse doel uitstekend werk.
seizoen op Zandvoortse bodem, direkt ger.
Eenmaal was hij gepasseerd maar met
de titel te pakken. „Ik ben niet voor
prestatie-sport, maar een eerste elftal Het de laatste weken uitstekend draai- behulp van René Rubeling werd het
van een vereniging moet zo hoog moge- ehde TZB heeft ook tegen Spaarnestad doel schbongehouden.
lijk spelen, dat is onontkoombaar", laten zien dat het de laatste plaats op de Een snelle uitval van TZB, in de 30e
aldus de wethouder. Nadat voorzitter ranglijst niet toekomt. Goed combine- minuut, betekende 0-3, Ab Bol kwam
Koops het gemeentebestuur bedankt rend en met een prima inzet was het vrij voor de Haarlemse doelman, omhad voor de ontvangst op het raadhuis TZB dat Spaarnestad het eerste be- speelde deze en het was raak. In het
verbleef men nog even, onder het proefde. Paal en lat stonden echter een laatste kwartier verdedigden de Boys
gebruik van een drankje, in de sfeer- treffer in de weg. Aan de andere kant bekwaam de voorsprong en togen met
moest doelman Bram Puls al zijn talen- twee dik verdiende punten richting
volle raadzaal.
ten aanspreken om Spaarnestad van Zandvoort.
scoren af te houden. Ondanks verwoede pogingen van beide teams slaagden Dames
zij er niet in om de score te openen. De
rust brak aan met een 0-0 stand.
In een niet al te beste wedstrijd heeft
TZB-dames met 6-0 gewonnen van
Na de rust greep TZB het middenveld Inter Heemskerk. Door het vele fluiten
VOETBAL
en bouwde aan een geweldig over- van de scheidsrechter werd het spel
Zondag: Zandvoortmeeuwen - TYBB wicht. Het duurde echter tot de 15e vaak
onnodig onderbroken waardoor
14.30 uur, Sportvelden Vondellaan.
minuut, voordat de Zandvoorters kón- er geen fraai kijkspel ontstond. De
CBS - TZB 14.30 uur te Haarlem.
den juichen. Ron Zwemmer werd in de Zandvoortse dames waren toch veel te
TZB dames - SVJ 12.00 uur, Kenne- diepte gelanceerd en bemachtigde de sterk
voor Inter. Voor de rust konden
mersportpark Zandvoort.
bal net iets eerder dan de Haarlemse zij de schade beperkt houden tot 0-1,
doelman en dat betekende 0-1. TZB door een doelpunt van Edith Poots.
HANDBAL
bleef de strijd beheersen en een tweede Na de thee liep TZB vrij eenvoudig
Zondag: ZVM-darnes - TYBB 12.50 treffer kon niet uitblijven. In de 25e weg
van Inter. Tweemaal Edith Poots
uur, Sportvelden binnencifcuit
minuut knalde René Castien van 30 en Nikie Valkesteijn en eenmaal DoreTornado-heren - ZVM.
meter keihard en onhoudbaar raak, thea Vork zorgden voor een onbedreig0-2, TZB liet hierna het initiatief aan de 0-6 overwinning.
VOLLEYBAL
Zaterdag: Sporting OSS-dames - Waterlanders 19.30 uur PellikaanhaJ
Zandvoort.
Sporting OSS-heren - Cazus 20.30 uur,
Pillikaanhal Zandvoort.

ZAALVOETBAL
Donderdag: Europlant - Zandvoort '75
22.15 uur, Sporthal Hillegom.
Maandag: SVB - Zandvoort Noord
21.30 uur, Sporthal Nieuw Vennep.
Dinsdag vijf wedstrijden in de Pellikaanhal te Zandvoort, waarvan om
20.35 uur de wedstrijd Hong Kong Z. Eurotex, voor het districtskampioenschap.

Lions besluit
met nederlaag
ZANDVOORT - Ook in de laatsïë
competitie wedstrijd heeft Lions niet
voor een overwinning kunnen zorgen.
De reeds gedegradeerde Zandvoorters
namen afscheid van de eerste divisie
basketbal met een ruime 81-104 nederlaag tegen Akrides.
De Lions hebben in deze wedstrijd
geen moment kans gehad op een goed
resultaat. Vanaf het begin was Akrides
de betere en het had dan ook snel
afstand genomen. 16-36. Lions probeerde wel, maar het kon geen vuist
maken. Bij rust was de stand 37-52.
Na de rust kwam Lions in eerste
instantie wat terug, maai- de IJmuidenaren werden niet echt bedreigd. De
strijd werd wel harder maar niet beter.
Het verschil bleef steeds rond de twintig punten schommelen. Een sterker
spelèrfd Akrides speelde de wedstrijd
rustig uit naar een onbedreigde 81-104
zege.
Na één jaar in de eerste divisie zal
Lions het volgend jaar weer een klasse
lager moeten proberen en kan daar,
gezien het aanwezige spelersmateriaal,
zeker een goede rol spelen.
De stand: Noordkop 30-58, Orca's
30-52, ASVU 30-48, Akrides 30-42, BV
Groningen 30-34, Leiden Trotters 2932, De Germaan 30-28, BV Zaandam
30-28, Anquila 28-22. Arnhemia Eagles
29-22, Achilles 30-20. Cangeroes 30-20,
DSS .70-18, Ymir 30-18. Celeritas 3018, The Lions 30-14.

Komende zaterdag basketballtoernooi voor schooljeugd
ZANDVOORT - Komende zaterdag
11 april, organiseert de basketballvereniging The Lions een groot basketballtoernooi voor de Zandvoortse schooljeugd. Het toernooi zal worden gehouden in de Pellikaanhal en alle Zandvoortse lagere scholen zullen deelnemen met een jongens- en meisjesteam.
De aanvang is om 10.00 uur en de
prijsuitreiking zal om ongeveer 17.15
uur zijn.

11.00 uur: Van Heuven GoedhartMaria.
11.20 uur: Oranje Nassau-Beatrix.
11.40 uur: Plesman-Nicolaas.
12.00 uur: Hannie Schaft-Maria.
12.20 uur: Van Heuven GoedhartOranje Nassau.
12.40 uur: Beatrix-Nicolaas.
13.00 uur: Maria-Plesman.
13.20 uur: Hannie Schaft-Orarïje Nassau.
13.40 uur: Van Heuven GoedhartHet programma ziet er als volgt uit: Beatrix.
14.00 uur: Maria-Nicolaas.
14.20 uur: Oranje Nassau-Plesman.
JONGENPOULE
14.40 uur: Hannie Schaft-Beatrix.
(veld 1)
15.00 uur: Van Heuven Goednart10.00 uur: Vah Hetltfcrt Goedhart- Plcsman
Hannie Schaft.
15.20 uur: Oranje Nassau-Nicolaas.
10.20 uur: Maria-Oranje Nassau.
15.40 uui: Maria-Beatrix.
10.40 uur: Plesman-Beatrix.
16.00 uur: Hannie Schaft-Plesman.
11.00 uur: Hannie Schaft-Nicolaas.
16.20 uur: Van Heuven Goedhart11.20 uur: Van Heuven Goedhart- Nicoiaas.
Maria.
16.40 uur: Maria-Oranje Nassau.
11.40 uur: Oranje Nassau-Beatrix.
12.00 uur: Plesman-Nicolaas.
12.20 uur: Hannie Schaft-Maria.
12.40 uur: Van Heuven GoedhartOranje Nassau.
13.00 uur: Beatrix-Nicolaas.
HAARLEM - Voor mannen CD \ rou13.20 uur.Maria-Plesman.
wen, voor alleenstaanden en echtpuren
13.40 uur: Hannie Schaft-Oranje Na- die WAO-er of AA\V-er zijn. wordt
ssau.
door de afdeling Preventie van de
14.00 uur: Van Heuven Goedhart- Stichting Geestelijke Gezondheid in
Be atrix.
Haarlem een cursus gehouden op de
14.20 uur: Maria Nicolaas.
donderdag- of vrijdagochtend, te bc14.40 uur: Oranje Nassau-Plesman.
ginnen op 23 april.
15.00 uur: Hannie Schaft-Beatrix.
De onderwerpen die bespioken ',vor15.20 uur: Van Heuven Goedhait- den kunnen van groot belang zijn voor
Plesman.
de WAO-er en de AAVV-er. Informatie
15.40 uur: Oranje Nassau-Nicolaas.
op het adres Wilhelminapark 6, 1012
16.00 uur: Maria-Beatrix.
KA in Haarlem, of telefonisch 02316.20 uur: Hannie Schaft-Plesman.
319325, vragen naar Mimi Roose, José
16.40 uur: Vah Heuven GoedrMrt- Bcurskens of Hans Kaay.
Nicolaas.

Eerste klasse HVB zaterdag
Zandvoort'75
"
Halfweg
Kinheim
SVB
KIC
DSC'74
Bloemendaal
RCH
Terrasvogels
SVIJ
Velsen

19-32
18-24
19-23
19-23
19-21
18-20
18-18
18-13
18-11
17-9
17-6

Causerie Leo Hom
bij Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - De bekende oudscheidsrechter Leo Horn houdt a.s.
vrijdag 10 april om 20.15 uur een
causerie in de kantine van Zandvoortmeeuwen, aan de Vondellaan. Op deze
avond zal ook een sportforum aanwezig
zijn om gestelde vragen te beantwoorden. Deze avond is niet alleen toegankejijk^vppr leden van Zandvoortmeeuwen, maar ook ook andere belangstellenden zijn welkom.

Klaverjassen voor
Het Rode Kruis
ZANDVOORT - Op vrijdag 17 april
a.s. organiseert de jeugdcommissie van
ZSV Zandvoortmeeuwen een klaverjasavond voor koppels. De opbrengst van
deze avond is voor het Rode Kruis.
Degenen die willen klaverjassen kunnen
zich tot en met de speelavond melden in
de kantine van Zandvoortmeeuwen, aan
de Vondellaan. De aanvang is om 20.00
uur, terwijl de inschrijfkosten ƒ 3,—
per persoon zijn.

*
4
*
*
5f
*
*
*
f
>f
X

Wegens grote belangstelling op de zondag
adviseren wij u om ook
eens op vrijdag of
zaterdagavond
GEZELLIG en GOED
te komen eten.
Dan is er vast wel een
taïel voor u!

•k
*

*
f

Cursus voor de
WAO'er en AAW'er

MEISJESPOULE
(veld 2)
10.00 uur: Van Heuven GoedhartHannie Schaft.
10.20 uur: Plesman-Beatrix.
10.40 uur: Hannie Schaft-Nicotaas.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon
:

02977-28411

in Hoofddorp
naast de skipiste.
Tel.: 02503-10139

•k*
*
k
*
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De paasklokken
brengen een hoop
kosten mee.

AMSTERDAM-c

oaa
Lopen op kurk dat kan toch niet Wel degelijk kan dat. ,il jarenlang!
Wij weten er ,1'les, van, ook al jarenlang Woonkamet keuken, wc, trap
enz., alles kunt u beleggen met kurk Want kurkvloeren zijn niet alleen
gemakkelijk zelf te leggen, maar ook geluiddempend, warmte-isolerend,
en door een speciale meeverendo lak zeer slijtvast en weinia onderhoud
vergend Ei zijn ruim 25 types Naturo kurkvloeren (meer dan de helft
ondpr de 30,- per m!) zodat er voor elk interieur een bijpassende kurk
vloer is. Bel 020-177138 en wij sturen u gratis een uitgenreide kleurenfoldor. Of loop meteen even de showroom binnen en bekijk onder genut van een (bijna) altijd klaarstaand kopje koffie, o a op huiskamerdia's deze ideale vloerbedekking U ziet dan ook de 5 nieuwe
soorten, waarvan Vano een kunstwerk op zich is
Wu oven opfattenl Wij zitton 20 motor in do straat, niet op de hoek!
Hor kan u goktöns scholen!!!

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

En wij brengen u een leuke
bijverdienste. Wilt u mensen ontmoeten en heeft
u enkele uurtjes per week
vrij, dan wil ik graag met u
kennismaken. Bel even of
schrijf naar mevr. Galet,
Gerbrandylaan 8, 1272 KB
Huizen, tel. 02152-50369.
REF.310.

makelaars S taxateurs in bedrijf s- en woonruimten

G.E Oesterreicher
& Partners 020-757868

per m2

Te koop, langharige

Afghaanse
windhond

herman heijermansweg 6 amsterdam-z telex 18143

DWARSFLUITLESSEN
'//oissenbruchtstraat31 (bij het Hoofddorpplein) - Amsterdam - Tel. 020-177138.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00, zaterdag 9.00-17.00 uur.
Donderdag koopavond van 19.00-21.00 uur

met stamboom _±. 1 Vi
jaar oud. f 300.-.

bij tegelhandel
In onze showroom hebben wij
voor u 'n enorme sortering
tegels zoals:
* WANDTEGELS
* VLOERTEGELS
* PLAVUIZEN
* MOZAÏEK
* TRAVETIN en
* MARMERTEGELS
Ook kunt u er alle soorten
lijmen en voegcement vinden.
Desgewenst kunnen wij ook uw
tegels vakkundig leggen en
zetten

KO

U vmdi 'n zeei uitgebreide en voordelige
sortering (50 soorten) GRIND-

enZAND, GROND en BIELZEN
W// zijn tevens gespecialiseerd in het
aanleggen wmTEGELPADEN,

TERRASSEN, ROTSTUINEN en SIER
BESTRATINGEN
Loopt u even binnen in de showroom van
Ko Bliek, Essentaan 83, Zwanenburg.

i| njn geopend Dinsdag t/m vrijdsg van 14 00 18 OOuur.zuterdags van 9«M500uu> Telefoon 0307 2S36. n» 18 00 uur 2887

Voor

TUINAANLEG en
ONDERHOUD
HOVENIERSBEDRUF

Frans Stukart
Nu GRASZODEN
thuisgebracht,
per m2 4,25
Hammarskjöld 109
HOOFDDORP
Tel.02S03-1 2079

voor
rijs van

ÜCt
ïliaarl hitttrt

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50

HANDWERK

KASTEN
Wij maken ze voor u.
Zie onze
nieuwe collectie.

Schaghelstraat 27
HAARLEM

LA

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Tel. 023 -32 70 19

Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar (een)

ERVAREN
PONSTYPISTE©
eventueel part-time

Meesterzet van Metro Metro-Meevaller

AALSMEER

Bij aankoop van een sportkolbert
een bijpassende pantalon
(vrije keus) voor de

halve prijs
Deze aanbieding geldt voor de
gehele koilektie
sportkolberts/pantalons.

De VBA is een belangrijke
schakel m het abeiqebeuren
van sierteeltprodukten
In hel 26 hoqrotp hallenkomplex verwisselt een
belangn|k aandeel van de
Nedcriondsf snijbloemen
komerplanton entumplanlen
produktie van eigenaar

Deze nieuw aan te trekken medewerkster(s) komt(kornen) te werken op onze
centrale ponskamer
.Momenteel wordt op de ponskamer
gebruik gemaakt van IBM-apparatuur.
Het ligt in de bedoeling om op korte
termijn de huidige machines te vervangen door zgn. key to disc apparatuur
met beeldscherm (DATA 100).

De VBA is een modern bedi i|l
datgoedeaibeidsvoorwaaiden
kent Deom?et en het aanlal
persnnee!sl<?den bewegen
m opgaande li|n

Voor deze funktie vragen wij.
• Enige, zo mogelijk ruime ervaring
als ponstypiste
• BIJ voorkeur een opleiding op MAVOniveau.
• Een akkurate instelling.
Voorts zal(zullen) zij in het bestaande
team moeten passen. Om hiervan een
zo goed mogelijk beeld te krijgen zullen
de huidige ponstypistes bij de selektie
worden ingeschakeld.
De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens onze
eigen CAO.
Mocht U nadere inlichtingen wensen of
wilt u solliciteren dan kan dit bij de
VBA, afdeling Personeel en Organisatie
(t a.v Drs. P. J. Hulsbos), Postbus 1000,
1430 BA AALSMEER.
Telefoon. 02977-34567

INTERNATIONALE GRAANOVERSLAG MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM B.V
Ons bedrijf, dat gevestigd is aan de Vlothaven te Amsterdam, is gespecialiseerd in het opslaan en
overslaan van granen, derivaten, sojabonen, tapioca enz. Deze produkten worden per zeeschip in
Amsterdam aangevoerd en vinden van daar uit hun weg naar een groot aantal Europese landen. Ons
personeelsbestand omvat 150 medewerkers.
In verband met de toegenomen aktiviteiten, dient op korte termijn ons personeelsbestand te worden
uitgebreid met:

allround onderhoudsmonteur
(voorlopig dagdienst)

AALSMEER AMSTELVEEN
Kruisweg 2o
Vrl[dag koopuvond
(ook woensdag
do hele dag open)

die zal worden belast met o.a. het opsporen en
verhelpen van storingen aan onze los-apparatuur zoals pneumaten, drijvende kranen en elevatoren en aan onze transportsystemen. Bankwerken, lassen en plaatwerken nemen daarbij een belangnjke plaats m.

Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
holle Laan
Walcheren

Donderdag koopavond
centrum voor herenkonfektie
Donderdag *AMERSFOORT *DENHAAG
11 koopavond *AMSTELVEEN *LEIDEN
*ZAANDAM

Gelet op de aard van de werkzaamheden vragen
wij minimaal een LTS-"B", alsmede BEMETELopleiding.

Vrijdag
*AALSMEER
*DELFT
*VEENENDAAL
koopavond *ALPHEN A/ D RIJN '*PUR MER EN D

Voor deze funktie geldt nog de bereidheid tot het
werken m klem teamverband, waarbij goede collegialiteit een voorname rol speelt.
De tewerkstelling geschiedt op basis van de
"C.A.O. voor de haven een aanverwante bednjven te Amsterdam", hetgeen een garantie biedt
voor een uitstekend loon en goede _sekundaire
arbeidsvoorwaarden. Loomndikatie 't f 41.000,bruto per jaar. (in dagdienst)

Indien u verdere informatie wenst, kunt u telefonisch kontakt opnemen met onze afdeling personeelzaken. U kunt vragen naar de heer J.A. Joosten. Het telefoonnummer is 020-828105.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan ons adres: Coenhavenweg 3, 1013 BK Amsterdam.

U MILIEUBEWUST! BEL

KSLAG NOORD-HOLLAND. TEL. 072-113395
alen alle restanten huisbrandolie op uit niet meer gebruikte olietanks van: particulieren - bedrijven - instellingen.
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Antwoordcoupon:

Tankslag Noord-Holland B.V
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- 1800 WB AlkWaiir-vEën postzegel is 'niet nodig!
"

Ik geef mij op voor AKTIE TANKSLAG.

Adres:
Woonplaats:
Tel N'

EN

SIERTEGELSlekeusv.a 4.15

Tel. 02975-67001.

incl. theorie f 18,75
Groepslessen 10,-per les.
Telefoon 02526 - 7 43 46.

Slankgesneden stijlkostuums uit onze
nieuwe voorjaarskollektie.
Nu twee kostuums_voor de meevallerprijs van één.

GRINDTEGELS
+ PLAVUIZEN

. .

Postcode-

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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Nadat het pand gekraakt was hebben
de jongeren getraacht kontakt op te
nemen met de makelaar, maar deze
was gedurende het weekend niet te
bereiken. Het huis is eigendom van de
heer Hoefnagels die makelaar Cense
opdracht heeft gegeven het pand te
verkopen. Zelf verblijft de heer Hoefnagels op dit moment in het buitenland.
Volgens de krakers was het huis hélemaal leeg toen zij het pand betraden,
het water en gas waren afgesloten,
maar er was nog wel electriciteit in het
huis. De dag nadat het pand gekraakt
was kwam een vriend van de eigenaar
poolshoogte nemen. Hij vertelde dat
het pand inmiddels eigendom was van
de bank die de hypotheek had verstrekt. „Daarbij liet hij doorschemeren

P Uw krant niet
-; ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
' ! ''"'"' kantoor, telefoon

:

17166

en 's middags heeft u hem
'•' •'• "
'' in de bus.

De onduidelijkheden rond de bestemming van het pand werden nog groter
toen die dag twee personen zich meidden met de mededeling dat zij het pand
per l mei voor de periode van achttien
maanden gehuurd hadden. Makelaar
Cense had inmiddels bij de politie
aangifte gedaan van huisvredebreuk.
De gemeentepolitie is daarop in overleg getreden met de hoofdofficier van
justitie in Haarlem, mr. Andrea. Deze
gelastte dat het pand ontruimd moest
worden.
Afgelopen maandagmorgen werden de
krakers geconfronteerd met dertig
manschappen van de Zandvoortse politie die de krakers vroegen het huis
vrijwillig te verlaten; anders zou men
tot ontruiming over moeten gaan. „Er
werd bij verteld dat indien we vrijwillig
weg zouden gaan we dan toch naar het
bureau vervoerd zouden worden, dus

veel maakte het niet uit", aldus een van
de krakers. Men besloot daarop om
niet vrijwillig te ontruimen maar alleen
lijdelijk verzet te bieden. De politie
heeft daarop de krakers uit het huis
gehaald en naar het bureau overgebracht.
Nadat het pand ontruimd was deed
makelaar Cense opnieuw aangifte bij
de politie, ditmaal van diefstal. Er zou
in de periode dat de krakers in het pand
zaten een stereo-installatie verdwenen
zijn.
De krakers zeggen dat bij hun binnenkomst er geen stereo-installatie in het
pand aanwezig was. Overigens zetten
zij nog enkele vraagtekens bij de gang
van zaken tijdens de ontruiming. Volgens hen kon of wilde makelaar Cense
geen huurcontract laten zien en ook
een machtiging van eigenaar Hoefnagels wilde hij niet overleggen. Daarom
stellen de krakers zich op het standpunt
dat het huis niet bewoond was of zou
gaan worden, en er dus van huisvredebreuk geen sprake is. Zij willen dan
ook op hun beurt een klacht indienen.
Ook over de periode dat het pand aan
de Haarlemmerstraat leegstaat lopen
de meningen uiteen. Cense zegt dat het
huis pas sinds eind 1980 leeg staat, de
krakers menen zeker te weten dat het
al twee jaar leeg staat, met een kleine
onderbreking van twee weken.

Tweede paasdag opening van seizoen

Record aantal deelnemers bij Paasrace
ZANDVOORT - Negen races omvat het
opcningsprogramma van het autorensportseizoen op het circuit van Zandvoort tweede Paasdag.
Om halftwaalf begint het programma
dat tot vyf uur 's middags zal duren.
Een primeur is de demonstratie welke
twee truck-dragsters zullen geven.
Naast een bijzonder spektaculaire kartracc met 250 cc karts zal de hoofdrace
een wedstrijd zijn over 15 ronden voor
de Townsend Thoresen Euroseries Formule Ford 1600.

vraagl

reserve
bezorgers/sters
om in te vallen bij ziekte
en vakanties
Min. leeftijd 15 iaar.
Aanmeldingen
telefoon 17166

Stropers gepakt
ZANDVOORT - In de nacht van
woensdag op donderdag signaleerde
een patrouillewagen van de politie een
personenauto op een weggetje achter
de hoofdtribune van het circuit, die
aldaar op en neer reed. De politie hield
de auto staande omdat men vermoedde
met stropers te maken te hebben. In de
auto, die bestuurd werd door een
29-jarige Zandvoorter, werden een konijn en een fazant aangetroffen, alsmede twee sterke staaflantaarns. De man
werd voor verhoor naar het bureau
meegenomen, waar bleek dat de verdachte samen met een 34-jarige plaatsgenoot aan het stropen was geweest.
De medeplichtige kon in zijn woning
worden aangehouden. Hij bleek in het
bezit van een geweer met patronen,
zonder daarvoor de vereiste vergunning te hebben. Na het verhoor werden
ZANDVOORT- Geen nationale boomplantdag, ofschoon bovenstaande foto er veel van weg heeft. Het
beide verdachten heengezonden.
betreft hier kinderen van werknemers van het casino die een boompje planten op het terrein van
Zandvoortmeeuwen. Het casiono was één van de vele afnemers van de verenigingsbomen die het
handbalterrein bij het circuit omzomen. Na maandenlange voorbereiding vond de aktie zaterdag haar
Vrijdag kantoren dicht
hoogtepunt. Verenigingsleden en familieleden en een ieder die zich voor vijf gulden een boompje had
ZANDVOORT - In de gemeente aangeschaft kwam zaterdag naar het handbalterrein om zijn of haar boom zelf te planten. Helaas
Zandvoort, zijn op Goede Vrijdag 17 konden niet alle bomen de grond in, omdat volgens bestuurslid de heer Duker de gemeente Zandvoort
april, alle gemeentelijke kantoren ge- slechts een gedeelte van de benodigde aarde had bezorgd. Maar de helft van de vijfhonderdzeventig
sloten. De afdeling Burgerzaken aan de abelen vonden zaterdag toch hun vaste stek rond de handbalvelden. Na afloop van het plantfestijn
Schoolstraat 6, is op die dag uitsluitend
voor het aangeven van geboorte en ontving een ieder een certificaat met daarop het boomnummer, zodat iedere planter zijn boom op een
overlijden geopend van 9 tot 9.30 uur. fraai sportcomplex kan zien opgroeien.
Een tweede aktie is overigens al weer in voorbereiding. Volgend jaar hopen de handballers namelijk te
beschikken over een stukje recreatiegrond voor de kinderen. Uiteraard moet dan ook dit speelterreintje met schommels, glijbaan enz. omzoomd worden. Het totale bomenbestand hoopt men dan rond
Langs de Vloedlijn
de duizend te krijgen. (Foto: Europress).

End mei inspraak voor wijkbewoners
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En hore u nog niet,
nachtegale, en
Paaszunne zit
't oosten.

bot Rallyes, de vroegere Simca's en de
VW Golf GTI's de boventoon voeren.
Totaal meer dan 250 inschrijvingen in
de diverse klassen, een record, waaronGuido Gezette
der die in de Historische klasse. Race(1830-1899)
en Sportwagens voor 1960 gebouwd,
zullen ongetwijfeld de toeschouwers
aanspreken. De twee jaar geleden ge- Programma
startte Sports 2000-klasse is ook weer 11.30 uur Demonstratie Truck-dragpresent. Beneluxkampioen Huub Ver- sters
ZANDVOORT - De braderie
meulen zal het bijzonder moeilijk krij- 12.30 uur Race Renault 5 Alpine
die door het Zandvoort Festival
gen zijn titel te verdedigen.
12.40 uur Race Formule Ford 2000
Comité werd voorgesteld kan
13.15 uur Race Produktietoerwagens
doorgang vinden omdat op
tot 1600 cc
maandag 13 april door het colle- Kartrace
13.55 uur Race Historische Sport- en
Renault 5 Alpine
ge van B en W vergunning werd
Re n wagen s
Ook al een primeur is de kartrace met
verleend.
Alweer een vol deelnemersveld. Al 14.30 uur Race Townsend Thoresen
De braderie zal plaatsvinden op 250 cc karts, die dit jaar in vier races jaren bewijst de Renault 5 Alpine- Euroserie Formule Ford 1600
zaterdag 2 mei van 's morgens hun Nederlands kampioenschap zullen klasse haar bestaansrecht. Adembene- 15.15 uur Produktietoerwagens boven
betwisten op het circuit van Zandvoort.
1600 cc
J0.00 tot 's avonds 20.00 uur.
Deze zeer snelle racemonstertjes halen mende gevechten in de bochten, waarDe kramen zullen worden opge- topsnelheden van bijna 200 km. De bij het plaatwerk niet zal worden ont- 16.00 uur Race Sports 2000
zien. Het treintje-rijden, bumper aan 16.30 uur Race Karts 250 cc
steld op de Grote Krocht, Raad- race zal gaan over zes ronden.
bumper op het rechte eind voor de
huisplein en Haltestraat, welke
straten deze dag voor het verkeer Hoofdmoot op deze ongetwijfeld inte- Hoofdtribune, zal de toeschouwers
ressante racedag is een race in de weer op de tenen brengen. De kam- ZANDVOORT - In de nacht van
worden afgesloten. In plaats
Townsend
Thoresen Euroseries For- pioen van verleden jaar, John Vos, zal dinsdag op woensdag werd in een
hiervan zal de Kerkstraat bij
mule Ford 1600. Deze klasse is de basis het niet gemakkelijk krijgen te verdedi- woning aan de Brederodestraat ingehoge uitzondering voor het doorvoor de Formule 1. Rijders als Jan gen. Dit jaar is er veel nieuw talent in broken. De daders kwamen binnen
gaande verkeer worden opengeLammers, Huub Rothengatter en Nel- de Renault 5 Alpine-klasse.
door aan de achterkant van de woning
steld. Het verkeer vanaf de Postson Piquet zijn daarin begonnen. De
een schuifdeur te forceren. Vermist
straat kan dan via de Kerkstraat
voortekenen wijzen erop dat het een Primeur
worden een Friese staartklok en verhet centrum verlaten.
bijzonder heftige strijd zal worden.
schillende zilveren voorwerpen. De reEen
Nederlandse
primeur
op
het
circuit
Winkeliers die belangstelling
Meer dan vijftig inschrijvingen ontving
cherche heeft een onderzoek ingesteld.
hebben voor de braderie worden
de Nederlandse Autorensport Vereni- van Zandvoort is een demonstratie,
verzocht zich in verbinding te
ging uit acht verschillende landen. De welke twee Truck-dragsters zullen geNederlandse favoriet ir. deze klasse is ven. Deze vrachtwagen-monsters uit
stellen met de heren Oonk en oj
ongetwijfeld Beneluxkampioen 1980 Amerika leveren maar liefst 1350 paarMoerenbitrg. Het Festival Comidekrachten. De fraai beschilderde
Cor Euser.
té verzorgt het opzetten, verhuur
truck-combinaties maken momenteel
en afbreken van de kramen voot
een demonstratietoer door Nederland ZANDVOORT - De Zandvoorter
Record
de braderie.
en zullen na Zandvoort naar Duitsland Gerard Poots heeft afgelopen zonvertrekken.
De organisatoren zijn bijzonder
dag met goed gevolg het eerste
Nooit zijn er op een racedag zoveel
enthousiast over de verleende
verschillende races gehouden. Een forDan's examen afgelegd.
medewerking vn het gemeentebemule Ford 2000-race, twee races in de De organisatie op Zandvoort heeft de
toegangsprijs
laag
gehouden:
voor
alle
stuur en nemen zonder meer aan
Produktietoerwagen-klasse, waarbij
Hij was daarvoor in Hilversum en
vooral de race in de klasse tot 1600 cc plaatsen ƒ 10,-. terwijl kinderen tot 12 ontving het diploma met de bijbehodat deze eerste braderie in Zandjaar,
onder
geleide,
gratis
toegang
hebeen vol startveld zal geven. Meer dan
voort een groot succes zal worrende zwarte band uit handen van de
ben.
voorzitter van de examencommissie,
den.
_J veertig inschrijvingen, waarbij de Talonderdeel van de Karate Bond NederDe sensatie uit Amerika bij de paasraces. Maar liefst 1350 paardekrachten zorgen ervoor dat deze „vrachtwagen" land. Gerard Poots is lid van de Acadezeer rao uit de startblokken schiet.
my for Abian Fighting Arts in Zandvoort, waar het aantal Dan-graadhouders nu vier is. Dit betekenlt een
verdere uitbreiding van het technische
kader van deze club.
De Asian Fighting Arts begint binnenkort weer met de outdoortraining op
hett circuit, elke woensdagavond. Vorig jaar heeft men deze trainingen ook
moeten houden, om het wegvallen van
de zaalaccommodatie op te vangen. Dit
buiten-trainen bleek zo goed aan te
slaan, dat men hiermee door gaat.
Op de woensdag is iedereen die zijn
algemene conditie wil verbeteren van
harte welkom. Peter Koopman is de
trainer. Deelneming is gratis en het
begint om 19.00 uur. Om de vier weken
wordt een zogeheten tijdstest gehouden, waarbij iedereen kan zien in
hoeverre de conditie verbeterde.

Vergunning verleend
braderie op 2 mei
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ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD

Onduidelijkheden rond pand
aan de Haarlemmerstraat
dat de jongeren het huis maar beter
onmiddellijk konden verlaten, omdat
er s'maandags wel eens een knokploeg
zou kunnen komen", aldus de krakers.
Zij hebben zich aan deze bedreigingen
niet veel gelegen laten liggen en bleven
in het pand. Wel hebben zij de politie
op de hoogte gesteld van het voorval,
om in geval dat er inderdaad een
knokploeg voor de deur zou verschijnen enige aanspraak op bescherming te
kunnen maken.

Hoojdkantnnr:
Aalsmeer' Dorpsstraat ,S' Telefoon 02977 - 2 <SV / /

<;ASTIIlïMM.i:iN 12 -/AM)\ OOR l -TEL. 02507- l 71 66 - OPt.A(;K3400 KX.

Huis gekraakt en weer ontruimd

ZANDVOORT - Afgelopen
vrijdag werd door een groep
jongeren, voornamelijk afkomstig uit Zandvoort en
Haarlem, het pand aan de
Haarlemmerstraat 4 gekraakt. Het betreffende huis
stond te koop aangeboden
via de Zandvoortse makelaar
Cense.

RANDSTAD PUliUCAm S
Uilgcetsicr v a n :
• Zandvooits Nieuwsblad
• Heem steedse C ourani
• Hooldclorps ' Venncper Nieuwsblad
• Zwanenburg ' HaJIvveuxe C onraiit
• Bndhoeve' Sloiense Courant
• Aalsmeersder Courant
• Uilhoornse Courant Ons \\ eekblad
• Streekblad/De Ronde V'ener

Ingebroken

GenH Poots behaalde
eerste Dan

Verkeersplan voor Nw.
ZANDVOORT - Het bureau Goudappel en Coffeng heeft vorige
week een plan gepresenteerd wat
de verkeersveiligheid in Nieuw
Noord ten goede moet komen. Het
plan, dat tot stand is gekomen in
samenwerking met de politie en de
afdeling Publieke Werken, is er op
gericht het snelverkeer zoveel mogelijk om de wijk heen leiden en de
snelheid van het gemotoriseerde
verkeer af te nemen. Met het plan
komt men tegemoet aan de wensen
van de bewoners in Noord, die al
jarenlang klagen over de onveilige
verkeerssituatie in hun wijk.
Nieuw Noord heeft op dit moment in
feite vier ontsluitingswegen: De Celsiusstraat, de Lorentzstraat, de Flemingstraat en de Kam. Onnesstraat.
De buurt betiteld deze ontsluitingswegen als „snelwegen" die voor kinderen
met name levensgevaarlijk zijn. In het
nieuwe plan zullen deze wegen dan ook
ontlast worden doordat men een soort

Openbare vergadering
Wijkraad Nieuw Noord
ZANDVUORT - De stichting Wijkraad Nieuw Noord /al op 28 april een
vergadering houden waarbij alle buurtbewoners hartelijk welkom zijn. Er zal
onder meer worden gesproken over de
resultaten van de hoorzitting die de
gemeente op 27 april houdt over het
sociaal-cultureel plan 1982-1985. De
vergadering begint om 20.15 uur in 't
Stekkie, Fahrenheitstraat 7.

van ringweg om de wijk wil aanleggen.
Het verkeer kan dan de wijk binnen
over de Noorderduinweg en gaat via de
Flemingstraat naar de Celsmsstraat.
Dan via de Reinwardstraat naar de
Lorentzstraat en door de Keesomstraat
naar de Kam. Onnesstraat en over de
Linnaeusstraat de wijk weer uit. Door
het bochtige traject zal de snelheid van
het verkeer aanzienlijk verminderd
worden, temeer omdat op de langere

Iedere vrijdagavond
BUFFET-DAMSANT
Paas dansfeest op de brug.
Goede Vrijdag 17 april.
* Special Paa ,ni?nu Ier inlroduJu1 voor

ƒ14,25
* 3C n„:i>^ bEVelUJt.it 1830u,[
c
1

*

~•: •-- .\

' ,•. im-, t,n kaïd-

Gelegenheid voor feesten en partijen

«sn 10 tol 250 personen.

stukken visuele versmallingen zullen
worden aangebracht in de vorm van
verkeersgeleiders. De aanliggende
woonstraten zullen voor het doorgaand
verkeer worden afgesloten door middel
van verkeersdrempels.
Met de uitvoering van het plan zal een
bedrag van ongeveer eep half miljoen
gemoeid zijn. De geleiding van het
verkeer om de wijk heen zal ongeveer
drie ton vergen en voor de aanleg van
afsluitingen en verkeersdrempels in de
woonstraten is dan later nog een twee
ton nodig.
Maar voor het zover is zal het hele plan
eerst aan de bewoners van Noord
worden voorgelegd die zich volgens de
verwachting ongeveer eind mei over
het plan kunnen uitspreken. Overigens
heeft de NZH al bezwaar gemaakt
tegen het nieuwe plan. Men vindt het
tracé veel te bochtig en met name bij de
bocht van de Flemingstraat naar de
Celsiusstraat verwacht de NZH moeilijkheden met de bussen.

Misverstand
ZANDVOORF - Vorige week vrijdag
kwam bij de politie een melding binnen
van een fikse ruzie tussen twee personen, m de Kost verlorenstraat Het
bleek cl.it men onenigheid had over wie
de huurder was van een bovemerdiepmg. Beide personen meenden aanspraak op de betreffende woning te
kunnen maken. Bij nader onderzoek
bleek dat de 83-jjnge eigenaar de
woning per abuis aan twee verschillenJe personen had verhuurd....De politie
heeft de gemoederen gesust.

Koninginnedag
ZANDVOORT - Voor de rommelmarkt die op Koninginnedag /ai worden gehouden zijnalle stands al besproken, maar liefhebbers die hun waren
toch nog aan de man willen brengen,
kunnen hun handel nog op de stoep
uitstallen.
In het kader van de viering zal er op 30
april ook nog een fotowedstrijd worden
georganiseerd, waarmee enkele prijzen
in de vorm van VVV-kadobonnen zi|n
te winnen. Voor de zeepkistenrace
kunnen deelnemers zich nog melden bij
het bestuur van autosportvereinging
..Sandevoerde", Nic. Beetslaan 4(n tel.
14385.
Het comité Viering Nationale FeeMilagen kan gesteund worden door overmaking van bijdragen op rekcninqriumnier: 56.5725.556 van de ABN te Zandvoort. Het gironummer van de bank is
9711.

bont en lamsvacht
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a,
IIAIIA

see

befbreyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Barteijorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraal 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96
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FAMILIEBERICHTEN

STAP HET VOORJAAR IN
Op 17 april /.ijn

opa en oma Keesman
35 jaar g e t r o u w d .

opeen

1981 MODELFIETS
van

H a r t e l i j k gefeliciteerd
Sandcr en Wendv.

Na een kortstondige r i e k t e is. bijna vier
maanden na het heengaan van zijn moeder,
uit ons midden weggenomen onze lieve broer,
zwager en oom

Evert Hendrik Spoelder
Hij werd 55 jaar.
Utrecht:
L. H. van der Weerd-Spoeider
F. van der VVeerd
Fred en Marieneke
Annemieke en Sven
Zandvoort:
C. A. Jongbloed-Spoelder
J. Jongbloed
Chris
Loekie
Zandvoort:
C. Spoelder-Meure
Coby
Evert
Zandvoort. l O april 1981
Frans Zwaanstraat 26
Correspondentie-adres: Frans Zwaanstraat 40,
2042 CD Zandvoort.
De begrafenis in het familiegraf heeft inmiddels plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

PETER VERSTEEGE
Keuze uit meer dan 200 modellen.
Een prachtige Peugeot racefiets v.a. . . . 459,Een echte opoef iets v.a
398,Een echte Kopra fiets v.a
345,Een echte Gazelle * Sparta * Raleigh
BSA
Een echte crossfiets al v.a
315,Een echte race- of trimf iets van
Gazelle * Raleigh * Peugeot * Nisiki
J* KogaMiyata * Alan * Gios.

ITEVENSRIJWIELVERHUUR
Grote sortering racef ietskledïng.j
Grote sortering
crossfietskleding.
Grote sortering

KOMT U EENS LANGS
We geven u graag goede adviezen op modegebied.
Neem vooral uw echtgenoot mee want voor hem is de keus
op de afdeling mannenmode groot.
Notabene alle veranderingen worden gratis in eigen
atelier verricht.
Haltestraat 40 - tel. 16218
Geopend van 9.00 -18.00 uur
Zondags van 13.00 -17.00 uur

Protokost sportvoeding.
•
•
•
•
•

PETER

VERSTEEGE

Dirk Koper

Groenteplanten met kluh
Groente- en Uoemzadan
Zaaiyond
Jifrypots
Bestnjtfings- en
bsrnestjngsnnddelen

• TmiuflflfjdïflunSuqn

Haltestraat 18-Zandvoort-Tel. 1 4499

Stuttgart:
Fam. Wagner
Umuiden:
Fam. van der Steen

De crematie heeft 13 april plaatsgevonden.

Vanaf zaterdag 4 april was Philipsen mannenmode niet
meer alleen. Philipsen lady shop heeft haar deuren naast
hem geopend.
Zij komt met haar kollektie exclusieve betaalbare damesmode o.a. de merken: Finke - rokken, Cees de Best - rokken
en japonnen, Ass-mode, Diekmann - pakjes en japonnen, groot
assortiment bloeses, Heidema-pantalons, Sukosan mode
accessoires, etc.
Teveel om op te noemen.

regenkleding.

Met grote droefheid geven wij kennis dat op
8 april op 81-jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve en zorgzame vader, opa en
zwager

Zandvoort, april 1981
Burg. van Alphenstraat 27
Correspondentie-adres:
Schiplaan 110, 1974 LB Umuiden

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

Ter overname
aangeboden:

DIENST VAN
PUBLIEKE WERKEN

café-bar
te Zandvoort.
Pr. nader overeen te
komen.
Br. onder nr. Z 522.

AEG
diepvrieskist
Telefoon 02507-16403

,Seal Marine' Wetsuits]
Een begrip in Europa
Nieuwste modellen, ontwor-1
pen door de beste Engelse |
couturiers.
Alles voor de watersporter!

Surfplanken

dal geeft U blijdschap voor Uw gehele verdere leven!
Aarzel niet! Doe het nu!!
Het kan nog net vóór Pasen!

Bij aankoop
een nieuwe Playtex BH:

gemeente
zandvoort
OPENBARE BEKENDMAKING
HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
gelet op artikel 24, tweede lid, onder c. van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend dat zij voornemens zijn om
op de aanvraag van:
1. G. Koning te Zandvoort voor een vergunnmg ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten, in werking brengen en m werking houden van een motor- en rijwielherstelmrichtmg, gelegen aan de Koenstraal 8 ged ;
2. Stichting Nieuw Unicum te Zandvoort.
voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten, m
werking brengen en in werking houden
van een woon- en verzorgingscentrum
vooi lichamelijk gehandicapten, gelegen
aan de Zandvoortselaan 165,
positief te beschikken onder voorwaarden
om gevaar, schade of hinder voor de
omgeving te ondervangen.

bij Inlevering van uw
cwteBH.
Van welk merkdan ook.

De ontwer p-beschikking en andere op de
aanvraag betrekking hebbende stukken
liggen tot 6 mei 1981 voor eert ieder ter
inzage (ei gemeenteseuetane, afdeling
algemene zaken. Swaluestraat 2 te Zandvoor t
op werkdagen van 8.30 tot l 2.30 uur, alwaar
desgewenst een mondelinge toelichting kan
woi den ver kregen.
V o o r t s liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Pnnsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag
van 10.00 • 14.00 uur
De üanviagcr, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag en oen ieder die aantoont dat hij
doattoe redelijkerwijs niet m staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwaren mbrengen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient,
kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens
met bekend te maken.
Zandvoott, 22 april 1981.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris.
De Burgemeester,
J. Hoogendoorn.
K.C. v.d. Mije Pzn.
l.b.

TC 36 Economie 1145,-

Ten Cate
Windsurfer
TC3ö
TC39
TC2
DuFourWing
Du Four Sun
Wayler

Tensonmpczeilkleding
Overalls, Jacks.
Nieuwste materiaal Jo||ebroeken
Ademend

ZEGWAARD
WATERSPORT
j Spaarne 48 - Haarlem - Telefoon 023-3215341

gemeente
zandvoort

Kroon Mode
Haltestraat 55, Zandvoort.

bekendmaking

Uitvaartverzorging

BEKENDMAKING
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat ter gemeentesecietane op het
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening ter inzage ligt het plan tot
wijziging van het profiel van de
Haarlemmerstraat.
Tot 30 april 1981 kan iedere belanghebbende
schriftelijk bij burgemeester en wethouders
bezwaren tegen de voorgenomen wijziging
indienen.
Zandvoort, 9 apiil 1981.
De burgemeester voornoemd.
K.C. van dei Mije Pzn., l.b.

gemeente
zandvoort

i Enz.
!

Komt u eens kijken in onze showroom? 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Ophalen van huisvuil

De directeur.
Ing. N. Wertheim.

Surfkleding
Zeilkleding
Truien
Sweaters
Laarzen
Schoenen

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

Op tweede Paasdag (20 april) zal geen huisvuil worden opgehaald.

DROGISTERIJ
MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

220 liter

Pasen is hei feest van blijdschap en vernieuwing.
Waarom dan geen nieuw horloge?
Maar dan wél één van

Op Goede Vrijdag (17 april) zal wel huisvuil
worden opgehaald.

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

TE KOOP

HORLOGERIE C. WAANING

gemeente
zandvoort

l

PHILIPSEN

Intelligent sparea

DeMeesrenterekening.

KennemerBand bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

Shoe

uit USA
Pockets

Hoge vrije opname:
lot i'3.000.-p.m.
In december:
l 6 000.-

Geld nodig voor onroerend goed:
zonder opzcgtcrm i jn
ol opnamekosten.

Méér geld opnemen:
opzegtermijn
24 nuumden ôl
2"u opname kosten

Wij durven
elke vergelijking aan.

BANKMEES & HOPE NV
Hoge rente, in u pril 1981

Haarlem. Huutplein 8; (023) 31 59 50:

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
Do dienst van publieke wei ken vraagt een

typist(e)
(part-time)

Voor al uw bruiloften en partijen

Taak:
t y p e w e r k , alsmede eenvoudige kantoor weikAiamhcden

• Shoes •
wirh
:....: KXKEIS;^ TM

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan46-Zandvoort-Tel. l 25 38

Vereist:
iliplom.) M A V O -l (nl c|i'lijkv.,i,iiilig)
t y prdiplnniii

L'rvdiiiHi s t i e k l tol üanbcvohmj.
Werktijd:
's midd.K! v,in 13 '!'.> teil l / 00 HM

Dealer:

Salaris:
afhankelijk van loei tijd en i r vannc) in de i anij
van M.hii]vei . f /(>3,'ll tol l 'M)!),O/ per
maand
De vak.intictoelage bedraagt /,') o/o.
Do gebruikelijke icchUposifieieqelincien 7i|ii
vjn toepj'j'.mrj.

Zandvoort

Sollu il.itii.", met uitvoerige inlu htmgcn,
binnen 14 dagen na hot VCIM hijncn van tjil
blad. Ie ruliten aan de diie/Lli'ut van de
dienst van publieke weiken. Rdadhuisplem 4.
;'04.' L U te /.indvonit.
PEUGEOT

Pakvcldstraat 21 Zandvoort.
Tel. 02507 - 12345

TALBOT

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

RANDSTAD PUBLICATIES

(I.M.)

<\PRIL 1981

Binnen twee jaar zes meubelzaken

*4

Interieur en koest

X

Diemen wordt tweede
meubelstad van Nederland
DIEMEN - ,,Zoals de zaken er nu voorstaan", zegt
Wim Stoutenbeek, directeur van Stoutenbeek
Wooncentrum, zal de stad Diemen binnen zeer korte
tijd de Tweede Meubelstad van ons land worden.
Zoals bekend is Beverwijk al jaren de Eerste met
een Meubelboulevard (Parallelweg) die zijn gelijke
in ons land niet kent en waar vrijwel alle grote
meubelzaken een vestiging hebben.
„Wij startten in Diemen", aldus Flevopolder tien a vijftien minudirecteur Stoutenbeek, „vier ten met de auto.
maanden geleden met dezelfde
collectie als die wij te Beverwijk
voeren, alleen iets kleiner vanwege het mindere vloeroppervlak. ..Nu al", zo zegt directeur Stoutenbeek, „is er te Diemen een
Zoals in Beverwijk plaatsten wij meubelboulevardje
ontstaan,
ons filiaal op een gemakkelijk want we zijn de buren van Van
bereikbaar terrein met ruime par- der Meer en Bela. In september
keermogelijkheden, direkt langs van dit jaar evenwel zal ook Mijnde Al van Amsterdam naar Het ders naast ons een nieuw pand in
Gooi. Voor de Amsterdammers gebruik nemen. En intussen heben inwoners van Het Gooi of de ben zich nog meer kandidaten

Meer kandidaten

Wat is een woning zonder k u n s t ?
Gelijk een ei /onder zout! liet is
om die reden dat Stoutenheek
Wooncenirum al jaren probeert
kunst voor betaalbare pnj/en onder /ijn cliënten te brengen.
Daartoe wordt de expositieruimte
te Beverwijk (en Dromen) urans
ter beschikking gesteld voor kunstena.rrs van allerlei pluim.ige.
Van beeldhouwers tot textiele
werkvormers. Van wandkleedartiesten tot kunstschilders. Elke
maand anderen

De geëxposeerde werken zijn te
koop. Niet bij Stoutenbeek. maar
bij de kunstenaar zelf. Want Stoutenheek gunt het volle honoran u m aan de artiest.
De/.e maand a]n bij Stoutenbeek
te gast: in Beverwijk: Fred Thoolen en ai|uarellen. Henk Mulders
met monotypes. \':\\\• \-,in Lis met
textiele werkvormen en R i e n k e
Stellingwerf met wandkleden. Te
Diemen: Nico Kok met plastieken
van graniet en Cor Heeek met
aquarellen

De grondlenger van Stoutenbeek
Wooncentrum heette Wim Stoutenbeek. Zijn zoon en opvolger
heette eveneens Wim. Thans zijn
we al weer aan de derde generatie
toe en de huidige directeur heet u raadt het al - Wim Stoutenbeek.

wi|de omtrek van Beverwijk de
klanten thuis bezocht om hen te
bedienen met zijn waren.
De huidige Wim Stoutenbeek zegt
daarover: ..Die mentaliteit van:
méér voor je klanten willen doen.
méér service willen bieden, anders zijn dan de anderen, daar
zijn wij zuinig op. Die willen we
van onze levensdagen niet kwijt.
Als ik die sfeer, die karaktertrek
van ons bedrijf niet meer waar
kan maken, hou ik ermee op. En
dat meen ik."

gemeld. Ik verwacht dat er in
Diemen binnen de twee jaar zo'n
vijf a zes meubelzaken op korte
afstand van elkaar staan. Die ontwikkeling is zeer gunstig."

Prijsgarantie
Wat is dat?
Er zijn mensen die denken dat
de meubelen van Stoutenbeek
Wooncentrum wel duurder
móeten zijn dan elders. Dat is
niet het geval. Daarom is er de
unieke Prijsgarantie. Heeft u
bij Stoutenbeek een meubel
gekocht en ontdekt u dat hetzelfde meubel in een andere
zaak goedkoper is. meld dat
dan. Stoutenbeek betaalt u het
verschil terug!

Hij is vierendertig jaar. Het was
dus grootvader Stoutenbeek die
de basis legde voor het tegenwoordige. nationaal bekende
Wooncentrum. Hij deed dat met
de hondekar, waarmee hij in de

Internationale erkenning

Meubelindustrie van
Nederland steeds
belangrijker

Inkoper-vormgever Peter Harryvan:
„Het gaat om duurzaamheid, kwaliteit en schoonheid"

DIEPTE-INVESTEREN
Richard Sauer haalt fel uit
IN MEUBILAIR NU
tegen malafide handel
NOODZAKELIJKER
„Perzische tapijten AiM OOIT
halen wij zelf in
de binnenlanden"

Diemen De Sniep.
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Kwalitatieve hoogwaardigheid
BEVERWIJK - De Nederlandse
meubelindustrie gaat internationaal een steeds hartiger woordje
meespreken.
Stond Italië bekend om zijn
avant-gardistischc stijl en zijn noviteitcn; Duitsland om zijn dege-

' '*-''•*

Hoe kom ik
bij Stoutenbeek?

BEVERWIJK - ,,Bijna veertig procent van alle
mensen", zegt Peter Harryvan, inkoper-vormgever
bij Stoutenbeek Wooncentrum, „heeft rugklachten.
Dat is niet niks en er zijn talloze oorzaken voor aan
te geven. Het is daarom dat ik vaak gruw als ik die
bankstellen zie.... te lage zittingen, te slappe ruggen,
vlokkenvullingen of zelfs afvalvullingen.

BEVERWIJK - „Als we het over
Perzische Tapijten gaan hebben,"
zegt Richard Sauer, directeur-bedrijfsleider
van
Stoutenbeek
Wooncentrum, „dan schaam ik
me er niet voor om meteen heel
onparlementair met de deur in
huis te vallen." Hij gaat er even
voor zitten, verheft zijn stem en
slaat met de vlakke hand op tafel.
Zegt dan luid: ,,De mensen laten
zich nog steeds op grote schaal
gewoon belazeren. Een duidelijker woord weet ik niet."
„Nog steeds zie ik advertenties
waarin gerept wordt van Perzische
Tapijten. Die zijn dan met kortingen tot vijftig procent te koop.
Waarom? Omdat ze bijvoorbeeld
in Engeland hebben gediend als
expositie-materiaal! Of omdat ze
wegens fiscale afschrijvingen weg
moeten.

Larie!
„En dat is echt allemaal complete
lariekoek, grote onzin en... bijna
had ik wederom een onparlementair woord gebruikt. Het zijn vaak

geen Perzische lapijten, die op
die manier aan de man worden
gebracht. Het zijn chemisch oud
gemaakte kleden uit India, namaakprullen uit Egypte of Spanje. Wie zogenaamde Perzen koopt
met kortingen tussen de 30 en 50
procent, kan weten dat hem een
behoorlijke loer wordt gedraaid.
Wij zijn.niet voor niets zo fel. Wij
hebben het meegemaakt: een
stunter die altijd met zulke hoge
kortingen adverteert, en zgn. achteloos tegen klanten zei: „Kijk
die tapijten daar zijn door Stoutenbeek van me gekocht, vanmorgen. En dan zagen die klanten
rollen tapijt voor verzending gereed liggen, compleet met labels
eraan waar onze naam op stond.
Daarover hebben we een proces
aangespannen dat we natuurlijk
wonnen. Die man heeft toen wel
in het zand moeten bijten."
In een geheel andere betekenis
heeft Richard Sauer dat zelf trouwcns ook nogal eens gedaan. Zes
jaar geleden reisde hij voor het
eerst af naar India, Pakistan, Iran
en Turkije om in die landen de
tapijtcultuur te bestuderen en om

hoe met chemische middelen een
er ter plekke voor Stoutenbeek in tapijt oud werd gemaakt.
te kopen. Een reis die jaarlijks
wordt herhaald.
Goede stukken
„Op die reizen", zegt Richard
Sauer, „heb ik zand leren eten. ,,De echte Perzen worden voorWant telkenmale trokken wij ver namelijk in Iran, Pakistan, Rushet binnenland in om op de plaat- land en Turkije gemaakt. Vooral
sen waar de tapijten worden ge- Iran en Turkije. En mijn reizen
knoopt, te kijken en in te kopen." hebben bewezen dat we zes jaar
geleden, toen we voor het eerst
gingen, gelijk hadden. Wij moeten niet gaan inkopen in Hamburg
Voorraad
of Frankfurt. We moeten zelfs
„Lemen hutjes, waar je ontvan- niet zijn in grote bazars van Tehegen wordt in een kot vol tapijten. ran. We moeten naar de knoper
De eigenaar zit er trots bovenop. zelf toe. Alleen daar zijn de goede
Hij zit als een vorst op zijn voor- stukken te verwerven.
raad en zijn voorraad is zijn kapitaal. Hoe meer kapitaal hij bezit,
des te groter is zijn aanzien en zijn
gezag. Hij zal dus niet geneigd ,,Om dit alles laat ik niet af elke
zijn veel van zijn voorraad te keer opnieuw te zeggen: als men
een goed Perzisch tapijt wil hebverkopen.
Op mijn reizen heb ik gezien en ben, koop dan bij een betrouwgeleerd dat bijvoorbeeld India baar adres. Laat u niet verleiden
voor een groot deel geen echte door in te gaan op gigantische
creatieve tapijtcultuur bezit. Het kortingen. De grote collectie van
is daar voornamelijk keurig na- Stoutenbeek is in verband met
maakwerk. Maar de grote honger een optimale presentatie geconin dat land treft ook het vee, zodat centreerd in Beverwijk.
de wol die gebruikt wordt slecht
van kwaliteit is. En ik zag vaak

Verleiden

Dan denk ik: je zult met zulk
meubilair vijfjaar of langer willen
doen! Je was goedkoop uit ja,
maar heb je de rekeningen van de
apotheek, de huisarts en de specialist er wel bijgeteld?"
Maar ja, hoe dan? Bestaat het
ideale zitcomfort?
„Nee, dat bestaat niet. Voor elk
persoon gelden andere normen,
die afgeleid dienen te worden van
zijn leeftijd, zijn lengte en zijn
gewicht. Er is op dit gebied baanbrekend onderzoekwerk verricht
door voornamelijk de Scandinaviërs. Ze zijn nog niet zo lang
geleden met de „zitkruk" gekomen. Een geinig ding om te zien
en het zit heus lekker, maar of het
ook de woonsfeer vergroot? Ik
waag het te betwijfelen."

Compromis

duurzaamheid en schoonheid van
vorm. Dat is Stoutenbeek. Daarom voeren wij naast de bekende
design-merken ook de creaties
van de oude grootmeesters."
„Ik noem daarvan Rietveld, Le
Corbusier, Mackmtosh, Mies van
der Rohe. Zij waren oorspronkelijk architecten, maar ^ij ontwierpen voor hun gebouwen ook meubilair. En daï met /o'n ti|dkve
genialiteit dat hun meubels nog
steeds - na meer dan een halve
oedn
eeuw - qua stijl, vorm en niateStoutenbeeks inkoper-vormgever naalgebruik op je afkomen als
Peter Harryvan zegt: „Kwaliteit. gloednieuw en supermodern."
„Daarom zeg ik altijd: het comfort zal altijd zijn compromis
moeten vinden met het uiterlijk,
de esthetica. Maar je gaat natuurlijk meteen de fout in als je die
stelling omdraait en alleen maar
op het mooie smoeltje, zoals wij
dat zeggen, van het.meubel let en
de rest voor het gemak vergeet."

Het eniale ude
Wilt
ii
unnrV V II l U VUUI gi gieuw °

lichting
overPerzisch tapijt?

Tijdens hun reizen naar
de .tapijtlanden in het
Oosten en Verre Oosten
hebben de inkopers van
Stoutenbeek
Wooncentntm veel gefilmd. Van
het materiaal zijn twee informatie-films samengesteld.
Voortreffelijke
voorlichting voor mensen
die meer willen weten van
het Perzisch tapijt. Op
aanvraag worden de films
voor groepen belangstellenden (ook scholen) vertoond. Bel Stoutenbeek
Wooncentrum.
Vraag
naar Richard Sauer.

is

lijkheid. Scandinavië om zi|n ambachtelijkheid en tijdloosheid;
Nederland met zijn Leolux, Gelderland. Artifort en Pastoe wordt
steeds meer erkend vanwege zijn
kwalitatieve hoogvvaardigheid.
Binnenhuis-adviseur H. Bakker
van Stoutenbeek zegt hierover:
..Het is een geweldig goede ontwikkeling, die wij sterk stimuleren."

Beverwijk (telefoon 02510-29033).
Als u met de auto komt uit de
richting Haarlem, neemt u onmiddellijk na de Velsertunnel de afslag. U volgt dan het bord Heemskerk en bij het verkeerslicht gaat
u linksaf. U bent dan op de
Parallelweg. Stoutenbeek ziet u
links al staan. U kunt achter het
pand ruim parkeren.
Komt u uit de richting Alkmaar,
dan neemt u vlak voor de Velsertunnel de afslag Beverwijk. U
volgt de borden Zaandam en u
komt gemakkelijk op de Parallelweg.
Reist u per bus of trein, dan is
Stoutenbeefc vijf minuten lopen
vanaf het station Beverwijk.
Filiaal Diemen (telefoon 020906972).
Filiaal Diemen van Stoutenbeek is
gevestigd aan de Sniep in Diemen. De Sniep ligt aan de autoweg Al die van A^msterdam door
Het Gooi loopt. Neem de afslag
die aangeduid staat met Op de
De eigentijds-- merken die J>tou- Sniep.
•
tenbeek voert /.ijn Interlübke. De
Sede, Castle Furmture. Hul.sta. dne. v i e i willen we toch weer wat
Leolux. Artifort. Coja. Muste- anders!
ring.
Tegenwoordig - onder toenemen
de druk \;m de economische om
Stoutenbeeks b i n n e n h u i s . i d v i s e m standigheden - /ijn steeds meer
H. Bakker vult ,uuv ...kust in de/.e mensen geneigd een tliepte-mves
tijd van bezuinigen, i n l e v e r e n , te- tering te doen. Ze willen tien tot
ruggeven en wat al n i e t , is het twintig procent meer uitgeven ui
\oor de klant \,tn het hoogste ruil uu>r k w a l i t e i t , duurzaamheid
belang d;it hi| in /ijn n i e u w e en blipemic schoonheid. En di!
meubelen duurzaam investeer!. geldt niet alleen voor het zitmeuWilde |e \roesiei nog wel eens b i l a n . maar ook \oor eetkamerahoren: \Ve besteden ma,ir wat meublementen. wandkasten. saminder, w a n t over een i.iar ot lontafcls."

Wat en waar op
7400 m2?
Stoutenbeek
Wooncentrum is
groot. Op vier verdiepingen niet
minder dan in toiaal 7400 vierkante meter vloeroppervlakte.' Op de
begane grond vindt u de complete
Interlübkc-sttidio, de shop met
design-meubelen, de boetiek, gordijnstoffen. kamerbreedtupijt. karpetten en Oosterse tapijten.
Op de eerste etage: moderne :itmeiibelen. wandmeubelcn. eetkumers.
Op de tweede verdieping: stijlmeubelen. slaapkamers, tienerkamerx
en slaapkamertextiel.
Op de derde etage: een complete
jong wonen-collectie, blanklioutcn
meubelen, verlichting.
Op de tierde verdieping is tevens
een petit-n'staurant. Koffie en thee
op rekening van Stoutenbeek.
Maaltijden tegen zeer billijke prijzen.
Beverwijk. Parallelweg 10.
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EXTRA LAAG GEPRIJSD

DA'S HANDIG EN
LEKKER!

FAMILIE TUBE BERGSCHLOSS

PRUDENT

TANDPASTA

HUZARENSALADE

AFWAS
WEGWERP
FLESJES
a liefst
33 cl.

ROODMERKSNELFILTERMALING
PAK 250 GRAM

LITERFLAGON

BEVAT 257. SLAOLIE
HEEL KILO
ELES 0.75 LITER
in handig plastic bewaardoos

VASTE LAGE PROS: VASTE LAGE PRUS:

VOOR DE JUISTE TUD!

QUARTZ
KEUKENKLOK
ook voor uw caravan,
boot, weekendhuis enz.

FOTO ALBUMS

20 zelf klevende
bladzijden

/

ALVAST
VOOR
\
MOEDERDAG J

HAMDlG OM
IN HUIS
TE HEBBEN

LAMPENPAKKET

HERENOVERHEMD

:T ontha r ing s

met de moderne kraag

6 stuks o.a. 40 - 60 -75 watt

voor auto/camping/thuis

PLAID

in mooie dessins
afm. 130x160 cm.
in handige draagtas.

voor uren leesplezier

goud voor 10 tol
12 kopjes koffie

DAMES
BEELDROMANS

CAMPINGWASLUNSET
compleet met knijpers
FRAAI ASSORTIMENT

WENSKAARTEN
VLIEGENMEPPER
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Worstel van circuit-directeur Beempaot.

ijf dagen per
ZANDVOORT - Een gemeente die zowel bij het rijk als bij de Provincie
heeft aangeklopt voor een bijdrage in de kosten, die opheffing van het
circuit met zich meebrengen; het circuit dat bij de aanvang van het nieuwe
race-seizoen nog niet kon beschikken over een kortere baan, omdat de
daarvoor benodigde goedkeuring voor een nieuwe bocht langer op zich
laat wachten dan verwacht. Voorts is het duidelijk dat door deze
ontwikkeling de sponsers niet'staan te dringen, terwijl als klap op de
vuurpijl door het recente FOCA-FISA akkoord de tv- en filmrechten aan
de organisatoren van Grand Prix wordt ontnomen. Sombere berichten
dus, die de indruk wekken dat de autorensport op Zandvoort op sterven
na dood is.
Een verkeerde conclusie, want een gesprek met circuitdirekteur Johan
Beerepoot leert dat er nog wel degelijk toekomst zit in het circuit van
Zandvoort. Dat er op de diverse fronten strijd moet worden geleverd om
één ieder hiervan te overtuigen is duidelijk. Een gesprek met minister
Ginjaar en deze week een bezoek aan Parijs bij FISA-baas Balestre, zijn
daar voorbeelden van. Beerepoot voert die strijd, want zo zegt hij: „Er is
belangstelling genoeg voor de autosport."
de onlangs getekende vrede tussen de
cpnstructeursclub van Ecclestone en de
internationale autosport federatie van
Balestre juicht Beerepoot toe voor de
autosport. Als organisator van een
Grand Prix heeft hij echter meer moeite met dit zogenaamde ,,Concorde
agreement" (het akkoord kwam tot
stand op het kantoor van de FISA in
Parijs op de Place de Ia Concorde).

Regenverzekering
Vele circuit-direkteuren zijn geschrokken toen vorige week de volledige tekst
van het Concorde agreement per post
werd bezorgd. In Engeland liet men
per telex weten verontrust te zijn en
ook andere Grand Prix-organisatoren
gaven blijk van verontwaardiging. Het
resultaat is een deze week te houden
vergadering in Parijs. Balestre zal dan
te horen krijgen dat de heren organisatoren twee punten in zijn akkoord
veranderd willen zien.
Beerepoot: „Wij zijn er als organisatie
geen haar beter van geworden. Het
tojale bedrag, dat wij moeten afstaan
ojri vierentwintig formule l-wagens aan
dé start te krijgen is vrij hoog. Bovendien zijn wij alle tv- en filmrechten nu
kwijt. In 1979 hadden we alles nog.

in verband met de wet op de geluidshinder. Het voorstel van de CENAVdirekteur is nu om op die wet een
ontheffing te krijgen van vijf dagen per
jaar. Dit voor de Grand Prix, want
formule l-wagens zijn nu eenmaal niet
van geluidsdempers voorzien.
Met die oplossing zijn volgens Beerepoot vele partijen tevreden. Zandvoort

/april is het weer zo ver. Opnieuw zal
'«dan het Bloemencorso door de bol^lenstreek trekken. Het is dit jaar
'•echter wel een ander corso, want na
'*dertig jaar het corso te hebben
•Xontworpen heeft tekenaar Jos van
{ICriel de scepter overgedragen aan
**zijn zoon Kees. De stijl van de
* tachttien corsowagens heeft dan ook
.*een lichte verandering ondergaan.
-Onder het motto „Bol en Bloem"
^zullen de praalwagens aan de vele
•."tienduizenden toeschouwers voorbij
"•trekken.
-'Het corso heeft zich de laatste jaren
ontwikkeld tot een evenement van
allure. Ook nu weer zijn er heel wat
festiviteiten rondom het gebeuren.
Zo organiseert de Lions club donderdag en vrijdagavond, als het
publiek in de HOBAHO hallen naar
het werk aan de wagens kan kijken,
weer van alles. Donderdagavond zal
Lee Towcrs een optreden verzorgen,
terwijl vrijdag het friese damesduo
Maywood de hal met muziek zal
vullen. De opbrengsten zullen ten
goede komen aan de inrichting van

Het programma van de openingsraces
op tweede Paasdag vermeldt een kartrace voor 250 cc karts. Het lag in de
bedoeling om deze nieuwe publiekstrekker op dt verkorte baan te laten
verrijden. Maa de vergunning voor de
benodigde niet we bocht die de Hunserug met het rechte eind moet verbinden
laat langer op zich wachten dan verwacht. De kartrace zal dan ook op de
normale baan worden verreden. De
volgende kartrace hoopt men op de
kleine baan te houden. Het wachten is
nu op het onlangs aan de gemeente
Zandvoort uitgebracht advies van de
technische werkgroep van de, voor
deze nieuwe bocht in het leven geroepen, projektgroep.
Wat de openingsraces betreft zegt Johan Beerepoot nog nooit zoveel inschrijvingen te hebben gehad. Dit ondanks de sombere berichten, dat vele
rijders geen sponsor hebben kunnen
vinden. Dat het toaal aantal toeschouwers vorig jaar met dertigduizend is
teruggelopen ten opzichte van het jaar
ervoor noemt Beerepoot niet vcrontrustend. Hij herinnert eraan dat de
Grand Prix in regenvlagen van windkracht acht werd verreden.
„Dat heeft toch zeker zo'n vijftienduizend bezoekers gescheeld. We hebben
overigens veel slecht weer gehad. De
Grand Prix buiten beschouwing gelaten, dan is een teruggang van vijftienduizend mensen over een heel jaar niet
veel. Als ik dan naar voetbal kijk, dan
valt het erg mee", aldus Beerepoot die
door middel van verschillende akties
een stijgende lijn in het bezoekersaantal hoopt te creëren.

verleden jaar werd daar al een gedeelte
van afgesnoept en nu moeten we alles
afstaan. Deze rechten zijn voor ons zo
belangrijk, omdat we het als een soort
regenverzekering zien. Een vaste bron
van inkomsten waarop het weer geen
enkele invloed heeft. Daar komt nog
bij, dat er een enorme groei in deze
branche zit. Het zal niet lang meer
duren, dat je video-bandjes van Grand
Prix in de winkel kunt kopen. Ecclestone ziet die groei ook en heeft de tv- en
filmrechten naar zich toe getrokken.
De FISA heeft dat niet begrepen. We
zullen Balestre dan ook uitleggen,
waarom we zo kien zijn op deze rechten."

Ontheffing
Beerepoot praat niet graag over een
eventuele sluiting van het circuit. Daarvoor is hij te strijdlustig. Merkt even op
dat het sluiten der poorten ,,in het
allerergste geval" op l januari 1983 zal
geschieden, maar komt onmiddelijk
daarna met zijn tussenoplossing. Een
tussenoplossing die hij al eerder dit jaar
aan minister Ginjaar van Volksgezondheid heeft voorgelegd.
Zoals bekend mag Zandvoort op bepaalde plaatsen geen woningen bouwen

een ziekenhuis voor gehandicapte
kinderen in Zaïre

gediend, dat de bloemen er zo rauw
mogelijk worden afgehaald.

Vraagteken

Kinderprogramma

De laatste wagen van de stoet draagt
als titel mee „Tot Ziens in 1982".

Ondanks al deze problemen zou het
echter voor het bloemenvak een
bijzonder slechte zaak zijn als het
corso niet meer zou rijden. Want de
langerekte stoet levert enorm veel
publiciteit op. Zo zal de BBC drie
dagen lang opnamen maken voor het
populaire kinderprogramma „Jim
'11 fix it". Kinderen kunnen voor
dit programma hun wens opgeven en
Jim zal het voor elkaar brengen.

Toch zyn er enkele vraagtekens
omtrent een volgend corso. De cconomische teruggang spaart ook de
bloemisterij niet en dat drukt reeds
nu zijn stempel op het corso. Zo
worden er dit jaar geen programmaboekjes gedrukt, wat ongeveer
50.000 gulden bespaart. Verder is
het minimum aantal wagens bereikt.
Waren er het vorig jaar nog 21
deelnemende praalwagens, dit jaar
zijn het er achttien en dat mogen er
beslist niet minder worden. Ook de
hyacintenkwekers staan niet meer in
de rij om de bloemtrossen te leveren.
Ten eerste wordt er tegenwoordig
veel met chemische middelen gewerkt, waardoor de bloemen niet
meer afgesneden moeten worden, en
ten tweede zijn de kwekers ermee

een ski-piste en langlaufbaan. Voorts
zijn er nog altijd de plannen voor een
draf- en renbaan op het terrein waar de
circuitdirekteur machteloos moet toezien hoe het aantal illegale teellandjes
regelmatig toeneemt zonder dat de
gemeente Zandvoort daar iets aan
doet.

Vergunning

Bol en bloem' motto bloemencorso
HEEMSTEDE - op zaterdag 25

kan dan woningen bouwen en behoudt
bovendien zijn jaarlijkse inkomsten uit
het circuit van zo'n zes ton. Bovendien
zou het plan om in het binnenterrein
een bungalowpark te bouwen dan ook
gerealiseerd kunnen worden.
Het binnenterrein is Beerepoot een
doorn in het oog. Hij noemt het „een
grandioze puinhoop". Liever zag hij er

Twee jongens wilden zo graag op een
praalwagen zitten en dat betekent,
dat zo'n 24 miljoen Engelsen, want
dat is de kijkdichtheid, via de televisie met het bloemencorso zullen kennismaken. En dat levert natuurlijk
heel wat publiciteit op. Verder zullen er weer bussen vol met toeristen
op het evenement afkomen. Al met
al redenen genoeg om het voortbestaan van het Bloemencorso te garanderen.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag)
10.30 en 19.00 uur: ds. C. Mataheru. In
beide diensten viering H. Avondmaal.
Zondag 19 april( (Eerste Paasdag)
10.30 uur: ds. C Mataheru. MedeweTking Hervormd Kerkkoor, crèche aanwezig.
Jeugdhuis achter de kerk 10.30 uur:
jeugdkapel. Tweede Paasdag geen
dienst.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
vrijdag 17 april (Goede Vrijdag) 19.30
uur: ds. P. van Hall; zondag 19 april
(Eerste Paasdag) 10.00 uur: ds. P. van
Hall, viering H. Avondmaal; 19.00 uur:
geen dienst. Tweede Paasdag geen
dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15:
Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag), geen
dienst; zondag 19 april (Eerste Paasdag) 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis,
doopsgez. pred. te Haarlem. Tweede
Paasdag, geen dienst.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk
St. Agatha, Grote
Krocht.
Donderdag 16 april (Witte Donderdag;) 9.30 uur: Witte Donderdagviering in de kerk voor oudere parochianen; 20.00 uur: plechtige eucharistieviering met medewerking van het St.
Caeciliakerkkoor, het jcugdkoor ,,Sing
Agatha" en het jongerenkoor „De
Toorts".
Vrijdag 17 april: (Goede Vrijdag)

15.00 uur: meditatie bij de Kruisweg;
20.00 uur: plechtige liturgie van Goede
Vrijdag.
Zaterdag 18 april (Paaszaterdag) 20.00
uur: plechtige viering van de Paasnacht-liturgie met medewerking van
het St. Caeciliakerkkoor.
Zondag 19 april: (Eerste Paasdag),
hoogfeest van Pasen; 10.45 uur: plechtige hoogmis. (Meerstemmig Latijn).
Maandag 20 april: (Tweede Paasdag)
10.45 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14:
Donderdag 16 april (Witte Donderdag)
19.30 uur: ds. R. Hengstmangers, (gemeenschappelijke dienst in de Ned.
Herv. Kerk. Viering Heilig Avondmaal).
Vrijdag 17 april: (Goede Vrijdag)
19.30 uur: ds. E.Th. Thijs.
Zondag 19 april: (Eerste Paasdag) 9.30
uur: ds. E. Th. Thijs, geloofsbelijdenis
en H. Avondmaal; 19.30 uur: ds. L.J.
Boeyinga.
Maandag 20 april (Tweede Paasdag)
10.00 uur: ds. L.J. Boeyinga.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur, diensten in
gebouw Madoerastraat l, HaarlemNoord.
Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond: maandagmiddag 20 april
geen samenkomst in huize ,,Pniël",
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 19 april (Eerste Paasdag) 9.45
uur: dienst in gebouw Voorstraat 100 te
Katwijk aan Zee.

Eierzoekwedstrijci
De plezierige traditie van het zoeken naar paaseieren wordt ook dil
jaar weer voortgezet en ook nu
weer b i j paviljoen ..Johny" No. 7
van mw. Van Dam. op zaterdag IS
april a.s. Met veel genoegen zullen
opnieuw veel kinderen aanwezig
zijn om naarstig te zoeken naar de
verscholen eieren, waarbij natuurlijk de kans aanwezig is ,dat men
een ,,prijs-ei" zal opgraven. Voor
het eerst zullen de kinderen dil jaar
in twee groepen worden verdeeld.
nl. van O tot 6 jaar en vanaf fi jaar
tot ouder. Dit laatste moet er wel
bij. want ook vaders en moeders
yijn dikwijls van de partij. Men kan
zich al om negen uur bij mevrouw
van Dam op het strand opgeven a
ƒ 1,50 waarna om tien uur het sein
voor het zoeken zal worden gegeven. Het wordt weer een voorproefje van strandgcnoegens. aanvangend met paaseieren. Veel sueces
allemaal!

Feestverlichting
Met grote vreugde heb ik geconstatecrd dat de entree van ons dorp er
het seizoen 1981 weer feestelijk
uitziet. De winkeliers van de Grote
Krocht hebben de feestverlichting
weer aangebracht en ik moet zeggen
dat het wel allure geeft aan de
binnenkomst van ons dorp. Trouwens de winkeliers zijn toch erg
aktief. Zo hebben ze voor de paasdagen een grote eieraktie gestart.
Iedereen kan meedoen, je moet
natuurlijk wel over goede ogen beschikken om het bewuste artikel in
de etalages op te merken, maar dat
is speciaal de jeugd wel toevertrouwd.
Ik ben toch benieuwd hoe het af zal
lopen met de plannen van deze
ondernemers de entree van het dorp
nog meer te verfraaien door een
verlichte fontein, en ook verplaatsing van de weekmarkt naar de
Grote Krocht zit hen aan het hart
gebakken.
In ieder geval laten ze zien dat het
hen ernst is met de vernieuwingsplannen van Zandvoort.
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kroie. die je niet ken meekoke,
behalve Salie. Kroie toevoege
niks anders dan liefde in het bikke
stoppc. want al kwak je d'r nog
zoveii! cente teugenan: zonder kroie
wordt 't tóch niks. Het et<.' kroie is
"n kunst, wees maeïig en hlaif proeve totdat je denkt: 't is goeie en van
main mag je die kroie toevoege met
je aigenste kloit'e, bai nette mensen
doen ze dal met 'n luppeltje. De
kommende week /al ik jeloi verhuele. wat veur kroie je 'ehroike mot hi
verschillende soorte vis. Dat wordt
een laist. die ik in dit speciale
Paesnommer niet meer 'eplaetst
ken kraige. D'r benne d'r zovvul!
Maer jeloi bikke toch gien vis mit de
Paesdaege. 't Zal wel op 'n Paeshaesie of zoiets oitdraeie. En \ville jeloi
nog 'n ienvoudig reccppie? Hier is
dan nog 'n khiinighaid.
Je neemt 250 gramme /uurkool, l
kop yoghurt, 'n handvol rozainc,
peper, 'n ajoin en 'n goudrennet of
"n andere harde zure appel. Snipper
de ajoin, schil en snai de appel in
klaine brokkies en kwak dat deur de
yoghurt. Dan roer je de rozaine
derdeur. Laet alles effe inwerreke
en dan 't zootje deur de zuurkool
kwakke. Peper d'rbai en klaer is de
zaek. "t Is 'n goedkoop receppie en
gemakkeluk klaer te maeke. maer
iedereen is d'r gek op. Veur dit keer
mot ik et hierbai laete. Ik wens jeloi
allegaer 'n paer beste Paesdaege en
Theo Hilbers van onze VVV mag
van main hier als leste weer rustig
achteran komme.

En dan nu... de VW

,,We gaan een drukke Paas tegemoet", dat is zo'n beetje de algemene indruk en daarom komt vanuit
het VW-kantoor op het Schoolplein (telefoon 17947) nog éénmaal
een oproep om reservebedden aan
ons kantoor op te geven. Het is nl.
zo vervelend, om bv. Duitse gasten
op Paaszaterdag zo rond de klok
van 10.00 tot 11.00 uur 's avonds
nog naar bv. Arnhem te moeten
verwijzen. En dat is in voorgaande
jaren toch heus wel gebeurd. Vanuit
Den Haag werd ons gemeld, dat
men opvallend veel bezoekers uit
Frankrijk telde, met name deze
laatste dagen. Een en ander kwam
Herten
ook tot uiting na een telefonische
Zondagmiddag was het weer zover. enquête gehouden door het NatioTussen de golfspelers op de baan naal bureau voor toerisme. Grote
van de Kennemer Golfclub bevon- gebeurtenissen werpen ook hier
den zich weer talloze herten, die zelfs hun schaduw vooruit. De
met hun rare sprongen het publiek Grand Prix staat nu ook buiten
vermaakten. Toch wel iets om je Zandvoort al weer in de belangstelzorgen over te maken want de ling. Er kwamen al per telegram
herten, hoe rank en elegant ze ook maar ook via de telex aanvragen uit
zijn, kunnen voor veel vernielingen Italië voor dit grote racegebeuren.
verantwoordelijk zijn. Maar dat is U leest het goed: de WV is inmidmijn probleem gelukkig niet en ik dels ook op het telexnet aangesloten
heb genote'n van het beeld dat en voor een snel en zakelijk contact
golfspelers en herten tezamen ople- met bv. de reisbureaus heeft dit
verden.
apparaat reeds goede diensten bewezen. Overwogen wordt daarom
om ook voor derden - op kostenbaOpnieuw Rinko
sis - berichten te gaan uitzenden. Er
Vorige week meldde ik de verhui- was en er komt een nieuw gezicht
zing van de dagmarkt naar de voor- achter onze VW-balie. Mejufmalige Rinko garage. Daarbij vroeg frouw Hellen van Duyn, een cursisik mij af wat er met de garage zou te van de ANW, bracht in Zandgebeuren. Inmiddels is mij gebleken voort haar stage-periode door en zal
dat Rinko al sinds half februari aan eind mei a.s. de ploeg als zomerde Quristraat is gevestigd, iets wat kracht komen versterken. Zij is
mij ontgaan is. Mea Culpa.
voor de komende weken opgevolgd
door Bram van Zwieten, die zijn
stage-periode in Katwijk zou doorOpoe's kruidenboek
brengen, maar doordat het VWAzze jeloi nou es parradaiscluk kantoor aldaar totaal is uitgebrand,
lekker wille bikke, mot je 't volgen- heeft het kantoor Zandvoort hem
de goed in je hersens prente. as je gastvrijheid verleend. En tenslotte
die tenminste heb, want bai al die wenst de WV-Zandvoort alle
vriemde hier is 't verstand ook nog ..gastvrouwen en gastheren" van
al es ver te zoeke. En in verband Zandvoort fijne Paasdagen. Wij homet de kommende Paesdaege motte pen met u er veel van "te genieten!
jeloi as dat effe ken, es op de
,,kroietoer" gaen. D'r benne veul
K. Sr

(Advertentie)

CQMPLEK

Datum Pasen 198J

telefoon 17641

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Boumun. Mol en
Ridderbos
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5
tel. 12633
Verdere inlichtingen omtrent de weekenifdiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058. Drenth tel.
13355. Flieringa tel. 12181. Zwerver
tel. 12499.

POLITIE: telefoon 13043

TANDARTS: telefoon 023-313233

De Bloemenkoningin Elisabeth van der Veeken, die uit de in Nieuw Zeeland wonende Hollanders is gekozen
om haar land in Holland te vertegenwoordigen.

WIJKVERPLEGING: vrijdag 17 april
en zaterdag 18 april: zr. Nijsèn, Gasthuishofje 27, Zandvoort. Tel. 12791.
zondag 19 april en maandag 20 april:
zr. T. Spek, v. Lennepweg 42 huis.
Zandvoort, tel. 18741

(Advertentie)

hi-f i
EENTOPMERK GELUIDSAPPARATUUR DAT TE BETALEN IS

als enige met

DUAL SUPER SERVO
Topkwaliteit versterker met speciale servo regeling.
wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-1 3618

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185
GEBOREN:
Mariene, d.v. F. Loos en J. Keur;
Jolien, d.v. F.M. Kinneging en A.C.
Kool.
GEHUWD:
J. Schipper en K. Ouwerkerk.
OVERLEDEN:
Emma H. van Camerijk geb. van Visvliet, 82 jr.; Wilhelmina Stoelhorst geb.
Schagen, 87 jr.: Barendina Baltus geb.
Cobussen, 79 jr.; Nicolaas Meulman.
84 jr.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. tel. 02507-14437 b.u.e 021313233
DIERENARTS: mevr. Dekker. Thorbeckestraat 17, t e l . 15847
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemenc informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht)
STORINGSDIENST

GASBEDRIJF:

B R A N D W E E R : telefoon 1200U
TAXI: telefoon 12t>00 en 16843
A L G E M E E N M A ATSCIIAPPELUK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat i. telefoon 13459 (b.g.".
U23-320899 of 32041)4) Spreekuur" op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 u u r ,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 u u r .
Verder volgens afspraak. Voor dexe
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Xandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR V R I J W I L L I G E
H U L P V E R L E N I N G ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: telefoon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 lot 12.00 u u r . Ook schriftelijk:
postbus l UU 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL
Gemeensdiupshuis, Louis Oavidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 u u r .
CRISISCENTRUM
Sdiotersingel 2. Haarlem, tel. 023256198. Geeft direkt h u l p wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.
STICHTING WIJK R A AD NIEUW
NOORD, tel. 18083.
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't Kinderwinkeltje
Buurnwoc, 1, Zanclvoort
telefoon 16580

Pure chocolade
eitjes

is weer open met
een nieuwe

mocca eitjes

kollektie en in een

200 gram van
3.95 voor

nieuwe sfeer.

„Snackbar"
ter pacht aangeboden

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

Goede ligging
Spoedig te aanvaarden.
Borgsom vereist.
Brieven onder nr. Z 525 bur. v. d. blad.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

Keesman

A. RITMAN

Jan Steenstraat I.
Voor glas, behang,
Histor-verf
klompen, schoonmaakartikelen

J. v. d. Bos
BilderdijkstraatS.
telefoon 13796

Remwardtstraat 20. telefoon 02507

1 43 65

Komt u gauw
kijken?

3.25
Melk
hazelnoot
eitjes

etc 6tc
Telefoon 12425.

Drogisten/

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

200 gram van
3,95 voor

inte leveren.

AMIN
Kerkstraat22, Zandvoort.
telefoon 02507-12100

P'inda eitjes
150 gram van
2,95 voor

Ook uw adres voor tabak en
sigaretten

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen
Drogisterij • Reform

MOERENBURG
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Met de diesels van Volkswagen en Audi,

Gespecialiseerd m

DIEET ARTIKELEN

eitjes

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

150 gram van
2,95 voor

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507-161 23

paaseieren
van 16,50 voor

Gevraagd nette

toiletjuffrouw
Strandpaviljoen 17,
tel. 17930.

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

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

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

GEVRAAGD

vakbekwaam
restaurant

kelner

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Restaurant
TBOECKANIERSNEST
Zandvoortselaan 187.
Zandvoort.
telefoon 02507-12401

VERDIEN NU
DIE LEUKE
LENTEJURK

STICHTING

GEZOCHT

HET HUIS IN DE DUINEN

woonruimte

huis voor ouderen

m Zandvoort voor
2-personen

ZANDVOORT

Telefoon 020-5592570
donderdags na
18.00 uur

Enkele uurtjes per week
bijverdienen, in uw eigen
buut met een leuke baan
in een sector die u zal
bevallen De lentemode
wordt ook voor u betaalbaar.
Bel of schrijf naar
mevr. Galet,
Gerbrandylaan 8,
1272 KB Huizen.

Tel. 02152-5 03 69.
Ref 310

vakantiehulpen
vanaf 17 jaar voor de maanden juni,
juli. augustus en september.
Voora! voor de maand augustus hebben wij
wat extra hulp nodig.
De schriftelijke aanmeldingen kunt u
richten aan de directie van Het Huis m de
Duinen, Herman Heyermansweg 1,
Zandvoort

PRETTIGE PAASDAGEN
met veel voordeel: prima bintje kleiaardappelen
25 kilo f 7.50, heerlijke Irene kleiaardappelen
25 kilo f 11.00,
witlof van eigen bedrijf
1 kilo ƒ 2.95, appels kisl vol (15 kilo) Golden
Delicious f 10.-, appels kist vol (15 kilo)
Winston f 9.00, appels kist vol (15 kilo)
goudreinetten voor de moes f 7.00, verse
braadkip per kilo f 6.00.
Dagelijks verse eieren bij afname van grote
hoeveelheden ineen, kwantumkorting.

gemeente
zandvoori

bekendmaking
Huiqemoester en wethoudei'. v,m 7,indvoort
iVMken bul'encl, (K't in een ouonhdre vergaliei iruj v.in cc n uiintni • ie uil het college vdn
LiOtlppiite^rdL' btiMt n vjn Noord-I lolljnd,
wlkr ,Ml worden gchoudon cip ? / mei 1981
te l l OU uur in het pioumcithins Ureef 3
Ie lljjilf.ru, /al worden behandeld htt door
mr R GPiiition. namens de heien
G W A Keisl.in en M Th Geiku ingediende
b e . ' w j a r s c h n f t tenen het besluit vjn de raad
de2ei gemeente vjn 2 G j u g u b t u s 19SOno.
bc. tot vjstbtelhng van het bestemmingsplan
"KostverloiL'nbtiaJt'
.ïjndvoort, 7 jpi.l 198J.
Buigemeestcr en wethouders voornoemd,
De S e c i e t a r i s ,
De Burgemeester,
J Hoogendoorn. K.C van dei Mije Pzn.
l.b

De Consumentenboerderij
Uweg 997/hoek Kruisweg - Hoofddorp
Telefoon 02503-17301.
Geopend woensdag t/ m zaterdag.

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

Met de snel accelererende
benzineprijzen en onderhoudskosten wordt het steeds lastiger
de autokosten in de hand te
houden. De kunst is om én comfortabel te blijven rijden in een
auto waarvan de rij kwaliteiten
buiten kijf staan én tegelijkertijd
te besparen.
De diesels van Volkswagen
en Audi bieden die mogelijkheid.
Keuze-mogelijkheden op elk
niveau. Van de compacte Golf
tot de gloednieuwe Passat Diesel
en de luxueuze Audi 100.
Van de dynamische Jetta tot de
comfortabele Audi 80.
Allemaal diesels die spaarzaamheid van huis uit meegekregen hebben en die elke liter brandstof optimaal benutten. Uitgekiende aerodynamische vormgeving, ingenieuze motoren en 't
gepast gebruik maken van lichte
materialen dragen daar in belangrijke mate toe bij.
Daarom is diesel rijden, rationeel rijden. Ook voor mensen
die jaarlijks een normaal aantal
kilometers draaien. Bij 20.000 km
blijkt de Golf Diesel al lonend.
Bij de Passat en de Audi 100 ligt
die grens rond de 30.000 km.
Vanzelfsprekend spelen
die relatief lage kosten, lange
levensduur en algemene zuinigheid ook een belangrijke rol bij
de opmerkelijk lage leasekosten.
Bezuinigen zonder in te
leveren. Een motto \/ A
dat bij uw dealer voor V°r\
Volkswagen en Audi
inhoud knjgt.

Het grootste

(Rijksgediptomeerdl
gaat in samenwerking met

Antislipschool Rob Slotemaker
uw rij-opleiding verzorgen door middel van een
gedegen M.T.-instructie en, indien u dit wilt,
met een onmisbare antislipcursus vóór het rijexamen.
Voor inlichtingen en aanmelden van
leerlingen;

Autorijschool Phil Waaning
Brugstraat 20 - Zandvoort
Tel. 02507-120 71

Nederland

De Golf Diesel: compact snel en zuinig.
Topsnelheid 143 km/h constant 90 km/h l op 18,9
Accclcr.: 0-100 km in 17 sec. constant 120 km/h l op 12,2
Brandstolverbr.: stad l op 15,4 prijs basismodel ƒ 18.220.-

NIEUW!

De Jetta Diesel: dynamisch, stil en zuinig.
Topsnelheid 142 km/h constant 90 km/h l op 18,5
Acceler.: 0-100 km in 17,5 sec. constant 120 km/h l op 12,2
Brandstofvcrbr.: stad l op 14,7 prijs basismodel ƒ 18.998.-

De Passat Diesel: comfortabel, ruim en zuinig.
Topsnelheid 143 km/h constant 90 k m / h l op 19.2
Acceler.: 0-100 km in 20,5 sec. constant 120 k m / h l op 12,8
Brandstofx crbtv stad I op 13,9 prijs basismodel ƒ23.748.(5-deurs)

De Audi 80 Diesel: representatief, pittig en zuinig
l o p s n e l h e i d 140 km/h constant 90 k m / h l op 18,2
Acceler.: U-1'JÖ km m 20 sec. constant 120 km/h I op 11,4
Brandstof crhr. stad l op 14.1 prijs LD v.a. ƒ 24.639.-

De Audi 100 Diesel: luxueus, royaal en zuinig
Topsnelheid 150 k m / h constant 90 k m / h l op 15.4
Acceler.: 0-100 km in 17,5 sec. constant 120 k m / h l op 11,0
Brandstol verbr. stad l op 13,3 prijs basismoclel ƒ 34.751.-

Maak nu 'n proefrit bij uw V.A.G-dealer voor Volkswagen en Audi:

Pnj/cn mi.1 B l \V M l CUSÜLMI Vrijblijvend.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat K)2/v. Lennepvveg 1U4 Zandvoort Tol.: U2507-14565
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
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dat wordt smull
in Zandvoott
bakker Knapper
bakt ze beter!

l

Tromp Kaas
240
vers

Vanaf nu staat de inwoners van Zandvoort een knappende hap te
wachten Heerlijk vers, warm brood, 2x daags aangevoerd uit eigen
bakkerij. De 'Allisons', het 'Vierkoren brood', de 'Kropbol . het stokbrood en een keur aan lekkere luxe broodjes
En uit Knappers fijne Banketbakkerij de heerlijkste taarten en taartjes.
schnitten en cakes
Uniek zijn Knappers belegde broodjes, warm of koud. met kaas of
kaassalades maar ook pizza s enz
Bakker Knapper, nieuw m Zandvoort bakt ze beter dat mag u komen
proeven
IEDERE BEZOEKER KRIJGT (t m Paaszateidag)
EEN BROODJE KNAPPER OM NOOIT MEER TE VERGETEN"

Tromp Kaas is vanaf nu ongetwijfeld het lekkerst ruikende winkeltje
m Zandvoort Wat wilt u9 Maar liefst 240 soorten kaas en verse zuivelprodukten op de plank of m 't vat Uit Holland en uit alle Europese landen Eigen import uit Frankrijk van zo'n 160 soorten" Plus de wijn de
dieetkaas de kaaskado's en-schotels U kunt er terecht voor een
'onsje licht belegen' (tegen prijzen van alledag) maar ook voor de
meest exclusieve Brillat Savarm' 1
En zo uit de emmer Fromage Frais met kruiden of diverse kwarken
De scharreleieren, de roomboters maar ook Danone
Van 'n zaak als Tromp mag u meer verwachten Tromp adviseert u
ook (de verkopers zijn daar speciaal voor opgeleid') HIJ biedt u gratis
allerlei foldermateriaal en recepten aan

t/m Paaszaterdag in
PAASSLOF 400 gram, met spijs f 2 95

t/m Paaszaterdag in
de
aaitbiedin;
JONG BELEGEN GOUDSE tff

'PAASTAART. met veel verse slagroom ƒ 5 75 ^ yïjb
Vierkoren brood (exclusief") ƒ 2 45 l ^in
Alleen vrijdag en zaterdag ROND (') UIENBROOD ƒ 3.50

speciaal gerijpt vol van smaak heel kilo van ƒ 1 1 90 nu

WStJ,

RAMBOL CREMEUX met kruiden 100 giam ƒ 2 75 nu
BOTERLAMMETJES van 100°0 echte loomboter nu p st
1 /4 liter verse SLAGROOM van ƒ 1 98 voor maar
(max eenmaal per klant bij aankoop voor ƒ 10- )

En als u dan toch bij bakker Knapper bent neus dan even bij de buurman Tromp Kaas. niet zomaar een kaasspeciaalzaak dat zult u gauw
genoeg merken als u er bent'

GROTE
KROCHT 3 5
(naast Albert Heijn)

Voor het a.b. seizoen /oeken \MI HOL; cc

5 minuten

TE KOOP:

WSTTE LANDROVER
met huif, bouwjaar 1977, km.stand 33.000
extra zandbanden, vnjloop naven m z.g.st

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht1

Posterfoto 30 x 40 mi &
Tel. 01719-14379 (na 19.00 uur)
op werkdagen 023-287150 toestel 16.

echts

part-time
verkoopster
Leeftijd tussen de 30 en 41) ia,ir
\Verklnden: woenstKi» en ui|dai! \:m 14 00 22 00 uur en l \ pet 14 den op /oiKl.iji \;in
14 00 l o i 22 00 inii

Vuur ilc </..s.
een enorme A'w/s in alk'
hloenien en p/unic/i

Galerij Kerkstraat, winke! 8

J. BLUYS

Voor dl uw

I .S. DespeualiM 111
al u\\ bloemueikeii
Let op! Uw kassabon heejt waarde.

A. J. DE LEEUW

Grannetia

tukb

J

h l iiiilhnlli'luii III

ASSURANTIËN

PASFOTO'S

Halleslr.ial r» - / u i u l v n u r l
'lel. U2507- l Ut OU

ELLEN CATS

r.iiil liot-k Kcrk-itruiH - /uncUoort
l el. 02507- l -45 93.

TEKEN
SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A.J.KLEIIMHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Tel. 023-32 47 78

EN

GELD LENEN NIET DUUR
Bedreig

48

60

96

120

rund

iiuul

rrnid

mud

KUNST

SCHILDERS MATERIAAL.
/

bij
^CREATIEF"
BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tal. 17367

1e en 2e hypotheken tot
125% mogelijk

>, • k ,1-1 H

BAKKERIJ

lnt( rrnt t r t'U \ '
Helmorsstr,idt 11
Tel 02507 1 21 50

Tolweg 6 - Tel. 02507-15001
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Interview met Stoutenbeeks directeur Wim Stoutenbeek

at
BEVERWIJK, donderdag- In het uitermate ruime
en architectonisch oogstrelende gebouw van Stoutenbeek Wooncentrum, beschikt directeur Wim
Stoutenbeek tegen je verwachting in over een
eenvoudige, stijlvolle werkkamer. Een efficiënt bureau. een ronde conferentietafel, uitzicht op de
snelweg. ,,De show vindt daar plaats," zegt hij en
knikt in de richting van ,,de zaak1': vier uitgestrekte,
fraai gedecoreerde verdiepingen, waarin de Stoutenbeek-meubelen niet zijn neergezet, maar als het
ware worden geëxposeerd.

Wij verkopen
wonen, sfeer, gezelligheid, identiteit
PERSOONLIJK

OOK ANTIEK BIJ
STOUTENBEEK
BEVERWIJK, donderdag- Stoutenbeeks directeur Wim Stoutenbeek
zegt: „Een jaar geleden zijn we begonnen met de verkoop van antiek.
De mensen vroegen ernaar. Er bleek al gauw grote belangstelling voor
te bestaan. Dat is ook begrijpelijk, want antiek heeft beleggingswaarde en is waardevast. Nogal eens valt er na een tijdje een winstje te
maken ook!
Wij bieden voornamelijk Engels antiek aan. Daar houdt de Nederlander het meest van. Waarschijnlijk komt dat doordat de kwaliteit en de
vormgeving van de antieke Britse meubelen zeer goed bij onze
Nederlandse geaardheid passen." Stoutenbeek koopt zijn antiek in
Groot-Brittannié in. De stukken worden ter plaatse opgeknapt 'en
vervolgens naar ons land verscheept.

Waarom wil men toch altijd berber?

Kleur in het interieur
begint op de vloer

INTENSIEF
CONTACT

BEVERWIJK.donderdag - De
ontwikkeling van tapijt is altijd
een van de stokpaardjes geweest van Stoutenbeek Wooncentrum. En dat is begrijpelijk, want voor ons huiselijke
volk is tapijt een van de belangrijkste
middelen
om
warmte en sfeer te scheppen.

..Wij vinden dat wij deskundigen
zijn en de mensen niet alleen een
Perzisch tapijt, een mooi karpet,
een fraaie slaapkamer of een staaltje van modern woonkamermeubilair dienen te verkopen. Wij
verkopen wonen, sfeer, persoonlijke identiteit, langdurige kwaliteit. gezelligheid. En dat kan alleen maar via intensief contact
met de klant". ,,De mensen stellen daar ten zeerste prijs op. Een
paar jaar geleden hebben wij het
eens laten onderzoeken. Wat
bleek? Niet minder dan 43 procent
van de mensen kwam op recommandatie naar ons bedrijf. En niet
minder dan 32 procent had al eens
eerder een aankoop bij ons gedaan. Dat betekent dat onze behandeling van de klant bijzonder
op prijs wordt gesteld."

„Mei angst en beven", zegt Wim
Stoutenbeek, „zijn wij ruim twee
jaar geleden van de Beverwijkse
binnenstad naar dit grootse pand
verhuisd. Wij vonden het namelijk helemaal niet leuk dat we zo
groot waren geworden. We waren
bang dat we onze identiteit zoutien verliezen, dat we onze unieke
filosofie niet meer konden waarmaken, dat we het persoonlijk
contact met de klant in die grote
zalen zouden kwijtraken. Geluk- De meeste mensen hebben de
kig is onze vrees niet bewaarheid. grootst mogelijke moeite om hun
Integendeel."
eigen voorkeuren, hun eigen
ideeën, hun eigen smaak en woonsfeer uit te drukken in meubels,
wanddekoraties, gordijnen, vloerWaaruit bestaat die Stoutenbeek bedekking. Daarom hebben wij Uw oude meubelen verkocht voor het goede
een aantal interieurdeskundigen
filosofie?
Wim Stoutenbeek: „We praten en binnenhuisarchitecten in huis.
daar natuurlijk wel meer over, Die kunnen in de zaak een goed
maar elke keer als het gebeurt, advies geven over de kleurstellinheb ik het gevoel dat we zitten op gen en maatverhoudingen en zo
te scheppen. Ik druk het vaak zo meer. In sommige gevallen vinden
uit: Wij zijn niet per se beter, we wij dat niet voldoende. Dan gaat
zijn anders. Anders in onze collec- onze man bij de mensen thuis
tie. in onze presentatie, in onze kijken. Sfeer proeven. Inademen
service, in onze bediening, in onze wat dat voor stijl is daar thuis.
kwaliteit. Kijk het is natuurlijk
niet zo'n grote kunst om iemand Bezien hoe de samenstelling van
aan een gordijntje, een eetkamer- het gezin is: kinderen of niet, BEVERWIJK, donderdag- Met ingang van aanije of een bankstelletje te helpen. huisdieren of niet enzovoorts. Hij
Een paar gewiekste verkopers bekijkt de ligging van de woning staande zaterdag gaat Stoutenbeek Wooncentrum
doen wonderen, dat weet ieder- en de indeling. Op al die informa- zich actief bewegen op de ,,Zwarte" Markt van
een. Wij zeggen altijd: wat heeft tie baseert hij zijn adviezen. Dat Beverwijk. Deze jongste vlooienmarkt van Nedereen klant er aan als hij blij de deur kost de klant geen cent. Wij willen
uitgaat, omdat hij dat mooi ogen- alleen dat hij iets koopt waar hij land is sedert een half jaar ondergebracht in de
de, goedkope banksteüetje heeft vier. vijf, zes jaar later nog blij hallen van de Beverwijkse Groentenveiling en trekt
gekocht, dat na een jaar begint mee is. Want wij willen hem als wekelijks al meer dan tienduizend bezoekers.
door te zakken, na twee jaar het ware een maatkostuum léverugpijn oplevert en na drie jaar ren en geen pak dat een jaar later Stoutenbeek gaat er een, met ei- Zwarte Markt-plan willen we twee
alleen nog maar geschikt is als al om hem heen zwabbert."
gen personeel bemande, stand in- vliegen in één klap slaan. Op
hondemand!"
-*nui-r-i or-rminr-*» richten om het oude meubilair van gemakkelijke wijze helpen we de
< ec
ZOVEEL SERVICE? * ''snt^'e te verkopen. De baten klanten van hun oude meubels af:
wil men ten goede laten komen de wagen die de nieuwe komt
aan sociaal-charitatieve instellin,,Als ik u nu vertel dat wij een gen. De betrokken klanten kuneigen reparatie-afdeling hebben, nen zelf aangeven welke. Het
dat wij een kapot meubel maan- nieuwe en aantrekkelijke idee is
dag halen en vrijdag gerepareerd afkomstig van Stoutenbeeks directerugbezorgen, dat wij ook advie- tie. Men heeft de volle medewerzen geven over kleine verbouwin- king weten te verkrijgen van de
gen - de uitvoering laten we uiter- uitvinder en organisator van de
aard aan anderen over - dat we „Zwarte" Markt, de Schagense
aan elke cliënt veel aandacht en makelaar Bart van Kampen.
tijd besteden, dan kunt u zich toch
wel voorstellen dat dat veel geld GêNANT
kost. Maar bij ons vormt dat een Stoutenbeeks directeur Wim Stouonderdeel van ons reclamebudget. tenbeek verklaart: „Zodra wij de
Mond tot mond reclame is naar nieuwe meubelen hebben beonze mening nog steeds de beste zorgd. ontstaat bij nogal wat van
De ,,Zwarte" Markt is reclame".
onze klanten het probleem: waar
de ludieke naam voor
moet ik met de oude spullen naartoe? Menigeen ervaart het als
een grootse vlooiengênant om de oude. vertrouwde
tnarkt in de Veilinghalbank of de eindelijk versleten
len van
Beverwijk,
fauteuil, waarin zoveel uren zijn
doorgebracht, zomaar aan de rand
vlakbij de Meubelbouvan de stoep te zetten voor het
levard. De openingstijgrof vuil.
den zijn elke zaterdag
in veel plaatsen in ons land kan
men de oude meubelen gratis lavan vijf uur 's morgens
ten ophalen. Men dient daarvoor
tot halfvijf 's middags.
een relatief behoorlijk bedrag te
Iedereen die wat te verbetalen."

stelde Stoutenbeek dit type in
het blauw. En...het werd vervolgens in de collectie opgenomen. Trouwens, op deze manier blijft voor de cliënt de
mogelijkheid bestaan om zijn
eigen exclusieve kleur te bepalen. Richard Sauer, directeurbedrijfsleider, zegt: „Mijn advies is altijd: de kleur maakt
uw interieur en begin ermee
bij de basis, de vloer. Het is
jammer dat de klanten nogal
vastgebakken zitten aan de
bcrbertint. Al twintig jaar
hoor! Maar Tretford ontwikkelde samen met ons een
prachtig wollen lussen-tapijt in
blauw, aubergine, groen en
leverkleur. Wij stelden tapijten samen met kleuren als indigo, zalm, grijs en brons en
lieten die vervaardigen met
een poolgewicht van 3200
gram wol per vierkante meter!
Dat is wel wol van twee schapen!"

Reeds in 1956 stelde Stoutenbeek samen met fabrikanten
als KVT en Parade (toen nog
Arie Veen geheten) nieuwe
tapijten samen. Het gevolg
daarvan was, dat de consument de beschikking kreeg
over veel exclusiviteit. Het belang van de fabrikant lag in het
uittesten van de markt.
Stoutenbeek heeft nog steeds
een grote invloed op het tapijtgebeuren. Zo bracht Parade
bijvoorbeeld de Home Spun in
berber en groen. Stoutenbeek
bestelde hetzelfde tapijt in
zandkleur. Parade heeft die
kleur thans in zijn collectie
opgenomen. Een tweede voorbeeld: Princess was er in ver- VIJF KILO
schillende kleuren. Voor het „Hierbij mogen we trouwens onze
nieuwe filiaal in Diemen be- collectie karpetten niet vergeten.

THUIS SFEER
PROEVEN

HONDEMAND

everwijk

kopen heeft kan voor
25 gulden een stand huren, in totaal is er
plaats voor 550 standhouders. De belangstelling is zo enorm dat de
plaatsen al zes weken
tevoren zijn uitverkocht. Bezoekers betalen 2,50 gulden entree.
De markt huldigt de
leuze:
Entree
een
knaak ,,een joetje" vermaak en een tneijer
mazzel.

Eigen deskundigen komen thuis om
de sfeer te
proeven

WAT IS DUUR?
STOUTENBEEK IS
DUUR.,

ADVERTENTIE?
„Sommige klanten willen terecht
eens bezien - voor ze de ophaaldicnst bellen - of hun oude meubiliiir niet toch nog een paar honderd gulden kan opbrengen. Ze
plaatsen een kleine advertentie.
Maar dan moet je maar afwachten
wie daarop af komen. Je kunt niet
altijd aan de gezichten zien of de
belangstellende inderdaad voor je
oude meub'jltjes komt. of dat hij
eens rustig bij je wil rondkijken
oi!i te zien wat hij hier - op een
;mder te bepalen, vaak nachtelijk
moment - eventueel nog meer kan
weghalen!"

Wim Stoutenbeek: „Ik vond dut
niet juist uitgedrukt. Want wat is
duur? Wij zijn niet de goedkoopstc /.aak van Nederland. Willen
dut ook niet /.ijn. Kwaliteit, esthelische vormgeving, hoogstaande
materialen, nieuwe trends, duurzaamheid. dat alles kost geld. Op GOED DOEL!
den duur is kwaliteit goedkoper. Kiehiird Snuer. direeteur-beDat weet iedereen".
drijfsleider vertelt: „Met ons

Garantie vijf jaar
De garantie die Stoutenbeek
Wooncentrum geeft op zijn artikelen is vrijwel enig in zijn soort in
ons land. De meeste meubelzaken
geven, bijvoorbeeld op de constructie van de meubelen, een
fabrieksgarantie van een of twee
jaar. Stoutenbeek doet dat niet.
Die garandeert zelf de kwaliteit.
Vijf jaar lang. Dus ook als die
fabriek binnen die periode gesloten zou zijn. Directeur Wim Stoutenbeek: „Het is duidelijk dat wij
het ons niet kunnen veroorloven
om goedkoop en slordig in elkaar
geflanste spullen te verkopen. Dat
zou het met een garantie van vijf
jaar voor ons veel te duur maken."

k

doel

Zwarte

,zwarsnarkt

We hebben ze van katoenen platweef uit Finland tot de hele dikke
handgeknoopte uit Nederland.
We hebben zelfs karpetten uit
Marokko, waarin vijf kilogram
wol per vierkante meter is verwerkt!"
„En het leuke is," zegt Richard
Sauer trots, „dat we door onze
grote omzet nog steeds bijzonder
concurrerende prijzen kunnen bedingen."

brengen, neemt tegelijk de oude
mee. Op de tweede plaats kan de
klant op een daartoe bestemd
formulier aangeven op welke wijze hij of zij de opbrengst besteed
wil zien. Dat kan het Rode Kruis
zijn of het Koningin Julianafonds,
maar ook de eigen sportvereniging
of het Kruiswerk in de eigen gemeente. Wil men het geld zelf
hebben, dan is ook dat mogelijk.
Men behoeft slechts het giro- of
bunknummer en de naam van de
begunstigde in te vullen en wij
doen de rest."

Binnenhuisarchitect Ron Thuis:

„Wereldverbeteraars
of egotrippers
werken hier niet
ff

,,Het was wel even schrikken," zegt 27-jarige Ron
Thuis, binnenhuisarchitect en sedert vier jaar in
dienst van Stoutenbeek Wooncentrum. „Ik kwam
rechtstreeks van de idealistische en avant-gardistische Rietveld-academie! En hier maakten ze me in
een kwartier duidelijk dat ze van „wereldverbeteraars" en „ego-trippers" niets moesten hebben."

Niet alleen in het Wooncentrum
staat hij de klant terzijde met zijn
ideeën; hij bezoekt de mensen op
verzoek ook thuis. Kost niets;
service van de zaak.

Groot gelijk

Ron: „Binnen de kortste keren
maakte men mij duidelijk dat ik in
dienst van Stoutenbeek, oplossinRon is één van de specialisten in klant terecht kan met zijn binnen- gen diende te zoeken en vinden
dienst van Stoutenbeek bij wie de huisarchitectonische problemen. binnen de financiële mogelijkheden van de cliënt, diens persoonlijke wensen en een verantwoorde
esthetiek. Een daarin hebben ze
natuurlijk groot gelijk.
Op verzoek vervaardigen wij een
complete plattegrond van de (her)
in te richten vertrekken. Nogal
eens is een huisbezoek dan echt
nopdzakelijk om er de woonsfeer
en de leefstijl te kunnen proeven."

Adviezen
„Ook leveren we ideeën of adviezen voor een eventuele aanpassing
van de ruimten aan het gewenste
meubilair. De uitvoering daarvan
laten we evenwel gaarne over aan
de aannemer, de elektricien of de
loodgieter. Want we blijven natuurltjk wel woninginrichters."

Zit je met
repro fout?
Bij Stoutenbeek is naast antiek
ook een ruime collectie repromeubelen voorradig. De meeste
mensen weten niet dat goede reprodukties van meubelen nagenoeg evenveel kosten als antiek!
Dat komt vooral doordat het vervaardigen van repro's ambachtelijk, zeg maar met de hand. geschiedt. In tegenstelling tot industrieel gemaakt meubilair. Bovendien zijn goede repro's geen snel
in elkaar geflanste kopietjes, maar
doorwrocht samengestelde, vrijwel exacte kopieën van uiterst
waardevolle en zeldzame stukken
antiek.
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KENNEMERLAND - Kenmerkend
voor de Kennemer duinrand is de
nog vrijwel aaneengesloten rij buitenplaatsen van Waterland in Vclscn
tot het Huis te Vogelenzang. Concentratics van buitenplaatsen zjjn
verder onder meer nog te vinden
langs Amstel en Vecht. Veelal zijn
het beschermde monumenten. In
aantal maken zij slechts een klein
deel uit van de (ot nu toe ruim
40.000 beschermde monumenten in
ons land. Hun waarde wordt evenwel zeer hoog aangeslagen, zowel uit
een oogpunt van cultuur, als van
natuur.
De oorsprong van de eigenlijke bultenplaats in Nederland is zeer bescheiden. De opkomst ligt in het
begin van de zeventiende eeuw, toen
de Tachtigjarige Oorlog zich tot de
buitenrand van de jonge Republiek
ging beperken en het geld via de
Oost-Indische Compagnie kwam
binnenstromen. Welgestelde stedelingen begonnen hun geld ook in
land te beleggen. Daarop werden
pachtbocrderijen gebouwd, waarin
de eigenaar voor zichzelf een „hecrschapskamcr" reserveerde. Van tijd
tot tijd kon hij daar dan verblijven
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om een oogje in het zeil te houden en
te genieten van de lusten van het
landleven.

BUITENPLAATSEN:

Al spoedig echter voldeed deze ene
kamer niét meer zo goed. Op tal
van buitenplaatsen verrees een zomerresidentie. Dit is onder andere
ook gebeurd met Ipenrode aan de
Herenweg in Heemstede, waar die
eerste opzet van zomerverblijf nog
duidelijk terug te vinden is. Allengs
werden deze zomerhuizen steeds
fraaier en groter, om ten slotte de
boerderij te overvleugelen en zelfs
te verdringen.

Daarmee samenhangend veranderde ook het karakter van het omliggende terrein. Boomgaard en moestuin gingen een meer ondergeschikte rol spelen en de nadruk kwam
duidelijk te liggen op de pleziertuin,
al bleef de Nederlander te praktisch
van aard om boomgaard en moestuin geheel op te ruimen: de vruchten van eigen land waren immers
niet te versmaden! Zelfs nu nog zijn
op de meeste buitenplaatsen restanten van moestuinen terug te vinden.
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Naast deze nieuw gestichte buitens
ontstond een tweede categorie: het
edelmansbuiten, dat echter wel permanent bewoond werd. Veel van
deze edelmanswoningen werden tijdens het Twaalfjarig Bestand door
uitgeweken katholieke adel van de
hand gedaan; de nieuwe eigenaar
ontleende er vaak een heerlijkheidstitel aan.

Parkaanleg

kaanleg in ons land uitzonderlijk;
één der merkwaardigste was het
buiten Elswout in Overvecn uit
ongeveer 1640. Pas omstreeks 1680
begon de eerste grote bloeitijd van
de parkaanleg, in navolging van
Franse en Italiaanse voorbeelden.
Kenmerkend is de symmetrie, om
doorlopende assen. Lanen, paden,
waterpartijen en bosjes worden volgens meetkundige figuren in een
strak schema geordend.

Vóór 1650 was weloverwogen par-

Grasvelden

worden

afgewisseld

door „parterres", waarin met behulp van haagjes, steentjes en dergelijke een decoratief patroon, een
broderie,
werd
geschapen.
Boompjes en hagen, kunstmatig in
bepaalde vormen geknipt ofgcschoren, voltooien met tuinbcclden en
-vazen het beeld van zo'n formele
tuin. Eenzelfde decoratiestijl vertoont ook het interieur van het huis,
dat in deze periode een grote eenheid vormt met het park.
Van die formele tuinen is vrijwel
niets meer over. al zijn hier en daar

bij de Kenriemer buitenplaatsen wel
nog sporen te vinden. De oorzaak
van het verdwijnen ligt in de opkomst in de tweede helft van de
achttiende eeuw van de Engelse
landschapsstijl. Al het kunstmatige
is opeens taboe en daarvoor in de
plaats wenst men zich een park. dat
een ideaal, natuurlijk landschap
vertoont. De lijnen worden
vloeiend en slingerend, de compositie a-symmetrisch, de bomen mogen
hun natuurlijke groei volgen. ,,Natuurlijk" is echter maar schijn: de
kronkelende vijvers, de glooiende
grasvelden, de bosjes en boomgroepen zijn heel zorgvuldig gecomponeerd om een bijzonder effect te
verkrijgen en vooral de beroemde
doorkijkjes vanuit en naar het huis.

Landschappelijke stijl
Tijdens de gehele negentiende eeuw
is deze landschappelijke stijl, geïntroduceerd door J.G. Michaël. toegepast. De tuinarchitecten J.D. Zochersr. en jr., K.G. en L.P. Zocher
hadden hierin een groot aandeel.
Daarnaast werkten landschapsarchitecten als H. en S.A. van Lunteren en in het noorden L. P. Rood-

1. Huize Leyduin in
Vogelenzang.
2. Blik op het huis Elswout; de
lindenlanen delen het terrein in
drieën. Het middendeel, de parterre, is hertenbaan geworden.
3. Ipenrode aan de Herenweg in
Heemstede, met een grillig gevormde waterpartij aan de voorzijde.
4. Huis te Manpad in Heemstede.
5. Het Huis te Vogelenzang.
6. Belvédère in Overveen aan de
Bloemendaalscweg.
7. Landhuis op Koningshof in
Overveen aan de Duinlustweg.
8. Salon in Huis te Manpad
9. Waterland in Velsen,
vroeger uitDUKxena over
het Wijkermeer
tot Amsterdam.
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baard: enkele grote parken, zoals
dal van het kasteel Twickel. zijn toi
stand gekomen onder leiding van de
beroemde Duitse landschapsarchitect C.U.A. I'etzold.
De bomenlaan en de zomers in
rijtjes buiten gezette oranjeboompjes bleven in zwang, hoewel
ze indruisten legen de principes van
de landelijke stijl. Al spoedig vocgden zich daarbij, uit verlangen naar
meer kleur, de bloemperken.
Omstreeks 1880 herleefde de belangstelling voor de formele stijlen
van vroeger. De sindsdien tot stand
gekomen parken tonen meestal een
mengsel van formele en landschappelijke elementen.
De bekendste ontwerpers uit het
begin van de twintigste eeuw zijn
Leonard Springer (onder meer ontwerper van het villapark Duin en
Daal in Bloemendaal) en de nu nog
bijzonder actieve familie Copijn.
Gegevens voor een
groot deel ontleend
aan een vouwblad van
Monumentenzorg
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AMSTERDAM-c
TE HUUR ca 400m' moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200m;'
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deze week: N
velours-gordijnen
gereinigd voor

rruKpla.irs&Mxnteurs in tx'drijls- en woonruimten

G.F. Oester r eicher
& Partners 020-757868

10-Delige
terrasset „Anja"
bestaande uit
vier hoge stoelen
met banden.
4 cm dikke
kussens met
biezen een
parasol ® 180 cm
en een parasoltafel 0 90 cm.

(ook andere gordijnen"
V
voor lage prijzen)

herman hoi]crmansweg G nmsterdam-z telex 18143
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DOE MÉÉR ZELF

Likt' A t ' r k O a n J'm

halfneqt-n lot
en van hjlfiwee tot
geopend
Nu bovenrjic i ook
vrijdagavond vjn
19 00 ?1 00 uur
\-an
1000 1200uur
U bt'nl welkom

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en t a x a t e u r s onroerende goederen
Adnaan PduwU.m 27 29 te Heemstede Tel 023288550'

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN

stomerij

..

anette

Zandvoori. Grote Krocht 21
Heemstede. Zandvoortselaan 69
[ Haarlem. Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal. Bloemendaalseweg 23

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorrijzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van J2.30-13.30 uur
gesloten.

Uw hond niet gehoorzaam?
Volg dan nu o.l.v. een ervaren instructeur
een verantwoorde en intensief begeleide

DE BOER

GEHOORZAAMHEIDSCURSUS

Kleine Houtstraat 19-21-22-23
tel. 023-323472. Haarlem.

Referenties aanwezig.
Tel. 023-25 45 47

DE LAAGSTE PRIJZEN EN HET BEST GESORTEERD IN

De handige sleutelaar haait bij ons
alle technische onderdelen van
bougie tot krukas, bespaart arbeidsloon en krijgt hoge korting
op de koop toe

OLIEFILTERS
ACCU'S
FRICTIES
BOUGIES
UITLATEN
TREKHAKEN
LUCHTFILTERS
SCHOKBREKERS
V-SNAREN

CONTACTPUNTEN
WATERPOMPEN
THERMOSTATEN
REMBLOKKEN
REMSCHOENEN

spoiler

'flr^m ':•'•-:mfm''
*

*
*
*
*
*
*
*

125.-- ACHTERSPOILER J
FRONTSPOILER*

Lovato
Tartanm

als pakket
vanaf

1265,-

855,-

1355,-

94S,-

1320,1545,1575,-

910,-

1S4S,-

1195,-

Renzo-Landi
Landi den Hartog
BK

Vialled
Do prijzen r.ijn incl btw
L P G CILINDERKOPPEN
o a Ford Tdunus 1600
Peugeot 404'S04

219,- (zonder montage)
239,- (zonder montage)

WANNEER U ZELF
DE INSTALLATIE INBOUWT,
WORDT DEZE DOOR ONS
GRATIS AFGESTELD.

AlfaSüd
BMW316.318.320.4cyl.
Ciuoen2CV4/6
Datsun120Y
Fiat 127
Fiat128
FordFiestal!
Ford Escort 1 1/1 3 v a.'75
FordTaunusl 3/1 6
Honda Civic 1200 u a '77
Opel Asc./Manta A1 6/1 9
OpelAsc /MantaBI 2/1 6/1 9
OpelKadettC1.0/1 2 N
OpelKadett 1 0/1 2 S v a 8-'76
Peugeot504va '72 tot'75
Renault 4/6
R 5 L. TL v a. 75
Renault 12
SimcallOO
VW Golf 1500-1600

*

Tegen zeer aantrekkelijke
MEENEEMPRIJZEN
de hele maand Api

ii ting

Kopp.-

Schokbrekers
gemonteerd '
achter
gemont. voor

R BS

plaat

gemont.
trekhaak

«K

210.247.85.124.65,89.86.99,.
124.132.125,139.89.129.147,
39.99,177.89,
169,-

425.283.335.244.276.284.230.271.273.300.234,234.230.235.386.276,325.345.305.259.

28S.315,265.295.265.270.298.270.295.285.265,277.270,277.289.257.277.265.270.273.-

293.342.145.173.99.132.120,144,172.205.180,197.134,180.204.65,139,
275,135.239,-

M5.445,258.460.468.478.468,445,185,444,180.180,184,187.465.182,186.475,182.445.-

182.305.258.215.468.478.182,182.185.444.180,180,184.187.240,229.186,215.182.310.-

PRESTOUTE

2 jaar garantie

*m*

*
*

t

^^^

^eeneemprijs

* " ^ AUTOMOBIELBEDRIJF ?
Bcnnebroekerweg 261 1435 C J Rijsenhout
telefoon: O25O3-3O3O4
J
• LPG INSTALLATIES O REM- EN FRICTIE-SERVICE • TRZKHAAKMONTflGE
• SUNHOOF OPEN DAKEN e RUtLMOTOREN • ACCU'S • SCHOKBREKERS

h h!-o
105,-

SHEBRO
2x30 watt

Booster/Equilizer

BS30

60,--

•fl UITGANGSVERMOGEN: max. 20w
* ****************
J

*±£ DeAutoballans
ideale hulpluchtvering
^L»

voor de perfecte balans van uw auto.
^
^ Speciaal voor trekkende personenTÉ wagens en zwaar beladen en of auto's
•ft met LP.G. tank
Vanaf

* *************

J Hella en Narva *
t mistlampen

Vanaf

f95,f 155,

meegenomen.
' gemonteerd.

*********

AUTOPLAS *
ACHTERRUIT*
JALOUZIE f
Montage
*onder
boren

speler, AM-FM, 2x6 watt

i i i • i *9

f 150,- ]

*
-K
*

*
*
*
**

* 105,-

ACCU

gemonteerd

525, -

SHEBRO CM114N Stereo autoradio/cassette-

voor bijna elk type auto
BMW 2002,316
FordTaunus
Ford Capri
Renault

f 75,-

gemonteerd v a

5 -—

Kamei
stuurhoezen
f 12,50

***************************
SUNROOF
* Achter- en zijruit
* LP.G.
open daken
{ zonneschermen f éifco * niveau-meter

Wi| hebben voor nagenoeg elk type auto
een eonnedak in drie uitvoeringen.
De daken zi|n gegarandeerd lekvrij
Geheel aangepast aan de daklijn van
uw auto
Wat betekent volledige geruisarme
ventilatie

* 199,--

Stereo radio/cassettespeler,
AM/FM, versneld vooruit
spoelen, 2x5 watt

Cornpl.
Compl.
uitlaat
uitlaat
meegen. gemont

Slaat uw merk hier niet bij, bel ons dan voor inlichtingen.

*

PRIDOWMA53

***************
SHEBRO PPS12 Stereo autoradio/cassettespeler, AM-FM, auto-reverse.
*
2x7 watt, ruisonderdrukking,
*
versneld spoelen

PAKKINGEN

ingebouwd
vanaf

UITLATEN

kinderzitjes TNO en TÜV gekeurd

**

f 150,Incl. 2 lampen compleet
afgehaald vanaf f

49,50

schijnwerpers
ruitenwissers
gereedschappen
poetsmiddelen

drie tonige hoorn
veiligheidsriemen
alarminstallaties
sportsturen
sierdoppen
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Middeleeuwse kastelen
van Noord-Holland
Is een opsomming van middeleeuwse kloosters en abdijen meervoudig in boekvorm
verschenen, een totaal overzicht van kastelen ontbrak
eigenlijk.
Na met name Utrecht heeft
Noord-Holland thans een-eigen kastelenboek.
Dit is te danken aan mr. J.W.
Groesbeek, oud-rijksarchivaris van de provincie NoordHolland, die eerder monografieeën publiceerde over
o.a. Amstelveen, Heemskerk
en Heemstede. Bovendien
zal binnenkort van zijn hand
een boek over de geschiedenis van Bennebroek het licht
zien.
Het is genoegzaam bekend, dat kastelen en hun bewoners een belangrijke
rol gespeeld hebben in een tijdperk dat
wordt aangeduid met feodaliteit (beheerst door de adel). Van de talrijke
kastelen uit de Graventijd hebben er
vrijwel geen in oorspronkelijke toestand de tand des tijds doorstaan.
Vooral in de 19e eeuw is veel veronachtzaamd en zelfs geruïneerd. Dit
trieste lot onderging het Slot van
Heemstede rond 1910, waarbij schout
Jan Dolleman zich mogelijk heeft laten
leiden door rancuneuze gevoelens ten
opzichte van de voormalige Vrouwe
van Heemstede. Ruim dertig jaar later
kon de lithograaf Lutgers niet anders
dan tot zijn spijt konstateren dat het
Slot „tot smart van Teekenaars en
Oudheidkenners op eene echt Vandaalsche wijze gesloopt werd".
Maar ook de schamele restanten hebben nog talloze kunstenaars geïnspireerd, met inbegrip van Anton Pieck
gedurende zijn Heemsteedse periode.
In 1813 wachtte de hofstede Aelbrechtsberg of Bloemendaal een zelfde
lot, toen de Heemsteedse timmerman
Gerrit Munk jr. zich als enige koper
(en sloper) voordeed en binnen de
kortste keren de afbraak een feit was.
Dank zij persoonlijk ingrijpen van koning Willem I kon in 1825 de sloop van
het Muiderslot voorkomen worden.
In het midden van de vorige eeuw
ontstond geleidelijk een hernieuwde
interesse voor het nationale verleden.
Mr. G.P.E. Robidé van der Aa publiceerde een lijvig boekwerk: Oud-Nederland in burgen en kastelen (1841) en
de populaire schrijver van historische
romans mr. Jacob van Lennep schreef

in samenwerking met de Kennemer
minstreel W.J. Hofdijk een zesdelige
uitgave: Merkwaardige kastelen in Nederland (1854-1861). Een keerpunt ten
goede in de monumentenzorg was mede het gevolg van een artikel van Victor
de Stuers ;;Holland op zijn smalst" (De
Gids, november 11873).
Vooral de laatstejaren zijn, gestimuleerd door de Nederlandse Kastelenstichting, verschillende voortreffelijke
boeken over kastelen en burchten verschenen, onlangs onder meer een bijzonder fraaie „Atlas van de Nederlandse Kastelen". (Uitg. Sijthoff,
1980).
KASTEEL, BURCHT, SLOT
Ten tijde van het leenstelstel gaven
Duitse en Franse vorsten grote stukken
land in leen. In 922 werd Holland door
de Duitse keizer in leen gegeven aan ee
zekere Dirk, die zich voortaan Graaf
van Holland noemde. Na hem regeerden nog 15 graven uit dit Huis, onder
wie de in 1296 door edelen omgebrachte Floris V, die het jachtslot te Vogelenzang stichtte en in 1284 een ontgonnen stuk grond, Berkenrode geheten,
in eigendom overdroeg aan Jan van
Haerlem. Mindere edellieden werden
stukken land in achterleen verstrekt.
Deze bouwden een burcht of edelmanswoning. Zo is het Huis van het geslacht
Heemstede circa 1300, mogelijk iets
eerder, gebouwd. Het Huis te Berkenrode is pas omstreeks 1450 opgetrokken. Het is niet eenvoudig te bepalen
welk middeleeuws huis wel en welk niet
met het begrip „kasteel" kan worden
aangeduid. Termen als kasteel, burcht,
slot, huis e.dl werden en worden nog
door elkaar gebruikt. Bij een burcht
denkt men in eerste instantie aan de
weerbaarheid, bij een slot veelal aan de
bewoning. Een kasteel kan men definiëren als een versterkt huis van een
edelman.
De heer Groesbeek hanteert in zijn
boek een ruime interpretatie, zich niet
beperkende tot „versterkte huizen",
maar evenzeer „edelmanswoningen"
beschrijvende. Vandaar dat ook het
Huis te Vogelenzang, dat het best als
een grafelijk lusthuis kan worden omschreven, is opgenomen.
In oude kronieken worden alleen al in
het Graafschap Holland (Noord en
Zuid) vele tientallen versterkte huizen
van edelen genoemd. De schrijver
schat het aantal van Noord-Holland op
circa 70. Van een behoorlijk aantal is
tot op heden niet bekend hoe deze
kastelen er uit gezien hebben. Van
sommige edelen is voorts hun behuizing (nog) onbekend. Aangenomen
wordt dat het geslacht Tetterode
(Overveen) over een kasteel of tenminste een kasteelachtige woning beschik-

te, maar noch dr. P. Hoekstra die op de
historie van Bloemendaal promoveerde, noch mr. Groesbeek heeft voor dit
vermoeden een deugdelijk bewijs gevonden.
Hoe zeer van toepassing lijkt een -Latijnse- tekst van Henricus Bruno die in
1649 als inscriptie - thans verdwenen werd aangebracht in de Grote Poort
van het Huis te Heemstede, waarvan
de vertaling luidt: „Gij allen die hier
voorbij gaat (...) bedenk de menselijke
broosheid, onbestendigheid en veranderlijkhei en dat al het wereldse sterft,
vergaat, wegkwijnt, weggevoerd wordt
en niets bestendig of duurzaam is".
Van de meeste middeleeuwse kastelen
is niets, van enkele zijn slechts povere
restanten overgebleven, bijv. van het
Huis Ter Kleef in Haarlem. Heemstede
mag zich gelukkig prijzen dat de weinige stenen getuigen, die aan het historisch belangwekkende Slot herinneren overigens niet-middeleeuws - gerestaureerd zijn, zoals het rechterbouwhuis,
de grote voorpoort en de duivenpoort.
Niet in de laatste plaats ook de Brug
van de Vrede, die lange tijd gold als
een pronkstuk van bouwkunst uit de
Gouden Eeuw en kunsthistorici van
overal naar Heemstede heeft geleid. In
deze omgeving geldt de ruïne van
Brederode als een nationaal monument. Zeer goed bewaard gebleven en
gerestaureerd is het Muiderslot, thans
een rijksmuseum, dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt.
ZUID-KENNEMERLAND
Behalve overgeleverde schriftelijke
stukken, oude literatuur, kaarten en
afbeeldingen zijn dank zij het archeologische onderzoek nieuwe gegevens aan
onze kennis toegevoegd.
Mr. Groesbeek behandelt in totaal 63
kastelen in Noord-Holland, waarvan
niet minder dan 45 in Kennemerland:
zes onder Haarlem, drie in Heemstede
en nog eens zes op grondgebied van het
tegenwoordige Bloemendaal.
Ten aanzien van „Die woninge van
Bennebroek" ontwikkelde de auteur
een wejiswaar aannemelijke theorie,
maar blijven vooralsnog enkele vragen
niet afdoende beantwoord.
Van het Huis Aelbrechtsberg, in de 12e
eeuw gesticht door Floris II, blijft
onvermeld dat enige jaren geleden bij
opgravingen funderingen zijn blootgelegd, terwijl het de auteur verder is
ontgaan dat van het oude Huis te
Vogelenzang (nabij het huidige) steenmoppen in de bodem zijn aangetroffen
die waarschijnlijk van fundamenten
afkomstig zijn. Weliswaar hebben geen
opgravingen plaatsgevonden door de

Wegens grote belangstelling op de zondag
adviseren wij u om ook
eens op vrijdag of
zaterdagavond
GEZELLIG en GOED
te komen eten.
Dan is er vast wel een
tafel voor u!

Het slot van Heemstede, voorzijde
van de Pons Pacis (Vredesburg, gerestaureerd) en linkervleugel. Een
schilderij uit omstreeks 1646 tgemeente-archief Heemstede)
Rijksdienst van het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, zoals wel o.a. op de
terreinen van het Slot in Heemstede
(1947) en op Berkenrode (1956).
Teijlingerbosch, gelegen nabij het Huis
te Vogelenzang, is eerst in de tweede
helft van de 16e eeuw tot stand gekomen en hoort om die reden niet thuis in
een overzicht van middeleeuwse kastelen, ook al omdat het geen grafelijk
huis was, doch gebouwd door een
partikulier.

bezocht Heemstede in 1642 (niet in
1644); bovendien was van huisvesting
geen sprake, slechts van een vluchtige
begroeting op hel buitenplein;
- Dr. P. Glazcma toonde onomstotelijk
aan dat de Pons Pacis in 1644/45 werd
uitgevoerd, en dus niet is gebouwd na
de Vrede van Munster;
- Gerard Pauw die Heemstede erfde
was de vierde (niet derde) zoon van A.
Pauw.
Een ommissie is dat de schrijver als
mogelijk stamvader van het^ geslacht
van Heemstede ene Jan (vader van
Reinier?) onvermeld laat. Willem Dolleman trof diens wapenschil in 1793 aan
in het Heerlijkheidsarchief. Uit een
kroniek is voorts bekend dat Jan
Diskutabel lijkt mij voorts de afzonder- Heemstede in 1298 als deelnemer meelijke beschrijving van Keggenrode on- deed aan een tournooispel in Lille
der Heemstede. In een archiefstuk als (Rijssel).
„Hughelijns woninge" (1336) aangeduid, zonder overtuigend bewijs dat POPULAIRE OPZET
van een kasteelachtig huis sprake was,
de geschetste familierelatie ten spijt. De schrijver heeft zich niet beperkt tot
bouwkundige ontwikkelingen, maar bij
de behandeling van de stof bewust
HET HUIS TE HEEMSTEDE
sterk de nadruk gelegd op de bewoKritische lezing van het hoofdstuk dat nings-geschiedenis: de Heren Van Amde heer Groesbeek aan het Huis of Slot stel, Assendelft, Brederode, Egmond,
te Heemstede wijdt, leert dat de auteur Haarlem, Heemskerk, Heemstede,
de overvloedig bestaande literatuur on- Velsen en anderen, die met de geestevoldoende op betrouwbaarheid heeft lijkheid (Egmond!) het middeleeuws
getoetst, met als gevolg menig foutje gezicht van Kennemerland in hoge
mate bepaalden. De geschiedenissen
dat vermeden had kunnen worden.
blijven overigens niet beperkt tot de
Ter illustratie enige voorbeelden:
- Comelia van Driebergen was weduwe Middeleeuwen, maar voor zover van
van Gerrit (niet Cornelis) van Lock- toepassing worden ook de voornaamste
lotgevallen in meer recente tijd behorst;
- Adriaan Pauw was niet drie maal, schreven.
maar twee maal raadpensionaris der Voor een aantal geschiedkundige proStaten van Holland en West-Friesland; blemen die zich voordeden, heeft mr.
- Hij kocht de heerlijkheid Heemstede Groesbeek vaak vindingrijk en scherpzinnig mogelijke oplossingen aangedraeind 1620 (niet in 1617);
De Engelse koningin Maria Henriëtte gen, rnaar zoals hij in zijn inleiding

't Huis Aelbrechtsberg 1740, kopergravure (Haarlems archief).

Het gerucht
Op een goede dag in mei 1489 kwam
een vissersbootje binnen, waarvan
de bemanning vertelde dat zij vreemde oorlogsschepen op zee hadden
waargenomen. De bevolking werd in
de haast bijeen geroepen op het

Door: B. Voets

MODEBEWUST
Nieuwste modelijn zomer'81
Nieuwste knip en föhn techniek
Nieuwste permanent systeem
PRIJSBEWUST
watergplven inclusief versteviging, lak 22,50
föhnen inc. verst, en lak
22,50
permanenten compleet v.a.
67,50

HEEZIUS HAIRSTYLING

geopend van dinsdag t/m zaterdag
ruime parkeergelegenheid
wij werken zonder afspraak

Tolweg 20 - Zandvoort - tel. 02507 -12231
IUA

•7.

j

Oe beste hoaradvteeurs werfcen er
mee, omdat het weifcelljK helpt

Tel.:02503-10139

Wim HiSdering met
spannende thriller
ZAND VOORT - De Zandvoorbe toneelvereniging Wim Hildering geeft op
vrijdag 24 en zaterdag 25 "april een
voorstelling van de spannende thriller
„Klokslag 9" van Jack Popplewell.
De opvoeringen zijn in gebouw De
Krocht in Zandvoort en beginnen om
20.30 uur. Kaartverkoop is aan do /na!

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum HW LW HW LW
16 apr. 2.45 10.26 15.05 23.13
17 apr. 3.26 11.15 15.46 23.48
18 apr. 4.02 12.03 16.22
19 apr. 4.37 0.18 16.52 12.44
20 apr. 5.10 0.49 17.24 13.12
21 apr. 5.36 1.23 17.55 13.34
22 apr. 6.03 1.55 18.20 14.11
23 apr. 6.37 2.25 18.53 14.49
Maanstanden: VM eerste Paasdag 9.59
uur.

de branding

ZANDVOORT - Aan het einde van de vijftiende eeuw, zo omstreeks 1489,
woedden de Hoekse en Kabeljauwse twisten in alle hevigheid.
In deze strijd om de macht tussen adel en burgers leert de geschiedenis dat het
onbeschermde Zandvoort, in die dagen een dorp van honderd huizen met een
inwonertal van ongeveer vierhonderd en vijftig, ook de nodige klappen kreeg.
Het is te saai om elke plundering te venellen, en daarom uit die tijd slechts twee
verhalen die een kijk geven op de levensgesteldheid van de Zandvoorter.

1981
«BARNUM»

Mr. J.W. Groesbeek. Middeleeuwse
kastelen van Noord-Holland; hun bewoners en bewogen geschiedenis. Rijswijk, uitg. Elmar, 1981. 335 blz. Prijs:
j 59,50.

m Hoofddorp
naast de skipiste.

UIT ZANDVOORTS HISTORIE

"De s/,

(Advertentie)

opmerkt: erg veel vragen zijn uiteraard
onbeantwoord gebleven. Niettemin
worden goede aanzetten gegeven voor
verdere studie en onderzoekingen en
zonder twijfel zal in de toekomst op
nog menig vraagstuk een bevredigend
antwoord worden gevonden.
Het boek „Middeleeuwse kastelen van
Noord-Holland" is strikt genomen
geen wetenschappelijke verhandeling.
Noten en bronvermeldingen in de
tektst ontbreken, hetgeen wel de leesbaarheid ten goede komt. De meer dan
130 illustraties van oude gravures en
prenten en van kaarten en luchtfoto's
verlevendigen het geheel ten zeerste.
Te betreuren is, dat de korrektie van de
drukproeven te wensen overliet. Een
gedeeltelijk onjuiste opgave van de
paginering in de inhoudsopgave is storend, evenzo een verbastering van P,
Lutgers tot P. Lauters. (blz. 80) e.d.
Een bibliografie en namen-register
kompleteren dit boekwerk, dat ondanks enkele feilen (die in een volgende druk verbeterd kunnen worden) van
harte aanbevolen wordt voor een ieder
die belang stelt in het wel en wee van
onze voorouders in eigen omgeving.
Bij alle romantiek die middeleeuwse
kastelen onwillekeurig nu eenmaal oproepen - ridders in harnas en te paard -,
dient men echter niet uit het oog te
verliezen dat de lijfeigenen (of slaven)
in de Middeleeuwen in uiterst beroerde
omstandigheden leefden, in een tijd dat
oorlog en twisten meer regel waren en
vrede een uitzondering.
Hans Krol

strand en men besloot zich niet te
laten overrompelen. Zij kwamen
overeen dat zij op het strand zouden
blijven. Ze bewapenden zich met
stokken en staven ijzer, en de afspraak was dat zij de schepen, zo
deze al wilden landen, stuk zouden
rammelen. Men zorgde voor voedsel, drinken en een groot vuur om
zich vooral 's nachts warm te houden.

Kleine vloot
Het duurde niet lang of men kreeg
een kleine vloot van vier kapers in
het oog. Het vuur werd gelijk gedoofd. Het was al donker toen de
schepen dichterbij kwamen. De kapers waren blijkbaar van plan de
bevolking te overrompelen, en vermoedde niet dat deze zich in de
duinen had verstopt.
Toen de schepen in het donker
landden, kwamen de Zandvoorters
in beweging. Van alle kanten slopen
zij het strand op met al het vreemde
wapentuig in hun handen vastbesloten hun dorp en bezittingen zo duur
mogelijk te verkopen.
De schepen gooiden het anker uit,
maar zo gauw er een kaper van
boord kwam, werd hij aangevallen
door de Zandvoorters die aan de
vloedlijn de kapers opwachtten.

Avond kernenergie
ZANDVOORT - Een thema-avond
over kernenergie heeft het vrouwencfé
in Zandvoort op het programma voor
22 april. Deze avond wordt ingeleid

Er zat voor de kapers niets anders op
dat te zorgen zo snel mogelijk weer
aan boord te komen. Bepaald een
onaangename verrassing.

De slag
Al spoedig hadden de Zandvoorters
in de gaten dat er geen kapers meer
van boord durfden. De bevolking
zag dat de kapers bang werden en
dat was voor hun het sein om met
zijn allen het water in te gaan.
Mannen, vrouwen en kinderen trokken zo naar de schepen en beukten
er met hun provisorische wapens
lustig op los.
In dit verhaal, over de kapers uit
Sluis (want daar kwamen ze vandaan) wordt deze aktie van de Zandvoorters ,,De slag in de branding"
genoemd. Het was een herrie en een
geweld zodat de kapitein van deze
kleine vloot besloot zo snel mogelijk
de ankers weer te lichten. Het kostte
wel enige moeite de steven naar zee
te wenden maar de volkswoede van
de Zandvoorters zorgde er wel voor
dat ze snel venrokken.

Wijk aan Zee
betaalt gelag
De hele gebeurtenis was een forse
streep door de rekening van de 'heren
kapers. Men wist dat Zandvoort zich
revolutionair had opgesteld, en men
had het dorp willen straffen door het
leeg te roven. Een deel van de buit
zou bestemd geweest zijn voor de
vorst, doch het overgrote deel :ou
verdwenen zijn in de zakken i un de
kapers. Wanneer ze namelijk roofden in plaatsen die als revolutionair
bekend stonden volgde er geen gerechtelijke straf op hun daden, vandaar Zandvoort als doelwit. Toen zij

door Annemarie Goedmakers, met
vervolgens de mogelijkheid om over
het onderwerp te discussiëren. Bezoekers zijn welkom in het wijkcentrum 't
Stekkie aan de Fahrenheitstraat 7 in
Zandvoort. De lezing begint om 20.30
uur en de toegang is gratis.

echter smadelijk uit Zandvoort waren verjaagd, dreven ze af naar het
Noorden. Ook Wijk aan Zee, zo
hadden ze uit verschillende verhalen
gehoord gedroeg zich revolutionair,
en daarom werd dit hun volgend
doel.
De vissersbevolking uit deze plaats
was wat nonchalanter. Zij hadden
op zee niet goed uitgekeken en derhalve was deze vissersbevolking niet
gealarmeerd. Misschien, wie zal het
zeggen, hebben ze gedacht, Zandvoort zal wel genoeg zijn.
Het pakte echter heel anders uit.
Plotseling verschenen de kapers uit
Sluis op het strand, drongen de

huizen van de bewoners binnen en
eisten flinke sommen gelds. Omdat
de mensen machteloos waren werd
er betaald en de kapers vertrokken
toch nog tevreden.
Het ligt niet in de bedoeling om de
overval op Wijk aan Zee te beschnjven of de verdere lotgevallen van de
kapersvloot.
Uit dit stukje historie uit de annalen
van de burgeroorlog aan het einde
van de vijftiende eeuw, blijkt hoe
verhitte en verontwaardigde Zandvoorters (slechts een handjevol) toch
nog in staat waren overweldigers, in
dit geval de kapers, angst aan te
jagen en te verdrijven.

(Advertentie)

NIEUWSTE ONDERZOEK:

VERGELnii

LEVENSMIDDELEN
prijspeil medio lebtuan 1)

\v % \ v
^\^\\\^\
bedrnf of
organisatie:

\%/V\ \\,%
\. t •*> •> \. 'i' ^>

Dirk vanden Broed/
B» van der Heijden
Jac. Hermans Prijsslag

MHO
Edah
Maxrs-Tretcentei
Alben Herjn
Hoogvliet
Oe Boei
Konrrm
Fredv.d.Weiff
Vendet
Simon

VSO
Prodmaikt !Zu>i Hoiimdi
Profimarkt icicxmvoudti
Centra
Vivol

4 6
Vege
Spai
Co-op
A & 0 2000
Kroon/K markt

100
102
102
103
105
107

tos
toa

109
110
111
111
113
117
117
117
120
120
121
122
122
126
128

100
..2)

102
100
102
101
101
103
101
10-1

103
110
107
102
108
109
112
112
109
111
113
111
114

1) 100 bij goedkoopste der ondeizochlc bedri|ven
2)
te weinig gevraagde merken m het assortunrnt
Voor verdere gegevens:
Zie Consumentengids apdl '81

Dirk van den Broek en Bas van der Heijden delen mede.
Digroien Dirkson hebben heuelfde lage prijspeil!
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
Zand voort festival 1981
30 april-5 mei

Uw adres voor:

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

2 roei

Zandvoort

GROTE VLEESAKTIE
2 mei

Feestavond
m.m.v
Bonny St. Clair
Nico Haak
Senitza
L EN S BAND

3 mei
Muziekfestival
60 korpsen

Grote Krocht 17
2042 LT Zand voort

Disco en
Lichtshow
voor de
jeugd

Jazz-avond
Jaap Dekker
Revival jazz
Bervl
Bryden

Braderie
Gr. Krocht
Haltestraat
Kerkplein

ALBERT HEYM

30 april

• ledere week extra lage aanbieding
• ledere week gratis stuk vlees te
verdienen.
Kom kijken.

S mei
Del/Vurf

5 mei

operettever
Kinderkoor

Zandvoort
avond m.m,v
Egerlanderkapel

In
feesttent
hoek HogewegBrederodestraat

Grote Krocht 9.

voorverk.

Bij gezellige paasdagen
horen

VVV
Reisb. Kerkman
Drugstore
Moerenburg

bloemen

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRUF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

'erica'
GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

Paas fruitmand bestellen AART VEER bellen
GROTE KROCHT23, TELEFOON 14404, ZANDVOORT
Wij rijn geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 toi
18.00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten.

Groots!
Zonnig geprijsde
zonnebrillen

/tc& étometmode

*n

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Azeaneïie

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19. Zandvoort.
Telefoon 02507-17879-.

•oss*.
*

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT 26 - ZANDVOORT

Rijwielhandel BOS

l ;:

doorgestikVBOklSQ
""
' " jp è

"

.
Het Kastenhuis

j**S§Jf e zijn er weerll Ifg^

publi

2 vóór'.;'; '.•

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25""''"
telefoon 02507-17751 '

's morgens gebracht • 's middags al schoon.

voor o.a.

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

Matrassen
;': ' - ; 12 cm diicjfdjjbbeï' ?f

ADVERTEER!

GROTE KROCHT21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

voor handwerken vindt u bij

Optiek Slinger

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)
uitgelezen publiek

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

3,95

Eiken
plavuizen tafel

3,40

129 lang, 68 breed

Lamsvlees
400 gram

Lamshart
400 gram

395r

VJSfilé 400 gram.. 3,95

Grote Kocht 27, telefoon 12954

wezenbeek

Het Kastenhuis

Grote Krocht 28.
Zandvoort

Grote Krocht 25 ..
telefoon 02507-17751

MEDIAKEUZE IN RANDSTAD
NOORD EEN DUIDELIJKE ZAAK

AALSMEERDER COURANT
UITHOORNSE COURANT
ONS WEEKBLAD
HET STREEKBLAD"DE RONDE VENEH
ZWANENBUHO HALFWEOSE EN
BADHOEVE SLOTENSE COURANT
HOOFDDORPS VENNEP6R NIEUWSBLAD
HEEMST6CDSE BLOEMENDAALS6 EN
BENNEBROEKSE COURANT
2ANDVOORTS NIEUWSBLAD

B.V. RANDSTAD PUBLICATIES
Dorpsstraat 8 - Aalsmeer
Postbus 264. 1430 AG Aalsmeer
TELEFOON 02977-28411

;172-50-97; 4 dessi'nS-;!
Uit voorraad leverbaar';

159fHet Kastenhuis
.

'GroteKrocht2S. •'
telefoon 02507-17751

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!

..•V^-A • • • • ; . ,"JI1"^ r|,r'''n"l^ïi-'->1.^ls0'"i '•• ; '' 1 ,, ,- * "
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GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.
Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 2518

BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT
Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56
ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN
T-AANGIFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

,T • •

"' ' '-

'

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

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredf ord
etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen
wandbespanningen.

'

-

'

'

'

,

•

'"

't Pannekoekenhuisje
Zeestraat 38,
telefoon 17617

ledere dag
geopend van
12.00 tot
19.00 uur
Maandags

gesloten
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PEDICURE/

MANICURE-SALON
mevr.
G. Hamminga
b.j
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Fritures d'Anvers
Kosterstraat 15
vraagt voor de zomermaanden

Drogisterij - Parfumerie

nette jongen of meisje

BOUWMAN

Aanmelden zaterdag na 13.00 uur.

Diverse

Oranjestraat 7
tel. 02507 - 1 23 27

Behandeling volgens
afspraak.

TIMMbR- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS

GAZON..
MAAIERS

WONINGRUIL

direct leverbaar.
Deze af geheelde

aangeboden in Zandvoort nabij duinen

ABNER

helft van dubbel woonhuis

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

(twee onder één kap) in z.g.st.
Bevat: doorzonkamer, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, c.v. gas, garage en tuin.
Huur f 1050,-per maand.

uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.

Gezocht iets kleiners
in wijde omgeving.

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

Brieven onder nr. Z 524 bur. v. d. blad.

' 30cm...69,75'
'
*

•*

IJZERHANDEL

VERSTEEGE
Pakveldstr. 19 - Zandvoort
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Ook winst voor heren

(Aiht'rlcniicl

We doen ook even mee, maar
als we het doen, doen we het
goed. Mitsubishi hifi-torens,
we hebben er maar twee van,
eindversterker 2 x 50 Watt.,
losse voor-versterkcr, uitgebreid cass.-deck, digitaal
tuner, quartz-lock, direct
drive draaitafel incl. kast.
Dit geheel kost normaal
7495,- nu bij ons 3395,-.
PEETERS
HALTESTRAAT56.

l ZANDVOORT - Zowel de dames als de Sporting te zien. ben met meer risico
| heren van Sporting OSS volleybal zorg- geplaatste serve leverde Sporting direkt
den jl. zaterdagavond voor goede resul- een 3-0 voorsprong op. De gasten
' laten. De dames, die nog één punt nodig hielden er echter de spanning volko. Hadden om aan degradatie te ontkomen, men in door prima partij te geven. De
': vochten zich naar een knappe zege op lengte van Waterlanders vormde een
' het hoog geklasseerde Waterlanders, probleem voor Sporting. Nadat de
3-2. Een vrijuit spelend heren-team won stand een andere wending had gekrena veel spanning met 3-1 van Oe Blin- gen (3-6), vocht Sp. OSS zich geweldig
kcrt.
terug. Waterlanders kon tot aan 1-1
gelijke tred houden, maar werd toen
.' Sporting OSS moest in de wedstrijd snel op achterstand gezet. Het blok van
tegen Waterlanders minimaal twee sets Sp.OSS werd goed gesloten gehouden,
pakken om aan het benodigde ene terwijl de serve Waterlanders in moeipuntje te komen. Zij deden het echter lijkheden bracht. In hoog tempo werd
nog beter, waardoor de dames behou- de set uitgespeeld (15-8), zodat het
den zijn voor de promotieklasse. De bevrijdende puntje onder grote vreugstart van de eerste set was niet direkt de van de Zandvoortse dames gepakt
hoopgevend. Wat nerveus spel leidde was.
tot een 0-2 achterstand. Nadat Sporting Een in de vijfde set vrijuit spelend
OSS de opslag had veroverd kreeg het Zandvoorts team, trok ook deze set
spel meer inhoud. De aanvallen van naar zich toe. Nadat Waterlanders een
Waterlanders werden beter geblokt, 2-7 voorsprong had genomen, liepen zij
terwijl de aanvalopbouw van de Zand- zelfs verder uit tot 3-11. Met een laatste
voortsen met goede smashes en ge- krachtsinspanning kwam Sporting toch
plaatste ballen werd afgerond. Bij de nog terug. Via 12-12 werd uiteindelijk,stand 8-3 in het voordeel van Sp. OSS na veel spanning, een 15-13 overwinvluchtte de coach van Waterlanders in ning behaald.
een time-out. Zij kwamen wel wat
terug, maar Sp. OSS herstelde zich snel
en de set werd via 11-6 onbedreigd in Heren
winst omgezet, 15-8.
De Zandvoortse heren speelden een
De tweede set was er een met vele goede, gemotiveerde partij volleybal.
leuke rally's met Sp. OSS als meest In het duel tegen De Bunkert staond
aanvallende. De gespreide aanvallen niets meer op het spel, maar beide
van Sporting vormden een groot pro- teams streden verwoed om de punten.
bleem voor Waterlanders. Bij de stand In de eerste twee sets een prima spe8-3 in Zandvoorts voordeel leek ook de lend Sporting, dat met goed opgezette
tweede set-zege binnen bereik. Het aanvallen De Bunkert het nodige werk
ging toen echter volkomen mis bij Sp. verschafte. Beide sets sloten de ZandOSS. In korte tijd veranderde de stand voorters winnend af met 15-12 en
"rri een 8-9 achterstand. Coach Akker- 15-13.
man pepte de dames met veel enthousiasme op maar het hielp in deze set In de derde set kwam De Bunkert nog
even terug. Van beide zijden goed spel
niet, 9-15.
In de derde set was Sporting OSS met lange rally's waarbij De Bunkert (Foto: Europress)
volkomen aangeslagen. Ondanks een ten slotte met 15-12 aan het langste
goede inzet lukte er niet veel meer. Het einde trok. De vierde en laatste set was
sterke Waterlanders smashte de ballen wederom voor Sporting ondanks het
keihard over het Zandvoortse blok, felle verzet van De Bunkert. Een met
terwijl elke onnauwkeurigheid werd geweldige inzet strijdend Zandvoorts
afgestraft. Via 2-8 werd het uiteindelijk team sleepte ten slotte deze set met
15-12 in de wacht en behaalde daarmee
4-15.
De vierde set paf ccn «ph»*»! nnHer een verdiende 3-1 zege.

Meedoen aan de
24-isur Le Mms

ZANDVOORT - Door een krappe en
moeizame overwinning op TYBB (2-1)
is Zandvoortmeeuwen, met nog drie
teams, aan de leiding gekomen in de
derde klasse KNVB. Voor de rust leek
Zandvoortmeeuwen op weg naar een
ruime overwinning, doch na de pauze
bracht men zich zelf in grote moeilijkhedcn door (e veel met de bal (e gaan
lopen, waardoor onnodig veel bal verlies
ontstond.

HEEMSTEDE - Een Heemstedenaar en een Haarlemmer, Herman
van Duffelen en Jeroen Löhr, beiden 23 jaar, die samen het DuloYoshimura Endurance Racing
Team vormen, zullen meedoen aan
de 24-uurs race van Le Mans die op
18 en 19 april wordt verreden.
Beide jonge racers, die hun sporen
verdiend hebben op de 500 kilometer
van Zandvoort, de 8-uur van de Nürn•Burgring, de 24-uur van Barcelona en
de 24-uur van Francorchamps, rijden
Le Mans met een Kawasaki Z1000 die
speciaal voor deze gelegenheid met
„snelle" onderdelen werd omgebouwd
tot een „semi-racer". Zij wisselen el-

Het Dulo-Yoshimura Endurance Racing Team
kaar tijdens de race af en mogen ieder
maximaal 3 uur en moeten minimaal
een half uur en minstens éénderde van
de 24 uur rijden. De trainingen waren
afgelopen dinsdag begonnen.

OSS hield 77e jaarvergadering
ZANDVOORT - De gymnastiekvereniging OSS in Zandvoort heeft
haar 77e jaarvergadering, onder
•voorzitterschap van de heer J.H.B.
Brink deze dagen gehouden in hotel Keur.
^f-.f f% * •*fv*-i«r«wwn
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voetbalclubs
Derde klasse KNVB
'felsen
DEM
Zandvoortmeeuwen
VSV
Halfweg
HBC
JCennemers
'•Beverwijk
VVSV'30
DIO
KIC
TYBB

18-21
18-21
18-21
18-21
18-20
18-20
18-19
18-19
18-16
18-15
18-14
18-10

Tweede klasse HVB
•Spaarnevogels
Renova
SVIJ
Vogelenzang
CBS
DSC'74
EHS
«J.Heemskerk
Schalkwijk
Spaarnestad
TZB

18-16
18-23
. 19-23
19-20
19-19
18-16
18-16
19-16
18-15
18-14
18-14

Terugblikkend zei hij dat in het afgelopen jaar maar weinig naar buiten toe
was opgetreden door de vereniging en
dat voornamelijk onderlinge competities om de wisselbekers werden afgewerkt.
Aanwezig was wethouder Termes, die
de oud-burgemeester Nawijn-beker
uitreikte aan Anja v.d. Bos en de
jeugdbeker aan Gitte Regeer. Hij
prees daarbij de inspanningen van het
bestuur ten gunste van de vereniging en
haar leden en hij zei dat men van
gemeentewege op medewerking kan
blijven rekenen in de toekomst.
Voorts werden de jaarverslagen goedgekeurd, het aftredend bestuur werd
herkozen, maar het verkiezen van de
leden voor de verschillende commissies
stuitte aanvankelijk op bezwaren. Na
overleg konden in de commissie
gymnastiek worden opgenomen de dames C. en L. Lentink en laatstgenoemde werd ook gekozen in de atletiekcommissie. Voor de kascommissie koos
men mevrouw Hoefnagel en de heren
Weilers en Meier.
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De eerste aanvallen waren voor de
gasten, maar al snel verplaatste de
Meeuwen het spel in de richting van het
Haarlemse doel. Een hard spelend
TYBB maakte veel overtredingen, die
door de goed leidende scheidsrechter
werden bestraft. De eerste vrije trap in
de T minuut was direkt al raak. De
door Hans Schmidt genomen bal verdween laag in de uiterste hoek: 1-0.
De Zandvoorters bleven het doel van
TYBB bestoken. Goed genomen vrije
schoppen gingen rakelings over of de
doelman greep goed in. In de 25°
minuut was het toch raak. Wederom
was daar een vrije schop voor nodig.
De bal werd snel door Pieter Keur voor
het doel gebracht, waar Marcel Schoorl
klaar stond om vernietigend uit te
halen: 2-0.
De Haarlemmers probeerden met harde tnckels het spel te ontregelen, wat
ook wel gelukte. De Zandvoorters
lieten de bal te weinig het werk doen
waardoor TYBB enigszins meer in de
aanval kon komen. Vooral na de rust
zakte het spelpeil van de Meeuwen. In
de beginfase was het bijna al raak. De
Haarlemse spits kwam onverwacht vrij
voor doelman Ed Steffers maar deze
redde voortreffelijk.

Rob Clous exposeert
kleur-etsen tijdens de
uitleenuren tot en met
9 mei 1981
24 april. 21 00 uur Le Juge
Fayard dit Le Sherrif' van
Yves Boisset. Toegang vrij

19-32
19-26
20-25
19-23
19-21
19-20
19-20
19-13
19-11
19-11
19- 6

3

Openingstijden:
Maandag 19 00-21 00 uur
vrijdag 15 00-1 700 uur.
vrijdag 1900-21 00 uur.
Vanwege de feestdagen
gesloten op: vrijdag 17 april,
zaterdag 18 april en
maandag 20 april.

laatste poging van verdediger .los van
Houten, werkte deze zeer ongelukkig
de bal via de paal in eigen doel: 1-0
TZB was zeker niet teneergeslagen en
bleef verbeten strijden voor de gelijkmaker. In de 20° minuut kwam die
verdiende gelijkmaker dan ook. Ken
handig genomen vrije trap van René
Castien werd keurig afgerond door Ab
Bol: 1-1.
Ondanks het beter spelen moest TZB
neg voor de rust wederom een tegenslag incasseren. CBS kwam wat meer in
de aanval, maar doelman Bram Puls
behoedde in eerste instantie zijn team,
met enige katachtige reddingen, voor
een achterstand. In de 40C minuut was
hli crlitor k:in«lrir\<. tru'n d(> «ncH !<>>-

Dames
De dames van I'ZB luidden een mmdere dag Enigszins verzwakt door blessures kwamen zij mei verder dan 0-0
tegen SVJ. De combinaties liepen in
het geheel niet in deze wedstrijd. Gelukkig voor de Zandvoortse dames
vlotte het ook met bijsier bij SVJ. Toch
waren er nog wel kansjes op de zege,
maar een schutter van formaat ontbrak
bij TZB. In de tweede helft is TZB
overwegend in het offensief ceweest.
waarbij SVJ enige malen met geluk aan
een doelpunt ontkwam. Met een 0-0
stand kwam het einde van een matige
partij voetbal.

Avond voor 27H?3C'ers
ZANDVOORT - De 27 MC-vcreniging ,,De Golfbrekers", houdt op zaterdag 18 april in de personcelskantine
van Nieuw-Unicum een ontmoetingsavond voor Zandvoorters maar ook
voor geïnteresseerden in Aerdenhout
en Bentveld. De bijeenkomst begint
om 20.00 uur, de toegang is vrij, voor
consumpties betaalt men één gulden.

Toch zou TYBB dichterbij komen.
Ook aan dit doelpunt ging een vrije
trap vooraf. De bal leek in de boven-,
hoek te verdwijnen, doch Ed Steffer
redde fraai door de bal tegen de lat te
tikken. Helaas was de rebound voor
TYBB aanvaller De Vries die ongehinderd kon scoren. De gasten roken een
kans op de gelijkmaker. Enige hoekschoppen volgden op het doel van
Steffers, doch leverde geen gevaar op.
De uitvallen van Zandvoortmeeuwen
waren nauwelijks gevaarlijk. Slechts
eenmaal wist Pieter Keur zich vrij te
spelen, doch alleen voor de keeper
ontbrak hem de kracht om deze te
verschalken. Meerdere gevaarlijke si-

tuaties deden zich niet voor, mede door
te onnauwkeurig spel aan Zandvoortse
zijde. Het laatste offensief was voor
TYBB, dat het de Zandvoorste verdediging nog wel moeilijk maakte, doch
gedoelpunt werd er niet meer. Door dit
resultaat en het verlies van koploper
Velsen, is Zandvoortmeeuwen op gelijke hoogte gekomen met nog drie ploegen.
Er staat daarom een spannend slot van
de competitie te wachten, waarbij een
tweede plaats zeker tot de mogelijkhedcn moet behoren. Deze geeft namelijk
recht op het spelen van promotiewedstrijdcn.

ZANDVOORT - Nadat SC Hong Kong
vrijdag jl. in Hoorn tegen Hovocubo net
aan met 3-2 naast de winst greep,
slaagden zij er dinsdagavond in, in een
redelijk bezette Pcllikaan sporthal, de
eerste zege binnen te halen in de strijd
om het districtkampioenschap. Door
drie doelpunten van Marcel Schoort
zegevierden de Zandvoorters met 3-2
over Eurotex.

beginfase niet mee. Schoten van Pieter
Keur en Ed Vastenhouw hadden een
beter lot verdiend, doch beiden raakten
paal en lat. Nadat het openingsolfensicf wat geluwd was ontstond er een
gelijkopgaande strijd met voor beide
teams kansen op de openingstreffer.
Slechts een maal wist Hovocubo het net
te vinden, 1-0.
Na de rust trok Hong Kong geweldig
ten aanval, waarbij enige goede mogeIn een enerverende wedstrijd tegen lijkheden werden gecreëerd. In de 5e
Hovocubo zat het Hong Kong in de minuut was de Hoornse doelman kans-

ZANDVOORT - Volleybal is ecri van
de meest bedreven sporten in Nederland, zeker als men alle zgn. vrijetijdsvolleybal daarbij telt. Dat het jeugdvolleybal een steeds grote vlucht neemt
blijkt wel uit de vele vragen, die
daarover gesteld worden.
Bij velen is het bijvoorbeeld onbekend,
dat er al een zgn. mini-afdeling bestaat
bestemd voor jongens en meisjes van
ca. 8/9 tot en met 12 jaar. Deze mini's
spelen op een aangepast veld met
lichtere bal.
Als zij de kneepjes van het vak kennen
en 12 jaar zijn, gaan zij over naar de
aspiranten. Hierbij blijft men tot zijn of
haar vijftiende en van 16 tot en met 18
jaar ben je junior. Elk van de kategoricên traint op zijn eigen nivo en speelt
in de mini-, aspiranten- of juniorenkompetitie. In Zandvoort is SportingOSS de vereniging, die sinds de invoering van het jeugd-volleybal erg veel
gedaan en bereikt heeft op dit gebied.
Elk jaar worden er weer jeugdteams
kampioen in hun afdeling. Naast een
grote seniorenafdeling is er bij Sporting-OSS een bloeiende jeugdafdeling
onder leiding van een uit 6 personen
bestaande jeugdkommissie. Niet alleen
trainen en kompetitie spelen, maar ook
een eigen klubblad, feestavonden,
meedoen aan het karnaval, barbecuen
e.d. hebben ervoor gezorgd dat deze
vereniging een fijne club is geworden.
Er wordt getraind op donderdag en
vrijdag. Door een grote doorstroming
naar boven kan Sporting-OSS m september nog een aantal jeugdleden ge-

loo.s toen Pieter Keur vernietigend
uithaalde, 1-1. In dezelfde m i n u u t namen de gastheren alweer abtand.
Doelman Ed Stellers was kansloos op
een inzet van de Hovocubo-spits
De Zandvoorters v, aren echter geenszins aangeslagen en trokken ten aanval
Het uas wederom Pieter Keur die raak
kogelde. 2-2. Een technisch uitstekend
zaalvoetbal spelend Hovocubo had het
toch wel bijzonder moeihik tegen de
taaie Zandvoorters Eerst miste Marcel
Schoorl een geweldiee kan-- en even
later schoot de mee naar v o r e n eekoinen doelman Ed Stetters h i | n a " r a a k
Geheel onverwacht zou Hovocubo toch
met de winst gaan s t n i k e n . Een o\ertreding van een Zandvoortse v e r d e d i ger werd zeer zwaar gcMratt met een
stratschop en dit presentie lieten de
Noordhollanders zich w e l g e v a l l e n . 3-2

bruiken. Ben je nieuwsgierig en wil je
zelf eens proberen te volleyballen kom
dan woensdag 22 april naar de open
dag. Deze wordt gehouden in de Van
Pagee-hal in Zandvoort-Noord en
duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Vanzelfsprekend moet je dan je sportkleren meenemen.

per Kil City Hoppers

a.s.
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur.
f* ^^
f • 5Uj
"

per persoon

f.45," kind.tot 12j'r.
Reserveringen/ inlichtingen:
tel. 020-495070
of 020-492781

wat aan de achterstand te doen. De
Zandvoortse defensie met een betrouwbaar spelende Richard Kerkman
wist echter van geen wijken.
Hong Kong kreeg het pas moeilijk toen
Pieter Keur wegens een handsbal voor
twee strafminuten aan de kant moest.
Eurotex profiteerde bekwaam van de
numerieke meerderheid, door in dit
korte tijdsbestek twee maal te scoren,
1-2.
De Zandvoorters, weer volledig, zetten
aan voor een slotoffensief, dat al snel
beloond werd met de gelijkmaker.
Fred Boom lanceerde Marcel Schoorl,
die door een Eurotex-verdediger hardhandig van de bal werd gezet. Stratschop' Schoorl zelf achter de bal en via
de keeper rolde zijn schot over de
doelhin, 2-2 In de laatste drie minuten
streden beide teams verwoed voor de
winnende t r e f f e r . Beide doelen ontsnapten aan doelpunten, de schoten
gingen net naast of de keepers ranselden de bal uit het doel. liet had er d,in
ook alle schim van dat de stri|d onbesli^; /ou eindigen Met nu c 51) seconden
te --reien dacht Marcel Schoorl er
echter anders over en niet een schitteicnde knal bezorgde hij Hong Kong de
verdiende 3-2 overwinning

Eurotex

Sportprogramma
VOETBAL
Maandag 2C Paasdag
DSC'74-TZB: 14.30 uur te Haailein.
Zaterdag
Velsen-Zandvoort'75, 14.30 uur.
HOCKEY
Internationaal Paastoernooi.

Eerste klasse HVB zaterdag ZAALVOETBAL
.'Zandvoort'75
'Halfweg
SVB
Kinheim
KIC
DSC'74
Bloemendaal
RCH
SVIJ
Terrasvogels
Velsen

tiende scheidsrechter een buitenspel
geval over het hoofdzag. CBS profiteerde handig van dit b u i t e n k a n s j e en
scoorde 2-1.

N.i de doc'lwisselmg een overwegend
beter TZB. dat keihard vocht voor de
In de beginfase waren beide team-; zeer gelijkm.ikei.
Het duurde echter tot aan
voorzichtig. CBS hac! nog een punt de 25L m i n u u t voordat het /over uas
nodig om zeker van behoud te /ijn. Goed viiorhereicnd werk %,in Leen
/.odat een gelijkspel voor hen voidoen- Bol, werd meedogenloos afcerond
cle was. TZB wilde echter meer en die door Kon Z w e m m e r 2-2 FZB \vas
mogelijkheid is /•eker aanue/'ig ge- volledig terug en CBS is niet meer
weest. Hard werkend kreeg TZB een gevaarlijk k u n n e n worden Met een
licht veld-overwicht, doch de verkregen laatste slotolfensief perste de Zandkansen werden
helaas niet verzilverd. voorters er alles uit Een kopbal van
In de 17C minuut viel onverwacht aan Alex Heesemans had beter lot verde andere kant een doelpunt. Doelman diend. doch de bal ging \oorlangs.
Bram Puls werd gepasseerd en m een waardoor het 2-2 bleef.

EXPOSBTBE

FONOTHEEK

HAARLEM - Door een 2-2 fielijskpel
legen CBS, is TZB op gelijke hoopte
gekomen met Spaarnestad in de strijd
om degradatie. In dit duel hadden de
Boys, met wat meer geluk, zeker twee
winstpunten kunnen behalen.

Donderdag:
V. de Mon-Medina Carpets, 22.15 uur,
Sporthal Hillegom.
Dinsdag:
Vijf wedstrijden in Sporthal de Pcllikaun te Zandvoort.
Om 20.35 uur SC Hong Kong-Hovocubo. Dit is de cx-kampioen van Ncderland, zodat prima zaalvoetbal (c verwachten is.

Marcel Schoor! en Ed Vastenhouw trachten een Eurotex-speler af te stoppen

De stri|d tegen Furotex siat een \ u n
beide zijden aanvallende w e d s t r i j d uzien In de beginfase w aten de beste
kansen voor Hong Kong Twee maal
word er echter voor open doel gem:-.!
Eurotex moest het v o o r n a m e h i k heb
hen van snelle counters die niet \ a n
gevaar ontbloot w a r e n In het /andvoortse doel stond echte! Fd Metten
een v o o r t r e f f e l i j k e p a r t i ) te keepen
In de 12e m i n u u t w e r d het o v e r w i n t
van SC Hong Kong beloond met een
traai doelpunt Marcel Schoorl op
links vnjgi'spccld, loste een verrassend
schot, dat via de pa.il het net t r o t . 1-0.
Direkt hierna hadden de Zandvoorters
de voorsprong k u n n e n vergroten, maar
EJ Vastenhouw schoot, v r i j voor de
l'ithoornse keeper, tegen deze aan.
Tegen het einde v a n de eerste heltt Irad
er een lichte nonchalance in de Zandvoortse defensie op Enige malen balverhes leveidcn g e v a a r h i k situaties op
voor het doel. maar steeds weer redde
Stellers b e k w a a m Na de doeKvisseling
kwam l'uiotcx meer in de aanval, om

7-\Nn\OOKl - Hu! destijds in de
bjilpl.iat> bt'fïiiimdc biljart-tournoni
. . l i o n over rood op lijd" werd iri het
afticlopon weekeindt' in ere hersteld
door sociëteit „Club l'erroquet". T\ut
d ,i ut n lam; werd i-r in de benedenzaal
N.ui Hnli-l Keur dtwr fe\encn£v.sti£dcclnemers verwm-d ^i-strtden om de Miclsttlijd tip de chronometer te brengen.
IX- door Sporting Club Zandvoort beschikhuar gestelde ,.Lto Duivemoorde
\\isselbeker" werd uiteindelijk HCVMIIIncn door Guido Maas, die de tien
caramboles in de recordtijd van l min.,27.2 sec. volmaakte. Daarmee onttroonde hij oud-kampioen Itert Lcijenhorst, die nu met 2 min.08.8 sec. de
tweede plaats voor zich opeiste. De
kopgroep werd verder geformeerd door
3. Hans Visser 2.17.6, 4. Jan Pluis
2.18.5, 5. Kinus Kok 2.22.5 en 6. Wim
\.d. Zeijs 2.50.5. De ,,Coupe des danies" was voor mevr. Nel Boon in
3.16.3.
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KEUR - BROOD

BIJ ECHTE BAKKER KEUR
vindt u 'n groot assortiment

KLEIN EN GROOT BROOD
Ook voor uw gebakjes en taarten kunt u weer bij ons terecht.
SPECIALITEIT

stokbrood en harde broodjes

B
R
O
O
D

pedicuren

m

•Ji'c o

In het 26 ha grote bollenkomplex verwisselt een
belangrijk aandeel van de
Nederlandse snijbloemen-,
kamerplanten- entuinplontetv
prodgklie von eigenaar

diploma Nederlandse Sport Fedcraitc

£ &N

y mm

KEUR BROOD

cO >

>

Diaconiehuisstraat 36
Telefoon 12404

SQAUSH sport
SC|UaSilGn in Zandvoort is
binnenkort mogelijk in

BIJ AUTOBEDRIJF

SPORTCENTER

Het Nederlandse Rode Kruis

WIM BUCHEL

afd. Zandvoort.

Opening is gepland medio juni.

agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. ingekomen stukken
4Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag welfare
7. Jaarverslag colonne
8. Rondvraag
9. Sluiting
De vergadering wordt gehouden in hotel
„Keur", Zeestraat, alhier, op dinsdag 28
april 1981, aanvang 20.00 uur.

Voor iemand die in teamverband kan
werken en een akkurate instelling heeft is
deze funktie o.i een uitdaging
Het salaris en de overige secundaire
arbeidsvoorwaarden zi|n geregeld volgens
onze eigen CAO en m overeenstemming
rnet de functie
Mocht u nadere inlichtingen wensen
of wilt u solliciteren, dan kan dit bi| de V B A.,
afd Personeel en Organisatie ( t a v drs
P J Hulsbos). Postbus 1000. 1430 BA Aals
meer Tel. 02977-3-1567

Cursusplaaisen:
Breda. Eindhoven, Krommenk,
Groningen en Ulrechi

WEGGELOPEN op het strand, 9 april j.l.:

Algemene ledenvergadering

De specifieke taken waarvoor de nieuwe medewerkcr(ster) verantwoordelijk zal
2ijn, zullen in onderling overleg, afhankelijk
van de capaciteiten en interesse, worden
vastgesteld.
Gezien het totale pakket van werkzaamheden op de afdeling achten wi| een
opleiding op MAVO-niveau noodzakeli|k,
evenals het bezit van het praktijk diploma
boekhouden. Administratieve ervaring strekt
tot aanbeveling.

De VBA is een modern bedri|f
dat goedearbeidsvoorwaarden
kent De omzet en het aantal
personeelsleden bewegen zich
m opgaande l i|n

Opgenomen instnuicn:
NEDERLANDSE ACADEMIE
F. KRAM INSTITUUT
INSTITUUT DUMOUUN

ANN01913

3 mnd., kleur zwart met beetje grijs, langharigt tatouage aan oor: FT 58.
Hoge beloning voor degene die hem terugbrengt.
Tel. 02507-16119.

De VBA is een belongrijke
schodel m het ofzetgebeuren
van sierteellprodukten

-88 sportmassage
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-

AALSMEER

diploma Ncd. Fcd. Ore. \
ChiropodiMcn

'n overheerlijk PAASBROOD

HöllASyDSE HERDER

BOEKHOTOKÏÏ

DAG- OF AVONDOPLEIDING
VOOR

C
O CL

Onze aanbieding voor de paasdagen:

rnet amandelspijs voor

Op de afdeling Financiële Administratie is ruim plaats voor een

BEL of SCHRIJF voor inlichtingen en
GRATIS brochure:
03480-10133/11604 - 040-444379
De Gouwe 17, 3448 DL Woerden

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT

boekdruk • offset • folledruk

U kunt uw baan nu reeds reserveren:
023-13965/15829/14700.

maar ook

deze druktechnieken hebben wij in ,huis'
om aan uw drukwerkwensen
te kunnen voldoen

MAZDA

een afspraak maken?
belt u even. wij staan voor u klaar!

Ga vooreen leuke
sortering paasmandjes
en -haasjes naar

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

randstad
handelsdrukkerij b.v.

MARCLL SCIiOORL'-i,
BLOEMEN/KIOSK

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

stationsweg 38 postbus 233
1430 Ab dalsmeer
leleloon 02977-2bl4r

Showroom - verkoop

ZIJLSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

HET ADRES IN UW DIREKTE OMGEVING
VOOR VERKOOP EN VAKKUNDIG ONDERHOUD

IDATSUNI
Voor leden komen beschikbaar:
1. DEBOVENDUPLEXWONING
VONDELLAAN 41 RD,
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, zolder.
Huurprijs: f 130,35 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woonvergunning voor deze woning aan:
a. alleenstaanden
b. 2-persoonshuishoudens.
DE EENGEZINSWONING
A.J.V.D MOOLENSTRAAT4.
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, zolder.
Huurprijs f 190,60 per maand.
B en W verlenen als regel slechts woonvergunning voor deze woning aan:
a. jonge gezinnen met tenminste 1 kind;
b. onvolledige gezinnen met tenminste
2 kinderen.
De toewijzing voor deze woningen geschiedt
op het lidmaatschapnummer van de vereniging.

AUTOBEDRIJF J: HEINING

OFF. SUB-OEALER

Schulpweg 4-6, telefoon 023-242830, Aerdenhout

OFF. SUB.DEALER

IDATSUNI

decorette-decorette-decorette-decorette-decorette-decorette

WIST

U

DIT

Als kwaliteitsmerk
voor jachtlakken heeft
Ruwa een naam te
verliezen.
Wij hebben het
voor u... voor uw
stalen, houten of
polyester schip.
Kompleet met een
technisch advies.

AL?

„Gbalét Het Witte Hals1

Te huur van part:

Sporthuis Centrumbungalow
van 26/6 t/m 10/7

SPECIALITEITEN

NÖORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ

te Berkenhorst.

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 inschrijving dient schriftelijk vóór dinsdag
21 april 1981 om 19.00 uur te geschieden aan
het kantoor van de vereniging onder vermelding van lidmaatschapnummer en geboortedatum. Inschrijvingen die later binnenkomen,
worden ter zijde gelegd.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 23 april 1981 om 14.00 uur
in het gevelkastje aan het kantoor worden gepubüceerd.

RUSLWOMNGEN
MM®® APRIL 1981

1. Aangeboden:
1. Aangeboden: EENGEZINSWONING
ZANDVOORTSELAAN (Bentveld)
gemeentewoning. Huurprijs f 275,- per maand.
Gevraagd: eengezinswoning ZandvoortNoord.
2.AangebQden: FLATWONING
KEESOMSTRAAT, Huurprijs/ 511,40
per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
3. Aangeboden: FLATWONING LORENTZSTRAAT. Huurprijs f 559,90 per maand.
Gevraagd: kleinere woning.
4. Aangeboden: FLATWONING LORENTZSTRAAT. Huurprijs f 559,90 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning, liefst
Celsiusstraat.
5. Aangeboden: FLATWONING LORENTZSTRAAT. Huurprijs f 559,90 per maand.
Gevraagd: kleinere gemeentewoning in centrum
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Belangstellende
huurders van EMM- of gemeentewoningen
dienen vóór eind april 1981 schriftelijk te
reageren onder vermelding van de aan te
bieden woning en lidmaatschapnummer/geboortedatum

InL lei. 02503 - 14680.

Beethovencyclus 1981

Voor al uw rijbewijzen
AUTORIJSCHOOL

ALBLAS

3 vrijdagavondconcerten

Dag- en avondleerlingen kunnen
direct beginnen.

Concertgebouw Haarlem

20.15 uur

UW RIJ-INSTRUCTEUR

Ab Haaima
Telefoon
02503 -13961

vrijdag 8 mei

soliste: KARIN LECHNER - piano

Speciaüteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restauran t
tot 45 personen.

Telefoon

02977-28425

vrijdag 15 mei

Aangeboden:
eengezinsw.
te Zutphen
Woonk.. 3 s(p. k., zolderberging, schuur, c.v.
Huur: f 350.- per maand.
Gevraagd: soortgelijke
woning. Géén flat. omg.
Hoofddorp.
Tel. 05750-20390.

flrt

solist: PETER FRANKL - piano
programma:
Ouverture Egmont
Pianoconcert no 5
Symfonie no 8

WONINGRUIL

vrijdag 22 mei

RESTAURANT

JACK HOUSE

programma:
Ouverture Leonore 3
Pianoconcert no 1
Symfonie no 4

Met graszoden
uw tuin weer groen
voor weinig poen!

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.'

Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

solist: YOURIEGOROV - piano
programma:
Ouverture Coriolan
Pianoconcert no 3
Symfonie no 7

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinncsteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

PULA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.
HANDWERK

eiken tafels
Wi| maken ;e vooi u
Zie ome
nieuwe collectie
Schnghelstraat 27
Haarlem
telefoon 023-327019

Abonnement 3 concerten ƒ 30,— (a.i.)
C.J.P.-abonnement ƒ 16,- (a.i.)

losse kaart ƒ 15,—
C.J.P. / 7,50

Abonnementsverkoop vanaf donderdag 9 april aan de kassa van het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13, van 10 -15 uur; telefonisch 023 - 320994 van 12-15 uur.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tol. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

GEMEENTEARCHIEF
ZAI

zandvports
nieuwsbla

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG NO. 18 ED. 5

f

ledere vrijdagavond
van 19 00 lol 23 00 uur

BUFFET-DANSANT
voor een speciale prijs

ƒ28.50
* 'l Is anders dan anders.een bullel -dansant U
steil nameli|k zeil uw menu samen van hel
rijke bullel, waar een keur van warme en
koude gerechten voor u staal uitgestald

*Kom ook dansen
op de sfeervolle klanken van het Sunrise Trio.

Gelegenheid voor feesten en partijen
tan 10 tot 250 personen.

VOOR CONTINUERING WERKGELEGENHEID

Bedrijfsleven kiest voor
behoud van het circuit

ZANDVOORT - De leden van de
Federatie Handelsvereniging Hanze
kiezen duidelijk voor model I van de
structuurstudie: Behoud van het
circuit én woningbouw op de nog
Rick'sBrugrestaurant
open zijnde plaatsen plus verplaatbij Schiphol.
;toten nieuwe restaurants sing van de sportvelden naar het
boven Nederlands peil.; binnencircuit-terein.

ZANDVOORT - Op dinsdagmorgen
28 april zal de eerste spade de grond
ingaan voor de aanleg van de tennisbanen op het complex van het zwembadterrein „De Duinpan".
De firma's die voor de uitvoering van
het werk zullen zorgdragen, Nelis
(grond- en asfalteringswerkzaamheden), Rowin International (aanbrengen
van de speciale rubber toplaag) en
Ruigrok (hekwerk), hopen dat het
werk binnen 4 weken voltooid zal zijn.
Op 23 mei namelijk start het zwembad met de buitenaktiviteiten en men
verwacht dat dan ook de tennisbanen
feestelijk geopend kunnen worden.
Oorspronkelijk bestonden er plannen de nieuwe banen gelijktijdig met
het begin van het tennisseizoen (15
april) te openen, doch dit bleek helaas
geen haalbare zaak.
De. speciale rubberlaag kan namelijk
alleen aangebracht worden bij een buitentemperatuur van circa 15O c. Gezien de uitermate slechte maand maart,
waarin dan met de grondwerkzaamheden gestart had moeten worden, dacht
men er verstandiger aan te doen de
aanleg enkele weken uit te stellen.
„Wij hebben een hoop geld van de
gemeente gekregen (een lening van
ƒ145.000,-; (red.) en om dan het
risico te lopen bij een geforceerd vroege opening met een slechte baan te
zitten, vonden wij onverantwoord",
aldus zwembaddirekteur Hans Mollerus.
Overigens kan er nog steeds worden
ingeschreven door partikulieren voor
het gebruik van de baan. Er zijn nog
enkele avonduren „open", terwijl er
ook overdag op enkele dagen nog uren
niet zijn geboekt. Inlichtingen worden
graag verstrekt door het zwembadpersoneel (tel. 12170).

Hoojctkantnor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 Telefoon 02977 • 2 84 II

DONDERDAG 23 APRIL 1981

(iASTHl'ISPI.KIN 12 - / A N M O O R T - T K L . 02507- 1 71 66-OPI.AGK 3400 KX.

Rijksweg A4,6 kilometer
ten zuiden van Schiphol.
Telefoon 02526-86841.

Aanleg tennisbanen
begint 28 april

RANDSTAD PUBLICATÏLS

Uilgeefster van:
• Zandvooris Nieuwsblad
• Heemstcedse Courant
• Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad
• Zwancnburg/Hallwegse Courant
• Badhocve/Slotense C'ourani
• Aalsmcersder Courant
« Uithoornse Courant/Ons Weekblad
• Strcekblad/De Ronde Vcner

Dit bleek op de op 14 april gehouden
ledenvergadering, waarbij de meerderheid van de leden zich schaarde achter
de door het bestuur opgestelde eerste
conceptnota waarin reacties van het
bedrijfsleven zijn verwerkt op de vorig
jaar door de gemeente verspreide
structuurstudie. Deze conceptnota is
tot stand gekomen na besprekingen van
het bestuur van de federatie met de
afdeling Ruimtelijke Ordening van het
Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond; tevens wordt in deze nota
ingegaan op een aantal zaken die de
federatie van wezenlijk belang acht
voor het functioneren van Zandvoort
als badplaats.

Toerisme
Niet ontkend wordt in de nota dat een
stuk markt in het verblijfstoerisme in
de zeventiger jaren wegviel doordat
bepaalde „zon"landen, onder andere
Spanje, binnen handbereik kwamen
van de gewone toerist. Hoewel Zandvoort hier minder van te lijden heeft
gehad dan andere badplaatsen langs de
Noordzeekust, kan niet worden ontkend dat nieuwe impulsen gegeven
moeten worden aan de toeristenindustrie. Van wezenlijk belang acht men
dan ook dat de aanwezige toeristische
accommodatie voor kort en lang (met
het accent op lang) verblijf wordt
gehandhaafd en mogelijk attractief
wordt uitgebreid. Er zou dus in deze
sector meer geïnvesteerd dienen te
worden.
Dat dit niet is gebeurd, heeft in belangrijke mate te maken met het ontbreken
van een gericht beleid, aldus deze nota
waarin kritische kanttekeningen worden geplaatst bij het huidige gemeentebeleid, dat „onduidelijk en wazig"
wordt genoemd.

Vergrijzing
In deze conceptnota kan men wel
begrip opbrengen voor het standpunt
van het gemeentebestuur dat huisves-
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ting een hoge prioriteit moet hebben,
toch dient dit wel genuanceerd te worden. Hoewel woningbouw een absolute
noodzaak is omv ergrijzing tegen te
gaan, zou vernietiging van de bepaling
van minister Gruijters uit 1975, een
stap in de goede richting betekenen.
Een vreemde zaak vindt men het overigens, dat terwijl het aantal inwoners
terugloopt, het woningtekort blijkens
de cijfers, stijgt.
Zandvoort kent maar één industrie, en
dat is de toeristenindustrie, uitgaande
van dit principte zou juist in deze tijd
deze industrie opgevijzeld dienen te
worden.
Het Zandvoortse bedrijfsleven is vóór
handhaving van het circuit. Wanneer
het circuit verplaatst zou moeten worden, treedt een gigantische kapitaalsvernieting op. Het opruimen van het
circuit, het opnieuw geschikt maken
van deze lokatie voor andere doeleinden, zal naar de mening van het bedrijfsleven zoveel geld kosten, dat men
zich kan afvragen of dit in 1981 maatschappelijk wel aanvaardbaar is en of
andere zaken geen hogere prioriteiten
dienen te krijgen.
—
Men vindt het te dwaas dat de Nederlandse belastingbetaler hier ongevraagd aan mee moet werken, omdat
het gaat om zo'n vijftig uur geluidsoverlast per jaar, een geluidsoverlast
die door de bevolking van Noord als
direct betrokkenen, niet als zodanig
wordt gevoeld.
In een vervangende attraktie zoals door
het gemeentebestuur wordt voorgesteld, ziet het bedrijfsleven weinig.
Verwijzend naar de nota van Bureau
Koppelhof, adviseurs voor toerisme en
recreatie over „De toeristische infrastructuur in West-Zeeuws Vlaanderen"
wordt hierover gezegd dat een nieuw
project aan een aantal eisen zal moeten
voldoen, wil het kans van slagen hebben. Deze zijn onder andere: een
supra-regionale uitstraling; een vernieuwend element voor het Nederlands
toeristisch aanbod, het moet meervoudig en meervuldig gebruikt kunnen
worden, en het moet bij slecht weer
aantrekkelijk voor gasten zijn, bovendien moet het in het voor- en naseizoen
gebruikt kunnen worden.
De federatie voorziet grote problemen
voor een vervangend alternatief dat
aan deze eisen zou kunnen voldoen.
Met name bij slecht weer, dan liggen
Haarlem, Amsterdam en West Friesland, waar men wel over dergelijke
attracties beschikt, veel te dicht bij de
badplaats.
Kritiek is er bij de federatie ook op de
wat wordt genoemd „soms overdreven
benadering van het natuurbehoud".
Men wil dit aspect zeker niet onder
tafel schuiven, „maar een zekere nuancering is wel geboden", aldus de conceptnota.

Conclusie
De leden van de Federatie Handelsvereniging Hanze kiezen dus duidelijk
voor Structurschets model I, namelijk
met handhaving van het circuit, plus de
bouw van duizend woningen.
Bovendien ziet men in het behoud van
de toeristenindustrie de oplossing voor
continuering en behoud van de werkgelegenheid. Noodzakelijk is dan ook,
volgens deze nota, een beleid ter ondersteuning hiervan.

Mededeling aan
onze lezers en
adverteerders
Volgende week verschijnt deze krant een dag later dan
normaal en wel op vrijdag l
mei. Dit in verband met Koninginnedag op donderdag 30
april.
Direktie.

Wim Hildering met
spannende thriller
Wind, ion en zee. Een typisch beeld van de maand april 1981 waarin de
eerste helft van de maand een zomers beeld te zien gaf, met veel mensen
op het strand. Toch zijn er bepaalde stille hoekjes maar het goed toeven
was. Een momentopname van Joop Schallies, lid van de fotokring
Zandvoort die zeker voor een plaats in aanmerking komt.

ZANDVOORT - De Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering geeft
aanstaande vrijdag 24 en zaterdag 25
april een voorstelling „Klokslag Negen" van Jack Popplewell. De opvoeringen zijn in gebouw De Krocht in
Zandvoort en beginnen om 20.30 uur.
Kaartverkoop aan de zaal.

De voorzitter van de federatie stelde in
zijn openingswoord op deze vergadering dat inkomsten uit casino, circuit en
toeristenbelasting de hoeksteen vormen voor de gemeente Zandvoort
(meer dan één miljoen gulden). „Met
betrekkelijk weinig middelen kan het
aanzien van Zandvoort in hoge mate
verbeterd worden.
Als men de prioriteiten juist wil stellen
moet het mogelijk zijn hier middelen
voor vrij te maken", aldus de heer
Moerenburg die vervolgde: „Het vervelende is namelijk dat Zandvoort voorlopig nog zou stranden houdt met de zee.
Door het grote achterland zullen wij dus
ten alle tijden de voorzieningen moeten
bekostigen voor de dagtoerist die met
mooi weer ten alle tijden zal blijven
komen. Dankbaar moeten wij zijn met
deze attraktte met al de voor- en nadelen van dien.
Laten wij dan van dit gegeven zoveel
maken dat de gehele bevolking ervan
kan profiteren. Geen toeristenbeleid
voeren is de kop met de gouden eieren
slachten en de werkloosheid in de hand
werken, met daarnaast een versnelling
van de vergrijzing van Zandvoort, een
terugloop van het bedrijfsleven. Zou het
dan niet eens zo kunnen zijn dat binnen
enkele jaren hier geen woningnood
meer is?"

Paaszaterdag=Paaseieren zoeken!
ZANDVOORT - Paaseieren zoeken op het strand wordt zo langzamerhand een traditie. Ook al was het dan deze
paaszaterdag wat koud en winderig, dat was voor veel kinderen geen bezwaar om toch naar Paviljoen Johnny te komen om
een aantal paaseieren bij elkaar te zoeken.
Ook in De Duinpan kwamen zo'n kleine honderd kinderen met een gekleurd paasei bij de kassa. Tegen inlevering van een
ei kon je namelijk goedkoop zwemmen, en dan had je tevens recht om in de speeltuin naar eieren te zoeken. Omstreeks
half drie was het dan zover. Door het personeel waren, met de ingeleverde eieren meegerekend, zeker zo'n kleine
tweehonderd eieren verstopt, waaronder een aantal „zilveren", echte „prijs" eieren die recht gaven op onder andere een
gratis gezinskaart.
Was het bij strandpaviljoen Johnny al zeker de derde keer, bij De Duinpan was het de eerste maal, maar men zal het zeker
volgend jaar herhalen, zodat er vast op gerekend kan worden dat er dan op paaszaterdag weer naar eieren gezocht kan
worden.

Programma op Koninginnedag
9.00 uur:
9.15-10.30 uur:
10.45-12.00 uur:
9.30 uur:

9.30-16.30 uur:

9.45 uur:
10.00 uur:
± 13.00 uur:
10.30-11.30 uur:
13.00-14.00 uur:
17.00 uur:
13.00 uur:
13.00 uur:
13.15 uur:
13.45 uur:
14.45 uur:
14.30-16.00 uur:
15.00 uur:

17.00
19.00
20.15
20.00

uur:
uur:
uur:
uur:

20.00 uur:

± 22.30 uur:
20.30 uur:

aubade door Zandvoorts Muziekkapel van de omloop
van de watertoren af.
optreden van het Poppcntheatcr Merltfn uit Haarlem
voor schoolgaande kleuters in het bejaardencentrum
„Het Huis in de Duinen", Herman Hcijermansweg l,
Zandvoort.
officiële opening van de feestdag op het Raadhuispteln.
Vlaghijscn door de padvinders en spelen van het
Wilhelmus door het Tamboer- en Trompetterkorps
Fortissimo uit Den Haag.
bedrij fs voet bal toernooi op de velden van de Zandvoortse Sport Vereniging „Zandvoortmeeuwen". Na afloop
prijsuitreiking door de wethouder van sportzaken in de
kantine aan de Van Lennepweg.
opening van de rommelmarkt op het Raadhuisplein. De
markt strekt zich ook uit over het Kerkplein en een
gedeelte van de Poststraat. Zij duurt tot 15.30 uur. uur:
aanvang kinderspelen op de Grote Krocht.
prijsuitreiking door de burgemeester.
concert door Zandvoorts Muziekkapel op het Raadhuisplein.
fïetsenrally voor jong en oud. Start bij het Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17. Organisatie: Autosportvereniging „Sandevoerde".
prijsuitreiking door de burgemeester.
show van ouderwetse rijwielen met dito verklede
berijders op de Grote Krocht, gevolgd door een
rondgang door het dorp (centrum).
optreden van de Zandvoortse Folklore Vereniging „De
Wurf" op de Grote Krocht.
tweede optreden van het Tamboer- en Trompetterkorps
Fortissimo.
aanvang ringsteken met paard en wagen op de Grote
Krocht. De aandacht wordt gevestigd op de ouderwetse
kleding van de koetsiers.
prijsuitreiking door de burgemeester.
optreden van het poppentheater Mcrlijn voor bejaarden
in het bejaardencentrum „Het Huis in de Duinen",
Herman Heijermansweg l, Zandvoort.
aanvang zeepkistenrace in de Oranjestraat. Organisatie: Autosportvereniging „Sandevoerde". Aanmeldingsformulicrcn verkrijgbaar op het secretariaat van
de autosportvcreniging, N. Bcetslaan 46, tel. 14389.
prijsuitreiking door de burgemeester.
aanvang Zandvoort Estafette op de Grote Krocht.
prijsuitreiking door de burgemeester.
aanvang dansavond voor de jeugd in een feesttent,
welke is geplaatst op het terrein van het voormalig
Sterre der Zee op de hoek van de Grote Krocht en de
Hogeweg. De muziek zal worden verzorgd door de
popgroep De Madelicfjes. de disco en de lichtshow door
de Discogrocp Fire Balls. beide uit Aalsmeer.
aanvang autorally. Start en finish bij het Gemeenschapshuis. Inschrijven van 19.30 uur af. Inschrgfgeld:
ƒ 10,— per equipe. Lengte van het parcours: 35 km.
Organisatie: Autosportvercniglng „Sandevoerde".
prijsuitreiking door de burgemeester.
aanvang grote muzikale show op de Grote Krocht,
verzorgd door de Damiate Hand uit Haarlem en de
showband Kunst na Arbeid uit Uithoorn.

Langs de Vloedlijn

Bloemen genoeg
voor corso

HEEMSTEDE - Het zonnige voorjaarsweer van de afgelopen week
heeft er voor gezorgd dat het in de
Bollenstreek een kleurenpracht van
allure is geworden. Maar omdat
bloemen nu eenmaal niet het eeuwiSoms vinden wij (o.i. terecht) niets
ge leven hebben is het de vraag of er
zo onnatuurlijk als de natuur.
voor het corso straks nog wel volCarolyn Wells
doende hyacinthentrossen beschik(1869-1942)
baar zullen zijn. Tenslotte gaan er
op achttien praalwagens ongeveer
één miljoen bloemen. Zoals het er nu
uitziet zijn er volgens voorzitter
Bonkenburg van het bloemcncorso
bloemen genoeg. Alleen de kleuren
ZANDVOORT - Komende vrijdag, 24
blauw en geel zullen wat schaars
april, zal in de kantine van het politiezijn. Uit voorzorg zijn er wel manbureau officieel afscheid worden genoden in het koelhuis gezet maar waarmen van hoofdagent R. Dijkstra, die
schijnlijk zullen ze niet nodig zijn.
de gemeente politie per l mei zal
De corsostoet zal ongeveer een half
verlaten.
uur duren. Het tijdschema voor
De heer Dijkstra kwam in 1946 bij de
Heemstede ziet er als volgt uit.
Zandvoortse politie als adspirant. Een
Om 10.44 uur arriveert de eerste
jaar later werd hij agent en in 1957 wagen op de Herenweg-Adriaan
werd hij bevorderd tot hoofdagent.
Pauwlaan. Om 10.49 uur HerenwegGedurende zijn loopbaan bij de politie
Oude Posthuisstraat, 11.02 Herenheeft de scheidende agent 34 jaar
wég-van Merlenlaan, 11.14 , Herendienst gedaan bij de afdeling Algemene weg - ingang Groenendaal, 11.23,
Dienst.
Hercnweg-Kadrjk, 11.32, HerenHet officiële afscheid van de heer
weg- grens Bennebroek en 11.42
Dijkstra is aanstaande vrijdag van
Rijksstraatweg-Willinklaan. Hier
14.30 uur tot 16.00 uur. Daarna is er
zullen de wagens tot 13.15 uur blijeen receptie in de woning van hoofdven staan.
agent Dijkstra, aan de Lorentzstraat
voor de korpsleden van de gemcenteWandeltocht
politie. Deze receptie is gepland van
Ty'dens het corsoweekend zijn er
16.30 tot 18.00 uur.
vooral in Lisse vele tuinen, waarin
Bloem mozaïeken staan. De VVV in
Lisse organiseert op 25 en 26 april
een wandeltocht langs ongeveer 80
van deze fraaie stukjes huisvlijt,
waarvan de groottes variëren van l
Op Koninginnedag donderdag
m2 tot we! 20 m2. Een wandelroute,
30 april, zullen onze kantoren de
waarop alle mozaïeken staan ingetegehele dag gesloten zijn.
kcnd kan men gratis afhalen bij
VVV Livse, Grachtweg 53a, op zaDirektie Randstad
terdag van 9.00-18.00 uur en op
zondag van 10.00-18.00 uur.
Publicaties bv

Hoofdagent Dijkstra
verlaat de dienst

Mededeling

bont en lamsvacht

(ook grote maten)

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

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

Zandvoorts Nieuwsblad

alle bekende merken o.a.

VRAAGT:

RESERVE
BEZORGISTIERS
om in te vallen bij ziekte
en vakanties. Min. leeftijd 15 jaar.
Aanmeldingen:

tel. 1 71 66

&&S

MORRIS
befbreyoubuy
A

donderdag koopavond A

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

FAMILIEBERICHTEN
Wij verheugen ons /.eer over het t'cit dal

Moeder van Staveren-Zantvoort
80 jaar wordt.
Tevens dal

Nel en Freek
Langenberg-van Staveren
25 jaar zijn getrouwd.

,, De Heer is mijn Herder''.
Diep bedroefd moeten wij u kennis geven dat
voor ons onverwacht door zijn Heer en Heiland
is thuisgehaald mijn innig geliefde man, onze
zorgzame vader en lieve opa, onze broer,
zwager en oom

CorneHs Draijer
Hij bereikte de leeftijd van 77 jaar.
T. DRAIJERVAN KONINGSBRUGGEN
C. DRAIJER
J. DRAIJER-NOLLES

COR
ROELOF
MARTIN
J. DRAIJER
C. DRAIJER-KONING
TRUUS en FRANK
FRED

voor juni -juliaug. en sept.
Min. 2 slaapkamers.
Tel. 02507-187 08

J. BLUYS
Halteslraat 65 - Zandt oorl
Tel. 02507- l 20'.O
Oot tuingoed m OIK
assortiment.
Let op! U\v kassabon heeft waarde.

slechts

1

voor elke gelegenheid
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur16658.

HOMOENKAPSALON

Renee
voor vakkundig
KNIPPEN-SCHEREN
TRIMMEN-WASSEN

[PASFOTO'S
l stuks

20,001
10,00

Galerij Kerkstraat, winkel 8
Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de
. vakman!
A. BERNHARD
Vijf huizerweg 577.
Hoofddorp,
telefoon 02508-1402^
na 16 00 uur

Foto Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig]
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ
MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

OOR-en
VOETBEHANDELING.

Tel. 1 56 26.

gemeente
zandvoort

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

UITNODIGING
voor de HOORZITTINGEN inzake het voorontwerp
SOCIAAL-CULTUREEL PLAN

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

te houden op:
27 april a.s. in het Wijkcentrum 'tStekkre,
Fahrenheitstraat 7, Zandvoort.
7 mei a.s. m het Gemeenschapshuis,
L. Davidstraat 17, Zandvoort.
AANVANG 20.00 UUR.
Op basis van de inventarisatienota en de wegingsnota heeft de
planvoorbereidingscommissie een voorontwerpplan sociaalcultureel werk 1982 t/m 1985 opgesteld.
Dit voorontwerp is aar. .iet gemeentebestuur aangeboden en is
tevens verzonden aan de betrokken instellingen.
Belangstellenden kunnen het voorontwerpplan opvragen bij:
Gemeentesecretarie Zandvoort, afd. Onderwijs c.a.. Raadhuisplein
4. tel. 14841, toestel 140.
Het voorontwerp ligt tevens ter inzage in het Raadhuis, de
Openbare Bibliotheek en Wijkcentrum 't Stekkie.
De hoorzittingen zijn bedoeld om iedereen in de gelegenheid te
stellen mee te praten over het welzijnsbeleid voor de komende
jaren.

gemeente
zandvoort
Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON

v

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat op de gemeentesecretarie, afd.
algemene zaken, Swaluestraat 2, en op het
politiebureau aan de Hogeweg 37 ter inzage
ligt zijn besluit van 15 april 1981, waarbij
de Regelen en aanwijzingen ingevolge het
Besluit wegslepen van voertuigen, vastgesteld
bij zijn besluit van 7 mei 1980, zijn gewijzigd
o.a. in die zin, dat aan de opsomming van de
gevallen, waarin het wegslepen en bewaren
van voertuigen plaatsvindt is toegevoegd het
geval waarin "een voertuig is geparkeerd
buiten de bebouwde kom op de rijbaan van
een voorrangsweg".

10 mei moederdag :
Meestal denken we er te laat aan, maar
als u een origineel kado wilt geven-,
kunt u nu profiteren van onze
aanbieding!
Een kleurenportret-foto
op linnen, formaat 28 x 55 cm voor

58.00
Deze aanbieding is geldig tot 30 april.
Uw fotovakman:

FOTO
BINOELS

Wij rekenen op uw steun. Dus graag tot ziens op een van de
hoorzittingen.
De Commissie Planvoorbereiding Specifiek Welzijn.

Paarlaarsteeg 8 - Haarlem -Tel. 312473.

ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT

HUMPY DAMESMODE

is een dienst bewijzen aan de lezers.
Onze lezers beseffen dat, daarom worden
de advertentiepagina's zo goed gelezen,
daarom ook zijn de adverteerders zo
ingenomen met

Kerkstraat 4 * Zandvoort
vraagt voor direct:

HULPVERKOOPSTERS
met ervaring.
Tevens gevraagd:

COUPEUSE

Zandvoort, 15 april 1981.
De burgemeester voornoemd,
K.C. van der Mije Pzn. l.b.

Leeftijd 25-50 jaar.
Tel.02507-l 33 97

(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533
Informaties betreffende

(Posterf oto 30 x 40 cm

Van Ostadestr. 26

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

BLOEMENHUIS

afdeling personeelzaken
Postbus 170
2040 AD Zandvoort
telefoon 02507-18044

KANTOORUREN

Bouwman

Maak 'm dolletjes
met een bloemengift
van

glaswerk, porselein enz.

Klaar terwijl u wacht!

na 18.00 uur.

Telefoon 02507 -14040."

of vrije etage voor 3
personen in Zandvoort met eigen
k.d.t. Huur tot plm.
f 1000.- p.mnd.
Tel. tijdens
kantooruren
02507 -14943.

die opgeroepen kunnen worden bij vakantie
en ziekte.
Vereist:
-leeftijd vanaf 21 jaar
- representatief voorkomen
- ervaring in soortgelijk werk strekt tot
aanbeveling
Telefonische inlichtingen en sollicitatie:

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,

Casino Zandvoort

BAKKERIJ

galerij kerkstraat 22
zandvoort

appartement

stand-by receptionistes

Telefoon 02550 - 319 44

BODY FASHION

Uw adres voor

De Nationale Stichting Casinospelen vraagt
voor Casino Zandvoort

GEMEUB.FLAT
te huur gevraagd

part-time verkoopster

elast. kousen, panties, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisterij

(kenteken ZR - 79 - 48} gezien? Hij moet op
15 april tussen 11.00 en 14.30 uur gestolen
zijn van Badhuisplein. S.v.p. kontakt opnemen
met het politiebureau, telefoon 13043. Bij
voorbaat dank.

Jarig ?
SLAGROOMGEBAK!

Bij ons is plaats voor een

international

zwarte Suzuki GS 1000

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V.

DAMES!

die genegen is, met drie kollega's, afwisselend
te werken, in de dag-, avond- en zondagverkoop!

Wie heeft mijn

Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte
en timmerwerk van de bovenste plank:

R. v.d. WERFF

IPOSTERFOTOI

Getuigen gezocht!!!

• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)
• huurders-, huiseigenaren- en woningbouwverenigingen 10% extra korting
BEDRIJF • levertijd max. 5-6 weken
• verzorging van uw subsidie-aanvraag
• gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
ramen en kozijnen.

Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

TALBOT

5 minuten

4 mm

1976 BE IJmuiden

Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel. 02507 -12345

PEUGEOT

Dr. Gerkestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

• levering in alle maten en dikten vanaf

JAN
EN VERDERE FAMILIE
2042 PN ZANDVOORT, 15 april 1981
Burg. Nawijnlaan9
De begrafenis heeft plaatsgevonden op
vrijdag 17 april op de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat te Zandvoort.

VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41 A.

ISOLERENDE BEGLAZING leveren en
plaatsen wij, mede door grote opdrachten van
bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
laagste prijs.
Ook onze warmte- en geluidisolerende beglazing is voorzien van KOMO-keur en voldoet
derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

Ampèrestraat 11

Autobedrijf
Versteege B.V.

F. KORS

Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en
schuifpuien leveren wij, voorzien van KOMOkeur, rechtstreeks aan particulieren vanuit onze
gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort
en maat. Alle deuren en ramen worden door
ons ook vakkundig afgehangen, voorzien van
hang- en sluitwerk, glas of isolerende beglazing.

Uit dankbaarheid een Heilige Mis op zondag
26 april in de R.K. Agathakerk om 10.45 uur.

Aansluitend receptie achter in de kerl-.
K I N D E R E N en
KLEINKINDEREN

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

Ambachtelijk timmerwerk,
en isolerende beglazing:
twee specialiteiten van
Scholz Bouwonderneming

Voor on<, redenen om blij ie /ijn.

Gezocht met spoed
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'zwanenburg
half wegse courant
Kopieersystemen Nederland huist in een modern pand in Badhoevedorp.
De snelle groei van ons bedrijf wordt onder andere veroorzaakt door
het grote sukses van de Minolta copiers, waarvan wij in Nederland de
alleen vertegenwoordiging hebben.
Deze groei is er mede debet aan dat wij dringend behoefte hebben aan
een:

begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

Uitvaartverzorging,, Kennemerland"
laat u weten dat zij voor de verzorging van uitvaarten in Zandvoort
gebruik maakt van het
UITVAARTCENTRUM VAN ONDERLING HULPBETOON,
Foststraat 7.
Vraag - voor mevr informatie - vrijblijvend onze contact-uitgave aan.
Schrijf naar:
„Kennemerland" - Antwoordnummer 3N - 2000 WD Haarlem.
Een postzegel plakken is niet nodig of bel 023-33 19 75.

PEDICUREI
MANICURE-SALON
mevr.
G. Hamminga

ui,

Drogisterij - Parfumerie
BOUWMAN
Oranjestraat 7
tel. 02507 - 1 23 27
Behandeling volgens
afspraak.

VERHUIZEN?

medewerkster orderafdeling

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
overman de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met'
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG)

Taak:

Het telefonisch opnemen van orders, het verwerken van
door vertegenwoordigers binnengebrachte orders en het
uittikken van offertes.
Vereisten: - Middelbare schoolopleiding
- Goede typevaardigheid
- Ervaring met een commerciële binnendienstfunktie strekt
tot aanbeveling.
Interesse? Dan zien we uw schriftelijke of telefonische sollicitatie
gaarne spoedig tegemoet t. a. v. de heer J. H. van Leeuwen.

't Kinderwinkeltje
Buurewcg 1, Zandvoort
telefoon 16580

is weer open met
een nieuwe
kollektie en in een
nieuwe sfeer.
Komt u gauw
kijken?

DE WIT VERHUIZINGEN
\ NOP1EERSVSTEMEN
l NEDERLAND av.
Sloterweg 303,1171VC Badhoevedorp.
Tel. 02968-7055/7455.

STERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd,
Zandvoort. telnfoon 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

MINOLTA MINOLTA MINOLTA MINOLTA
ivmvwun iviiivwun IVIIIMVLIA iviiisiwun.
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BRANDWEER: tcletoon 12000.

Weekenddiensten
Datum 25-26 april 1981

TANDARTS: telefoon 023-313233.

ARTSEN
Huisartsenpraktijk üouwnwn, Mol en
Ridderbos.
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

WIJKVERPLEGING: 25-26 april. zr.
T. Dijk, Lorentzstraat 435, Zandvoort,
tel. 12382.

Kerkdiensten

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.

ZAND VOORT - Kerkdiensten zondag
26 april.
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30
uur: geen dienst wegens Gemeenschappelijke
Hervormd/Gereformeerde
dienst in de Gereformeerde kerk, Julianaweg 15. Aanvang 10.00 uur. Gemeente-zondag. Voorganger: ds. P.
van Hall, Geref. pred. te Zandvoort.

« Slingers en tulpen (tien voor ƒ 0,50) bij de ingang van Ipenrode in Heemstede.

Bloeiende bollen en pretparken trekpleisters in Kennemerland

Zeer drukke tweede p
KENNEMERLAND - Een overmatig drukke Pasen is het
voor Kennemerland niet geworden. De grootste drukte deed
zich voor na afloop van de races op tweede Paasdag in
Zandvoort: van de namiddag tot in de vroege avond stonden
de files tot aan Bentveld. In de ochtenduren echter verliep
alles over het algemeen nog vrij vlot. Zowel in Heemstede
als Bloemendaal en Bennebroek was de politie tevreden over
de gang van zaken. Ernstige problemen of ongevallen deden
zich niet voor.
Het voor een goed deel wel zonnige
maar koude weer liet de terrasjes aan
het strand zo goed als leeg. Een enkeling probeerde het nog wel achter glas

Blote man
veroorzaakt ongeval
ZANDVOORT - Een veertigjarige
man moest op tweede paasdag in het
ziekenhuis worden opgenomen nadat
hij-in botsing was gekomen met een
betonnen paal. De man liep te wandelen in de duinen langs het fietspad naar
Noordwijk, toen hij een blote man
gewaar werd. Dit vergde een dusdanige
aandacht van de wandelaar dat hij niet
zag dat er een betonnen paal op het
wandelpad stond. Hij kwam hier op
vrij onzachte manier mee in aanraking
en moest met een hoofdwond en vermoedelijk een gebroken sleutelbeen
worden opgenomen.

en de echte liefhebbers van een frisse
strandwandeling trokken nog wel de
stoute schoenen aan maar die moesten
dan wel de zomerse gedachten van een
goede week geleden laten waaien.
Doordringend koud was het ook tussen
de bollenvelden in het vlakke land. Het
traditionele beeld van kinderen met
bloemslingers en bossen (dikwijls spotgoedkope) tulpen en andere bplbloemen leverde dan ook voornamelijk een
verkleumd plaatje op. De talrijke buitenlandse bezoekers zullen echter achter het glas van hun auto waarschijnlijk
toch een echt Hollandse lente hebben
beleefd: vooral de tulpen toonden deze
dagen hun volle gloed. Keukenhof, met
de luwte van het eeuwenoude park,
was een attractie bij uitstek: 130.000
bezoekers, tegen 90.000 vorig jaar.
Vooral op tweede Paasdag was de
drukte enorm.
Uitstekende zaken ook deed de superspeeltuin Linnaeushof, die in het paasweekeinde van Goede Vrijdag tot en
met tweede Paasdag zo'n 120.000 kaar-

lag

Jeugdhuis achter de Hervormde kerk:
10.30 uur: Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: ds. P. van Hall (Gemeenschappelijke
Hervormd / Gereformeerde dienst). Gemeente-zondag;
19.00 uur: geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15: geen dienst.
Rooms Katholieke kerk:
Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht: zaterdag 25 april: 19.00 uur:
eucharistieviering met orgel en samenzang; zondag 26 april: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
St. Caecilia-kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14: 9.30 uur: ds. G. Rang van Nieuw
Vennep; 19.30 uur: ds. H.W. Wierda
van Zaandam.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur, diensten in
gebouw Madoerastraat l, HaarlemNoord.
Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond: maandagmiddag 27 april
15.00 uur samenkomst in huize
„Pnièl", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK*
WERK ZANDVOORT
»
Noorderstraat 1. telefoon 13459 (b.g.g'
023-320899 of 320464).
i
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tof
10.(X) uur, maandagavond van 7.00 tot
8.00 uur
'.
VerdtT volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat ör
vour de vrager geen kosten verbondeji
zijn.
t
f
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: teléfoon 17373. Op alle werkdagen van
1100 tot 12.00 uur. Ook schnftelij:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. ;

WETSWINKEL
•
GESLACHTSZIEKTEN- voot alge- Gemeenschapshuis, Louis DavidJmene informatie tel. 023-320202 (dag straat. Eerste en derde woensdag van
en nacht).
de maand van 17.30 tot lh.3() uur.'
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
POLITIE: telefoon 13043.

WAtERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
HW LW HW LW
Datum
23 april
6.37 2.25 18.53 14.49
7.07 2.51 19.26 15.18
24 april
7.32 3.16 20.06 15.40
25 april
8.14 3.48 20.59 16.16
26 april
9.19 4.35 22.06 17.14
27 april
10.41 5.42 23.11 18.32
28 april
12.03 7.05 -.- 19.45
29 april
30
april
-„-r0.36 8.28 13.15 21.16
Maanstanden: maandag 27 april LK
12.14 uur.

Burgelijke' stand

IN-GEZONDEN
We gaan naar Zand voort
Als fietser die ondei meer het traject
Bloemendaal-Zanavoon rijdt moet mij
iets van het hart, namelijk dit komende van de Zeeweg richting Zandvoort
valt mij steeds weer op de uitzonderlijk
slechte staat van het fietspad langs de
boulevard. Dit is onvoorstelbaar slecht,
om niet te zeggen levensgevaailijk,
tegels die zo'n 3 a 4 cm uit elkaar
liggen, tegels die ongelijk liggen, daarnaast erg veel zand op het fietspad. Het
valt mij op dat er weinig of niets op aan
gedaan wordt, om in deze toestand
verbetering te brengen. Afgelopen zondag kwam ik met mijn wiel tussen twee
tegels in, met veel moeite bleef ik op de
fiets, wel bleef mij de schade van een
vermeld wiel. Mijn vraag aan betréffende gemeente: waar kan ik mijn
schade verhalen, en wanneer wordt het
pad eens goed opgeknapt, zodat Wij
fietsers kunnen zeggen, onbezorgd.
„Wij gaan naar Zandvoort", juist in
deze tijd, waarin een grote toename
van fietsers een feit is moet men er voor
zorgen dat de zeestrook goed en veilig
bereikbaar is. Ik maak zolang maar
gebruik van de rijbaan op de boulevard!
Herman van der Ham
Laan van Angers 8
2034 CH Haarlem

Nota constateert tekort rond grote steden

Regering wil uitbreiding van
recreatiegebied Spaarnwoude
.uchtrecreatie die weinig energie Vergen moeten worden bevorderd, l
Het structuurschema zal de procedure
van een Planologische Kernbeslissing
ondergaan. Dat betekent dat er vele
jaren lang uitgebreid op zal worden
ingesproken. Vanwege de bijzondere
omvangrijke tekortsituatie rond Amsterdam wil het ministerie van CRM
ertoe dat het landschap zoveel mogelijk extra steun verlenen aan de ontwikkein zijn waarde wordt gelaten.
ling van recreatiegebied rond de hoofdDe behoefe aan recreatieruimte zal de stad. De plaats ten noorden van Haarkomende jaren steeds toenemen, aldus lemmermeer wordt niet precies aangede structuurnota, onder andere door- geven, maar men denkt wel aan een
dat de mensen steeds meer vrije tijd uitbreiding van het recreatiegebied de
krijgen. Daar staat tegenover dat het Haarlemmermeer in.
aanbod aan ruimte af zal nemen.
Waarschijnlijk zal dit alles nog wel op
verzet stuiten van Amsterdam want
De uitgangspunten van het regerings- binnen het bestuur van het Recreatiebeleid zijn dat prioriteit wordt gegeven schap is Amsterdam (maar ook Haaraan gebieden met de grootste tekorten. lem) degene die het meest aandringt op
Nieuwe recreatiegebieden dienen zo bezuiniging en beide steden dreigen de
dicht mogelijk bij de bevolkingscentra subsidie te verminderen in het kader
te liggen en goed bereikbaar te zijn, van de bezuinigingsmaatregelen waarliefst te voet, per fiets of met openbaar toe zy door de regering worden gedwonvervoer. Groepen van de bevolking die gen. Het lijkt er dan ook op dat als
achterblijven in het deelnemen aan CRM zijn nota „hard" wil maken, dit
openluchtrecreatie moeten bijzondere ministerie dieper in de buidel moet
aandacht krijgen. Vormen van open- tasten.

Boeiende start race-seizoen
vangst mocht nemen.
Pech was er ook bij de koplopers van
de in dit veld eveneens uitkomende
klasse 1600-2500 cc. De Zandvoorter
Berend Oeberius Kapteyn, die dit seizoen de snelle Ford RS 2000 van zijn
met racen gestopte plaatsgenoot, Ernst
Antonides bestuurt, kreeg een riant
uitzicht op de zege toen koploper Hans
de Jager met een lekke band het
rennerskwartier opzocht.
Maar ook Kapteyn reed twee ronden
voor de finish lek. Met nog één ronde
te gaan reed Kapteyn gedesillusioneerd
de pits in, waar een woedende sponsor
Jaap Winter hem sommeerde die laat-

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. Tel 02507-14437 b.g g.
023-313233.

tjes verkocht. Een gelijk beeld als vorig alleen naar rechts heeft gekeken. De
jaar, met dit verschil dat eerste Paas- naderende automobilist, die reed met
dag, met soms zelfs hagelbuien, de de toegestane snelheid van 80 km per
meeste mensen thuis hield en de drukte uur, heeft nog uit alle macht getracht
pas op de tweede dag goed op gang het kind te ontwijken; bij de ruk naar
ZANDVOORT
kwam.
•links botste hij zelf tegen een in de
Geboren: Florian Albertus z. v. A.J.
De toeristen die in de hotels, pensions middenberm staande betonnen lichtvan der Moolen en C.I. Ruhling.
en op de campings langs de kust ver- mast.
geefs wachtten op een koesterende
Ondertrouwd: J.A. Meij en H.M. Geyzon, zochten veelal hun toevlucht tot
sen; G.C. Paarlberg en M.G. van
slenteren door de dorpsstraten van Insluiping
Stuijvenberg.
Zandvoort, waar het vooral op tweede
Terwijl de buren bij elkaar koffie zaten
Paasdag ei vol was.
Overleden: Dirk Koper, 81 jaar; Evert
te drinken, op tweede Paasdag, heeft
H. Spoelder, 55 jaar; Cornelis A. de
een insluiper zijn slag geslagen. Via de
Ernstig gewond
openstaande achterdeur kwam hij binNijs, 55 jaar; Josephine W. de Boom
Zeer zwaar gewond werd een 10-jarig nen. Geld liet hij onaangeroerd, maar
gcb. Zurhaar, 89 jaar en Cornelis
meisje uit Overveen, dat donderdag- hij ging er wel vandoor met juwelen ter
Draijer, 77 jaar.
middag omstreeks kwart over vijf met waarde van zestigduizend gulden. Dat
haar fiets op de noordelijke rijbaan van gebeurde aan de Borskilaan. Minder
de Zeeweg werd geschept door een fortuinlijk was een man die aan de Mr.
23-jarige automobilist uit Zandvoort. Enschedéweg wilde inbreken: doordat
Met een verbrijzeld linker-onderbeen, het stil alarm overging kon de politie
een gebroken rechter onderbeen en hem in de omgeving van de woning
gebroken rechter arm is het meisje aanhouden. De man heeft de poging
vervoerd naar het Elisabeth Gasthuis in tot diefstal bekend. Hij werd ingesloten
Haarlem.
op het bureau van politie.
Het ongeval gebeurde doordat het
meisje, dat met haar fiets stilstond om
over te steken, plotseling de rijbaan
opkwam. De politie vermoedt dat ze Auto gestolen
In Bennebroek werd aan de De Ruyterlaan een Ford Taunus gestolen. Van
een auto aan de Hyacinthenlaan verdwenen de sierringen, uit een aan het
Lage Duin geparkeerd staande auto SPAARNWOUDE • Terwijl het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude zich
werd een radiocassette-recorder wég- zorgen maakt over de gelden die beschikbaar komen voor de toekomstige
ontwikkeling van het Recreatiegebied Spaarnwoude heeft staatssecretaris Wallis
gehaald.
de Vries per nota bepaald dat dat recreatiegebied nog uitgebreid dient te worden
met een stuk Inlaagpoldcr. Nu is dat geen nieuwe gedachte want toen provinciale
staten bij de behandeling van bet Streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied besloten had te gaan bouwen in de Velserbroekpolder werd juist dit
WULLUM v. d. \VLKFF gebied, dat dichtbij Halfweg is gelegen, aangewezen als compensatie.

PECH EN SUCCES VOOR RTH
ZANDVOORT - Een derde plaats voor
Jaap van Silfhout. Een verdienstelijk
resultaat, maar toch een wat tegenvalknde eerste oogst van het Racing Team
Holland. Het team dat sinds vrijdag
wordt gevormd door de formule Ford
1600-rijders Van Silfhout, Cor Euser en
formule 1-coureur Huub Rothengatter,
kwam bij de Paasraces voor het eerst in
aktie. Pole-position voor Euser en een
vijfde startplaats voor Van Silfhout
rechtvaardigden de hoge verwachtingen
bij de start van de Townsend Thoresen
Euroserie (8 races in totaal).
In het meer buitenlanders dan Nederlanders tellende sterk bezette Europese
veld. leek Cor Euser een voorname rol
te gaan spelen tot een losgeraakte
versnellingspook een eind aan zijn illusies maakte. Na zes ronden waren
Benoit Morand, Peter Kroeber en de
Belgen Mare Duez en Johan Adams
een gevaarlijke concurrent in de kopgroep kwijt. Maar ook John Adams
werd door pech achtervolgd, terwijl
een losgeraakte faougiekabel de Zwitser Morand ver terugwierp. Duez won
zijn felle gevecht van de Duitser Kroeber, terwijl Van Silfhout als een routinier uit de slipstream van de Deen
Jesper Villumsen kwam, daarmee de
derde plaats en het eerste sukses van
het Racing Team Holland voor zich
opeisend.
_
Ook bij de nationale klassen zagen
achtduizend toeschouwers felle strijd
geleverd. Bij de formule Ford 2000
beging Jim Vermeulen de taktische
fout door Basil Mann bij het ingaan van
de laatste ronde te passeren. Hierdoor
werd de in ons land woonachtige Zuidafrikaan in de ideale positie gemanoevreerd. Op het laatste rechte eind
kwam hij zoals verwacht uit de slipstream van zijn vooganger en pakte de
overwinning.
Bij de toerwagens boven 2500 cc leek
Jacques Cleutjens rechtstreeks op de
overwinning af te stevenen. Maar halverwege de strijd begon de Ford Capri
van de man die wegens sponsorbelangen op zijn voornemen is teruggekomen om na onenigheid nooit meer op
Zandvoort te racen, ontstekingsmoeilijkheden te vertonen. Het toerental
liep hierdoor terug, waardoor Loek
Vermeulen alsnog de beker in ont-

APOTHEEK: Zeestraat apotheek, N.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

RAXI: telefoon 12600 en 16843.

ste ronde op een kale voorvelg uit te
rijden.
Voor de punten, was de verklaring van
de Zandvoorlse aannemer. Het was
echter tevergeefse moeite, want in die
laatste ronde zakte Kapteyn af naar de
achtste plaats.
Desondanks valt er nog een Zandvoorts sukses te melden. Bij de voornamelijk uit Talbots Rally bestaande produktie toerwagens tot 1300 cc zegevierde Frans Derr met grote overmacht.
Ruim twintig sekonden was zijn voorsprong op de tweede man Wjllem van
Leeuwen.

't V/os weer goed Jan Klaese met die
winterse Paese.

NU MEER DAN OOBT
VERGELIJK DE PRIJZEN én..
Met de ideeën van de staatssecretaris,
neergelegd in een structuurnota, wordt
ook het streven van de Werkgroep
Samenvoeging Halfweg-Zwanenburg
om te komen tot een open binnengemeente juist ondermijnd. Want de nota
stelt een open gebied juist in deze buurt
veilig. Zelfs wordt gesproken van een
extra recreatiegebied ten noorden van
Haarlemmermeer.
Met haar .streven wil de regering er
voor zorgen dat vóór 1995 ongeveer
18.000 ha. recreatiegebied meer in ons
land beschikbaar komt. Alleen al bij de
vier grote steden (Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht) zal vóór
1995 8000 ha. recreatiegebied worden
aangelegd. Voor een belangrijk deel
moet dat uit bossen bestaan. L:n dajrmee komt staatssecretaris wat het recreaticgebied Spaarnwoude betreft
weer aan een van de doelstellingen van
het schap. Want juist de veiandcrde
inzichten omtrent dit gebied leiden

Voor het eerst dit seizoen kwamen
de rijders van het Racing Team
Holland in aktie. Jaap van Silfhout
(in de formule Ford 1600) pakte met
een derde plaats de eerste punten

voor de Euroseries. Voor Cor Euser
(links) zit er in de nog resterende
zeven races ongetwijfeld een nog
hogere klassering in. Op Zandvoort
viel hij in kansrijke positie met pech

uit. RTH-coureur Huub Rothengatter
komt in een Tyrell formule 1 voor
het eerst aan de start op 3 mei bij de
Grand Prix op het Italiaanse Imola.

J Dorpsstraat 8, Aals m.èèV.,f •
."•>;<*»;£;;, \^5T~iT< V^Wsm;**'*?

0297718411
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
ER AANBIEDING

Gevraagd:

HULPVERKOOPSTER
Originele
haSve-maanbril

voor ca. 12 uur per week in vaste dienst

in etui.
Kompleet met glazen

/taa èrometmode

44,00

Uw zonnebril met
glazen op sterkte!

UNIEKE AANBIEDING

2 mei
Braderie
Gr. Krocht
Haltestraat
Kerkplein

Muziekfestival
60 korpsen

86,00*

*

Rijwielhandel BOS

'v.

Exvlusieve
dameszonnebril
compleet met glazen op
uw sterkte.

86,00*

±_ 4 anders geringe bijbetaling.

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

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

In

Zandvoort
avondm.m.v.
Egerlanderkapel

Voorverk.

feesttent
hoek Hogeweg-

VVV
Reisb. Kerkman
Drugstore
Moerenburg

Brederodestraat

Onbekend maakt
onbemind
Wi| zijn geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot
18.00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten.

De Krocht

5 mei

voor o.a.

Grote Kocht 27, telefoon 12954

Optiek Slinger

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

2 mei
Feestavond
m.m.v
Bonny St. Clair
Nico Haak
Senitza
L EN S BAND

3 mei

Charmante
dameszonnebril

Disco en
Lichtshow
voor de
jeugd

Jazz-avond
Jaap Dekker
Revival jazz
Beryl
Bryden

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-1787»

kompleet met glazen op .Draagt u normaal al een bril? Dab- uw sterkte.
is voor u verreweg de beste oplossing
om een zonnebril met glazen te kiezen,
die exact op juiste sterkte worden
geslepen. Of misschien is nu het juiste
moment om een nieuwe, normale bril
te kopen. Dan kan uw oude,
vertrouwde bril optisch gekleurd
worden. Voor een klein bedrag extra
heeft u dan meteen een veilige zonnebril met glazen op sterkte.
Geldig enkelvoudig tot s

Zandvoort festival 1981
30 april-5 mei

Lamsvtees
400 gram

Uw adres voor:

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Azeanette

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

3,95

Lamshart
400 gram

3,40

Vfefllé 400 gram..

3,95

wezenbeek

GROTE KROCHT 21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 • 25 74

Grote Krocht 28.
Zandvoort

Gun uw bedrijf de
aandacht van een
(nog lang niet)
uitgelezen
publiek

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
's morgens gebracht - 's middags al schoon

ALBERT HEYN

ADVERTEER!

Waarom ik bloemen koop?
Heel eenvoudig...

Zandvoort

GROTE VLEESAKTIE
• ledere week extra lage aanbieding
» ledere week gratis stuk vlees te
verdienen.
Kom /(ijken.
Grote Krocht 9.

MATRAS
15 cm dik
80 bij 190 cm

139,-

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

.. .gezellige mensen
houden van bloemen!

Het Kastenhuis

'erica'

massief eiken
plavuizen tafels

Stevige
vouwbedden

v.a.

v.a.

f 298,Het Kastenhuis

f 149,Het Kastenhuis

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

Grote Krocht 25
telefoon 02507-17751.

Grote sortering

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

Hang- en legkast
met grenen deuren
172x97x50

Matras dubbel
doorgestikt
12 cm dik, 80x190

f 298,Het Kastenhuis

f 119,Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751

Vers van 't land zo naar de klant
Aart Veer
Groente en fruit

Grote Krocht 23,02507-14404

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!
DIRECT TE HUUR:
MAKELAAR O.G.

RUIME GARAGE
onder flatgebouw
Karel Doormanstraat2-Zandvoort.

Brederodestraat 116, Zandvoort,
telefoon 13244

'

Prijs f 75,- per maand.

SIMOEKS
16255
Glazenwassen] - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 • Zandvoort

Inlichtingen:
Tel. 08330 -1 49 06, na 18.00 uur.

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen

Behandeling aan huis

Ing. Friedhoffplein 11

Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

Rijksgediplomeerd.
Voor afspraken bellen tussen 18.15 en 18.45 uur \
van maandag t/m vrijdag.

Tel. 02507-138 87
De uitzending van deTELEAC-cursus

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

opgenomen in de

*02507 -1 71 66'
ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT

Schoonheidssalons van
Ans Gelsing

Tijden in overleg.
Aanmelden:

vindt plaats zondagmiddag 26 april a.s.
om halfdrie.

HOTEL BAD ZANDVOORT
Thorbeckestraat 23 - Zandvoort
Tel.02507-1 3520

BELLEN

„Ouder worden",

GEVRAAGD:

VAKANTSEHULPEN

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 • 1 43 65.

Huid en Haar
Passage 20 • Tel. 1 63 09

\joor
_s> m lood fon,
^comdecoi-pues.
Gebrondscniiaeroc rowien

is een dienst bewijzen aun de legers
Onze luzers beseffen dat. dtiaroin
worden de advertentiepugina's zo goed
gelezen, daarom ook zijn de
adverteerders zo ingenomen mei

Zandvoorts Nieuwsblad
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(Advertentie)

dG2G maand
inuuu
bibliothggk
EXPOSITIE
Rob Clous exposeert
kleur-etsen tijdens de
uitleenuren tot en met
9 mei 1981.

FILM INN
24 april. 21.00 uur Le Juge
Fayard dit 'Le Sherrif' van
Yves Boisset. Toegang vrij.

FONOTHEEK
Openingstijden:
Maandag 19.00-21.00 uur.
vrijdag 15.00-17.00 uur.
vrijdag 19.00-21.00 uur.
Op 4 mei gesloten van
19.00-21.00 uur.

Prinsesseweq / Zandvoort

Illegale kampplaatsen
tijdens paasweekend
ZANDVOORT - Vier Duitse jongens
werden zondag rond 10 uur door de
politie aangezegd hun tent weer op te
breken, die zij bij het Huis in de
Duinen hadden opgezet. Zij werden
verwezen naar een officiële camping.
Het gehele paasweekeinde door werd
duidelijk, dat de bestaande officiële
campeeraccommodatie onvoldoende
was. Een groot aantal kampeerbusjes
en caravans bleken in de gemeente
geparkeerd te staan, met name op de
Boulevard Barnaart. Zondagavond
werden door de politie 72 van dergelijké voertuigen geteld.

Ledenvergadering
üons
ZANDVOORT - De basketbalvereniging The Lions houdt op 28 april
aanstaande haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering in het Gemeenschapshuis. Aanvang 20.00 uur. De
agenda vermeldt onder meer: Opening,
Overzicht afgelopen seizoen, Verslagen van penningmeester en secretaris,
verkiezing bestuur, begroting komend
seizoen, contributie voorstellen, Leeuw
van het Jaar, Rondvraag en sluiting.

Ondernemers Haltestraat wen
sen verbeteringver keerssituatie
ZANDVOORT • Winkeliers en horeca-exploitanten in de Haltestraat wensen
verandering van de huidige verkeerssituatie. Deze verandering zal vooral moeten
bestaan uit het aanleggen van drempels en het verbreden van trottoirs, echter het
snelverkeer zal niet geweerd mogen worden.
Dit is de uitslag van een enquête, die door de Federatie Handelsvereniging Hanze
werd gehouden. Van negenenvijftig verspreide formulieren werden er vijfenvijftig
retour ontvangen.

(Advertentie)
Wij doen nog even mee met de
goedkope jongens. Alleen even beter.
L.p.'s: BZN f 6.95; Freddy Fender
f 5,90; Ferry Como f 8,95; Betty

Right f 9,90; Toon Hermans dubboll.p. f 9,90; Elvis Presley f 5,90. enz,
BESPEELDE VIDEOBANDEN

kunt u ook bij on» huren.
Zeg nu zelf. is dat leuk of niet?

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

buitenland. Verbetering van de prijs en
kwaliteitsverhouding van het produkt
door modernisering en uitbreiding van
de toeristische infrastruktuur en de
accommodatie en het verbeteren van
de toeristische dienstverlening.

Overigens blijkt ook dat een vrij groot
aantal ondernemers van mening is dat
er zowel verkeersdrempels als versmallingen moeten worden aangelegd.
Overwogen zou ook kunnen worden
deze af te sluiten. Gedacht wordt dan
aan de maanden juni tot en met augustus van 's middags 14.00-01.00 uur.

Dat veel geënquêteerden vinden dat de
bereikbaarheid van hun bedrijf slechter
wordt, hangt nauw samen met de gedane suggesties in vraag twee van de
enquête. „Afsluiten van de Haltestraat" (34,5%) was voor de afsluiting
in het hoogseizoen, terwijl 47,3% deze
vraag niet had ingevuld.
Wel is men voor voorziening ter verbetering van de verkeersveiligheid, maar
niet voor het weren van snelverkeer in
deze winkelstraat.
Om tot een gezamenlijk wensenpakket
te komen, zou de suggestie van één der
ondernemers, namelijk tot een „belangengroep Haltestraat" te komen, te
overwegen zijn.

Kerkstraat
Uit een nog niet zo lang gelden gehouden enquête onder de ondernemers in
de Kerkstraat is gebleken dat van de
vijfig winkeliers, er veertig zijn die een
andere sluitingsregeling voorstaan dan
de huidige. Deze winkeliers zijn van
mening dat in de toekomst niet meer
vanaf l april, maar slechts vanaf l juni
of l juli de straat afgesloten moet
worden. Volgens deze uitslag zijn de
ondernemers van mening dat het duidelijk is dat de auto in het leven van de
consument een grote rol speelt en dat
bij het afnemen van de bereikbaarheid
en parkeergelegenheid, de consument
in andere straten inkopen gaat doen.
De ondernemers zijn van mening dat
de vroege afsluiting in het seizoen een
schadepost betekent.

Mede op initiatief van de Federatie
Handelsvereniging Hanze is men in
Zandvoort gekomen tot het instellen
van een wcekmarkt. Hoewel de Federatie het advies gaf deze weekmarkt te
laten plaatsvinden op de Grote Krocht
is destijds door het gemeentebestuur
gekozen voor de plaats aan de Prinsesseweg. Volgens de federatie blijkt na
een jaar dat deze weekmarkt niet
optimaal functioneert, omdat de Prinsesseweg te afgelegen ligt en weinig
binding heeft met het winkelcentrum
Zandvoort. Gepleit wordt dan ook
voor verplaatsing van de weekmarkt
naar de Grote Krocht. Ook is het
aanbod van de markt momenteel van
dien aard dat het weinig attrakties
biedt. Overwogen moet dan ook wor-

Wijkraad
Nieuw Noord
ZANDVOORT - De wijkraad Nieuw
Noord heeft een stichting als bestuursvorm gekozen. Voor belangstellendenzijn vanaf zaterdag 25 april aanstaande
kopieën van de statuten verkrijgbaar
bij verschillende winkeliers in het winkelcentrum aan de Pasteurstraat. Deze
zijn herkenbaar aan een raambiljet. De
prijs bedraagt ƒ l,- per exemplaar.

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN én,

De Haltestraat waar momenteel op hoogtijdagen chaotische situaties heersen. De ondernemers uit
deze straat zien dan ook graag maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid.
den meer specifieke kenmerken als
oude ambachten etc. een plaatsje te
geven. In het verleden zijn in andere
plaatsen in Noord-Holland hiermee
goede resultaten geboekt.

Commissie midden- en kleinbedrijf
De Federatie Handelsvereniging Hanze vindt het van groot belang dat er een
gestructureerd overleg plaats vindt tus-

Inspraakavonden
soc. cultureel plan
ZANDVOORT - Op basis van de door
de commissie planvoorberciding specifiek welzijn vastgestelde inventarisatienota en wegingsnota heeft deze commissie
een
voorontwerpplan
1982/1985 opgesteld. In dit plan zijn
beleidsadviezen voor genoemd tijdvak
geformuleerd. Op 27 april en 7 mei
aanstaande zullen inspraakavonden
voor de instellingen en de bevolking
worden georganiseerd met betrekking
tot dit onderwerp.
Op 27 april in 't Stekkie in Nieuw
Noord, aanvang 20.15 uur en op 7 mei
in het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat, eveneens om 20.15 uur.

allerlei diensten en voorzieningen die
voor de burger van belang zijn.
Een vroegtijdig overleg tussen deze
beiden zou in het belang zijn van de
bevolking. Overleg vóór de besluitvorming is beter dan erna, aldus de zienswijze van het bestuur van de federatie.
Ook blijkt dat de ondernemers van
mening zijn dat de ondersteuning aan
de WV niet weg te denken valt in een
goed functionerende toeristenplaats.
De WV is noodzakelijk voor versterking van propaganda in binnen- en

••/•'•'&::^-^MMïmmiï;ü^

Welfare Rode Kruis
Ook dit jaar staat de Welfareafdeling van het Rode Kruis te
Zandvoort weer op de rommeimarkt op 30 april a.s. Een bezoekje
kan ik u van harte aanbevelen. Er is
weer van alles te koop op handwerkgebied. Bovendien steunt u er
een goed en sympathiek doel mee,
want door de opbrengst kan dit
mooie werk worden voortgezet.

hifi
EENTOPMERK
GELUIDSAPPARATUUR
DAT TE BETALEN IS
als enige met

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8. Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

Elektronische
FM fijnafstemming

Vechtpartij
ZANDVOORT - Op camping De
Branding brak zondagnacht rond l uur
een vechtpartij uit tussen een aantal
jongelui. Een 19-jarige Duitser werd
daarbij in de onderbuik getrapt. Hij
werd overgebracht naar het Marinehospitaal voor onderzoek. De oorzaak van
de vechtpartij was een onderlinge ruzie.

wij demonstreren u dit graag.

Peetere
Zandvoort BV.
Hallstraat 56 -Zandvoort
Tel. 02507-13618

De zorg van een bisschop
In de moeilijke jaren van 1570, toen
de mensen niet goed meer wisten
•welke wegen zij moesten gaan volgen, was er in Haarlem een nieuwe
bisschop gekomen een pater Domicaan Goafried van Mierlo. Hij was
zeer bezorgd voor de toekomst van
de katholieken in zijn bisdom en hij
was vastbesloten al het mogelijke te
doen om de kerk te helpen.

Slechte organisatie
Het eerste dat hem in de korte tijd
van zijn bestuur was opgevallen, was
de vaak gebrekkige organisatie van
zijn bisdom. Terwijl er in die jaren
nog een overvloed van priesters was,
volgde men, met name in de omgeving van Haarlem, het systeem om
de parochies te laten verzorgen door
een aantal kapelaans uit de stad.
Zo had ook Zandvoort, in die dagen
een vrij welvarende plaats van ongeveer 500 inwoners niet een eigen
pastoor maar was afhankelijk van
een kapelaan, die van Haarlem
moest komen lopen. In de zomer
was dat niet zo'n probleem maar in
het najaar en de winter, wanneer
stormen raasden vanuit de zee over
de duinen, was het voor de eerwaarde niet mogelijk om naar Zandvoort
te komen. Er waren herhaaldelijk
klachten vanuit Zandvoort tegenover
Haarlem geuit maar het was alsof
men tot dovemansoren sprak.
Maar de nieuwe bisschop, een man
van bijzondere plichtsbetrachting,
vond het nodig om alle brieven die
op het bisdom waren binnengekomen, zo goed mogelijk door te lezen.
Toen hij het dossier Zandvoort onder ogen kreeg, schrok hij. De mensen daar waren, zoals over het algemeen de vissersbevolking, zeer getrouw in het geloof maar omdat ze
vaak maandenlang geen priester zagen, waren ze er bevreesd voor
geworden, dat van het geloof niets
overbleef. Men had hier en daar wat
gehoord over de ,,nieuwe religie" en

de bisschop moest er niet van op
kijken als de hele Zandvoortse bevolking over zou stappen naar een
ander geloof, waar men wat meer
aandacht aan de mensen besteedde.

Door: B. Voets
Het voorstel
De bisschop verdiepte zich nog meer
in de aangelegenheid van Zandvoort
en hoewel hij wist dat de bevolking
over het algemeen arm was en het
onderhoud van een eigen pastoor
een grote last betekende, meende hij
toch dat alleen een vaste pastoor
uitkomst kon brengen. Hij stelde
daarom in het Latijn een beleidsplan
op, met ongeveer zeventien pastoriale voorstellen voor zijn bisdom en
het laatste ging over de kapel te
Zandvoort, waar hij van zins was
om een parochie van te maken.
Maar omdat de bisschop, een
Zuiderling die niet zo goed op de
hoogte was van het reilen en zeilen
van zijn bisdom, niet erg zeker was
'van zijn zaak, legde hij het hele
pastorale plan ter beoordeling aan
het kapittel voor. Het kapittel bestond in die dagen uit de belangrijke
priesters van het bisdom, die goed op
de hoogte waren.

Het beraad
De heren, die wat vreemd stonden
tegenover een bisschop buiten hun
kring, waren toch, juist om het
belang van de kerk, dat in die dagen
op het spel stond, uitermate welwillend. Ze hebben zich gebogen over
het beleidsplan van de bisschop en
steunden zijn visie op de pastoraal
volkomen. Maar ten aanzien van
Zandvoort maakten zij bedenkingen. Een pastoor daar neer gaan
zetten. Neen dat zou net zoiets zijn
als een priester gooien voor de wolven. De bisschop kon er ook niets
aan doen, maar de heren van het
kapittel die de Zandvoorters beter
kenden, zagen in de correspondentie

In juni a.s. (op een nog nader te
bepalen datum) zal Zandvoons
Christelijke Kinderkoor zijn 25-jarig bestaan gaan gedenken. Een
speciaal feestelijk concert is daarvoor in voorbereiding. In dit kader
moet ook de medewerking worden
gezien die het koor verleent aan de
grote zangdemonstratie op de Nationale Feestdag op 5 mei a.s. waaraan diverse koren medewerken.
Eerder werd daarover in dit blad
reeds het een en ander verteld. Ik
vraag daarvoor, juist in verband
met het komend jubileum uw speciale aandacht. Over het feestconcert zelf hoop ik t.z.t. meer te
kunnen publiceren. Men is er heel
erg geheimzinnig mee. De zaak
wordt kennelijk, naar alles wat ik er
van vernam, groots opgezet. Het
gaat momentcel heel goed met dit
sympathieke koor, dat in verband
met de komende gebeurtenissen
een aanzienlijke uitbreiding onderging. Voor het optreden op 5 mei
a.s. vraag ik dan ook uw bijzondere
interesse.

In 't ziekenhuis
(Advertentie)

UIT ZANDVOORTS HISTORIE.......

Dossier Zandvoort

ZANDVOORT

."•. .

besies tot olie. Vollegende weck zal
ik jeloi weer 'n pacr receppies geve
om lekker van haering te bikke en
dan kraig je meteen het beloofde
laisie van de kroie en wat je er
allegaer mee ken doen.

Familiefeest

Jubileum kinderkoor

Bereikbaar

Gehandicapten zelfstandig in verkeer
Weekmarkt
/ANDVÓORT - Over het onderwerp
„de gehandicapte zelfstandig in het
verkeer" houdt de Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers van
de afdeling Haarlem en Omstreken
vandaag een openbare vergadering.
Deze wordt gehouden in het vcrkeerscentrum van de Politie te Haarlem,
ingang Zakstraat 2 in Haarlem (tegenover de Bakenessergracht).
Inleider is de heer A. Horsman, medewerker van de Stichting voor Reyalidatie in Noord-Holland. Toelichting
wordt gegeven met dia's en film. Na de
inleiding is er gelegenheid om vraten te
stellen eventueel in discussie te gaan.
Het verkeerscentrum is toegankelijk
voor rolstoelgebruikers, toegang gratis,
aanvang 20.00 uur.

sen gemeente en bedrijfsleven voor een
goed functioneren van deze commissie.
De bevoegdheden van de gemeentelijke overheid nemen nog steeds toe en
het gemeentelijke apparaat is uitgegroeid tot een omvangrijk complex van

Met oog en oor

iets dreigends ,,Ende nae lecture van
de voirseijde brieven van Santfoorde, is geresolveert alsoe daer groots
zwarigheydt was ende nyeuwigheydt, is dat een ygelijcken hem
dairop soude bedencken omme Santfoorde als pastoir te dienen ende
dotter beter ware... soe men bevinde,
te behouden".

Geen pastoor
Dat er achter die klachten van de
Zandvoorters nog wat anders zat,
neen dat had van Mierlo niet kunnen
denken. Aan de ene kant vond hij
het redelijk om van Zandvoort een
parochie te maken maar aan de
andere kant gaf hij het kapittel gelijk
die er bang voor was dat juist om de
geisoleerdheid een priester het daar
in deze turbulente tijden nooit vol
kon houden. Het advies om alles bij
het oude te laten was in zekere zin
nog het beste maar dan moest men er
wel op bedacht zijn om er voor te
zorgen dat er, weer of geen weer,
toch eens in de week een priester
naar Zandvoort kwam. Dat werd
inderdaad beter maar een oplossing
om Zandvoort voor de nieuwe religie te behoeden, was dit niet. Toen
dan ook enkele jaren later, nadat het
dorp de zijde van de prins had
gekozen, was het voor een leraar van
de nieuwe religie een vrij gemakkelijke zaak om de bevolking voor zich
te winnen. Toch bleef er - en hier ziet
men iets van de koppigheid van vele
families - een sterke minderheid
trouw aan het geloof en het kapittel,
wat haar advies aan van Mierlo in
1571 eigenlijk betreurde, heeft er
, zoals in deze schetsjes al eens is
verteld, goed voor gezorgd dat men
uitstekende priesters kreeg. Maar pas
in 1851 werd Zandvoort een zelfstandige katholieke parochie.
(Uit de notulen van het archief van
het kapittel van Haarlftn bock VI
van 1569-1572. Afschrift van deze
overeenkomst in het gemeente-archief van Haarlem)

Onze plaatsgenoot Wim van der
Moolen is vorige week weer opnieuw met spoed naar een ziekenhuis in Haarlem overgebracht wegens een acute hartaanval. Gelukkig heeft zich tot nu toe alles ten
goede gekeerd en er is zelfs sprake
van, dat hij, wanneer u dit leest,
weer naar huis is teruggekeerd.
Verdriet en ellende blijven het gezin Van der Moolen de laatste tijd
niet gespaard. Eerst hijzelf al enkele malen opgenomen, toen de plotselinge dood van zijn vrouw Cobi en
nu weer dit. Van harte wens ik hem
namens zeer velen, die ook nu weer
met hem meeleven, een spoedige
algehele genezing toe en een terugkcer naar zijn werk als beheerder
van ons Gemeenschapshuis. Tevens
vernam ik, dat onze oud-wethoudcr, de heer J.L.C. Lindeman mornenteel wordt verpleegd in de Mariastichting. Gelukkig zijn de laatste
berichten, dat hij langzaam aan
herstellende is. Ook hem vergezellen onze beste wensen voor een
spoedige volledige beterschap.

Opoe en de haring
De taid begint zo langzaem an weer
te komme, dat nuwe haering op de
markt komt. Veur Zanvert betekent
dat heel wat. Want jeloi hebbe
allegaer wel es aan de Wuift estaen
en vroeger 'ekeke naer die visbete.
Het is zó, dat van oudsher de
Zanvcrters zich hebbe bczig'ehouwe met vis, visbewerking en de
visvangst, 't Vange van vis is waerskainluk de meest oorspronkelaike
menier van de minse om wat anders
te ete as die groenzooi. Nou mot je
naetuurluk ook wel groente bikke,
want anders steek je de moord,
maer de visserai is vanoit de oertaid
bekend. De Zanverters binne dan
ook de uitvinders van de vishaeke,
de foike (die nette veur de paeling
en de krecfte), van de werpnette en
't staende werk. De visse wiere
ope'esneje en 'edroogd, of boven 't
vuur 'erookt, zodat er ook in de
winter gien honger 'eleje wier. Ik
heb jeloi ook al es verteld over 't
zout ziede en dat zout wier 'ebroikt
veur 't pekele van de haering. De
haeringhandel vormde de basis veur
de Hollandse vissersbeurs en daerom nou een klainighaidje over de
haering. Die visse heten in 't Latijn
„Clupea harengus". Ze worde 20
tot 25 jaer oud en komme veur in
skole van vele doizende tonne. D'r
benne verskillende rasse. We kenne
de Atlantische haennge van ongeveer 35 centimeter. Paertaid in de
late winter en 't veurjaer. Dan de
„Randzee-haering", van ongeveer
30 centimeter. Onderverdeeld m
Buchanhaering,
Doggersbakhaering en Downshaering. Paertaid in
de herfst. En tenslote de bekende
kust-haering van ongeveer 25 centimeter, die in de winter paert.
De haeringe worde of 'epekeld
(zoute haering), gernaerineerd (zure haering of rolmopse), gerookt ais
bokkum en ook wel gestoomd as
bokkum. Licht gezouten en 'erookt
binne 't kippers, gebakke en gemaerineerd is 'et panhaering, gemaele is
'et vismeel en geperst worde de

Jacoba van Staveren, wel wat
jaartjes jonger, maar nog steeds
„hetzelfde gezicht".
Zondag 26 april zal er een groots
familiefeest gevierd worden m één
van onze strandpaviljoens.
Niet zo maar een feest, maar een
grootse gebeurtenis zal het worden,
de tachtigste verjaardag van mevrouw Van Staveren-Zantvoort.
Wie kent haar niet, deze vitale
vrouw, die op haar achtenveertigste
jaar, door het plotselinge overlijden
van haar man, Henk van Staveren,
zich voor de moeilijke taak gesteld
zag, de bekende bakkerij voort te
zetten en alleen de tien kinderen
groot te brengen, waarvan de meesten nog in de kinderschoenen liepen.
Het werden moeilijke, zeer moeilijke jaren voor deze energieke
vrouw, maar gesteund door een
onwankelbaar godsvertrouwen en
met hulp van de oudere kinderen is
het haar wel gelukt.
De zaak wordt thans gedreven door
haar schoonzoon, de heer Stuurman, en zelf woont ze nu aan de
Quarles van Uffordlaan 72 in een
der fraaie bejaardenwoningen van
„Het Huis in het Kostverloren" en
geniet zij van een welverdiende rust
na een zeer intensief en arbeidzaam
leven.
Op 26 april nu wordt zij tachtig jaar,
nu niet bepaald iets om over te
schrijven, want er zijn er in de
gemeente zeker wel meer die deze
leeftijd bereiken. Wat deze dag
bijzonder zal maken is dat zij deze
te zamen met al haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen zal vieren. En dèt is het bijzondere, want de kinderen van Henk
van Staveren en Jacoba van Zantvoort zijn wel uitgevlogen. De oudste, Kees, woont in Brede (zeven
kinderen), Jan in Australië (twee
kinderen), Coos in Amsterdam
(acht kinderen), Riet in Callantsoog
(vijf kinderen), Thea in Zandvoort
(vier kinderen), Nel en Freek in
Australië (op de verjaardag van
moeder 25 jaar getrouwd en drie
kinderen), Henny in Zandvoort
(drie kinderen), Cilia in Enkhuizen
(vier kinderen), Cockey in Zandvoort (twee kinderen) en Henk in
Canada (één kind).
Jarig Jetje heeft zelf het plan gemaakt om haar tachtigste verjaardag met haar gehele gezin te vieren
en heeft dan ook zelf alles georganiseerd. Ze komen dus allemaal, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen (inmiddels ook alweer vier stuks).
Het zal een prachtig feest worden
met de jarige moeder die haar leven
lang leefde voor haar kinderen en ze
nu allemaal weer te zamcn zal zien
op haar verjaardag, daar verheugt
ze zich intens op. Het zal ongetwijfeld een bekroning worden van haar
zo arbeidzame leven Namens zeer
velen: „Een rijk gezegende dag en
dat er nog maar vele gelukkige
jaren op mogen volgen!"

Televisieprogramma
Zo af en toe gebeurt het dat je
onverwachts een gezicht ziet op
televisie, waarvan je denkt ,Hoh
ik dat mei eens vaker gezien?". Zo
heeft men mij verteld dat in liet
zondagmiddagprogramma van Teleac dat problemen behandelt rond
het zichtbaar ouder worden, ook
een opname is van een schoonheidbbehiindelmg voor vrouwen boven
de veertig jaar. Deze scène blijkt bij
navraag opgenomen m de salon van
Ans Gelsmg aan de Passage 20.
Toch leuk dat je zo werkend op het
scherm verschijnt, wanneer velen
juist een rustdag hebben. Voor
mensen die Ans Gelsmg niet kennen, zou ik zeggen, kijk zondagmiddag als het soms slecht weer is, om
halfdrie maar eens naar de tv.
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„Shell Duinzicht"

AUG. v.d. MME

Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL QUiStiZiCHT".

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186

BINNEN-en
3UITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

U kunt uw auto overdag s/echt
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

Nu ook het adres voor uw
woningstoffering

Vanaf heden kunt u ook
voor DIESEL-QLIE terecht.

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford

etc.
P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507-13287.

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)

randstad
publicaties

uitgelezen publiek—

ADVERTEER!
Drogoterij • Reform

MEDIAKEUZE IN RANDSTAD
NOORD EEN DUIDELIJKE ZAAK

AALSMEERDER COURANT
UITHOQRNSE COURANT
ONS WEEKBLAD
HET STREEKBLAD/DE RONDE VEMER
ZWANENBURG HALFWEGSE EN
BADyOEVE'SLOTENSE COURANT
HOOFDDORPS VENNEPER NIEUWSBLAD
HEEMSTEEDSE BLOEMENDAALSE EN
BENNEBROEKSE COURANT
ZANOVOOflTS

MOERENBURG

B.V. flANOSTAO PUBLICATIES

Dorpsstraat B — Aalsmeer
Postbus 264 H30 AG Aalsmeer
TELEFOON 02977-28411

DIEET ARTIKELEN

ZWARTE POES

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Met witte
vlooienband.
EMMAWEG15.
TEL. 18760.

13212
auto-brand-teven
aUe verzekeringen

PART-TIME OPLEIDINGEN VOOR MIDDELBARE AKTEN
aanmelding voor het cursusjaar 1980-1981 voor de opleidingen

• t

ersNAAR

ZONNIGE
BIJ FOKKER
Frezer/draaier
bij Fokker is een
prachtvak
Elk vliegtuigonderdeel dat
daar gemaakt
wordt is een
werkstuk op zich,
van massawerk is
geen sprake
De komende zomer
geven we gerichte kursussen
voor LTS-ersenMTS-ers,diealwat
ervaring met verspanmg hebben
De kursus duurt 4 weken
inde praktijk wordt de nodige
vaardigheid aangeleerd

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

ZANDVOORT
Tel. 02507 -161 23

Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen
wandbespanningen.

usv<

VERMIST

Gespecialiseerd m

Vul de bon m vooraanmelding
OFBELEVEN metdeheerD vd Wilt:
020-5444029 's Avonds 02979-5998.
naam
straat, n r
postcode
woonplaats
dn open envelop
zenden aan Fokker BV,
Personeelszaken
nr 042/81/RP,
antwoordnummer 1496,
1110VC Schiphol).

De Stichting Nutsxminarium aan de Universiteit van
Amsterdam werd in 1971
opgericht, als voortzetting
van het Nutsseminar/um
voor Pedagogiek dat in 1918
werd gesticht door de
Maatschappij tot Nut van "t
Algemeen op initiatief van
Prof. Dr. Ph.A. Kohnstamm.

NEDERLANDS A

GESCHIEDENIS l EN II

PEDAGOGIEK A EN B
Oruterw.ijspedggiQgische.
Orthopedagogische en
Sociaal- en Cultuur pedagogische opleidingen

FRANS A

AARDRIJKSKUNDE l EN II

DUITS A

WISKUNDE A

ENGELS A EN B

NATUUR- EN SCHEIKUNDE A

Opleidingen voor M.O.-examens ter verkrijging van een middelbare akte, hetzij met, hetzij zonder onderwijsbevqegdheid voor de tweede graad (M.O.-A of M.O.-I) dan wel voor
de eerste graad (M.O.-B of M.O.-II).
Duur van de opleidingen:
• 3 è 4 jaar voor M.O.-A,
• 4 'A jaar voor M O.-8 (Enge(s),
• 4 |aar voor M.O.-I,
• 2 jaar voor M.O -II.

Het Nutsseminarium verzorgt sinds 1925 pedagogische opleidingen, m. n.
voor de akten Pedagogiek
M.O.-A en M.O.-B en sinds
1956, ook opleidingen voor
midcSeHtare akten voor de
talen, geschiedenis, aardri/kskunde en exacte vakken.

Vereist voor toelating: einddiploma MAVO, VWO of HBO
(eventueel MBO).
Mogelijkheid van voorwaardelijke toelating (na onderzoek)
voor 2s-jangen en ouderen die niet de vereiste vooropleidmg bezitten.

FOKKER BV.
SCHIPHOL

Duur van de opleidingen1
• 3 jaar voor M.O.-A,
• 2 jaar voor M.O.-B.
Lessen als regel op 2 avonden per week en/ of zaterdagochtend en/of middag.

Lessen, afhankelijk van de opleiding, op 1 of 2 avonden per
week. Extra cursussen voor pedagogiek en didaktiek van het
voortgezet onderwijs, en latijn.

Het tyutsseminarium is
een van de negen door het
Rijk erkende en gesubsidieerde instituten dieM.O.opleidingen verzorgen.

Part-time opleidingen voor M Q.-Pedagogiek tttr verkrijging
van de middelbare akte Pedagogiek.
Aan de A-akte is een 2e-graads onderwijsbevoegdheid verbonden, aan de B-akte een le-graads.

Vereist voor toelating:
• een in aanmerking komende HBO-opleidmg,
• HAVO/VWO in combinatie met een in aanmerking kornend diploma HBO of MBQ,
• praktijkervaring m.b \. de gewenste studierichting.
Mogelijkheid tot voorwaardelijke toelating (na toetsing)
voor 25-jarigen en ouderen met veldervaring, doch zonder
de vereiste vooropleiding.
Deze toets wordt gehouden op 5 juni 1981.
Voor de B-opleiding als keuzevak Transculturele Pedagogiek

De examens worden in de vorm van schriftelijke en mondelinge tentamens afgenomen door urc eigen docenten bestaande
bijzondere commissies.

De examens worden afgenomen dooi eigen docenten onder
toezicht van een vertegenwoordiger van het Rijk en een gedelegeerde van de Vereniging tot bevordering van de Studie
der Pedagogiek.

Voorlichtingsbijeenkomsten per opleiding begin mei staan
vermeld in de studiegids.
Aanmeldingsformulieren in te zenden vóór 1 juli 1981, voor
het onderzoek voor een voorwaardelijke toelating vóór 9 mei

Voorlichtingsbijeenkomst op zaterdag 9 mei 1981 om
19 00 uur in het Universiteitsgebouw Oude Manhuispoort 4
te Amsterdam, zaal D 018.
Aanmeldingsformulier in te zenden vóór 1 juni 1981.

1981.

• Grmnteptantfm met Muit
• Groente- en bktenuaden

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUBttARDEN - GASfORNUKa

Jiffypot&
Bestnjrjngs- en

Deskundig advies.
Vooral uw

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

Nadere gegevens, studiegids en aanmeldingsformulier aan te vragen bij het secretariaat. Nieuwe Prinsengracht 89,
1018 VR Amsterdam, telefoon 1020) 25 33 66.

stichting nutsseminarium aan de universiteit van amsterdam-

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

A. J. DE LEEUW

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /13S12 / 1 2518

Grannetia

Nieuw uitUSA
Shoes with Pockets

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKÉB

J. v. d. Bos
Bilderdijkatraat S.
telefoon 13796

ASSURANTIËN
GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

48
mnd.

s.oop,-

150,95 129,93
98,93
1p.OOQ,- 289.'4 247,15 184,15
15.000,- 427,34 364,37 269,92 238,43
20000,- 565,53 481.59 355,68 313,71
25.000.- 703,73 598,81 441,44 388.99
Ie en 2e hypotheken tot
125%mogolijk
Informeer eens'
Helmqrsstrvat 11 - Zandvoort
-1 21!

Advertenties
worden toch niet
Odezen......

Men krijgt spoedig genoeg van het goede en ook van het
beste, wanneer het alledaags begint te worden.
Lessmg(i729-mi)
Maar d^t geldt niet voor de uurwerken van

Dit is een advertentie

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 • Tel. 1 23 07
Horloges, klokken, wekkws waaraan u steeds meer gaat
hechten naarmate u ze langer bezit.
Merken van vgereldklasse.'waar u altijd op kunt «kenen!!
W«wJ»g-H)d is preckfeiijd!
Komt u eens kqken in ome showroom? 't Is een befeyenisl
Eipan reparatie-af d«ling mat
etoktioni^che apparatuur.

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de
vakman!
A. BERNHARD
Vijlhuizerweg 577.
MoofddoiR,
telefoon 02508-1402
na 16.00 uur

AUTORIJSCHOOL

Phil Waaning
Rijksgedip/omeerd

KAN NOG
LEERLINGEN
PLAATSEN.

Brugstraat 20
ZANDVOORT
M 02507-120 71
£vent. met
anti-slipcursus.
Droffisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel,
homeopathie.
Haltestraat 8.
Zandvoort,
tel. 02507-16123.
Te koop gevraagd:

BREDE
SCHILDERIJLIJST
80x100 cm.
wfrh •
POCXCTS!

Dealer:
Zandvoort

arine Wetsuits
Een begrip in Europa
Nieuwste modellen, ontworpen door de beste Engelse
couturiers.
Alles voor de watersporter'

Surfplanken
Surfkleding
Zeilkleding
Truien
Sweaters
Laarzen
' Schoenen
Enz

S C 36 Economie l ITTÜP»"

Ten Cate
Windsurfer
'TC 36
TC 39
TC 2

DuFourWing
Du Four Sun
Wayler

**"* Tenbon mpc
zeilkleding
Nieuwste mdtcnadl Jollebroeken
Ademend

ZEGWAARD
WATERSPORT
Spaarne 48 - Haarlem - Telefoon 023-321534

Tel. 02507-14286
komt met h^ar kollektie exclusieve betaalbare
damesmode o.a. de merken : Finke-rokken,
Cees de Best - rokken en japonnen, Ass-mpde,
Diekmann-pakjes en japonnen, groot assortiment bioeses, Heidema-pantalons, Suko$an mode accessoires, etc.
Te veel om op te noemen.
KOMT U EENS LANGS,
we geven u graag poede adviezen op mode gabied.
Haltestraat 40 - Zandvoort

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT
maar ook

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
|Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.|
|Oagelijk^ geopend yan 7.3Q tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Alles voor uw

Keesman

tuingereedschap

Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,

vindt u bij:

Histoi-verf

VERSTEEGE

klompen, schoonmaakartikelen

Pakveldstraat 19 - Zandvoort

Telefoon 12425.

LIBERTY

Damesmode en vrijetijdskleding
heeft voor u:

etc. etc.

ZEGWAARD WATERSPORT

l UpwTOBKBn in zwart/wit en spijkeretof.. /w/"

Badpakken en bikini's
ro,p. 34.50 en

~..A

29,50

Merfc-spqkerbroeken en
zomerpantaTons

55,•

Zomerjuriqesva

49r-

Rokkenva
Western-overhemden en
leger-overhemden

19,-

SPECIALE AANBIEDING
IÖUKI1"•

L/\IVI\. (bekend merk) +

[OUImrr /VIV (2-zijdigbekleed) +

SCHOENEN
Compleet

1375;

Al ome mode tegen scherpe prijzen.

LIBERTY
Louis Davids^lnut 15 (t/o VVV) - Tel. l 69 20

ZEGWAARD
WATERSPORT
l Spaarne 48 - Haarlem - Telefpon 023-3215341

{Geen uitzicht voor moedig TZB

BELANGRIJKE
MEDEDELING! *

f MNDVOORT • Door de resultaten van
de afgelopen week is de situatie voor
TZB op de ranglijst niet al te rooskleurig. De Boys speelden eerst gelijk tegen
mede-degradatickandidaat Spaarnestad
(0-0) en op tweede Paasdag werd ongclukkig met 1-0 verloren van DSC'74.
Hierdoor deelt TZB de laatste plaats
met Spaarnestad. TZB is echter uitgcspeeld, terwijl Spaarnestad nog één
uitwedstrijd op het programma heeft
staan. Veel hoop is er niet meer voor de
Zandvoortcrs, maar de bal kan raar
rollen.
In de strijd tegen Spaarnestad is het
overwegend TZB dat het initiatief had.
Goed lopende aanvallen werden echter
slecht afgerond. Spaarnestad moest het*
hoofdzakelijk hebben van uitvallen,
doch de TZB-achterhoede had er goed
het oog in. Toch wisten de gasten te
scoren, maar op appèl van de grensrechter, die hands geconstateerd had,
keurde de scheidsrechter het doelpunt
af
Ook m de tweede helft waren de
Zandvoorters het meest voor het doel
van Spaarnestad te vinden De kansjes
kwamen wel maar een afmaker ontbrak
helaas In de twintigste minuut scoorden de Zandvoorters wel, maar ook dit
doelpunt vond geen genade in de ogen
van de scheidsrechter. Eerst wuifde hij
een buitenspelgeval weg, waarna Cees
Sebregts scoorde, doch het vlaggen van
de grensrechter deed hem anders beslissen.
Niet teneergeslagen door deze tegenvallers bleef TZB knokken voor de
overwinning. Bij een overwinning zou
Spaarnestad vrijwel zeker moeten degraderen En met die gedachte gooide
TZB in het laatste kwartier er nog een
schepje bovenop Met de afwerking
wilde het heiaas niet lukken, waarbij de
Spaarnestad-doelman met het nodige
geluk overeind kon blijven.

DSC 74

Wegens grote belangstelling op de zondag
adviseren wij u om ook
eens op vrijdag of
zaterdagavond
GEZELLIG en GOED
te komen eten
Dan is er vast nog wel
een tafel voor ui

SUGGESTI^:
SOEP VAN DE DAG
aanbevolen'

2.95
'" GEGRILLDEKIP
•BOMBAY
ecnhatvt kip ovi moren
motrenpikTiti •:»«
van kerry i'ninï t "
roznnen qeqirncinlnir"t
vruchten krorpoik
en ril*t

15.75
"" 'D'AME BLANCHE

X
*
X

*
X*
X*
X
X
veilig te zijn voor degradatie. Het is
geen mooie pot voetbal geworden,
maar wel spannend. De zenuwen deden het spel geen goed. In de eerste
helft was het een vrijwel gehjkopgaande partij met goede mogelijkheden
voor beide kanten. Kansjes waren er
voor Alex Heesemans en kon Zwernmer, doch het vizier stond niet op
scheip. DSC'74 kon ook enige malen
tot ver in de Zandvoortse defensie
dringen. Doelman Bram Puls verdedigde zijn doel echter met verve.

De wedstrijd tegen DSC'74 was ook
voor de Haarlemmers nog van belang.
Zij moesten nog één punt hebben om

Na de pauze moest Zandvoortmeeuwen eerst wakker geschud worden door
een tegentreffer, maar daarna was er
voor de Haarlemmers geen houden
meer aan. Nadat de Meeuwen een 2-1
voorsprong hadden genomen, kon
KHFC nog wel op gelijke hoogte komen, maar het laatste kwartier was
volledig voor Zandvoortmeeuwen. Met
drie uitstekende doelpunten voerden
zij de einstand op naar 5-2. De doelpunten waren van Giesbergen 3, Minkman l en v.d. Berg 1.

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

Standen
voetbalclubs
Eerste klasse HVB zaterdag
Zandvoorf'75
HalÉweg
DSC '74
SVB
Kmheim
KIC
Bloemendal
RCH
SVIJ
Terrasvogels
Velsen

20-34
20-26
20-26
20-25
20-24
20-23
20-19
20-14
20-12
20-11
20- 6

Tweede klasse HVB
Spaarnevogels
SVIJ
Renova
CBS
Vogelenzang
DSC'74
EHS
Schalkwijk
Inter Heemskerk
Spaarnestad
TZB

19-26
20-25
19-23
20-20
19-20
19-18
19-17
19-17
19-16
19-15
20-15

(Advertentie)

NIEUWSTE ONDERZOEK:

VERGHUKIHG PRUSPEIL
LEVENSMIDDELEN
priispeil medio februari 1)

bedrijf of
organisatie:

N. "<£ °% %/\. *'<£'**/
>v^ * ^ >^ ^ ^*

Dirk van den Broek/
Bas van d«r Heijden
Jac. Hermans Prijsslag
Miro
Edah
Maxis-Trefcenter
Albert Heijn
Hoogvliet
De Boer
Konmar
Fredv.d.Werlf
Vendet
Simon
V&O
Profirnarkt [Zunt Holland)
Profimarkt (Crocimoudll

Centra
Vivol
4-6

Vege
Spar
Co op

A & 0 2000
Kroon/K markt

Men probeerde het wel, maar het
moedige verzet was gebroken De Boys
zagen het met meer zitten en DSC'74
kon dan ook vrij gemakkelijk overeind
blijven Voor TZB is het te hopen dat
Spaarnestad de laatste wedstrijd verhest, waardoor een beslissingswedstrijd
noodzakelijk wordt

-K
-K
-K
-K
*
*
-K
-K
•K
-K
-K
-K
-K
*
-K
-K
•K
•K

9.50

•K
•K
-K
-K
*
•K
K
(c
K
K
K
-K
•K
fc

T NIEUWE
SPECTACULAIRE

k
K
k

MENU "ASTERIX"
"Kop/e soep
(kies zeil najr uit welke)
•Kip schmuc/iie al t/4 kip
met appelmoes vruchten rn
frites met lekker veel
mayon n°>e
'IJs/c met vernssing

restaurant
De Neerberg

Koninginnedag voetbaltoernooi

zaterdag gepromoveerd

De wedstrijd tegen KHFC was een
matige partij. De Zandvoorters speelden te gehaast, waardoor fraaie combinaties niet te zien waren Tot aan de
rust konden geen van beide teajns de
goede richting vinden, zodat met 0-0
aan de thee begonnen kon worden.

doelpunt goed 1-0
TZB is deze tegenslag in de slotfase
niet meer te boven gekomen Van een
slotoffensief was geen sprake meer

4.95
voor de
kinderen

*

K

lc
(c
IC

m Hoofddorp
naast de skipiste.

ZVM

HAARLEM - Door een 5-2 overwmnmg op KHFC is het zaterdag-team van
Zandvoortmeeuwen er in geslaagd om
promotie te bewerkstelligen naar de
eerste klasse H VB. Door een enorme
eindsprint, de laatste zes wedstrijden
werden met grote cijfers gewonnen,
behaalden de Zandvoorters een verdiende tweede plaats op de ranglijst,
die recht geeft op promotie.

Ook de tweede helft gaf nerveuze
teams te zien. Geen van beide verdiende de overwinning, zodat een gelijkspel
de verhouding goed zou hebben weergegeven, doch een kwartier voor het
einde sloeg het noodlot voor TZB toe.
Een vrije trap van DSC'74 werd voor
het Zandvoortse doel gebracht, waar
de Haarlemse spits klaar stond om de
bal eerst met de hand goed te leggen en
toen keihard raak knalde. Ondanks
appelleren van de Zandvoortse grensrechter keurde de scheidsrechter het

royaal portie vtiiiillt.
roomijs overgntf n mi 1t
een warme chotol idi
saus en cc n tot.!
sfagroorn

*
*

100
102
102
103
105
107
108
108
109
110
111
111
113
117
117
117
120
120
121
122
122
126
128

100

2)
102
1QQ
102
101
101
103
101
104
JD3
110
107
102
108

ioa

112
112
109
111
113
111
114

1) 100 bij goedkoopste der onderzochte bedrijven
2)
te weinig gevraagde, merken in het assortiment
Voor verdere gegevens:
Zie Consumentengids april '81
Dirk vin dpn Broek en Bi» vin der Heijden delen mede:
Oqrosen Oirkton hebben hetzelfde lage prijspeil!

ZANDVOORT - Het traditionele Koninginnedag-voetbaltoernooi voor bednjven en instellingen zal ook dit jaar
wederom plaatsvinden. Op alle velden
van Zandvoortmeeuwen, aan de v.
Lennepweg en de Vondellaan, strijden
22 teams, verdeeld in 5 poules, om de
bekers. De eerste wedstrijden vangen
aan om 9.00 uur terwijl de prijsuitreiking om ongeveer 16 00 uur verricht zal
worden door de wethouder van Sportzaken, de heer J. Termes.

De poule-indeling is als volgt terrein
Vondellaan: poule I Hildenng. Khkspaan, l'Isis, Meeuwennest, Rinko;
poule II Buchel, Luijks Verhuizingen,
Bloemenmagazijn Bluijs, Kerkhoven,
Aranka
Velden v Lennepweg4 poule III: A l
jun , Dubrovmc, Versteege, N W,
poule IV' Nachtuil, Slotemaker, Gemeente, Flipper; poule V- bouwbedrijf
Keur, Casino, Hollandia, Schuimkoppen.

Tel.: 02503-10139

Eurotex
In een aanvallende en enerverende
partij hebben beide teams keihard gestreden om de overwinning Ondanks
de enorme inzet was het een zeer
sportief duel met kansen voor zowel
Hong Kong als Eurotex. Voor de rust
bepaalde Pieter Keur de stand met een
keihard schot op 0-1.
De tweede helft was nog maar nauwelijk begonnen of de Zandvoorters haalden opnieuw verrassend uit. Frank van
Santen was ter plekke om een fraaie
aanval af te ronden, 0-2 Eurotex gaf
zich geenszins gewonnen en zocht fanatiek de aanval, wat in één minuut twee
doelpunten opleverde, 2-2. De Zandvoorters kwamen onder zware druk en
konden maar moeilijk de zaak onder
controle krijgen.
Gaandeweg liep het weer wat beter en
na 20 minuten werd de rappe Marcel
Schoorl gevloerd, wat een strafschop
betekende, die hij zelf verzilverde, 2-3.
De slotfase was bijzonder enerverend.
Eurotex fel in de aanval en snelle en
gevaarlijke uitvallen van Hong Kong.
Vlak voor het einde betekende zo'n
snelle counter de beslissing Ed Vastenhouw bracht SC Hong Kong m veihgheid, 2-4.

valler werd vnjgespeeld, maar gelukkig
voor de Zandvoorters redde Ed Steffers.
Een goed combinerend Hovocubo
hield de verdediging potdicht, alhoewel
Richard Kerkman een kans kreeg om
een schot te lossen, dat net over de lat
ging en Pieter Keur zag zijn inzet, na
een goede uitworp van doelman Steffers, net voorlangs gaan.
De tweede helft werd wat pittiger Ook
al omdat Hong Kong snel tegen een 0-1
achterstand keek, zodat zij moesten
komen Een aanval van Hovocubo over
rechts werd met een punter in de
bovenhoek afgerond, 0-1 na twee minuten. De Zandvoorters heten het behoudende spel varen en zochten meer
de aanval op De gasten uit Hoorn
bleken niet onder de indruk en bleven
de bal goed het werk laten doen.
Zonodig werd de doelman in het spel
betrokken
Het aandringen van Hong Kong werd
echter niet beloond. Ed Vastenhouw
zag eerst zijn kopbal gestopt en enige

ZANDVOORT - Hot traditionele
Paashockcy-toernooi, georganiseerd
door de Zandvoortsc lio(.ke>club is
een /eer geslaagd evenement gewor
den Zowel bij de dames als hij di_
heren werd er pittig maar /ter sportii.1
gespeeld Dat het toernooi op l o l l e t j e s
is verlopen, komt niet illcen op naam
van de voortreffelijke ort: imsaiu.
maar de prima scheidsieüikrs de altijd aanwezige EHBO. die niet R v<_d
heeft moeten optreden en de p irate
Zandvoortse politie hebben / e k e r hun
steentje bijgedragen
De dames, die m een poule waren
ingedeeld, ^peelden een halve Lornpeti
tic. waarin als sterkste te voorschijn
kwam het Engelse Southampton d it
op beide dagen het beste iiOLk<.\ heüt
laten zien De Engelsen eindmdcn
evenwel gch|k met de Zandvoortse
dames, maar de?e maakten het sportie
ve gebaar de dames uit Southampton
de eerste prijs te gunnen Als derde
kwam uit de strijd het tweede Zandvoortse team. genaamd de Garnael
(een prima prestatie), vierde werd
Voordaan

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen
speelde een oefenwedstnjd tegen zaterdagmiddag derde klasser VEW en won
met 2-1. De wedstrijd kan als een
nuttige oefenwedstrijd beschouwd worden. Vooral m de eerste helft was
Zandvoortmeeuwen de betere Goede
combinaties met enige mogelijkheden
op doelpunten, doch de afwerking was
helaas te gehaast. Slechts Chns Jong-

momenten later kogelde hij net naast
Een snelle counter van Hovocubo betekende de beslissing. Een dieptepass
bereikte de spits, die Ed Steffers kansloos liet, 0-2.
De strijd kreeg hierna een feller karakter. De scheidsrechter moest het spel
vaak affluiten om irritatie te voorkomen. Hong Kong ging te gehaast te
werk, doch kreeg toch npg wat mogelijkheden. Richard Kerkman knalde op
de paal en een fraai schot van Marche!
Schoorl werd even fraai gestopt door
Hovocubo-doelman In de slotminuten
trok zelfs doelman Ed Steffers ten
aanval om nog meer druk op het doel
van de gasten uit te oefenen. Het hielp
zeker wel, maar met de afwerking zat
het niet mee. Nu raakte Schoorl de paal
en Ed Steffers knalde net naast.
Hovocubo bleef m dit geweld koel
overeind en trachtte met uitvallen meer
afstand te nemen. De stand onderging
echter geen verandering meer, waardoor Hococubo verdiend met de winst
ging strijken

(AdiertenlicJ

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN én...

BIJ de heren was de overwinning evennris voor de gasten uit Engeland
Speneer Wanderers uit Londen was
v e r u i t de sterkste In de finale werd
l lecrlen met 2-0 aan de kant gezet Dat
Heerlen een /eer welkome gast op het
loei nooi is b l i j k t wel uit het feit, dat zij
voor de tiende maal achtereen aanwe/ig \\aieii
De stri]d om de derde plaats eindigde
onbeslist Het ook a) vele jaren aanvve/IUL Impenals Collage uit Londen
moest de derde plaats delen met hun
landgenoten Catford Wanderers Het
tweede Zandvoortse team leverde een
uitstc.kende prestatie door. voor het
eerste team beslag te leggen op de
vi|lde plaats
Het enige Duitse team Rheme, dat
iccds jaren meespeelde en altijd goed
was voor een eerste of tweede plaats,
kwam nu nitt verder dan de achtste.
Buiten hè' hockcvgebeurcn werd het
geheel opgüimterJ door een gezellig
feest op de /atcrd.ignvond, dat duurde
tot m de kleine uurtjes

Z'voort 7
Velsen te sterk
VELSEN - Kampioen Zandvoort'75
heeft het in de laatste competitiewcdstrijd, tegen het reeds gedegradeerde
Velsen, zeker niet cadeau gekregen. Een
gemotiveerd Velsen moest toch met 1-2
buigen voor een technisch beter en
sterker Zandvoort'75.
Het begin van de strijd was voor
Velsen, maar gevaarlijk konden zij

Nuttig oefenduel Zmeeuwen

Hong Kong afgetroefd door
beter Hovocubo
ZANDVOORT - SC Hong Kong Zandvoort heeft het in de strijd om de
districts-titcl zaalvoetbal niet kunnen
redden. Nadat jl. vrijdag Eurotex met
2-4 was bedwongen hadden de Zandvoorters nog een klein kansje op de titel,
maar dan moest er van Hovocubo gewonnen worden. In deze opgave is SC
Hong Kong niet geslaagd. Het uitstekend zaajvoetbailende Hovocubo uit
Hoorn wist Hong Kong met 0-2 van zich
af te houden en is voor de concurrentie
onbereikbaar geworden.

Paashoc
voor

bloed wist eenmaal fraai de Haarlemse
doelman te verschalken In dit eerste
gedeelte is het doel van Ed Steffers niet
in gevaar geweest

echter niet worden Ue aanvallen die
Zandvoort'75 op de grasmat legde waren veel beter verzorgd, waaruit dan
ook goede kansen ontstonden. Gerard
Nijkamp en Raymond Keuning waren
heel dicht bij een treffer Eerst kopte
Nijkamp de bal, na een voorzet van
Wim van Straten, tegen de lat en even
later soleerde Keuning door de Velsendefensie, doch hij strandde op de Velsen-doelman. Het aandringen van
Zandvoort'75 moest wel een doelpunt
opleveren, maar zij hadden daarbij de
hulp nodig van een Velsen-verdediger.
Een zeer scherpe voorzet van Peter
Bramzeel werd door René van Broekhuizen achter zijn eigen doelman gewerkt, 0-1

Het eerste gedeelte van de tweede helft
Na de pauze nam Zandvoortmeeuwen kenmerkte zich door een wisselend
snel afstand door een doelpunt van spelbeeld Beide teams gaven elkaar
Pieter Keur, 0-2. De Meeuwen kregen aanvankelijk weinig toe. Zandvoort'75
hierna nog wel wat kansen, maar na 20 trok gaandeweg toch weer het initiatief
minuten zakten zij volkomen weg naar zich toe Hierbij kwam Rien v.d.
Niets lukte meer en de Zandvoortse Vaart dichtbij een doelpunt, doch de
verdediging kreeg het moeilijk Uit een doelman keerde zijn inzet. Tweemaal
van de VEW-aanvallen verkleinde de achtereen werd de doelman van de
spits met een knappe kopbal de achter- gastheren gepasseerd. Uit hoekschopstand tot 2-1
pen zagen Gerard Nijkamp en Luit
VEW zette door en Zandvoortmeeu- Veenstra de bal tot tweemaal toe doorwen kroop enige malen door het oog een Velser verdediger van de lijn gevan de naald. Ed Steffers redde steeds werkt, toen de doelman verslagen was.
uitstekend en toen hij eenmaal gepasseerd was stond Kees. Bruin op de
doellijn om de bal weg te werken Toch kon Velsen de schade met beOndanks aandringen van VEW hield perkt houden. Een harde schuivei van
Zandvoortmeeuwen in de slotfase met Ronald Zaadnoordijk verdween onhoudbaar in het doel, 0-2. De Zandveel moeite de zege vast
\oortse verdediger Rien v.d. Vaart
trok herhaalde malen mee naar voren,
maar met de afwerking had hij geen
geluk Zijn schoten werden gekeerd of
gingen net over Een minuut voor het
einde wist Velsen, uit een verrassende
uitval, de eer te redden, 2-1.
VOETBAL
Zondag
Zandvoortmeeuwen-KIC Kampioenswedstrijden
14 30 uur. Sportpark Vondellaan
Terrasvogels-TZB Dames 11 30 uur Door het behaalde kampioenschap in
de eerste klasse HVB, moet ZandvoorZAALVOETBAL
t'75 op 12, 19, 26 en 30 mei a.s.
Maandag Plumbers-Parapack dames wedstrijden spelen tegen de kampioe20 45 uur. Zandvoort-Noord-Jan Bos- nen van de zaterdag-afdelingen Leiden,
man Dames 21 30 uur Beide wedstnj- Noord-Holland, Utrecht en Amsterden in de Pellikaanhal te Zandvoort
dam. Als de eerste plaats m deze halve
Rieko Zonw.-Medma Carpets 19 00 competitie gehaald wordt, dan volgt op
uur. Sporthal Hillecom
13 juni in Zeist het Nederlands kamUtrecht-S.C Hong^Kong 20 45 uur, pioenschap. In ieder geval nog zeer
Sporthal Bisonspoor
interessante wedstrijden voor Zandvoort 75, dat ook nog moet aantreden
Dinsdag \ijf wedstrijden m de Pelli- voor het algemeen kampioenschap van
kaan Sporthal Zandvoort, te beginnen de KNVB, afdeling Haarlem, tegen
om 19 00 uur
zondagkampioen Terrasvogels.

Sportprogramma
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NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRUZEN én».

comco
CHIPS
FAM/ÜfSAAL

Hovocubo
De openingsfase van de strijd tussen
Hong Kong en Hovocubo stond m het
teken van de voorzichtigheid. De bal
werd zonder risico rondgeschoven
Veel opwinding voor de doelen was er
dan ook niet te ontdekken Het duurde
tot aan de achtste minuut eer er een
opening in een van de defensies gevonden was. De Zandvoortse defensie
moest toekijken hoe een Hoornse aan-

Rmdstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

ZANDVOORT

ZANDVOORT

« S M I V L / O » l/-tl> f U DL.II»/"* l l i-w» -ri «s

u rijdt als op rails in een ruime renault

voor verkoop
en service
naar
'

autobedrijven

rinko

Oranjestraat 2-12, Zand voort. Tel. 02507-2323.

RENAULT

DOE MEER ZELF

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
_TEAK DEURPLATEN
vVandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortoirijzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
B Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
£ gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur
gesloten.

Stichting De Vrije Leergangen

BEETHOVENCYCLUS1981
Concertgebouw Haarlem
vrijdagen 8,15 en 22 mei - 20.15 uur
dirigent: JERZY KATLEWICZ
solisten: KARIN LECHNER, PETER FRANKL
en YOURI EGOROV - piano
uit te voeren werken:
Ouvertures Leonore 3, Egmont en Conolan
Pianoconcerten 1, 3 en 5, Symfonieën 4, 7 en 8

AMSTERDAM-c
p

TE HUUR ca.400m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200m?
makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G.E Oester reicher
& Partners 020-767868

Abonnement 3 concerten
C.J.P.-abonnement
Losse kaart
C.J.P.

J
ƒ
ƒ
ƒ

30.— (a.i.)
16,- (a.i.)
157,50

Kaart en abonnementsverkoop aan de kassa van het
Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13, Haarlem
van 10 -15 uur; telefonisch 023 - 320994 van 12 -15 uur.

Amsterdam

part-time opleidingen
voor de middelbare akten
Nederlands-A en -B
Engels-A en -B
Frans-A
Duits-A

Geschiedenis
Theologie
Economie
Wiskunde-A en -B

Hulpcursussen voor Latijn, Onderwijskundigevoorbereiding en Spreekonderwijs.
Voorlichting aan belangstellenden op woensdagavond 6 mei 1981,
20.00 uur in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit,
De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenveldert.
De studiegids is op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij het
M.O.-secretariaat. Postbus 90048,1006 8A Amsterdam.

NOORDHOLLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST

herman heiiermansweg 6. amsterdam-z telex 18143

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

PU LA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

De Anna's
hoeve
Antiek

Set
HANDWERK

KASTEN
Wij maken ze voor u.
Zie onze
nieuwe collectie.
Schaghelstraat27
HAARLEM
Tel. 023 -32 70 19

Grote kollektie eiken
en grenen kasten en
nog vele andere
meubelen.
•Geopend vrijdag en
zaterdag.
Aalsmeerderweg 755,
Rijsenhout.
Tel. 02977 -25167.

SQUASH SPORT
Squashen mzandvoonis
binnenkort mogelijk in

Alleen vakbekwame lieden met de echte
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: zij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.

Vakwerk van de
Meubelmakers van
Oisterwijk betekent:
•
•
•
•
•
•

12 Jaar garantie
Massief Europees eiken
Geloogd volgens oud recept
Ongekende service-, ook najaren
Voorzien van eigen brandmerk
Verkoop uitsluitend in eigen
toonzalen

SPORTCENTER

WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat47.
Opening is gepland medio juni.
U kunt uw baan nu reeds reserveren:
02507 - 1 39 65 / 1 58 29 / 1 47 001

Accordeon
lessen
door gediplomeerd
leraar (akte B).
J. C. Paap,
Zandvoort,
tel. 02507-14755.

Officiële
Volwo-dealer
H. P. Kooijman
BV
ZANDVOORT
Brederodestraat 8
Tel.02507-1 3242
Ook voor diverse
merken inruil-auto 's

GLAS
KEUR en ZOON
Louter Europees eiken. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisterwijk
oud recept.
reizen heel Europa af op zoek naar
het beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,
daarna gaat het nog de eigen
droogkamers in.

12 Jaar garantie.

Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
De klassieke manier om eikehout
maken en daarbij op de kleinste
te bewerken is logen. Want door het
details
letten, kunnen ze U zwart op
logen komt de prachtige tekening van
wit 12 jaar garantie geven.
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
Op de kwaliteit van het eiken en de
mogelijk bij het beste hout van de
konstruktie van het meubel.
Europese eik.

13 Eigen toonzalen
in Nederland.

Paradijsweg 2 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 56 02.
Raadhuisstraat 92 - Heemstede,
telefoon 023 - 28 61 82.

U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

Meubelfabriek
Oisterwijk
Toonaangevend in eiken.

30 april

Koninginnedag^
bwrel
CmnjeJWenu

Kom naar de toonzaal in JL
Meubelboulevard tel. 0251,0-269,23 (kpopaypnd donderdag) Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.

diner-dansant
f.42,50p-p.

RANDSTAD PUBLIC A T ir S
Uiigcefster v,m:
• Zandvoorts N i c u u s b U d
• Heemstecdsc ( o u r a n i
• Hoofddorps Wnnep<.i \ ^ i r - bi.
« ZwancnbtiiL' l t a i ' W ' . L ' - c < c i n , m '
• Badhoeve/Sloieiise ( i i i i i . i i i '
• AalsniL'crsdcr C onr.nii
• Uithoornse l om.m! ( ) n [ \\ ceHil
• Streekblüd'IX' Roiuk' \ ciU'i
HaoJdkaniiKir.
Aalsmeer: Dnrp^'.rw:! ,'>
Telefoon H2V77 2 .v; / '

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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Uit de raad:

ADVIES VAN AANWEZIGEN OP

Toeristenbelasting
Casino

Geen slopersham

ordat

ZANDVOORT • De gemeenteraad
van Zandvoort is dinsdagavond 28 april
akkoord gegaan met de voorgestelde
verhoging van de toeristenbelasting
voor het casino. Het feit dat de toegangsprijzen voor het casino ingaande
l januari 1981 met 50% zijn verhoogd
was mede aanleiding voor de gemeente
het bedrag van de toeristenbelasting ZANDVOORT - Ruimte, of liever het gebrek aan een 'eigen' ruimte geen sprake zijn.
aan te passen tot ƒ 2,50 per persoon. voor verschillende verenigingen die zich bezighouden met sociaal- „Accommodaties dienen /.o optimaal
cultureel werk, stond centraal in de discussie die* maandagavond in mogelijk benut te worden, terwijl niet
elke organisatie, groep of aktiviteit
het wijkcentrum *t Stekkie werd gehouden.
over een 'eigen' accommodatie kan
Aangehouden werd het voorstel aan de Een discussie bij de presentatie van het 'voorontwerp sociaal- beschikken", aldus de nota.
kerkvoogdij van de Nederlands Her- cultureel plan* voor de periode 1982/1985 zoals deze voorlopig is Duidelijk werd dat men wonderen lijkt
te verwachten van het nieuw te bouwen
vormde kerk een bedrag van ƒ 1000,— vastgesteld door de planvoorbereidingscommissie welzijn.
wijkcentrum in noord. Hoewel de coméénmalig ter beschikking te stellen, als
bijdrage in het tekort van de orgelrcs- De belangstelling voor deze inspraak- binnenkort beleidsadviezen aan de ge- missie geen antwoord kon geven op de
vraag of dit centrum 800 dan wel 1100
tauratie.
avond was niet bijster groot, hoewel meente moeten geven".
tn2 groot zal zijn, moet dit centrum een
Met de restauratie van het kerkorgel is wél
aanwezig waren vertegenwoordimultifunctionele opzet hebben.
een bedrag van ƒ 72.648,— gemoeid gers van
dié verenigingen en groeperin- Welzijn
De plannen van de commissie werden
geweest, terwijl er slechts ƒ 60.000,— gen die direct
belang hebben bij deze
in het fonds aanwezig was. Er is dus welzijnsplanning. Op 7 mei zal een Hoewel in deze nota uitgebreid wordt gesteund door vertegenwoordigers van
een tekort van ƒ 12.000,- Raadslid tweede discussiebijeenkomst worden ingegaan op de diverse aspecten van de Wijkraad Nieuw-Noord, die slechts
Attema was van mening dat de voorge- gehouden in het Gemeenschapshuis, het sociaal-cultureel werk in de ge- voor een peuterspeelgroep een uitzondering wilden maken. De overige ruimstelde duizend gulden veel te weinig waarna het voorontwerp aan het ge- meente;
onder andere vormings- en ten moeten door meerdere groeperinwas en stelde voor ƒ 5.0CO,— uit het meentebestuur zal worden aangebo- ontwikkelingswerk
voor volwassenen, gen gebruikt kunnen worden.
potje „verfraaiing dorpsbeeld" waar den, plus de discussiepunten die op opbouwwerk, amateuristische
kunstnog ƒ51.000.— in zit te schenken. deze twee avonden naar voren zijn beoefening, volkscultuur en kunstzinniOmdat uit datzelfde potje nog een gekomen.
vorming; bejaardenwerk, peuter- Kritiek
„kunstwerk" bij het nieuwe gedeelte Hoewel voorzitter Hogendoorn van de ge
speelzaalwerk:
emancipatiewerk, Gevraagd werd of door de commissie
van het raadhuis moet worden aangedie zich met de voorberci- jeugd- en jongerenwerk, club- en een gericht accommodatie-onderzoek
schaft, van circa ƒ 40.000,— werd be- commissie
heeft beziggehouden in zijn ope- buurthuisaktiviteiten, sportieve recrea- was verricht. De veelheid van woorden
sloten het voorstel aan te houden en ding
ningswoord zei dat het zeker niet de tie etc.etc., was het de accommodatie kon niet verbloemen dat dit kennelijk
nogmaals in de commissie financiën te bedoeling was deze avond uitgebreid in die centraal stond op deze avond.
niet was gebeurd. Aanwezigen waren
bespreken.
discussie te treden, bleven discussies
ervan overtuigd dat de commissie er
niet uit. „Deze commissie heeft tot
zich wel wat erg gemakkelijk van had
taak gekregen de gemeenteraad te ad- Enquête
Hoewel in de afgelopen periode wei- viseren hoe het welzijnswerk in de Hoewel uit de terugontvangen enquèlicht door de politici meer gedacht is komende vier jaar aangepakt zou kun- teformulieren (slechts 134 van 6200)
aan „welvaart" dan aan .,welzijn" nen worden. Wat u voor u ziet is het naar een eigen accommodatie door
(uitspraak Peter Ingwersen CDA) is in denkwerk van anderhalfjaar stoeien verschillende verenigingen werd geZANDVOORT - Door de waarZandvoort het jeugd- en jongeren werk met het welzijnswerk, waarover we vraagd, kan hiervan, aldus de nota,
nemend korpschef van de gewel stiefmoederlijk behandeld, aldus
meentepolitie
te Zandvoort
zijn zienswijze. Betreurd werd dan ook
Langs de Vloedlijn
wordt de aandacht gevestigd op
door de raadsleden dat er voorlopig
het feit dat men o{j zaterdag 2
niets ancirs op zit dan De Nachtuil te
slopen, waarvoor de uitkering van de
mei van 07.00 - 21.00 uur niet
verzekering ad 11.500.— kan dienen.
kan parkeren op de Grote
ZANDVOORT - Op i2 mei a.s. orgaGert Toonen betreurde bovendien de
Krocht, Haltestraat en Kerkniseert de Stichting Wijkraad Nieuwhouding van de leiding van De Nachtplein. Dit in verband met de
Noord in wijkgebouw 't Stekkie een
uil, die voortdurend hinkend op twee
braderie die dan wordt gehouhoorzitting
aangaande
de
structuurstugedachten, „wél eigen ruimte," „saden.
Wél is deze dag de Kerkdie
van
Zandvoort.
De
avond
begint
mengaan Stekkie," uiteindelijk de zaak
straat voor doorgaand verkeer
om 20.15 uur.
had gesloten, en nu min of meer
opengesteld.
verantwoordelijk was voor de toestand
Zondag 3 mei zal, in verband
waarin De Nachtuil zich bevindt. Hij
met het te houden muziekconbepleitte ook een „voorzichtige" 'De meimaand, die zo zelden de
sloop, wat dat dan ook moge beteke- naam van lente verdient, is het
cours niet geparkeerd kunnen
nen.
zinnebeeld van een onverdiende reworden op de Grote Krocht en
Aukema voelde echter niets voor het
putatie.
het gedeelte van de Prinsesseweg
boetekleed van Ingwersen en zei dat
Voltaire
waar op woensdag de weekmarkt
het jeugd-en jongerenwerk in Zand(1694-1778)
wordt gehouden.
voort niet was verwaarloosd, doch dat
de raad andere prioriteiten had gesteld
(renovatie PW, aula, zwembad, Noordbuurt. Stekkie etc.) en dat geld slechts
éénmaal uitgegeven kan worden.
De overige raadsleden hadden geen
moeite met de sloop.
ZANDVOORT • Met enige trots
heeft de Stichting Zandvoort Festival
haar eerste programma ter gelegenDe besprekingen met Homex BV over heid van de opening van het strandde exploitatie van De Krocht zijn nog seizoen gepresenteerd.
steeds niet afgerond. Er blijkt dat er
meer geld op tafel zal moeten komen
voor de voorgestelde renovatie van het Aanstaande zondag vindt voor de
keukengedeelte dan de voorgestelde badplaats een uniek muziekconcours
ƒ 50.000,— die verdiesconterd zou plaats waaraan ongeveer 60-65 maworden in de huurpijs. Zeker een ton jorette- en drumbands zullen deelnemeer is nu gevraagd. Wethouder Auke- men. In de periode 1-5 mei zullen
ma zag toch wel kans de zaak rond te diverse evenementen plaatsvinden in
breien, en deelde als antwoord op een grote feesttent die geplaatst zal
vragen van Attema mee dat de exploi- worden op de kop van de Brederotatie zal ingaan per l mei 1981, en dat destraat hoek Hogeweg, dus in het
het contract met Homex besproken zal centrum van het dorp.
worden in de commissie financiën van
Speciaal wordt de aandacht geves11 mei aanstaande.
tigd op de braderie die aanstaande
zaterdag zal worden gehouden van
10.00-20.00 uur in de Haltestraat.
Het voorstel, het bedrag voor de archi- Grote Krocht en op het Kerkplein.
tektleden van de schoonheidcommissie Deze braderie zal feestelijk worden
te verhogen tot ƒ 200.— per vergade- geopend door de Beverwijkse kapel
ring, ontmoette onverwachte weer- ,,Vrionel" die tot 's middags voor
muziek zal zorgen.
stand bij de socialisten. Het voorstel gezellige
Bovendien is het programma op het
werd dan ook uiteindelijk aangenomen laatste
ogenblik nog verder uitgemet drie stemmen (PvdA) tegen.
breid met een discoshow op 5 mei in
de middaguren met de medewerking
van de bekende Zandvoortse disjockey Marco de Boer.

nieuwe wi

Aangehouden

afgemaakt door te stellen dat er m
Zandvoort nog ruimten over waren
(onder andere aula's van scholen etc.)
voor bepaalde aktiviteiten. (Kunst/mnige vorming, amateuristische kunstbeoefening en bejaardenwerk).
Gevraagd werd ook door de aan\ve/igen voorlopig niet leeggekomen gcbouwen, zoals 't Zeepaardjc. de oude
Nicolaassschool. de oude katholieke
kerk etc. niet te slopen. Terwijl er nog
ruimte wordt gevraagd voor bepaalde
aktiviteiten (Rode Kruis, Vrouwen van
Nu, Bomschuitenclub etc.), en bepaalde groeperingen graag over één van
deze gebouwen zouden willen beschikfcen, vond men het onnodig de slopershamer te hanteren, voordat het nieuw
te bouwen wijkcentrum was gcrealiseerd. De commissieleden hebben toegezegd dit punt onder de aandacht van
het gemeentebestuur te brengen.

Zandvoorts

<6ANDVOORT - Maandag. 4 mei
a s /.al ook m Zandvoort de jaarlijkse herdenking plaatsvinden van
de «ev.illenen sinds 10 mei 1940.
Van l K.(K) uui tot /onsondergang 2! n{) uu; • /uilen van alle openbare
gehouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. De burgerij word)
verzocht de/.e gedragslijn te volgen.
Van 19.00 tot 19.30"uur wordt in de
Henormde Kerk een door de pljatsehjke commissie Nationale Herdcnkmji voorbereide samenkomst
belegd. Het programma in de vorm
van zang en declamatie, die zoveel
als mogelijk is zullen zijn afgestemd
op het karkter van deze samenkomst, wordt ver/orgd door hè!
Zandvoorts Dames Vokaal Ensemhle. onder leiding van mcvruw Riet
van I'nnssen. Hel orgel wordt bespeeld door de heer G. van Zwieten
de Blom

langs de gebruikelijke nm'.e na. •
het monument m het Vip-c^park
Van 1°.45 .it tot 30 st'fonden M 01
20.00 uur /ullot; de k e r k k l o k k e n
luiden V,m 20.(KI urn ,i( lol t» 1>r..'minuten dnnriM ?:,\\ on de hi'r<ii )
kirigspl.i.ils volkomen s t i l t e in j i h l
worden genomen A.in «k1 i ' i i r g j r i i
wordt verzocht de/e stilte mer.il en
algemeen te betrachten
De weg n.ini de tierdenk'ni'spl: 1 . üs
zai te voet en m voikonu-:; - . t i l / v M gen worden .it'gelccti \'l..u~-n i.n
vaandels worden niet nitvc" •><-•:<.!
Het brengen van een bloemenhulde
op de herdenktngspia.its is Mc.;estaan.
De plechtigheid aldaar wordt --.fceslotcrt met toepasselijke mu/iek v,m
het Koperensemblc van de Z.mdvoortse Muziekkapei.
Het verzoek geldt, dat op deze
avond van 19.30 tot 20.30 iim üe
exploitatie in de horeca-bedri|ven
Ook nti weer ivordt bijzondere aan- zodanig geschied!, dat hieraan eik
ducht gevraagd voor de collecte bij vermakelijkheidsaspect ontbreekt.
de uitgangen van het kerkgebouw dat de buitcnverlichting - /naK
voor hei werk van de plaatselijke neons en lichtbakken - is gedoofd en
commissie Stichting 1940-1945.
geen andere muziek ten gehore
Op dc/.c samenkomst
sluit aan ,,de wordt gebracht dan die van de
1
stille tocht ', die aanvangt op het officiële Nederlandse radioprogamKerkplein. De stoet begeeft zich ma's.

Revohof

Sloop Nachtuil

Wijkraad
Nieuw Noord

Programma Zandvoort Festival

Exploitatie De Krocht

ZANDVOORT - De Zandvoortse gemcentebode. de heer E.A. Disco, heeft
ervoor gezorgd dat op de Flevohof het gehele seizoen de officiële gemeentevlag
van Zandvoort zal wapperen.
De vlag staat daar te midden van ruim 400 andere gemecntevlaggen uit het hele
land. de elf provincievlaggen en de immens grote koninkrijksvlag (9x6 meier).
Dit ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het 150 ha grote rekretieprojekt
Flevohof, dat tevens een presentatie van de Nederlandse land- en tuinbouw is met
prachtige tuinen en parken.
De vlaggendag werd georganiseerd in samenwerking met de heer Sierksma van
de Stichting voor Banistiek en Heraldiek en de heer M. Agterberg. gemeentebode van Schipluiden, tevens voorzitter \an de Bodekring West-Nederland en
specialist in de bestudering van het bode-ambsteken. Deze zogenaamde bodehus
is een onderscheidings- en waardigheidsteken van edel metaal. Jat dnor de bode
bij bijzondere gebeurtenissen gedragen wordt. Dus ook tijdens de Nationale
Vlaggendag op Flevohof. Volgens beide heren was deze dag uniek, omdat in
Nederland nooit eerder zoveel gemeente-vlaggen en gemeentebodes, op een dag
bijeen zijn geweest.
Wij verzoeken alle klanten
die nog wat bij ons te
zoeken, te bestellen of te
betalen hebben, langs te
komen,

Drie tegen

Alarmnummer
brandweer

ZANDVOORT • Het alarmnummer
van de plaatselijke brandweer (12000)
is met ingang van heden overgeschakeld naar de Regionale Brandweeralarmcentrale te Haarlem en komt niet
meer binnen bij de gemeentepolitie.
Hiermede is een einde gekomen aan
service, welke 35 jaar gratis door de
politie aan de vrijwillige brandweer
werd verleend. Het brandweerkorps
wordt door deze maatregel vanuit de
reeds eerder genoemde alarmcentrale
gealarmeerd. De goede en prettige
samenwerking tussen de politie en de
brandweer blijft intussen gehandhaafd,
aangezien beide disciplines met een
directe telefoonlijn zijn verbonden met
genoemde Regionale Brandweeralarmcentrale.

Het programma, dat tot stand is
gekomen door samenwerking van
gemeente, het bedrijfsleven, de VVV
en vele anderen, luidt dus nu als
volgt:

ZandvotHts Nieuwsblad

Met vriendelijke groeten
Wim Peeters
P.S. namen noemen we niet.

VRAAGT:

RESERVE
BEZORG(ST)ERS
om in te vallen bii ziekre
en vakanties.

De L&S baad die medewerking verleent op zaterdagavond aan de feestavond
welke in de-grote feesttent zal worden gehouden

Vrijdagavond l mei:
Jazz met medewerking van Jaap Dekkers's boogie set. revival jazzband. Beryl Brydon.
Zaterdag 2 mei:
Braderie Grote Krochl-haltestraat. Kerkplein, 14.00 uur groot kinderf eest met Les Diaboliqua, 20.00 uur
feestavond m.m.v. Nico Haak, Bonny Si. Clair en de L&S band.
Zondag 3 mei:
12.00 uur muziekfestival met 60 korpsen; concours op prinsesseweg en Grote Krocht, aanvang 12.30 uur.
20.30 uur: Marlboro drive-in-show met m.m.v. Krijn Torringa en Klaas Vaak.
Dinsdag 5 mei:
14.00-17.00 uur Disco voor de jeugd met medewerking van Marco de Boer (10 . 15 jaar).
20.00 Uur: Zandvoortavond m.m.v. De Wurf, Zandv-operette vereniging; Zandvoorts kinderkoor; Egerlander
Kapel, plus een modeshow van modehuis Papillon.
Voorverkoop van kaarten voor al deze evenementen: VW, Reisbureau
Kerkman en Drogisterij Moerenburg in de Haltestraat.

Aanmeldingen.
tel. 1 71 66

U
w krant niet
' -V: ••ï<^\-XW%
ontvan

bont en lamsvacht
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

t

_Bel vrijdag voor;

befbreyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Barteijorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / «el. (023) 3126 55
Amsterdam: LeWwstraat 9 (bij KoriitgspJiHn) / tai. (Q2Q) 22 35 96

n
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RANDSTAD PUBLICATIES5

AUTORIJSCHOOL

Bedroefd, maar d a n k b a a r voor wat hij voor
ons heeft betekend delen wij u mede dat gehccl onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, orue zorgzame vader en opa

Wilhelmus Johanncs Paulus
Yersteege
op de leeftijd van 6.3 jaar.
P. C. M. Versteege-Stavenuitcr
Torn en Yvonnc
I r e n e en Herman
Antieke en Bcnny, Sarah

gemeente
zandvoort

gemeente
zandvoort

bekendmaking

DIENST VAN
PUBLIEKE WERKEN

De burgemeeslei van <?jndvoo<l brengt ter
openbare kennis, dat bij Koninklijk Besluit
van 18 maart 1981 no. 37 het door de raad
d.d. 26 oktober 197G. no. 8, vastgestelde
bestemmingsplan "Koslveilorcnpark deel III'
onherroepelijk is goedgekeurd met uitzondering vjn artikel l, derde lid. ai tikel 3. eerste
zinsnede, on attikcl 8. ondei r van do bij het
plan behorende voorschriften.
Het bestemmingsplan ligt (er secretaiic
(bureau volkshuisvesting en r uimtelijke
ordening) voor een ieder ter inzage.

ophalen huisvuil
Op Bevrijdingsdag (5 mei) zal GEEN huisvuil
worden opgehaald.

Rijksgediplomeerd

KAN NOG
LEERLINGEN
PLAATSEN.

Event. met
anti-slipcursus.

CREATIEF
voor

gemeente
zandvoori

W. Paap

bekendmaking

C, J. Paap-v, d. Mije

SPOELEN B U I Z E N N E T
Wegens het spoelen van het buizennet zal in
de navolgende nachturen de «v.iterdiuk zeer
gering zijn.
Het spoelen in Zandvoort vindt plaats in de
periode:
Maandag 27 april t/m vrijdag l mei a.s. van
23.30 uur • 5.00 uur en
Maandag 4 mei t/m 8 mei van
23.30 uur - 5.00 uur.
Het spoelen voor Bentveld vindt plaats in de
• periode:
Maandag 11 mei a.s. van 23.30 uur • 5.00 uur
dinsdag v.m.

Buureweg 7, zijstraat
van de Kerkstraat,
Zandvoort, .
tel.02507-1 7367

V

De Kopra tweewielerzaken zijn van oudsher
gespecialiseerd in een goed assortiment onderdelen
voor praktisch ieder merk bromfiets.
Kom eens langs en laat u deskundig adviseren.
Vooral dit laatste is in dit vak erg belangrijk.
En wat de prijzen betreft, brommen we een aardig
eindje mee!
Schokbrekers
Open sportmodel voor
Kreidler, Zündapp
en Yamaha, s.
Puike
uitvoering

Yamaha cilinders
Voor het type FS-1. De
betere cilinder voor
de snellere jongens.
Eersteklas
Kopra-kwaliteit
voor

5

V

34?

Ronde koplamp
Zwaar verchroomd. pas'
send voor Zündapp en •
Kreidler.
Speciale aktie-prijs

Bij deze bedanken wij al onze
familie, vrienden, kennissen
en collega's voor bewezen
hartelijkheid bij de opening
van onze zaak.

22?°
22 samenwerkende fetsenzaken

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
)r. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.]
[Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

en

2 KAMERS
TE HUUR
voor jongedame of
vrouw.
Brieven or\deT nr. Z 526
bur. van dit blad.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
/ oomaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat61 -Telefoon! 5351.

-KOSTUUMS
/ 249,-totf 298,-

KEUR BROOD
Diaconiehuisstraat 36

Tel. 1 24 04

BEHANGER

STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. v. d. Bos
Bilderdijkstraat 5.
telefoon 13796

WIE WIL ONS HELPEN
bij het schoonhouden van ons
kantoor.
Tebevr.:

GROENESTEIIM
Tel. 02507 -184 84

VROUWEN VAN NEDERLAND^
COOIUWOUDEBHNIETWEG

Bijaankoopvan
eennleuwePlaytexBH:
dinsMWguUentemg
bijinlevèrlngvanuw
oudeBH.

Vanw&kmerkdanook.
KERKSTR.20

•

of vrije f lat.
Liefst met tuin,
voor 3 tot 4 pers.
(volwassenen).
Brieven met prijsopgave en bijzonderh.
ondar nr. Z S27 aan
bur. van dit blad.

Wat is dat ?

; 25 jaar getrouwd.
Gelegenheid om het zilveren bruidspaar te
feliciteren op 16 mei 1981 van 16.00-20.00 uur
;in de Helmersstraat 2, Zandvoort.
Pieter
Hendrik-Jan
Hans
Marleen

Tekstschrijver
heeft op flat

GEZOCHT
voor juli en augustus,
event. september,

Er wordt in ons land flink gebeunhaasd,
vooral in de bouw. Dat is een publiek
geheim. Mening bouwer is onvoldoende
vakkundig; minig andere is dat wel, maar '
werkt zwart en ontduikt daarmee aller/ei
sociale en fiscale regelingen. Hun beider
naam is haas: beunhaas. En alhoewel het
begrip al eeuwen bestaat - het werd
oorspronkelijk gebruikt voor iemand die
zijn werkplaats op zolder had - is het nog
steeds actueel. Tot ergernis van de overheid, die - in het belang van haar burgers
- weinig op heeft met ondeskundigheid en
nog minder met het ontduiken van regels.
Vooral het laatste gaat immers praktisch
altijd ten koste van anderen. Daarom
heeft de minister van Volkshuisvesting,
daarbij gesteund door de Tweede Kamer,
de gemeenten in ons land verzocht gezamenlijk de beunhazerij tegen te gaan.
Dat is mogelijk via het instellen van zgn.
bouwregistratieverordeningen.

maar ook

TEL. 1 31 36

PLAYTEX*
Kroon Mode
Haltestraat 55, Zandvoort.

Te koop:

Zandvoort is een van de eerste Nederlandse Gemeenten, die over een dergelijke bouwregistratieverordening beschikken. Wat is dat, behalve een word van
maar liefst 26 letters? Laten we beginnen
bij het eind. Een verordening is een
verzameling voorschriften betieffende
een bepaald onderwerp. Net als een wet,
maar dan op plaatselijk niveau. Het
woord registratie duidt uiteraard op het
registreren, het schriftelijk vastleggen
van iets. In dit geval van bouwwerkzaamheden, zoals het begin van het woord laat
weten. Zijn de inwoners van Zandvoort
dus voortaan verplicht hun bouwactiviteiten te laten registreren? Inderdaad.

Ook u
Onder „bouwer" wordt niet alleen de
grote aannemer verstaan, wiens trotse
borden bij ieder bouwwerk, dat hij onder
handen heeft, zijn naam vermelden. Bouwcr is iedereen, die iets bouwt waarvoor
een bouwvergunning van de gemeente
nodig is. Dat bouwwerk kan een villa
zijn, maar ook een groot model kippenhok; een nieuwe keuken aan een oud
huis, maar ook een schutting in de tuin.
(Voor welk bouwwerk wel en voor welk
bbouwwerk geen vergunning nodig is, dat
is een verhaal apart). De dienst van
publieke werken, geopend op dinsdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en te
bereiken onder telefoon 14841 toestel
152, kan u daar echter alles over vertellen. Bouwers zijn er dus in grote getale.
En misschien bunt u er ook een. Wat
moet u dan doen? Stel, dat u van plan
bent iets - groot of klein - te gaan bouwen
en stel dat u daarvoor een vergunning
hebt gekregen. De gemeente kent dan al
de datum en het nummer van de vcrgunning: en ook de plaats waar het bouwwerk moet verrijzen en de aard ervan.
Deze gegevens noteert de betreffende
ambtenaar in het nieuwe bouwregistcr.
En u van uw kant moet - met naam en
toenaam - laten weten wie de aannmcr is
of de bouwondernemer; dat kunt u zelf
zijn of hij, aan wie u de opdracht tot
bouwen geeft. Officieel gevestigde bouwers zijn onder nummer ingeschreven in
het handelsregister. Ook dat nummer
komt in het bouwregister Ie staan. De
gemeente noteert deze gegevens het liefst
tegelijk met de aanvraag om een bouwvergunning. Is dat niet mogelijk, dan
uiterlijk twee dagen voor de start van de
bouw. Maar als u nu geen aannmcr bent
en geen bouwondernemer, maar gewoon
een handige particulier, die een vcrgunning heeft gekregen voor het bouwen van

Gevraagd:

4 aquarellen
en gewone
tekeningen
Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165.
Vragen naar:
E. J. M. P. Weegels.

Tel. 02507 • 16194

GEMEENTE ZANDVOORT
De bouwregistratieverordening
Beunhazen voortaan het haasje

FIAT

Mien Keur-Cornet
(moederMiek)

(2 kamers, keuken,
douche, toilet) voor
permanente bewon.
Huur tot f 700,all-in.

HUIS of
BUNGALOW

Peter Versteege

niet alleen

Op 16 mei 1981 zij n onze ouders

50

Haltestraat 18, Zandvoort,
telefoon 02507-14499.

Zandvoort BV

IIOTENA-nJÜ/FROMAGE/PATE'S/STOKBROOD
SALADES/ DELDCATESSEN/ZUIDVRUCHTEN

FLAT of
ETAGE

Uitlaten
Het eendelige model.
Voor Kreidler en
Zündapp en met
28 mm en 32 mm
aansluiting
J
Slechts
&

Bi
BIJ AUTOBEDRIJF

Jan Keur (Pret)

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

Jonge vrouw,
27 jaar, zoekt liefst
gemeubileerde

Yamaha uitlaat FS-1
Voor de snelle jongens.
Het speciale
afgeschuinde
model. Ook
deze prijs
is snel.

Men gelieve in de?e perioden 's-nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of anders
wat water in voorraad te nemen.

HALTESTRAAT 14a ZANDVOORT
02507-19073

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Zaterdag 9 mei a.s. hopen wij met onze ouders,
groot- en overgrootouders

de dag te gedenken waarop zij 50 jaar geleden
in het huwelijk zijn getreden.
Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is er
die dag gelegenheid tot feliciteren van 17.00
lot i 8.00 u u r in Restaurant,,Het Witte Huis",
Zeeweg 3 teOverveen.
Hun dankbare KINDEREN,
KLEINKINDEREN en
ACHTERKLEINKIND
ZANDVOORT, april 1981.
Bilderdijkstraat 3

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16,00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG -9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

1981

en

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Tel. 02507-120 71

De crematie heeft op 27 april te Vclsen plaatseevondcn.

J93J

KANTOORUREN

Brugstraat 20
ZANDVOORT

INLIJSTEN

De direkteur,
mg. N. Werlheim.

Zandvoort, 16 april 1981.
De burgemeester voornoemd,
K.C. van der Mije Pzn. l.b.

2041 KE Zandvoort, 23 april 1981
Van Lennepweg 97 rood

Phil Waaning

keukenhulp
Strandpaviljoen 21,
Driehuizen.

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!
'OSterfOtO 30x40 cm
slechts

'ASFOTO's
\ stuks

20,00]
10,00

Galerij Kerkstraat, winkel 8
bijvoorbeeld een schutting. Moet u dan
ook worden ingeschreven. En mag u dan
eigenlijk wel bouwen? Op beide vragen
luidt het antwoord: ja.

Kijk
Kijk, de bedoeling van het instellen van
een openbaar bouwregister is - nogmaals
- om de beunhazerij tegen te gaan. Rijk
en gemeenten willen zo langzamerhand af
van die bedrijven, die - zonder dat zij als
bouwbedrijf een vestigingsvergunning
hebben - bouwen voor derden. Niet
alleen zijn ze in veel gevallen onvoldoende vakkundig, maar bovendien lichten ze
de hand met allerlei verplichtingen tegenover de schatkist én tegenover hun werknemers. Zo kunnen zij hun prijzen laag
houden. Daarmee vormen ze een ernstige
bedreiging voor die bedrijven, die wel
hun fiscale en sociale plichten nakomen
en daardoor duurder zijn; maar ze vormen ook een bedreiging voor hun eigen
werknemers, die geen enkele sociale zekerheid hebben. De overheid heeft ook
weinig op met die beunhazen, die - terwijl
ze leven van een uitkering, waaraan
iedereen meebetaalt - soms er veel zwart
bijverdienen. Maar de overheid heeft
geen enkele moeite met de particulier,
die voor zichzelf en dus zonder enig
winstbejag bouwt.

Kamer van Koophandel
De gemeente registreert en controleert
tijdens de bouw of de gegevens op het
bouwregister (nog) kloppen. Nu komt,
zoals u weet, Bouw- en woningtoezicht
tijdens de bouw van een bouwwerk,
waarvoor een vergunning is afgegeven,
altijd even kijken; dus dat controleren
gaat in één moeite door. De gegevens
gaan naar de Kamer van Koophandel in
Haarlem, die nagaat of de aannemer
en/of bouwondernemer zijn opgenomen
in het handelsregister. Blijkt er wat dat
betreft iets mis te zijn, dan komt de
Economische Controledienst in 'actie,
waarna voor de overtreder een rechtszaak het gevolg kan zijn.

Openbaar
Zoals al opgemerkt is het bouwregistcr
openbaar. Het ligt - op het bureau van
publieke werken - voor iedereen ter
inzage. En zo hoort het ook. Zeker nu
sinds vorig jaar een nieuwe wet - de Wet
Openbaarheid van Bestuur - de burger
het recht geeft op zo volledig mogelijke
informatie van de kant van de overheid.
Dat geldt dus ook voor de inwoners en de
overheid van onze eigen gemeente.

Nog eens in het kort
In Zandvoort is een bouwregistratieverordcning van kracht. ledere bouwer, bedrijf of particulier, is verplicht voor het
opnemen in het openbare bouwregister
de volgende gegevens te verstrekken:
datum en nummer van de bouwvergunning; de plaats van het bouwwerk; de
aard van de werkzaamheden; naam en
adres van de aannemer c.q. de bouwondcrncmcr; van de persoon, voor wie
wordt gebouwd; de namen e» adressen
van hen die aan het karwei meewerken;
en de nummers, waaronder al die personcn zijn ingeschreven in het handclsregistcr. Op die manier hopen de ministers
van Volkshuisvesting en Binnenlandse
Zaken, de staatssecretaris van-cconomischc Zaken, de Tweede Kamer, de gemeenten, de Economische Controledienst en de Kamers van Koophandel het
euvel van de beunhazerij'^voorgoed te
kunnen uitbannen. .En-'zij n - om het zo
maar eens te zeggen - de beunhazen
voortaan het haasje.
Coll.
ES/

RANDSTAD PUBLICATIES 5
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BELLEN

*02507 -17166*

randstad

ADVERTEREN MET EEN
GOEDPRODUKT
is een dienst bewijzen a;in de le/uts
Onze lu/ers besellen dat, daarom
worden de üdverteniiep<i<jii>a's /o goed
gelezen, daarom ook zijn de
adverteerders zo ingenomen mei

MEDIAKEUZE IN RANDSTAD
NOORD EEN DUIDELIJKE ZAAK

AALSMEERDER COURANT
LMTHOORNSE COURANT
ONS WEEKBLAD
HET STREEKBLAD DE RONDE VENER
ZWANENBURG HALFWEGSE EN
BADHOEVE SLOTENSE COURANT
HOOFDDORPS VENNEPER NIEUWSBLAD
HEEMSTEEDSE BLOEMENDAALSE EN
• BENNEBROEKSE COURANT
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

B .V. RANDSTAD PUBLICATIES
Dorpsstraat 8 — Aalsmeer
Postbus 264. 1430 AG Aalsmeer
TELEFOON 02977-28411

Zand voorts Nieuwsblad
EXTRA GOEDKOOP
linnen zomerschoenen
in de kleuren wit, blauw, zwart en beige

't Kinderwinkeltje
r

Buureweg 1, Zandvoort
telefoon 16580

a reine)
Kerkstraat 15
Telefoon 12253
Heeft in seizoen- of jaarbetrekking
plaats voor

jonge restaurantkok

24.90

is weer open met
een nieuwe
kollektie en in een
nieuwe sfeer.

HARMS

Komt u gauw
kijken?

Diaconiehuisstraat 5
(zijstraat v. d. Haltestraat}.

Schoenboetiek

j±.21 jaar

café-restaurantkelner
met ervaring.

Histor-verf
klompen, schoonmaakartikelen
etc. etc.
Telefoon 72425.

Colpitt bv
Zandvoort - Holland
Telefoon 02507-15941 - Telex 41099
Fabrikant van Hoog-Frequent lasmachines
voor de plastic-verwerkende industrie
zoekt op korte termijn een

Afgelopen zaterdagavond is weggelopen een
10 maanden oude

kortharige poes.
Schildpad kleur. Roepnaam PALET.

J. Termes

HEEMSTEDE - De organisatoren
van het Bloemencorso keken afgelopcn vrijdag tamelijk zorgelijk. Volgens de weersverwachting namelijk
zou er regen of zelfs sneeuw uit de
hemel gaan vallen en dat is nu net
wat het Corso niet kan gebruiken.
Gelukkig bleek de voorspelling van
het KNMI niet geheel juist te zijn.
Weliswaar bleef het niet de gehele
dag droog, maar mede door de
aangename temperatuur werd het
Bloemencorso een geslaagd evencment. Vele tienduizenden toeschouwers zagen allerlei met hyacinthenbloemen uitgedoste dieren en voorwcrpcn. Wat dit jaar opviel waren
de zachtere kleuren, die gebruikt
waren. Dat gold niet alleen voor de
hyacinthen, maar ook voor de vele
toeven. Bijna alle wagens kwamen
boven het aantal punten dat nodig is
om een gouden medaille te winnen.

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)
uitgelezen publiek

ADVERTEER!

Eén kan er echter maar de mooiste
zijn en dat was dit jaar de wa»cn
Spring Sprong van de groep de Zilk.
Een vogel met een worm in haar
bek op weg naar haar drie jongen

J. BLÜYS
Hallestraat 65 - Zandvoorl
Tel. 02507 - 1 20 60
Oofc tuingocd in ons

symboliseerde up fraaie wijze de
lente, die volgens de kalender al
enige weken begonnen moet zijn.
Ook de afdeling Bennebroek. Vogclenzang. Heemstede sleepte een
hoofdprijs in de wacht.

Komt u zaterdag even langs onze
kraam, snij uw eigen stukje kaas af
naar smaak en grootte.

BLOEMENHUIS

assortiment.
Lei op! Uw kassabon heeft waarde.

Oosterparkstraat 33

U zegt het gewicht en mag 15
speling hebbeiijdan ksijgf u de

Drogisterij - Reform

MOERENBURG

allround
medewerkster
Haar werkzaamheden zullen omvatten:
- verzorging korrespondentie
- bediening telefoon en telex
- typewerkzaamheden
-onderdelen verkoop
- alsmede verdere administratieve
werkzaamheden
De juiste kandidate zal beschikken over veel
initiatief en werklust.
Met gemaakte vakantie-afspraken wordt
rekening gehouden.
Belangstellenden kunnen telefonisch een
afspraak maken vooreen informatief gesprek:
telefoon 02507-1594 J.
:,.: :

Weer werkte tocfi
slagen bloemeiioon

Maak een feestdag
van Moederdag

Keesman
Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,

PAGINA 8

Gespecialiseerd in

JUPITER

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 6123

BV PLAY-IIM

Raadhuisplein
vraagt

ervaren
verkoopster

Biedt zich aan, zelfstandige

huishoudelijke
hulp

voor hele of halve
dagen.
Mevr. Smit,
tëT. 023-312436.

BRADERIE-AANBIEDING:

zoekt voor haar
amusements-automatenhal te Zandvoort

Tot ziens bij de

een kassier m/v
Haltestraat 38, telefoon 15000

Aangeboden

WOONRUIMTE
in Zandvoort voor een meisje dat met
2 andere jonge vrouwen een woning wil delen.
Gebruik van wopnkamer, keuken, douche,
toilet, eigen slaapkamer. Nabij centrum en
strand.
f 335,- excl. per maand.
Br. o. nr. Z 529 bur. v. d. blad.

zijn/haar werkzaamheden zullen bestaan uit
het wisselen van geld en het toezicht houden
in de hal.

Voor al uw bruiloften en partijen

Leeftijd vanaf 25 jaar.
Buiten een goed salaris bieden wij een 13e
maand, 8% vakantiegeld en mogelijkheid tot
toetreding in het pensioenfonds.

Paviljoen 59De Vijverhut"
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. J 25 38

Bel voor een afspraak 02507-13030.

Op onze kraam voor de winkel

".DROP 4,95
Drog is te rij - Parfumerie

Te koop:
een open

diepvriezer
2 m lang, t.e.a.b.
Te bevragen:
Snackbar
de Zilvermeeuw,
tel. 02507-17401
of 14282
of 023-255355.

PEDICURE/
MANICURE-SALON
mevr.
G. Hamminga

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

bij

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7
tel. 02607 - 1 23 27

A. RIT M A N
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 -1 43 65.

Behandeling volgens
afspraak.
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Snackbar De Zilvermeeuw

MOERENBURG
Haltestraat 8 - Zandvoort

fiets-accessoires

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerkestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

Erop uit met de fiets, dat is een regelrecht feest op
twee wielen. Dat fietsplezier kan nog groter worden
als u eens komt kijken naar de leuke en handige
toebehoren, die er de laatste jaren op de markt zijn
verschenen. Onze keuze is groot en wij zullen u
graag adviseren!

Kaartleesklemmen
Handige zwaar verchroomde klpm.
die eenvoudig op
ieder stuur gemon-'
teerd kan worden.
Uw routekaart zit
dan in een kunststof mapje waterdicht verpakt
VanSteco f 19,95
Kleiner model f 12,95
vanaf

Brooks zadels
Kritische fietsers''-1
kiezen echte
leren zadels
van Brooks.
Voor kwaliteit, zit
gemak en stijl. <-_~_~„»
Voor zowel
\ BRSOK3
professioneel
- als normaal fietsgebruik.
Speciaal B-66 model in
dames- of herenuitvcering:
Maar u zit dan ook,
wel als een vorst!
Fietspomp
op planK
Degelijke pomp
op stevige planK,
van hollandse
fabrikaat Jumbo.
Kompleet met
.slang

IU

IDJ

lRllnl

22 samenwerkende fietsenzakeri

Peter Versteege
Haltestraat 18„Zandvoort,
telefoon 02507-14499.

Tollensstraat t.o. nr. 2
Gedurende Zandvoort-festival geopend van
12.00 tot 24.00 uur.
Onze specialiteit

ADVERTEREN WET EE&3
GOED PRODUKT

Hamburgers a f 3.00

is een dienst bewijzen aan de lezers.
Onze lezers beseffen dat, daarom worden
de advertentiepagina's zo goed gelezen.
daarom ook zijn de adverteerders zo
ingenomen met

Neem eens een snack van ons mee.
U stelt er iedereen mee tevree.
Mar en Piet.

tiaBfwegse courant

WONINGRUIL
Aangeboden flat in de Keesomstraat 5 hg,
geheel verbouwd, woonkamer oudhollands
met open haard.
Gevraagd eensgezinswoning event.
overname.
Brieven onder nr. Z 528 bur. v. d. blad.

EERST LEKKER ETEN,

AUG. v.d. MME

Chinees Indisch Restaurant

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186

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

• Groenteplnten mot Muit

• Groente- en Uoenuaden
• Zaaigrond
• «fiffypott
• Bestrijdngt-n

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort.
telefoon 17093

met

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredf ord
etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen
wandbespanningen.

Dealer:
Zandvoort

RANDSTAD PUBLICATIES -
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doos 15 stuks

In vakantiecentra gelden hogere prijzen en dat is
niet onredelijk, want de winkeliers moeten hun jaar
omzet in een paar hoog-seizoen maanden behalen.
Zelf proviand meenemen geeft een grote besparing,
waardoor u andere leuke dingen kunt doen en
aanschaffen!
Korn alvast kijken in onze supermarkten, alles staat
voor u uitgestald want wij zijn groot in vakantie
proviand!

SOEPEN
AAHDAPPïLPUREE
LSE ÖROP
LEVERPASTEI 3b'ikies 1.49

leen
GESCHENKVERPAKKING

BEN PASCAL

Wü KOCHTEN
WEER ZO'N PARTU

'n heerlijk
stukje
zeep met
cologne
spay.

IN FRAAI DECOR-DIVERSE MATEN

(deegkoekjes
in tomatensaus)

TER ROOKWORST
SKAMW9HST JAMPOT

ARTA maaltijden
ËEIRDKEN RUST-KHO
HAMK9RRELS

margarne
Ë1TROEN AFWAS-1ITER

GROTE BIERGLAZEN

NIVEA

ZONNEOLIE of MILK

MOEDERDAG

lunchmeat

m handige
meeneemset verpakt

KSEHEMEIK

zolang de voorraad strekt

COFFEECREAMER
pot 200 gram

leuk voor op het balcon
op te hangen, zp'n plastic

KOEKEN
PERMONT 4
TANDENBORSTEL

CRÈME /DOUCHE
aan het handige
koordje

Uit eigen
banket bakkerij
PRACHTIGE

MET
• LEUKE EN
FRISSE
DESSINS
VANAF

WBtbop

SCHOTELS

1.89

latinium blades

ffi&LSE

DOPERWTEN

ONTBÜTKOEK

LITERBUK

350 gram zwaar

ZAKDOEKJES
BACON
UIEN
SMAAK
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K/C MET 1-0 VERSLAGEN

Sportprogramma

Zandvoortmeeuwen aan kop
door misstappen concurrenten
- Door een nipte 1-0
overwinning van Zandvoortmeeuwen
KIC, en de misstappen van Vclsen,
V'SV en DEM, gaan de Zandvoorters nu
llcen aan kop in de derde klasse
CNVB. In een harde wedstrijd raakte
Zandvoortmeeuwen in de slotfase nog in
de verdrukking, waardoor het moeiaam het einde haalde. Een beter afwcr«n van de kansen had dit kunnen
oorkomcn.

bleef de aanval opzoeken en bouwde
aan een veldoverwicht. KIC trachtte
met wat plaagstootjes iets terug te doen
maar de Zandvoortse achterhoede gaf
geen krimp.
De badgasten bleven komen. Op links
onder nam Chris Jongbloed een gewel'dige rush tot vlak voorbij de Beverwijkse doelman, maar ook dit gevaar
wist hij te keren.
Na de rust trok Zandvoortmeeuwen,
met de wind in de rug nog meer ten
Nadat KIC als eerste het doel van Ed aanval. Rcchtsbuiten Frans Makau had
Steffers opzocht, zonder ook maar er zin in. Hij speelde zich vaak goed
gevaarlijk te kunnen worden, was het vrij en verzond enige gave voorzetten,
Zandvoortmeeuwen dat de beste mo- maar steeds stond doelman Kok een
gelijkhcden wist te creëren. In het doel treffer in de weg. KIC moest het
van KIC stond Kok een fantastische hoofdzakelijk hebben van uitvallen,
partij te keepen, en met enige katachti- waarbij uit een daarvan bijna gescoord
ge reacties voorkwam hij een zeker werd. Een voorzet van rechts was iets
hjkende treffer. Zo werd John van der te hoog voor de KIC-linksbuiten, die in
Zeijs keurig vrijgespeeid, doch keeper een laatste poging om de bal in te
Kok redde prima. Zandvoortmeeuwen koppen tegen de paal belande. Hierbij

blcssecrde hij zich, waardoor hij zich
moest laten vervangen.

Vrije trap
Het duurde tot aan de twintigste minuut voordat Zandvoortmeeuwen de
leiding kon nemen. John van der Zeijs
werd net buiten het strafschopgebied
gevloerd. De toegekende vrije trap
werd door Aaldert Stobbelaar langs de
muur in de hoek van het doel geplaatst,
1-0. Enige minuten later was diezelfde
speler er bijna de oorzaak van dat KIC
op gelijke hoogte kwam. Een onvoorzichtige terugspcelbal werd door een
KIC-aanvaller onderschept en deze stevende geheelvrij op doelman Steffers
af. Gelukkig redde Ed Steffers de
situatie door de bal corner te verwerken. Zandvoortmeeuwen pakte de
draad weer op en enige combinaties
door het midden van de Beverwijkse

Voetbal
Zaterdag:
Zandvoortmeeuwen
WSV'30 18.00 uur Sportveld Vondellaan.
Terrasvogels - Zandvoorf'75 14.30 uur
v.d. Aartsportpark te Haarlem-Noord.,
wedstrijd om het algeheel kampioenschap van de afdeling Haarlem KNVB.
Handbal
Zondag: ZVM dames - Wijk aan Zee

13.10 sportvelden binnencircuit.
Zaalvoetbal
Vrijdag: vijf wedstrijden in de Pellikaansporthal te Zandvoort. Aanvang
eerste wedstrijd 19.00 uur.
Woensdag: eveneens vijf wedstrijden
in de Pellikaansporthal. Aanvang eerhte wedstrijd 19.00 uur.

defensie brachten Pieter Keur in stelling maar mei zijn schoten zat het niet
mee.

Ruwer
KIC trachtte alsnog de gelijkmaker te
forceren en dat ging niet altijd met
vriendelijk spel. Harde tackels deed de
scheidsrechter menigmaal doen ingrijpen. Het spel werd er niet beter op,
waardoor een rommelige slotfase ontstond. KIC gokte op de gelijkmaker,
doch Zandvoortmeeuwen kreeg de beste mogelijkheden. Pieter Keur slalomde langs twee verdedigers en wilde ook
de keeper nog passeren, maar dat was
te veel van het goede. Even later
wederom een goede mogelijkheid. Ed
Vastenhouw rukte ver op tot voor de
KIC-doelman. Zijn voorzet op een
geheel vrij voor het lege doel staande
Marcel Schoorl was echter te hard,
zodat ook deze kans teloorging.
Ondanks dat het geen al te beste
wedstrijd was is de zege van de Zandvoorters volkomen verdiend en deze
had ook gezien de krachtsverhouding
en de kansen zeker groter moeten zijn.
Zandvoortmeeuwen speelt i.v.m. een
groot jeugdtoernooi a.s. zondag, de
competitie wedstrijd tegen WSV'30 niet
op zondag, maar reeds op zaterdagavond. Aanvang 18.00 uur. Velden
Vondellaan.

De Sports 2000 die zondag weer van start gaan.

Voorjaarraces
ZANDVOORT - Na de spannende
Paasraces op 20 april, organiseert de
Nederlandse Autorensport Vereniging

Koppelwedstrijd
ZANDVOORT - Op 2 mei a.s neemt
een Zandvoortse ploeg deel aan de
Grand Prix Damiate. Deze wielerwedstrijd is een zgn. koppel-aflossingswedstrijd welke 12 uur duurt. Een team van
Peter Versteege traint keihard op het
circuit om in Haarlem een goed figuur
te slaan. Uit een selectie van diverse
renners worden 4 man gekozen om deel
te nemen. Het team bestaat uit de
volgende renners: Jaap Schilder, Joop
Goedegebuure, Hans Konijn, Martin
Scholtz, Piet Visser en staat onder
leiding van ploegleider Bob Arnoldi.

haar tweede racednp /ondag 3 mei op
het circuit van Zandvoort. Races voor
de Nederlandse en Benelux kampioenschappen in de Formule Ford 1600.
Formule Ford 2000, Sports 2000. terwijl voor het Nederlands kampioenschap er twee races worden verreden
met Produktietoerwagens. Ongetwijfeld een hoogtepunt zal de kart-racc
zijn. De karts zorgden tijdens de Pausraces voor veel spcctakel De/e kleine
250 cc-monstertjes rijden op 3 mei hun
tweede race voor het Nederlands kampioenschap.
De toegangsprijs is l.ug gehouden.
Voor alle rangen tien gulden, terwijl
kinderen lot '2 ja.ir. onder geleide.
gratis toegang hebben.
Tevens is er voor iedere bezoeker een
gratis programma. Voor de trainingen
op zaterdag 2 mei is geen toegangsprijs

SC Hong Kong niet verder
gelijkspel tegen Kampong
AFAFA heeft nieuwe voorzitter
ZANDVOORT • De Academy for Asian
Fighting Arts heeft een nieuwe voorzittcr. Het is Paul van der Kruk die de
functie van Peter Koopman heeft overgenomen.

i

Paul is al een aantal jaren lid van de
Academy en heeft de nodige ervaring
op bestuursgebied. Hij is onder andere
porzitter geweest van de Zandvoortse
j rf Vereniging en heeft in belangrijke
jale meegewerkt aan de totstandkong tussen de fusie van de beide
.andvoortse Surfverenigingen.
feter Koopman, die vanaf de oprichV; van AFAFA voorzitter is geweest,

*r
*

*
*

blijft aan de vereniging verbonden als
technisch hoofdleider.
Deze bestuurswisseling vond plaats op
de onlangs gehouden, druk bezochte
ledenvergadering waarin tevens René
Kamperman werd benoemd tot tweede
secretaris. Veel belangstelling ook op
deze vergadering voor de informatieve
lezing over Tai-boxing die werd gehouden door Richard van Asdonck.
Op woensdag 29 april zijn de outdoortrainingen weer begonnen en kan men
zich nu reeds opgeven voor de cursussen Karate, Kick-boxing en Jiu-Jitsu.
Inlichtingen bij het verengingsgebouw
Brugstraat 17 te Zandvoort.

'T NIEUWE
SPECTACULAIRE

restaurant
De Meerberg
IN HOOFDDORP NAAST DE SKIPISTE
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WJ 12.00-16.00UUK:

PANNEKOEKmt
LIMONADE^v
VANAF I6OOULJZ:

KIUDER-FEESTMENU
KDNINGINNE-SOEP
* KIPFILETtJEMET
APPELMOES.FFHTES
•K USüE niet verrassing

SC Hong Kong
Voor weinig toeschouwers is de strijd
tussen Kampong en SC Hong Kong
weinig aantrekkelijk geweest. Doordat
Kampong snel gebruik maakte van
treuzelen in de Zandvoortse defensie,
en dit direkt aftrafte (1-0) trokken zij
zich geheel terug in de verdediging.
Het spel speelde zich voornamelijk af
op Utrechtse helft, maar er was voor
Hong Kong geen doorkomen aan. Vier
man voor het doel en vertragend spel
van Kampong, zorgden er voor dat er
weinig ruimte was voor Hong Kong om

Schoolvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - De subcommissie
voor het schoolvoetbal in Zandvoort heeft besloten het toernooi
opnieuw te verspelen in een halve
competitie en wel op 4, 7 en 8 mei
aanstaande. De wedstrijden zullen
na de middagschooltijd gespeeld
worden. Door diverse oorzaken is
men gedwongen het toernooi later
te verspelen en dit houdt dan in dat
er dit jaar niet op de velden van
Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan wordt gespeeld, maar op de
terreinen van Zandvoort '75 in het
binnencircuitterrein, ingang tunnel
Oost.
Het wedstrijdprogramma, is na loting als volgt samengesteld:
Maandag 4 mei
Veld I:
15.30-16.00 uur: Nicolaas/Plesman
16.00-16.30 uur: Nicolaa/Oranje
Nassau
16.30-17.00 uur: Maria/Hannie S
17.00-17.30 uur: Beatrix/Maria
Veld II
15.30-16.00 uur: Oranje Nassau/Van Heuven
16.00-16.30 uur: Plesman/Hannie
S
16.30-17.00 uur: Betrix/Van Heuven

volg de borden sportcomplex, tel. (02503) 10139

l

Strafschopspecialist(E)
ZANDVOORT - Op zaterdag 2 mei
a.s. worden op de velden van Zandvoort '75 twee sportmanifestaties gehouden. Vanaf 10.00 uur worden er
wedstrijden gespeeld voor de F-junioren (6-7). De deelnemende verenigingen zijn: Halfweg; HBC; Hercules; KHFC; Lisser Boys en Zandvoort'75.
Om 14.00 uur vangt de strijd aan om
de bekers betreffende: ,,Wie wordt
de Zandvoortse strafschopspecialist(e) 1981. In de week van 27 april tot
2 mei zijn de voorrondes gespeeld,
waaraan ruim honderd deelnemers
in verschillende
leeftijdsgroepen
deelnamen. De vijf besten in de
diverse groepen zullen dan zaterdag
strijden om de eerste plaats, waarvoor door de sociëteit Duysterghast
en het kampioenselftal van Zandvoort'75 een beker beschikbaar is
gesteld. Als herinnering zullen de
finalisten een medaille met inscriptie
in ontvangst kunnen nemen.

Donderdag 7 mei

Veld I
15.30-16.00 uur: Van Heuven/Nicolaas

16.00-16.30 uur: Plesman/Maria
16.30-17.00 uur: Nicolaas Hannie S
17.00-17.30 uur: Plesman/Oranje
Nassau
Veld II
15.30-16.00 uur: Beatrix/Hannie S
16.00-16.30 uur: Beatrix/Oranje
Nassau
16.30-17.00 uur: Van Heuven/Maria
Vrijdag 8 mei
Veld I:
15.30-16.00 uur: Beatrix/Plesman
16.00-16.30 uur: Oranje Nassau/Maria
16.30-17.00 uur: Plesman/Van
Heuven

17.00-17.30 uur: Van Heuven/ Hannie S
Veld II:
15.30-16.00 uur: Maria /Nicolaas
16.00-16.30 uur: Nicolaas /Beatrix
16.30-17.00 uur: Hannie S /Oranje
Nassau
Indien weers en /of terreingesteldheid de normale afwikkeling van het
programma verhinderen, zal de
commissie nadere beslissingen nemen, die zo spoedig mogelijk ter
kennis van de scholen gebracht zullen worden.

Voor de deelnemers zijn de onderstaande spelregels uitermate belangrijk:
1. De wedstrijd duren 2 maal 15
minuten, zonder rust, wissel na 15
min.
2. Probeer op tijd voor de wedstrijd
aanwezig te zijn (vooral voor de
eerste wedstrijd)
3. Bij ieder elftal dient een begelcider aanwezig te zijn.
4. Er mag zich geen publiek binnen
de lijnen en achter de doelen bevinden; scheidsrechters zien hierop
streng toe!
5. De aansprakelijkheid i.v.m. eventucle ongevallen berust voor zover
het K.N.V.B.-ledcn betreft bij de
bond. Niet-K.N.V.B.-lcdcn kunnen
voor ƒ10,55 verzekerd worden. Zij
moeten apart worden opgegeven.
6. Inschrijfformulieren geheel ingcvuld opsturen aan bovenstaand
adres. De spelers moeien op l april
1981 de leeftijd van 30 jaar hebben
bereikt en mogen nog geen 14 jaar
zijn. Hierop zal worden toegezien.
7. Als spelers en / of supporters zich
niet aan de bepalingen houden, kan
dit persoonlijke uitsluiting of uitsluiting van het elftal ten gevolge hebben.
8. In alle gevallen waarin niet is
voorzien, beslist de commissie.

Wanneer jullie dit dnn allemaal
goed gesnapt hebben, wensen wij
jullie veel succes, zorg in ieder geval
dat je op tijd bent, speel fair en
vergeet je voctbalschoenen niet!

tot een snelle en goed opgezette aanval
te komen.
In de tweede helft kwam Kampong
helemaal niet meer tot behoorlijk zaalvoetbal. De Zandvoortse doelman Ed
Steffers heeft de gehele tweede helft op
helft van Kampong als vijfde aanvaller
gespeeld om alsnog tot een gunstig
resultaat te komen. Vaak onoverzientelijke situaties voor het Kampong doel,
doch het duurde tot de 19e minuut eer
Richard Kerkman uit een scrimmage
de gelijkmaker wist te forceren, 1-1.
Ook nu bleef Kampong volharden in
het zeer negatieve spel. Hong Kong
probeerde wel in de slotfase de overwinning te forceren, maar de vorm van
voorgaande wedstrijden konden zij niet
te pakken krijgen.
De eindstand in de strijd om het
districtiskampioenschap is geworden:
1. Hovocubo 6-12; 2. Kampong 6-6; 3.

csv.

Dames
Op het gras van Hoofddorp (komt nog
slechts zelden voor) konden de Zandvoortsen maar moeilijk in hun spel
komen. De balcontrole liet te wensen
over en ook de anders zo gevaarlijke
breaks kwamen niet geheel uit de verf.
Ook Hoofddorp had het moeilijk en
zag ook geen kans om goede aanvallen
op te bouwen. ZVM wist steeds aan de
goede kant van de score te blijven, wat
een ruststand opleverde van 2-3.
Na de doelwisseling een vrijwel gelijke
situatie. Bijna gelijkopgaand met een
iets beter ZVM dat toch moeite had om
Hoofddorp op grote achterstand te
zetten. Hoofddorp kon echter niet
voorkomen dat ZVM met een 5-7
overwinning van het veld stapte.
Doelpunten ZVM: Truus Drayer 3,
Astrid Molenaar 2. Elly Bol l, Erna
Duker 1.

Heren.
De Zandvoortse heren verloren wel.
maar speelden een goede wedstrijd

Jeugdtoernooi
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - A.s. zaterdag en
zondag organiseert de jeugdcommissie
van Zandvoortmeeuwen een groots opgezet toernooi voor alle jeugdelftallen
van Zandvoortmeeuwen. Aangezien
Zandvoortmeeuwen in de loop van dit
jaar 40 jaar bestaat besloot de jeugdcommissie alle 26 jeugdteams aan te
laten treden. Met de verenipmpen
Rood Wit A; VVA en Hoofddorp zal
om een totaalprijs gestreden worden.
De wedstrijden vinden plaats op alle
velden van Zandvoortmeeuwen, t.w.
aan de Vondellaan en de v. Lennepweg.

tot 1600 cc

16 25 uur RACE Formule Ford 2000 2e
heat

Standen
voetbalclubs

DIO

KIC
TYBB

SC Hong Kong 6-5; 4. Erotex 6-1.

Medina Carpets
Tegen een zonder wisselspelers spelend
Rieko speelde Medina Carpets geen
beste partij. De mannen van coach Eli
Paap namen de strijd te gemakkelijk
op. Ondanks dat het in het geheel niet
liep kon Rieko helemaal geen vuist
maken, en namen de Zandvoorters
toch een voorsprong, 3-1 ruststand.
Na de pauze een wat beter combinerend Medina dat onder leiding van een
trefzekere Lifa Lock vrij gemakkelijk
de stand opvoerde naar een 7-2 overwinning. Beste man was Lifa Lock met
3 doelpunten, terwijl de overige doelpunten kwamen op naam van Louis van
der Mije 2, Peter Logmans l, Sjaak
Jansen 1. Het waren echter wel twee
belangrijke punten in de degradatie
strijd, die nu geheel is afgewend.

Moeizame zege voor
ZVM-handbalsters
ZANDVOORT - De ZVM-handbalsters
behaalden een moeizame doch dik verdiende 5-7 overwinning op Hoofddorp
2. Door de zege draaien de dames
uitstekend mee in de kop van de ranglijst. De heren leden een kleine 13-14
nederlaag na een spannende strijd tegen

Programma
13.00 uur RACE Karts 250 cc.
13 25 uur RACE Formule Ford 2000 Ie
heat.
13.55 uur RACE Produktietoerwagens
boven 1600 cc
14 30 uur RACE Sports 2000
15.05 uur RACE Formule Ford 1600
15.45 uur RACE Produktietoerwagens

Derde klas KNVB
Zandvoortmeeuwen
Velsen
VSV
HBC
DEM
Kennemers
Halfweg
Beverwijk
WSV30

Medina uit gevarenzone

UTRECHT -.In de laatste wedstrijd om
het districtszaalvoetbalkampioenschap
kon SC Hong Kong niet tot een overwinning komen. Tegen het zeer laf spelend
Kampong uit Utrecht, wisten de Zandvoorters een 1-1 gelijkspel uit het vuur
te slepen. In de eerste klasse speelde
Medina Carpets geen grootse wedstrijd,
maar zegevierde toch met 7-2 op het
zwakke Rieko. Door dit resultaat is
Medina uit degradaticzorgen geraakt.

verschuldigd.

Tweede klasse HVB
Spaarnevogels
SVIJj
Renova
Vogelenzang
CBS
DSC'74

Schalkwijk
EHS
Inter Heemskerk
Spaarnes tad
TZB

19-23
19-22
19-22
19-21
19-21
19-21
19-20
19-19
19-18
19-17
19-14
19-10
19-26
20-25
19-23
20-22
20-20
20-20
20-18
20-17
20-16
20-16
20-1S

Badmintonkampioenen
Sporting Club
ZANDVOORT - Het 15e badmintonscizoen van Sporting Club Zandvoort
werd deze week afgesloten met de
finales in de sectoren dames-dubbel,
mixed-dubbel en heren-dubbel. De 200
leden van Sporting Club speelden gedurende acht maanden ruim 2000 wedstnjden recreatief badminton. De finale-uitslagen luiden:

Dames-dubbel:
l.Booiman-Groenendijk, 2. Verheugen-Verheugen,
tegen het technisch iets betere CSV. In 3. Schrader-Schrader.
de eerste helft liepen de Zandvoorters
een te grote achterstand op (4-7). In de
tweede helft kwam ZVM nog wel terug Mixcd-dubbel:
tot 9-9, maar de krachtsinspanning was l.Plevier-Plevier, 2. Booiman-Jote groot geweest om deze stand vast te chems, 3. Bouman-Bouman.
houden. In de spannende slotfase wist
CSV. met meer overleg spelend, steeds
ZVM één doelpunt voor te blijven. Heren-dubbel:
Dank zij een goede inzet van ZVM 1. Kmn-Plevier, 2. Menks-Menks, 3.
Bouman-Bouman.
kwamen zij niet verder dan 13-14.

VERGiOK PRÜSPEII
LEVEM§iIDDELEN
prijspeil medio februari 1)

bedt,|f of
organisatie:
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* \

Dirk vanden Broek/
Bas van dei Heijden
Jac. Hermans Pri|sslag
Miro
Edah
Maxis-Trefcenter
Albert Hei|n
Hoogvliet
De Boer
Konmar
Fredv.d.Werlf
Vendet
Simon
V&D
Prolimarkl Umi Hoiund)
Profimarkt (Gropiiwoudo
Centra
Vivol
4-6
Vege
Spar
Co op
A & 02000
Kroon/K markt

100
102
102
103
105
107
109
108
109
110
111
111
113
117
117
117
120
120
121
122
U2
126
123

100
2)

102
100
102
101
101
103
101
104
103
110
107
102
)08
109
112
112
109
111
113
111
111

1) 100 bi| goedkoopste der onderzochte bedrijven
2)
te weinig geviaagde mei ken m het jisflitiment
Voor verdere gegevens.
Zie Cuiisumentengidi april '31

Dirk van den Broek en BJS van dei Hei|den delen mede:
Digrosen Dukson hebben heurlfde lage pn|speil'

l
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1 mei jazz
•* ' • --; . f,,-._

M • • , ;>,$*•:.

Jaap Dekker boogie-set
RevivalJazz Band
y^ Bi^Brydon
,. 20.00.uuri entree 7,50

2 mei
Grote braderie

2 mei
Groot kinderf eest

2 mei Feest
m.m.v. Nico Haak, Bonny St-Clair,
Sanitza Les Band
20.00 uur, entree 7,50

Haltestraat, Grote Krocht,
'"• Kerkplein -150 kramen

m.m.v. Les Diaboliques
14.00 uur, entree 2,00

MOEREN BU RG

VoÖrnadere informatie

TE KOOP
AANGEBODEN

Elke werkdan vjn
hallneqon tot halfecn
en van h.aHiwc-e tol
haif^es qeopcnd
Nu boventiic i ook
'.njdjqix o n f i van
1900 21 00 uur
«*n /dTprdag 1 - van
10 00 12 00 uur
U benl welkom

P. VERSTERRE
Installateur van gas, water en
centrale verwarming

vakantiebezorgers

vragen

DAKBEDEKKING

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

voor de maanden juli en augustus
voor Heemstede en omgeving.
Verdienste ±. f 55, - per week.
Telefoon 023-338673.

Amstellaan 3 - Heemstede
Telefoon 023 - 28 19 18
U belt - wij komen.
•'••-i-ws. iv • v"":;-*rf,v.j.;<:.ra:'j;,' 'v ,•<"•••

• •'••• ••,„""-%"•.\•', -;.ic:s-'.. - ?•

.

Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Te! 023 288S50*

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN

Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

96
120
mnd.
mnd. mnd. mnd.
5.000,- 150,95 129,93
98,93
10000, 289,14 247,15 184,15
15000,- 427,34 364,37 269,92 238,43
20000,- 565,53 481,59 355,68 313,71
25000, 703,73 598,81 441,44 388,99
1e en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
48

60

Informeer eens'

Uw adres voor
elast. kousen, panlies, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Abonnement 3 concerten
J 30,— (a.i.)
C.J.P.-abonnement
/ 16,— (a.i.)
Losse kaart
ƒ 15,—
C.J.P.
/ 7,50
Kaart en abonnementsverkoop aan de kassa van het
Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13, Haarlem
van 10 -15 uur; telefonisch 023 - 320994 van 12 -15 uur.

PHILHARMÖNSCH ORKEST

fict

Helmersstraat 11 - Zandvoort

bomen

HANDWERK

eiken tafels

maken
gelukkig...
PLANT ZE!

Wij maken ze voor u.
Zie onze
nieuwe collectie.
Schagelstraat27
Haarlem,
tel. 023-327019

FORDOTO
ook voor uw glasschades

Paradijsweg 2 - Zandvoort.
telefoon 02507-15602
Raadhuisstraat 92, Heemstede
telefoon 023-286182

NOORDHOLLANDS
MILIEUBELEID OP PAPIER

Dat het nodig is het milieu te beheren, daarover zal
iedereen het wel eens zijn. De laatste tijd zijn we door
alle gif schandalen nog eens hardhandig met onze neus
op de feiten gedrukt.
Welk milieubeleid de provincie Noord-Holland zal
voeren, staat nu ter diskussie.
De provincies hebben de afgelopen jaren steeds meer
taken op milieugebied gekregen. Zi| moeten de
vervuiling van lucht, wateren bodem, geluidhinder en
andere vormen van gevaar, schade of hinder voorkomen
of zoveel mogelijk beperken en bovendien waardevolle
elementen in natuuren landschap in stand houden.
Hoe het provinciaal milieubeleid er m grote lijnen uit zal
zien en vanuit welke visie dit beleid wordt gevoerd,
wordt verwoord in het provinciaal milieubeleidsplan.
Gedeputeerde staten, het dagelijks bestuurvan de .
provincie, hebben daarvoor een eerste aanzet gegeven
in de vorm van een concept-ontwerp-plan.
Dat wil overigens niet zeggen dat de provincie tot dusver
geen beleid heeft gevoerd. Wel is het de eerste keer dat
het totale milieubeleid met al zijn aspekten en
samenhangen m één plan wordt gepresenteerd.

iedereen kan reageren

KOOIJMANS

KEUR en ZOON

Uit eigen atelier
Stijlvol klassiek en strak modern
Streep, bloem en effen stof
Grote collectie lampvoeten
Ook opnieuw bekleden

Amsterdamseweg 454, Amstelveen, telefoon 431198
Geopend di t 'm za v,in,]f 10 00 uur en donderdag,i

dirigent: JERZY KATLEWICZ
solisten: KARIN LECHNER, PETER FRANKL
en YOURI EGOROV - piano
uit te voeren werken:
Ouvertures Leonore 3, Egmont en Coriolan
Pianoconcerten 1, 3 en 5, Symfonieën 4, 7 en 8

Tel. 02507 -1 21 50

/T-SLAMPEKAPPEN
^ \
VOLMER

Concertgebouw Haarlem
vrijdagen 8,15 en 22 mei - 20.15 uur

Makelaars en taxateurs onroerende goederen.

ZANDVOORT

Boomkwekerij Draijer b.v.
Herenweg 103 b -2105 ME Heemstede
Telefoon (023) 286455
Dagelijks geopend van 7.30 tot 17.30 uur
Zaterdags tot 15.00 uur.

Ampèrestraat 10

(naast Colpltt)
Tel. 02507 - 1 69 25.
b.g.g. 1 3242
Ford verkoop en
service.
Ook voor diverse
merken inruilauto 's.

Zandvoort-feest
m.m.v. De Wurf-z.o.v. 2
kinderopp. Egerlanderkapel.
Modeshow van Modehuis Papillon
20.00 uur, entree 2,00

Neem uw lampvoet mee en kies uw kap
bij de lampekapper

• • - . • • •

BEETKlOVENeYeLUS 1981
de ridder & strijbis bv

Aanvang défile 12.00 uur

5 mei

Haltestraat S, Zandvoort, telefoon 02507-6123

Ochtendbladen
De Volkskrant en Trouw

LOODGIETERSBEDRIJF

3 mei
Muziekfestival
met
60 korpsen

pit plan ligt vanaf 4 mei ter inzage in het provinciehuis
in Haarlem, in de gemeentehuizen en de sekretaneen
van de waterschappen in Noord-Holland en inde
openbare bibliotheken in de provincie.
Iedereen kan schriftelijk reageren. Die reakties moeten
vóór 27 juni 1981 worden gestuurd aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus
123,2000 MD Haarlem.
Met het concept-plan ligt ook ter inzage het verslag van
destudiedagdieop löjanuarij.l. isgehoudenter
voorbereiding van het plan.

informatieavonden
In de maand mei zal het concept-ontwerp op vier
informatie-avonden worden gepresenteerd.
6 mei Haarlem De Wintertuin, Stationsplein
14mei Alkmaar Het Gulden Vlies, Koorstraat 20
20mei Hoorn
Schouwburg het Park, Westerdijk 49
21 mei Hilversum Hof van Holland, Kerkbrink l

Alle informatie-avonden beginnen om 20.00 uur.
Het plan wordt toegelicht door de gedeputeerden
dr. ir. J. l Jff, ondermeer belast met milieuhygiëne, en
drs. W. T. van Gelder, ondermeer belast met natuur- en
landschapsbescherming.
De informatiebijeenkomsten zul len worden geleid door
de Commissaris van de Koningin, drs. R. J. de Wit
(Alkmaar en Hoorn) of de waarnemend commissaris,
drs. J. van Dis Hzn (Haarlem en Hilversum).
Opde informatieavonden zal ookdelnstellingvoor de
Ondersteuning van Demokratische Planning
vertegenwoordigd zijn. Een deel van het Opbouworgaan
Noord-Holland is, bij wijzevan experiment, omgevormd
tot deze instelling. Zij kan desgewenst behulpzaam zijn
bij het opstellen van uw reaktie. Een vertegenwoordiger
van de instellmgzal aangeven wat de mogelijkheden
hiertoe zijn. De instelling is bereikbaar:
Kleine Houtweg 32,2012 CD Haarlem,
tel. 023-319130.

hoe verder
Na de sluitingsdatum voor het indienen van
schriftelijke reakties (26 juni) zullen gedeputeerde
staten de binnengekomen reakties bundelen, van
kommentaarvoorzien en toesturen aan allen die
gereageerd hebben. In het najaar (september/oktober)
houdt een commissie uit provinciale staten
hoorzittingen, waar de reakties kunnen worden
toegelicht en op het kommentaar van gedeputeerde
staten op de reakties kan worden ingegaan.
Vervolgens zal deze commissie in enkele vergaderingen
een standpunt bepalen. Tenslotte zullen provinciale
staten het plan vaststel len. Volgens de huidige
planning zal dit in februari 1982 gebeuren.

waar is het plan te krijgen?
Het concept-ontwerp-milieubeleidsplan en het verslag
van de studiedag kunnen tegen vergoeding van de
kosten worden toegestuurd. De samenvatting van het
plan is gratis verkrijgbaar.
De stukken kunnen worden aangevraagd bij:
Provinciaal Bestuurvan Noord-Holland
Postbus 123, 2000 MD Haarlem tel. 023-163426

meer informatie

: met z'n allen
naar Schiphol, en eten in Aviorama.

SQUASH SPORT
in Zandvoort is
binnenkort mogelijk in

i'n kijken op het platformen in't museum. Mensen zien. Je even ineen andere wereld wanen.
En tlan nozollijr met z'n «illen eten in Restaurant Aviorama. op de 3o verdieping van het sUUionsjrebouw niet oen boeiend uitzicht op het luchthaven platform.

Exotisch Tafelen

WISVI BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat47.
Opening is gepland medio juni.
U kunt uw baan nu reeds reserveren:
02507 - 1 39 65 / 1 58 29 / 1 47 00

Neerlands Trots

Voor f 22,30 per persoon (en f 11,23 voor Meer zin in hiefstuk. gestoofde paling, prachtig
kinderen tot 7 jaar) heeft u keux.e uit
\lee*ol' verse vis? \'oor zo'n f 26,-por persoon
1.") authentieke Javaanse gerechten.
-^ krijgt u een vorstelijke
xo \eelen /.o vaak n wilt. Klke dag van V s * ^^^P^ niaaltijd (en een kindermenu
12.01) -15.1)1) uuren 17.00-20.00 uur. --voor f 10,-). Alleen in 't weekend
In het weekend \ a n I2.00-HUIO uur.
van 12.00-21.00uur.

SPORTCEIMTER

Wilt u een desillusie \ oorkomen? Resen eer even:
(l^l)-l.")2 !.")(). Horec.i Exploitatie Maatschappij
Schiphol B.V.

Wilt u meer weten over het plan of de procedures, dan

kunt u schrijven naar of bel len met
Provinciaal Bestuurvan Noord-Holland
Afdeling milieuhygiëne

Postbus 123,2000 MD Haarlem tel. 023-163472

provinciaal bestuur
van noord-holland

aviorama
RICK's BRUGRESTAURANT

RICK'S BRUGRESTAURANT
7 RESTAURANTS BOVEN NED. PEIL
vraagt op korte termijn

STAND-BY PART-TIMERS
(m. /v. vanaf 18|aar)
Deze medewerkers zullen getraind worden binnen de diverse restaurants en ingezet worden ten tijde van extra drukte en bij vervanging
tijdens ziekte van andere werknemers.
Voor nadere informatie vindt er op 4 mei a. s. tussen 17.00 en 18.00 uur
een bijeenkomst plaats.
Als u geïnteresseerd bent deze bijeenkomst bij te wonen verzoeken
wij u telefonisch kontakt met ald. pers. zaken op te nemen tussen
09. 00 en 17. 00 uur onder nummer 02526-86841.

aturo kurkvloeren
STERK EN BETAALBAAR...
Nieuwe woning, verhuizon, opknappen? Slapeloze nachten kri|g p ervan. Wat nemen
we op de vloer' Tapilthal in, tegelhoek uit enz. enz. Ten einde raad' Heeft u
weieens aan kurk gedacht' Ja, wi| maken geen grapics, kurk als vloerbedekking
beslaat En niet van vandaag ol gisteren, neo al larenlang Wi| verkopen het. ook niet van
vandaag of gisteren, nee al ruim 6 jaar. Wi| ontwikkelden er een zeer speciale
meeverende lak voor Deze maakt Naturo kurkvloeren. bestand tegen o a aceton.
spiritus, ongevoelig voor katte-, hondepoten en naaldhakken en zoer sli|tvast
Meer weten' Bel 020 177138 en wij sturen u giatiseen uitgebreide kleurenfoldcr
toe. Of neem meteen een ki|k|e in onze showroom en bekijk o a op huiskamcrdia's
deze ideale en betaalbare (15 soorton onder 30. per m'l vloerbedekking

l Nu even opletten: De grootste collectie kurkvloeren tegen de
laagste prijzen ziet u 20 meter in de straat, niet op de hoek!!!

'KURKBOETIEK "NATURO"

Weissenbruchtstraat 31 (bij het Hoofddorpplein) - Amsterdam - Tel. 020-177138.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00. zaterdag 9.00-17.00 uur
Donderdag koopavond van 19.00-21.00 uur.

7restaurants
boven Ned. peil
vraagt op korte termijn:

FULL-TIME KOKS
(m/v

vanaf 18jaar)

NIVEAU KOK-A, ASSISTENT-KOK

Ons bedrijf beschikt over verschillende ultra-moderne keukens. Aange
zien het assortiment van de diverse restaurants een grote variatie kent
bieden de werkzaamheden in de keuken een grote mate van afwisseling
Ondanks de interne training wordt van de kandidaten enige
ervaring verwacht.
Wij bieden:
• goed salaris
• omzetpremie
• doorgroeimogelijkheden
• gratis maaltijden
• verstrekking van uniform
Verdere voorwaarden volgens Horeca-C.A.O.
Sollicitaties te richten aan:
RICK's BRUGRESTAURANT
Postbus 264 - 2130 AG Hoofddorp, t.a.v. Personeelszaken.
Telefonische informatie 02526-8 68 41.

esturen
ie en
samengaan in nieuw wijkcentrum a
ZANDVOORT - Het samengaan van „'t Stekkie" en „De Nachtuil" blijft voor het
eerst nog een utopie, in de praktijk, zien zowel het bestuur van Stekkie als die van
De Nachtuitl onoverkomenlijke bezwaren om beide groeperingen in één gebouw te
huisvesten.
Dit blijkt uit besprekingen die zijn gevoerd op verzoek van het gemeentebestuur.
Onderzocht werd namelijk of het mogelijk is de doelstellingen van /.oud de
Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort en de Stichting De Nachtuil, in één
gebouw te verwezenlijken, met andere woorden, kunnen deze beide groeperingen
in één gebouw samengaan.
Het resultaat van deze besprekingen is dat beide groeperingen adviseren niet tot
bundeling van aktiviteiten in één accommodatie over te gaan.
Deze conclusie, vervat in een schrijven
van 9 maart jl. aan het college van B.
en W. van de Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort, staat dan in lijnrechte
tegenstelling met de opvatting van de
commissie planvoorbereiding specifiek
welzijn, die in haar conceptnota „sociaal-cultureel-plan 1982/1985" stelt
„dat er met kracht naar moet worden
gestreefd om meerdere vormen van
jeugdwerk, (met name ten behoeve van
de ongeorganiseerde jeugd) in het
nieuw te bouwen wijkcentrum gestalte
te geven."
Beide meningen kwamen duidelijk
naar voren op de maandagavond gehouden presentatieavond van genoemd
spciaal-cultureel-plan door de commissie.

Nachtuil
Gewapend met diverse rapporten was
Ton de Vries (De Nachtuil) op deze
avond naar ,,'t Stekkie" gekomen, om
de commissieleden duidelijk te maken
dat er in Zandvoort nog heel wat
misverstand aanwezig is, wanneer het
gaat om de opvang van de jeugd. Hij
wees in dit verband naar de jeugdwerknota Texel die daar ter plaatse verschenen is naar aanleiding van een op te
stellen sociaal-cultureel-plan om in
aanmerking te komen voor een bijdrage in het kader van de in te voeren
Rijksbijdrageregeling sociaal-cultureelwerk. Eenzelfde situatie dus als alle
gemeenten, ook Zandvoort.
In Texel heeft men, om de kans uit te
sluiten dat er voor het jeugdwerk een
verkeerde planning plaatsvindt, een
rapport opgesteld dat eventueel ge-

Nieuwe manager
Bouwes Concern

A.P.W.A. Pessers, residential-manager van het Bouwes Concern.
ZANDVOORT - Vorige week werd
benoemd tot „residential-manager"
van het Bouwes Concern (Bouwes Hotel, Bouwes Palace en Dolfirama) de
heer A.P.W.A. Pessers.
De heer Pessers werd op 24 mei 1949 in
Tilburg geboren en volgde na zijn
middelbare school een opleiding aan de
Hogere Hotel School te Maastricht. Na
enkele jaren stage in het buitenland
was hij tot voor kort manager van
Hotel Cocange te Eindhoven.
Gelijktijdig werd door het Bouwes
Concern een nieuw beeldmerk ingevoerd, namelijk een geel-oranje zon,
waaronder twee golven in blauw. Dit
beeldmerk moet gezien worden als een
symbool voor warmte en dynamiek.
Nog deze week werd begonnen met de
verfraaiing van het Bouwes Palace,
buitenschilderwerk, terwijl de heer
Veerman mededeelde dat ook al enkele appartementen zijn vernieuwd.
De zo schijnbare rust rondom het
Bouwes Concern zou bedrieglijk kunnen zijn, omdat er hard gewerkt wordt
aan de realisering van enkele vooruitstrevende plannen, zoals een internationaal congrescentrum.

makkelijk in te passen is in het sociaalcultureel-plan.

Identiek
In dit rapport komt een aantal knelpunten naar voren, die door De Nachtuil,
identiek gevonden worden aan de situatie in Zandvoort. Ook daar kampt
men met problemen die kenmerkend
zijn voor een toeristenplaats, en de
woon- en leefsituaties in de gemeente,
en de invloed daarvan op het jeugd- en
jongerenwerk.

Voor de groep 14-16-jarigen wordt
weinig georganiseerd, het wegvallen
van ,,De Nachtuil" wordt in deze groep
danig gevoeld. Alleenstaande jongeren
in Zandvoort komen moeilijk uit hun
isolement.

Tegenstelling
Door Ton de Vries werd op deze avond
aangevoerd, dat men op Texel bij het
opstellen van een sociaal-cultureel-plan
voor de jaren 1982/1985 meer aandacht heeft besteed aan het open
jeugd- en jongerenwerk, dan in Zandvoort. Dit was geen directe kritiek op
het werk dat de commissie tot nu toe
heeft verricht, doch wel moesten zijn
woorden worden opgevat als een waarschu wingssignaal.

voort was voor een jeugdwerker geen
geld.

Nieuw wijkcentrum
De commissie planvoorbcrciding deelt
de mening van de gemeente. In de
afgelopen jaren is er ccn discussie gevocrd (toen bleek dat er geen geld was
voor de nieuwbouw van „'t Stekkie" én
nieuwbouw van „De Nachtuil") over
het samengaan van beide in een gebouw. Het standpunt van de gemeente
is: „dat er in een nieuw wijkcentrum

plaats dient te zijn (naast allerlei clubaktivtciten met een vaste groep declnamers aan jeugd- en jongerenwerk) voor
aktiviteiten voor, en zo mogelijk door,
ongcorgansieerde jeugd en jongeren."
Dit standpunt, dat door de commissie is
overgenomen, blijkt dan in regelrechte
tegenspraak met die van de besturen
van beide groeperingen, die het college
hiervan op de hoogte hebben gesteld.
Overigens heeft de jeugdleider van „De
Nachtuil" de commissie toegezegd zijn
bezwaren tegen het voorontwerpplan
nog schriftelijk te bevestigen.

Afscheid van

Een ander verschil met Texel is, aldus
Ton de Vries, dat men daar reeds dit
jaar initiatieven vanuit de gemeente
heeft genomen het open jeugd- en
jongerenwerk te steunen. Er werd subsidie verleend, zodat de gemeente TeOok daar iedere zomer een grote toe- xel in feite de huur betaalt van een
loop van toeristen, waaronder veel jeugdaccommodatie, in tegenstelling
jeugdigen en jongeren. Behalve het tot Zandvoort waar door gebrek aan
strand en de commerciële vermaakcen- geld „De Nachtuil" werd gesloten en
tra is voor deze groep weinig opvang, waarschijnlijk zelfs gesloopt.
Dat betekent dat jongeren aangewezen In Texel werd een professionele jeugdzijn op de horecafaciliteiten, dat leidt werkbegeleider aangetrokken, die,
tot een verhoogd alcoholgebruik, dat blijkens de Texelse nota belangrijke
zich doorzet in de winter.
initiatieven heeft ontwikkeld. In Zand-

ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland hebben besloten de
gemeenschappelijke regeling centrale
post ambulancevervoer Kennemerland
op te leggen aan de gemeenten Haarlem,
Bennebroek, Beverwijk, Bloeniendaal,
Castricum, Haarlemmerliede, Spaarnwoudc, Heemskerk, Heemstede, Uilgeest, Velsen en Zandvoort.

sluit wordt genomen zijn Gedeputeerde Staten verplicht om de regeling op te
leggen.

Beverwijk

Alleen de gemeente Beverwijk had
bezwaren tegen de concept-regeling.
De bezwaren van de gemeente Beverwijk richten zich op de vermenging van
De wet ambulancevervoer schrijft voor functies, te weten dat de directeur van
dat er in bepaalde gebieden centrale de centrale post tevens secretaris van
posten ambulancevervoer werkzaam het bestuur zou zijn. Gedeputeerde
Staten vinden dit pok wel een punt,
zijn.
Provinciale Staten van Noord Holland maar zijn van mening dat de regeling
hebben de voormalige ambulance-re- hierdoor niet moet worden opgehougio's Umond en Zuid-Kennemerland den, te meer waar de andere 10 getot een ambulance-regio „Kennemer- meenten dit bezwaar niet delen.
Gedeputeerde Staten vinden het beland" samengevoegd,
de gemeentebesturen van de regio langrijk dat er snel een bevoegd beKennemerland moeten een gemeen- stuur komt van de centrale post ambuschappelijke regeling treffen voor een lance vervoer Kennemerland, opdat
centrale post ambulancevervoer. Ei- ook afgedwongen kan worden dat iegenlijk had deze post er al op l juni deie opdracht voor ambulancevervoer
1979 moeten zijn. Veel overleg van de via de centrale post verloopt. Zoals
gemeenten heeft niet geleid tot een bekend is de C.P.A. (Centrale Post
eensluidend standpunt van de 11 ge- Ambulancevervoet) gevestigd in Haarmeenten. Als er geen gezamenlijk be- lem.

ZANDVOORT - In een overvolle kantine van het hoofdbureau van politie aan
de Hogeweg werd vrijdagmiddag 24
april afscheid genomen van hoofdagent
R. Dijkstra. Eén der laatste „straatagenten".
Geboren in Langezwaag (Friesland)
heeft deze Fries zich vanaf 1946 toen
hij op l mei werd benoemd tot aspirant
van politie tegen een jaarwedde van
ƒ 1700,- altijd uitstekend op zijn plaats
gevoeld in Zandvoort.
Het aanvangssalaris van hoofdagent
Dijkstra werd door waarnemend politiechef Blokland .gememoreerd in zijn
geestige speech bij dit afscheid. Zo
bleek dezelfde Dijkstra eens een aangehouden arrestante te hebben laten
ontglippen, uit het oude politiebureau
dat toen nog gevestigd was in het
raadhuis. Hier was de opgebrachte
dame sneller dan de politieman, want
toen hij zich bij zijn chef meldde en de
dame even uit het oog verloor nam zij
de benen. Dat kwam de agent op het
verlies van drie vrije dagen te staan.
Doch daar staat tegenover dat hij eens
een beloning ontving voor het redden
van zes varkens uit een brandende stal,
dat was in 1951 en de vorstelijke
beloning was twee gulden per varken.

'Pronkt
aanwinst voor Grote Krocht

Hij ontving een luie stoel bij zijn
afscheid omdat hij nu waarschijnlijk
meer vrije tijd krijgt, alhoewel dit niet
zeker is, omdat hij een enthousiaste
tuinier is, die ieder vrij moment aan
zijn hobby besteedt. Lovende woorden
waren er ook van loco-burgemeester
Van der Mije, de ploegcommandant
brigadier Steenman, die de nadruk
legde op het „team" en de teamgeest,
en de voorzitter van de politie sportbond, Barmentlo. Veel bloemen en
geschenken dus. In zijn kort maar
krachtig dankwoord zei de scheidende
politieman dat hij vroegtijdig had laten
weten geen belangstelling te hebben
voor een eventuele koninklijke onderscheiding. Deze werd dan ook niet
aangevraagd, noch opgesteld.
Foto Europress

Films in De Krocht
ZANDVOORT - Cineplein presenteert zaterdagmiddag 2 mei voor de
jeugd de film „De wereld van de lach".
Toegangsprijs bedraagt ƒ 3,—; de
voorstellingen beginnen om 11.00,
13.00 en 15.00 uur, terwijl er op zondagmiddag om 15.00 uur nog een voorstelling wordt gegeven. Kaartverkoop
aan de zaal.
In het kader van het Zandvoort Festival wordt op 5 mei de film „Kclly's
Heroes" gedraaid met Clinl Eastwood,
Donald Sutherland en Tclly Savales.
Aanvang 15.00 en 20.00 uur entree
ƒ 6,—; kaartverkoop vanaf 14.00 en
19.00 uur aan de zaal.

Docentenconcert van
Muziekcentrum
KENNEMERLAND - Op zaterdag 2
mei wordt in concertzaal Kadcns een
kamermuziekprogramma uitgevoerd
door
Christien Boon, viool; Ecke Glcbbeek.
viool; Louki Ponchin, viool; Mand van
het Kaar, piano; Jet Kruscman. violoncello en Leo Snnders, gitaar, allen als
docent verbonden aan het muziekeentrum Zuid-Kenncmerland.
Uitgevoerd worden werken van Bela
Bartök, Ludwig van Beethoven. M
Castelnuova-Fedesco, Paul Hmdcmith
en W.A. Mozart. Het concert is vrij
toegankelijk, wel wordt aan bezoekers
een vrijwillige bijdrage gevraagd ten
bate van de Stichting Algemeen Muziekfonds. Deze stichting stelt zich ten
doel instrumenten m bruikleen te \erstrekken aan leerlingen in hun eeiste
muzikale studiefase en daarmee de
amateuristische muziekbeoelemng te
stimuleren.
Aanvang 20.00 uur.

Uniek voor Nederland, iedere vrijdagavond^
vanall 9 30 lol 23 00 uur

Dancing on "The Bridge".
Boven achl drukbereden rijbanen, op de
sleervolle muziek van hel Sunrise Trio

Vrije toegang en notmaal geldende lage
prijzen zowel m hel gezellige' Bridge
Reslauranl als op hel romantische
"Boulevard Café" Terras

* BUFFET-DANSANT *
In een gereserveerd gedeelte van het
"Bridge" Restaurant, voor de speciale prijs van
ƒ25.00
Een Bullel-Dansant, anders dan anders
U stelt namelijk zeil het menu (4 gangen en
een heerlijk kopie kollie na) samen van het
rijke pullet waar een keur van warme en koude
gerechten voor u staat 'jitgesiald
Rijksweg A4,6 kilomeler
ten zuiden van Schiphol
TelPloon 02526-86841
Hick'sBrugrestaurant
bij Schiphol.
Zeven nieuwe restaurants
boven Nederlands peiL/

Er was nog al enige beroering zondagmorgen jl. m het Zandvoortse
Dolfirama. Een van de dolfijnen
had al enkele dagen tekenen getoond. iets aan z'n kaak te mankeren De behandelende dierenarts
vermoedde een ontsteking aan de
kaak en stelde een nader onderzoek
voor Maar dat gaat niet M maar.
Daar was een takel voor nodig en de
nodige mankracht. Toen men de vis
eindelijk op het droge had. stelde
de dokter vast. dat het een niet
ernstige maar wel hinderlijke lichte
kaakontstekmg was. Door een kleine operatie kon korte tijd daarna
daarna moeder dolfijn (degene, die
onlangs in het bassin een jong ter
wereld bracht) weer lustig in haar
vertrouwde omgeving rondzwemmcn. Aanvankelijk werd door niet
ingewijden gedacht, dat het hier het
jonge dier betrof, maar dat is niet
zo. Die zwemt nog altijd even lustig
rond als nu de moeder met de
genezen k a a k . Het was eeen leuk
voorval, waarmee heel sterk werd
meegeleefd.

Dierenleed

PROVINCIE DWINGT GEMEENTEN TOT REGELING

Zandvoorf in regeling
-vervoer

Dolfijn had pijn

ZANDVOORT- De pas geopende zaken Tromp Kaasen Bakker Knapper, respectievelijk gevestigd op de Grote Krocht 3
en 5 zijn ongetwijfeld blikvangers in deze winkelstraat. Helemaal omdat deze panden zo'n lange tijd leeg hebben gestaan.
Beide zaken worden in Zandvoort gerund door Kees Sijmens, die assistentie heeft in de kaaswinkel van Peter en Renate en
in de bakkcrszaak van Gabrwlle, Anja, Henny en Simon.
Pronk Kaas is een begrip in de regio, want mag de vestiging in Zandvoort nieuw zijn, in Beverwijk, Haarlem, Amsterdam
en Purmerend weet men al heel lang dat,, Pronk Kaas" , 260 soorten kaas vers van het mes betekent. Er is een zeer groot
assortiment Franse kaas, speciaal door Pronk geïmporteerd. Ook uit Zwitserland heeft men veel variëteiten, terwijl de
afdeling boerenkaas (waaronder ook zoutloze soorten) er mag zijn. Bovendien is er een assortiment van vijftig
verschillende soorten dieetkazen, zodat men ook hier een ruime keuze kan maken. Verder heeft de zaak diverse wijnen uit
Spanje, Frankrijk en Duitstand, terwijl er een ,,zuivel-special" afdeling is, waarin de divene soorten kwart, crème fraiche
etc. zijn ondergebracht.
Tijdens de braderie die op 2 mei in Zandvoort wordt gehouden zal een Zwitserse alpcnhoornblazer, de lieer Isely uit Tliun,
van 14.00-16.00 uur op de Grote Kracht te horen en zien zijn. De alpenhoorn die hij zal bespelen is niet minder dan diic
meter lang. Het optieden van deze Zwitser zal vergezeld gaan van het proeven van diverse Zwitserse kaasxoorten.
De familiezaak Pronk (vader en drie zoons) heeft zich in Zandvoort aangepast aan de geldende winkelslititing, wat wil
zeggen dat men van maandag tot en met zaterdag van 9.00 -18.00 uur terecht kan, terwijl de zaak ook op zondag zal zijn
geopend.
Foto Europress

wandeltocht
K E N N E M E R L A N D - Op zaterdag 2
en zondag 3 mei a.s. organiseert de
Haarl. wandelbportveremging ..Jan
Passtoors" .haar jaarlijkse ULOEMBOLLEN-WANDELTOCHT over alstanden naar keuze: 5-10-15-25 of 40
km.
De start is vanuit gebouw ..de I'nncehof", Glipperwcg 55 te Heemstede
De afstand van 40 km. stait u i t s l u i t e n d
op beide dagen tussen 9.15 en 9 45 uur
De overige afstanden tussen 10.30 en
12.30 u u r .
Alle gewenste inlichtingen verkrijgbaar
bij het secretariaat: Gen. Spoorlaan 33
te Acrdenhout.

Een geheel ander dierenleed maakte ik deze week van nabij mee.
Achter m'n huis had een paar tortelduivcn en nestje gebouwd, hoog
tegen de muur tussen een buis van
een afvoermstallatie en de muur
zelf. Een heel eenvoudig, slordig
nest van enkele takjes en twijgjes.
De vogel was niet van het nest af te
branden. Regelmatig voerde vader
voer en nieuwe twijgjes aan. Zo zat
het diertje daar maar, dag en nacht
op de koude noordenwind en af en
toe sneeuwbuien. Hoe ze het uithicld, begreep ik niet, maar het was
toch maar zo. Vrijdag een week
geleden was het dan zover en werd
haar geduld beloond. Vanuit het
raam kon ik zien, hoe er twee
jongen in het nest Jagen. Toen
voltrok zich het drama. Vanuit een
ander raam kon ik zien hoe in de
dakgoot, een flink stuk boven het
nest, twee kraaien hadden postgevat. Dat gebeurde vrijdagmorgen jl.
toen de jonge diertjes een week oud
waren. Het waren een bonte en een
zwarte kraai. Met hun felle ogen
staarden ze onafgebroken naar het
nest. De broedende vogel werd
onrustig en ook het mannetje vertoonde strijdlust. Met open snalves
deden ze ieder ogenblik uitvallen
naar de beide kraaien, die echter
rustig bleven zitten. Omdat het nest
onbereikbaar was langs de steile
muur sloeg ik met een lange stok de
beide vogels weg maar zonder resultaat, want tot viermaal toe kwamen
ze zo na een half uur weer terug. Ik
moest toen een paar uur naar een
vergadering en besloot het er maar
op te wagen, hoewel ik de kraaien
met vertrouwde. Toen ik na enkele
uren terug kwam, was het drama al
geschied. Het nest was leeg en door
elkaar gehaald en de tortels, zowel
de ouden als de beide jongen waren
verdwenen. Kleine bloeddruppeltjes wezen erop, dat de jongen door
de kraaien waren opgegeten. Het
heeft me wel wat gedaan. Wat kan
de dierenwereld toch wreed zijn.

WNF
De grandioze opzet van het 5daagse Zandvoort-festival heeft
mijn hart gestolen. In deze tijd van
depressie en een steeds moeilijker

Verfraaiing
Dat het Stationsplein \ e l e n een
doorn in het oog is. mag wel als
algemeen hekend w o r d e n aangenomen. Daarom v e r h e u g d e het m i j
dat t e n m i n s t e eeondernemer iets
gedaan hcett a,m de \ertr.i.iung van
de d i i e k t e omeev mg
De eigenaar v a n de a u t o m a t e n h a l m
de Zeestraat hcett de jonge kunste'i >.ir Roland van l'etteiode op-

wordende economische toestand,
dcinsten een drietal e n e r m e k e ondcrnemcrs in Zandvoort ei niet
voor terug, iets te org.iniseien dat
qua grootheid van op/et / i j n s gelijke m Zandvoort nog niet gebonden
hcett. Daarvooi namens /eer \ e l e n
mijn dank aan de heren J 11 Oonk,
Chr. Moerenbiirg en I. B o n k e r k ,
de initiatiefnemers Met s p a n n i n g
maar ook in vol v e r t r o u w e n wordt
de afwerking van liet n i j n a een
week durende feestdagenpronrainma tegemoetgczien en d,it programma liegt er niet om' liet is tot m de
kleinste details, met medewerking
van diverse instanties z o r g v u l d i g
voorbereid. Vanzelfsprekend moet
ik er in deze kolommen als grote
plaatselijke gebeurtenis e\en dandacht aan besteden. En dan moet ik
er aan denken, dat er e i g e n l i j k mets
nieuws onder de zon is, \sant de
geschiedenis herhaalt zich. En dan
herinner ik mij, dat in de eerste
naoorlogse jaren er weer een Oranjecomité van start ging. liet waren
de heren Kemper, Kuyper en Sicgers, die de zaak gingen aanpakken.
Aanvankelijk verliep het nog wat
onwennig en stroef maar het ging
steeds beter en de belangstelling
groeide, zo zelfs, dat in de vijftiger
jaren werd overgegaan tot het oprichten van de „Vereniging Viering
Nationale Feestdagen" (VVNF),
een vereniging, die steeds meer een
begrip werd in onze gemeente en de
volle sympathie had van ons gemeentebestuur. Het werden in de
loop van de tijd gouden dagen voor
de vereniging. Subsidie kreeg men
niet, maar men haalde z'n mkornsten in hoofdzaak uit de opbrengst
van de vuurwerken. Men had er nl.
een eenvoudig foefje op gevonden.
Men sloot de toegangswegen naar
het strand af en ging voor het
bijwonen ervan een entree heffen
van één gulden (kinderen 50 cent).
Het geld stroomde binnen want
niemand had daar bezwaar tecen
fcr waren jaren bij, dat men in het
hoogseizoen elke veertien dagen
een groot vuurwerk liet afsteken en
uit de opbrengst daarvan konden
weer verschillende andere evenementen worden bekostigd. Dat ging
goed, totdat burgemeester mr.
H.M. van Fenema erop werd geattendeerd, dat het wettelijk verboden was, om openbare straten af te
sluien en die dan weer tegen hetaling open te stellen. Hij kon dus
niets anders doen, dan als handh?ver van de wet één en ander verbieden en toen was het uit met de pret.
Nog enkele jaren draaide men door
op de goed gevulde kas en toen ging
deze als een trein lopende veremging langzaam maar zeker ter ziele.
Het was jammer, maar het kon niet
anders. Andere instanties namen de
zaak over, maar zoals toen is het
nooit meer geworden. Ik zou er nog
veel over kunnen vertellen maar
moet het voor ditmaal hierbij laten.
Wellicht kom ik er na afloop van de
komende festiviteiten nog wel nader
op terug. Als belangrijk gebeuren in
het kader van wat met ondcrnemingsgeest te hereiken valt. wilde ik
er toch even melding \an maken
Het was een kostelijke tijd!
K.Sr.

(toto Redamestudio De Zwager)
(.nacht gegeven de gevels v a n /i|n
hal een vrolijker aan/ien te geven.
Roland is er vele maanden mee
bezig geweest en heelt speciaal het
kernusgeheuren m en rond ons doip
.unpehraeht. Met surrealistische
voorstellingen in v r o l i j k e k i e m e n
heeft hij er voor ge/orgd dat tenminsle hici een v r o l i j k e noot v a l t te
bespeuren.
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IR vond wat ik zocht op de Grote Krocht
Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
•Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

KADOTIEK

Uw adres voor:

IEDERE ZONDAG EN WOENSDAG]

ALBERT HEYIM

HOTEL HONDEROS
vol pension vanaf f. 595,--

Zandvoort

toten met 17 mei
naar MALLORCA
11 of'12 dagen

„de schatkist"
BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Nieuw in de
SCHATKIST...

Wij lijsten alles in
van babyjurkjes tot
oude meesters!

GROTE VLEESAKTIE

Reisbureau •••

KERKMAN'

• ledere week extra lage aanbieding
• ledere week gratis stuk vlees te
verdienen.

^IJÖrSte^krdcht-20' •
f ffol/12060/13203
• ''jZandvbórt'"'

Grote Krocht 15
Zandvoort
Telefoon 02507-15933
Vrijdag koopavond
van 7 tot 9 uur.

Kom kijken.
Grote Krocht 9.

Rijwielhandel BOS

Ook wij staan op de

voor o.a.

Onbekend maakt
onbemind

Komt dat zien.

SPECIALE AANBIEDING'

Tijdens de braderie de show van onze

dekbed
overtrek
en sloop

Old Timer 1932

400 gram

3,95

400 gram

haardbankje

T LUIFELTJE

'j

v.a.

Y 109,-

Wij staan ook op de

Het Kastenhuis

BRADERIE

f, Qrote Krocht.25"':\;
telefoon 02S07-17751 i,

GROTE KROCHT26-ZANDVOORT

3,40

VJSfilé 400 gram..

/ 69,-

Aiies voor handwerken vindt u ^

BEKLEED

Grote Kocht 27, telefoon 12954

Lamshart

2 voor

3,95

wezenbeek

Het Kastenhuis

Rijwielverhuur/ 5,-perdag

Lamsvlees

Empo, Union, Gicom, Kalkhotf,
Motobe'cane. Kyoso en div.
kinderrijwielen. Tevens
KIS-sleutelservice en
rijwielverhuur

Grot» Krocht 25,
, telefoon 02507-17751 '

Grote Krocht 28,
Zandvoort

Stalling/ 10,-per maand

Zandvoort festival
aanbieding

Taxi Centrale
Grolc Krocht 18. Zandvoorl. telefoon 02507-12600/17588

nu bij Tromp rxa«~ ^

Bij aankoop van een pantalon of rok een

VOOiOcuy,

blouse

c K/l K/1 ENT AL. t n

Echte Zwitsersef f;:'pKj7cLLER
* r Rl iYèRE o APPtN^ti-u

naar keuze voor de

S='™-™»

halve prijs!

Stuntverkoop op de
braderie van
zijdebloemen...

v

-

w5

«

^M

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19. Zandvoort.
Telefoon 02507- 1787».

'erica'

j Bloemeni tafeltje

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

|

\

Grote sortering

massief eiken
plavuizen tafels

met draaipoot v.a.

/ 79,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
i telefoon 02507-17751 ,

f 298,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

Wi| zi|n geopend van 8.30 lot 12.30 uur en van 13.00 toi
1800 uur. Vrijdagavond open van 19.00 to! 21.00 uur
Zaterdags gesloten.
REINIGEN • STOMEN - PERSEN

Azeanette
GROTE KROCHT 21 -ZANDVOORT
TELEFOON ozso? - 25 74

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
3K Mercedes O/d-timer 1935 type 320
X. Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18. Zandvoorl, tel. 02507-12600/17588

Trompkaas staat óók op de braderie met tal van lekkere aanbiedingen! \!
's morgens gebracht • 's middags al schoon.

Is te mal KOMT DAT Zl
heeft een fruitstal op de brade

dus
ik
kocht
wat
ik
zocht
op
de
Grote Krocht!
• • •
•.
,•
•'•-' •'••'
''
• " ' '
'
^
• • • • • • ' • • ' • ^'' ••'• ''-'
v

Handelen zonder beginsel is als zijn horloge raailfilegen
na het opyoeil vcluk op een of andere ujrl ie hebben KC;C:
Mme. Koland (I7.<id-I7yjl>

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 -Tel. 1 23 07
kcnl maar een lijd: de juiblc lijd! Handel daarom volgens
dat beginsel. Daar komi geen goed geluk bij te pas.
U kunt er altijd \olkomen op vertrouwen.'
Komt u eens kijken in onre showroom? 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

TE HUUR

Drogisterij

gemeubileerde

Moerenburg

kamer

voor Dr. Vogel,
homeopathie.

rebel/ragen
151820(16033

Haltestraat 8,
Zatidvoort.
tel. 02507-16123.

ELLEN CATS
lumuVnirimtlcr
van iiwliiinii.
Ir. Innllmt (plein II).
/.undvoorl, lel. 1277.1.

Te huur aangeboden voor permanent in
Zandvoort, 100 meter van het strand,

grote gemeubileerde kamer
vooreen persoon met kookgelegenheid en
wc en gebruik van douche. Prijs 550,- incl.
Telefoon 18863 na 18.00 uur.

Jarig ?
SLAGROOMGEBAK !
BAKKERIJ

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

Foto Quelle

TE KOOP:

Compleet foto.'dlmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTEHIJ

ONDERSCHUIFBED
met z.g.a.n. matrassen

MOERENBURG
Hnltestraat 8,
Zandvoort

Voor

FIETSENVERHUUR

f150,Tel. 02507 - 14245

PETER

PEDICURE
mevrouw C. Landmcicr

Behandeling aan huis
Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

VERSTEEGE
Haltestraat 18
ZANDVOORT
Tel. 1 44 99
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\EMOTIES BLEVEN ACHTERWEGE

UIT ZANDVOORTS HISTORIE.....

Goede prestaties in zwak toneelstuk

B

MNDVOORT - Een klein deel van de
«verkende groep van de Zandvoortse
toneelvereniging „Wim Hildering" die
vrijdag.cn zaterdag jl. in gebouw „De
Krochl" een opvoering bracht van de
thriller „Klokslag 9" van Jack Poppleuell, waarmee haar toncclscizoen
1980/1981 beëindigd werd, heeft maar
weinig kansen gehad, haar talenten op
de planken te ontplooien en er stonden
toch werkelijk geroutineerde krachten.

ZANDVOORT • Toen m 1578 tl,
bisschop van Haarlem Godjried van
Alicrlo uitgeweken ivai nnur Amersfnori, besloten de It'ilvn van zijn
bijzondere raad, hel Haarlemse kapillcl om de zaken ;o goed en :n
kwaad ah liet ging. voort ie zenen
Zi) zorgden ervoor dal in buitenlandse colleges ie Keulen en Leuven
jongemannen voor priester ging stnderen, zij .stelden hen aan op de
opengevallen plaatsen en controleerden met veel moeite al de verschillende plaat.sen in liet htsdom zoals het
aan een bisschop was opgedragen.
In de periode van 1578 tot 1680 zaten
uitermate belangrijke mensen in dat
kapittel. Er werd over verschillende
zaken ernstig van gedachten gewisseld en in de actacapitnli aanwezig in
liet bisschoppelijk archief van Haarlem, kan men een stuk geanimeerde
kerkgeschiedenis vinden in één van
de moeilijkste periode van de kat/iolieke kerk. De meeste plaat.sen werden besproken: sommige waar men
meer aandacht aan moest besteden,
zeer uitvoerig.

Dat was jammer, maar zeker de schuld
niet van deze hard werkende groep,evenmin de schuld van de als altijdbekwame regisseuse Alie Bol, die er
alles had uitgehaald wat erin zat, maar
teel meer te wijten aan de inhoud van
rlil spel dat, enigszins mat van op/et en
vrijwel zonder handeling, uitliep op een
avondje met de familie Praatgraag.
want ,,fleur de bouche" was er genoeg.
Maar de emotie, die men bij een thriller
Joch wel mag verwachten, was er niet .
V.T was geen lach en er was geen traan,
het werd geen stuk, waarover wc nog
veel zullen napraten. Persoonlijk vond
ik deze moordgcschiedcnis nog al gcforceerd en ietwat onwezenlijk van opzet
met een al even onbevredigende sloloplossing die helemaal geen oplossing
was.
i l let is zeker geen gemakkelijke opgave
j dit spel te brengen. Daar is toneelroutine voor nodig en - zoals reeds gezegd .iie was er in absoluut zeer bevredigcnde mate. Stuk voor stuk hebben de
leden van het ensemble zich letterlijk
uitgesloofd en dat in niet minder dan
?even lange en vermoeiende taferelen,
verdeeld over drie bedrijven. Mijn lof
gaat in de allereerste plaats uit naar
Gonny Heierman-Engelkamp, die als
dsmeralda Leigh vrijwel niet van de
planken is weggeweest en een knappe
creatie gaf van een op zichzelf onsympathieke rol. Dat geldt ook voor Wim
Eveleens als haar man Robert Leigh.
die vooral in het laatste tafereel, als de
steeds zenuwachteriger wordende verdachte, tot steeds aannemelijker spel
kwam. Het was een bijzonder genoeeen na geruime tijd afwezig geweest te
zijn, weer eens opnieuw te hebben
kunnen genieten van het geroutineerde
toneelspel van Letty Jansen, vroeger
spelend onder haar meisjes naam: Letty Kinderdijk.

mocht er zijn. Zij zorgde ook voor de
enige emotie door uit het bureau van
Robert Leigh in de toen zwak verlichte
kamer het pistool weg te nemen, waarmee zij later zelf bleek te zijn vermoord. Het was bijzonder prettig, haar
weer eens actief op het toneel bezig te
zien. Ron Klaassc Bos speelde Tom
Hammond en Con Slagveld Richard
Farrow. Zij brachten door hun overtuigend optreden steeds meer licht in de
aanvankelijk mysterieus lijkende zaak.
Ook de beide bijrollen van Wilma
Belder en Lilian Booth en Wil van
Waardenberg als Gladys waren bij hen
beiden in goede handen.

steeds .ian het feit, dat vooral m het
midden en achter in de zaal de spelers
moeilijk te verstaan zijn. Daarover
bereikten mi) diverse klachten. Moet er

WULLUM v . d . \VUKFF

Op beide avonden was de zaal niet
geheel, maar toch redelijk bezet. Een
woord van bijzondere hulde voor de
toneelinrichting van Theo Muilenburg.
die bewezen heeft wat op dit nieuwe
toneel mogelijk is. Het was een juweeiZij kwam slechts voor in de eerste drie tje! Misschien kan er in de nabije
taferelen, maar wat zij erin verrichtte, toekomst eens aandacht worden be-

Weekenddiensten
| Datum 2-3 mei 1981
l
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: 2-3 en 5 mei: F.N. Ridderbos.
Emmaweg 5, tel. 12633.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. A. Boschma, Linnaeusstraat 7-4, Zandvoort, tel.
14277.
APOTHEEK: Zandvoortse apotheek.
H:B.A. Mulder, tel. 13185.
VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. flat 2.
Zandvoort, tel. 02507-14437. b.g.g.

Kerkdiensten
Zondag 3 mei
ZANDVOORT
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
10.00 uur, ds. C. Mataheru (crèche
aanwezig); 19.00 uur avondgebed in de
Gereformeerde kerk. Julianaweg 15
(Gez.
Hervormd/Gereformeerde
dienst).
Jeugdhuis achter de Herv. kerk: 10.30
uur jeugdkapel.
Gereformeerde kerk. Julianaweg 15:
09.30 uur ds. P. de Ruig van HaarlemSchalkwijk; 19.00 u u r : avondgebed.
Gezamenlijke
Hervormde / Geref.
dienst).
Nederlandse Protestantenbond. Brugstraat 15: 10 30 uur ds. C.P. Hoekcma,
Doopsgcz. pred. te Leeuwarden.
Rpoms Katholieke kerk. Parochiekerk
St. Agatha. Grote krocht
Zaterdag 2 mei: 19.00 uur Euchanstievrering met orgel en zameiuang; zondag 3 mei: 8.45 uur stille Euchanstieviering; 10.45 uur Eucharistieviering
met medewerking van het St. Caeciliakerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal. Vijverweu
14: 9.30 uur ds. E. Th. Tijs: 19.30 uur
ds'. L.J. Boeyinga.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, HaurlemNoord.
Nederlands
Christelijke
Gemeenschapsbond: maandagmiddag 4 mei,
huize ,.Pniél". Zuiderstraat 3.
Voile Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100, te Katwijk aan Zee.

Een Zandvoorts pastoor
lid van

023-313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17. tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 u u r ,
maandagavond van 7.00 tott 8.00 u u r .
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tclefoon 17373. Op alle werkdacen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
postbus 100. 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL
Gernecnschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodic heeft bij acute problemen.
STICHTING WIJKRAAD N I E U W
NOORD, tel. 18083.

As 't weer 'n bietje wil meewerreke,
gaene we "n dolle feestwcek tegemoet.

Ruübeurs
ZANDVOORT - Op zondag 3 mei
aanstaande houdt de afdeling Kennemerland van ,,De Verzamelaar" van
13.00-16.00 uur een ruilbeurs voor lucifermerken, munten, postzegels. QSOkaarten enz. in het Schalkererf, Bernadottelaan 201 te Haarlem (SchalkwijkMeerwijk).
Toegangsprijs niet-leden f 1.25; kinderen een kwartje en leden gratis. Inhchtingen over deze beurs tel.: 023-337988.

in de toekomst misschien verandering
worden aangebracht in de microfooninstallatie?
K.Sr.

Familie- en vriendentoernooi BC Duinstreek
ZANDVOORT - In de Pellikaansporthal traden zondag jl. 120 deelnemers
aan voor het door BC Duinstreek
georganiseerde familie- en vriendentoernooi. Zoals de laatste jaren steeds
het geval is ook dit sportgebeuren
uitstekend geslaagd en de sfeer was
bijzonder gezellig. Ouders die speelden
met hun kinderen om plaatsen in de
finales. Het geheel was onderverdeeld
in drie groepen, t.w. groep l de gevorderden, groep 2 de beginners en groep
3 de ouders met kinderen of neefjes en
nichtjes.
De uitslagen zijn als volgt:
Groep l damesdubbel: 1. K. Beekhuizen/C. de Graaf; 2. N. Plevicr/R.
Plevier; 3. A. Tervelde/J. Runneboom. Herendubbel: 1. J. Wijker/H.
de Jong; 2. G. Bluys/W. Mendel; 3.
R. de Graaf/ J. de Graaf. Gemengd
dubbel: 1. A. de Graaf/E. Wijting; 2.
R. Plevier/R. Pievier;3.M. Paap/W.
Mendel.
Groep 2 damesdubbel: 1. Y Scholder / W . de Looff; 2. A. Visser/L.
Schouten. Herendubbel: 1. W. Korens t r a / A . Scholten; 2. H. Molenaar/E.
Bluys. Gemengd dubbel: 1. P. van
D u y n / J . Keizer; 2. E. Bluys/J.
Bluys.
Groep 3 damesdubbel: 1. K. Verheugen / R . Verheugen; 2. S. v.d. Bos/W.
v.d. Bos. Herendubbel: 1. U. Wetze1/R. Wetzel;2. P. Plevier/R. Plevier.
Gemengd dubbel: 1. I. Roozen/C.
Roozen; 2. M. Roozen/L. Roozen.

ZANDVOORT
In de notulen van 1632-1633 werd
Zandvoort meerdere malen aan de
orde gesteld. Na de reformatie hadden kapelaans vanuit Haarlem zich
zo'n beetje over het vissersdorp ontfermd. Ze waren huisgenoot bij de
pastoor van het begijnhof die zoals
men dat wel eens noemde een belangrijke stem in het kapittel had.
Thuis vertelden ze uitvoerig over wat
ze in Zandvoort hadden beleefd: m
.schrille kleuren schetsten zij de grote
armoede van de bevolking en nieenden dat het haast niet mogelijk wa.s
om op den duur daar weer met een
groep te beginnen. „Niet dat de
gereformeerden daar zo kwaad
zijn", zeiden ze tot hun pastoor
,.neen verre van dat! Het zijn allemaal Zandvoorters en ze houden
elkaar de handen boven het hoofd.
Maar als je daar met een kerkje
begint moet je de nodige belastingen
betalen en dal is daar volkomen
onmogelijk".
De pastoor luisterde met grote interesse naar de verhalen van zijn
kapelaans, en sprak daarover in de

Palaver
BLOEMENDAAL - Op 31 mei houdt
de Bloemendaalse jongerengroep Palaver een grote slotmanifestatic met veel
activiteiten, waaronder een rommeimarkt ten bate van de missionaris Theo
Bandsma, die werkzaam is op de Filippijnen.
Wie iets wil afstaan voor de rommeimarkt wordt verzocht dit donderdagavond tussen 20.00 en 22.30 uur te
brengen naar de barak van Palaver aan
de Korte Kleverlaan 3, naast de kerk.
in Bloemendaal. Grote stukken worden opgehaald als men belt naar 0232J0235.

andelijke f ietsdag
ndvoort starten

ZANDVOORT - Dank zij de heer K.J.
Koper, vicc-voor/itter ^an de RTC
Olympia, is het nu voor Zandvoorters
mogelijk geworden in Zandvoort te
starten wanneer men mee wil doen aan
de door de ANWB georganiseerde landelijke fietsdag.
In overleg en in samenwerking met de
leden van de RTC Olympia bij het
vaststellen van de route Haarlem en
omstreken, is nu een e\lra startpunt
opgenomen in Zandtonrt en wel hij de
Vijverhul \an dl1 heer H. Paap aan de
Vondelweg 46.
Hiermee is het mogelijk geworden dal
ZANDVOORT - De waterstanden nog muer Zandvuorters aan deze fietsdag meedoen.
voor de komende week:

Voor de achtste maal /al dit jaai op
HW LW
zaterdag 9 mei de landelijke tietsdag
14.13 22.22
verreden vvoiden. Het hoofddoel van
10.34 15.03 23.17
deze da2 is het steeds meer m de
11.28 15.48 24.00
belangstelling brengen vun (ie fiets als
12.20 16.29
recieatiemidilel.
0.40 17.11 13.07
Deelnemers gestart m Zandvoort. vol17.56 13.47
1.21
gen de route na het s t a r t p u n t in l l u a i 2.02 18.43 14.28
maandag 4 mei NM 6. i9 lem (het technostation vun de A N W B
m de Spoorwegstiaat) zoals Je/e is
aangegeven r i c h t i n g X.undvourt lenig
Deelnemers k u n n e n s t a l l e n vanal 's
nioiccns (W 00 lot 13 00 uur Vooi 's
middags 17 00 moeten alle deelnemeis
de route verreden hebben.
Voor alle deelnemers geldt een vaste
Geboren: Robert Mennu, z.v. R.L. pms van f 2,50 per routebeschrijving,
Ovaa en M.S. vun den Broek; K a r i n . echter de route in onze regio loopt
d.v. J.J. Th. M van Dam en A. gedeeltelijk dooi de K e n n e m e i d u i n e n .
R e u m a n n ; Catharma Johanna Maria. Met de d u e c t i e van de K e n n e m e i d u i d.v. J P.N. van Kleett en J . M . O k k e i - nen weid oveieengekonien. dal het
entieegekl voor dit recreatiep.uk m de
se.
verkooppii|s van de loutebescluijving
Ondertrouwd: C.A. Kras en L.M wordt opgenomen. Dit betekent dat
kinderen tot en met 12 jaar j 3,—
Beunder.
moeten betalen ( / 2,50 + J 0.50 entree
Gehuwd: W.A. Ekels en M. Loos; A. K e n n e m e r d u i n e n ) en de overige deelde Groot en B. Bluys; J.J. A k k e r m a n nemeis f 3.75 (/ 2,50 + f 1,25 e n t r e e
en J. Jansen: J.A. Meij en H.M. K e n n e m e i d u i n e n ) .
Deelnemeis die de gehele route gereGeysen.
dcn hebben, o n t v a n g e n een speld met
Overleden: Wilhelmus J.P. Versteege. j.iarhangei. De lietsdag is d u i d e l i j k
63 jr; Evert A. Vos, 77 jr; William P. géén prestatietocht. Het enige spelelement tijdens deze dac is na het
Pont. 60 jr.

UW
datum
1.42
1 mei
2.37
2 mei
3 mei
3.25
4.11
4 mei
4.52
5 mei
6 mei
5.28
6.12
7 mei
Maanstanden:
uur.

Door B. Voets
De kapelaans hadden zo een bijzondere .steun gekregen Ui/driikkeliik
wa.s hun gezegd dat zij bij het geven
aan de armen niet moesten kt/ken <>t
iemand katholiek of gereformeerd
was. Een bevolking dreigde daar,
terwijl er volop geld was. te versttkken en dat moest woiden tegengeguan Om goed op de hoogte ie
blijven van hel reilen en zei/en m
Zandvoort haalde men kapelaan
P.v.d. Wielen, die de wcid.se titel
droeg van pastoor van Zandvoort als
kanunnik in het kapittel. In april
1653 staat er m de aela werd hij met
gebruikelijke plechtigheden als lid
van hel hoogste bestuurscollege getnstalleerd en zo leest men ,,opdat wij
gebruik kunnen maken van de rijke
ervaringen die de eerwaarde heer
P.v.d. Wielen in Zandvoorl heeft
gehad".
PROMOTIE
Toch voelde V.d. Wielen zich tussen
de hoge heren niet helemaal op zijn
gemak. Hij trok liever naar de vis.scr.s toe want daar voelde hij zich
thuis. Bovendien was hij door zijn
opname in het kapittel erg gebonden.
F.lkc maand waren er vergaderingen
waarop men zich terdege moest
voorbereidenen dit ging zo'n beetje
ten koste van het werk m Zandvoort.
Zijn pastoor, toen de voorzitter van
hel college had dn in de gaten en om

:
<T:
^Y$?^FrA
s
A^m;i$
l*M"tf^*cïMm?f@:$:£~^'„ -^

ZANDVOORT - Op de dmsdagavonden in de maanden mei en juni, zal
door de Zandvoortse leden van de
Amsterdamse Rijwiehocrclub Olympia. welke in de badplaats reeds 15 jaar
bekendheid geniet door de organisatie
van de Zandvoortse Strandloop, wederom de bekende avondfietstochten in
de Zandvoortse omgeving worden
georganiseerd. In 1980 namen 346 fietsers deel aan deze tochten die een
lengte hebhen van ongeveer 30 km Er
kan door een ieder worden deelgenomen gezien het feit dat de tochten in
eigen tempo gereden kunnen worden,
terwijl de tochten tevens een zeer
toeristisch karakter dragen
Men kan zich op de genoemde dinsdagavonden t.w. 5-12-19-26 mei en 2-9-1623-3(1 j u n i en de laatste op 7 j u l i . \oor
deelname melden en tevens inschrijven
en starten bij strandpaviljoen 8 Trcfpunt tussen 19.00 en 19.30 uur De
kosten voor de eerste inschrijving bedragen f 2,— en de overige ritten
f 1.— per persoon per avond. Bij de
inschrijving ontvangt men een kontrolekaart en een routebeschrijving; ledere .ivond wordt er een andere route
gereden
Om ui a a n m e i k m g ie komen voor een
h e r i n n e r i n g dient men 8-d ol 4 tochten
te volbrengen Men o n t v a n g t dan een
aangepaste beloning. Zoals ü ziet is ei

BI O l - M F N ' D A A !
Op /ateuljg 2
mei cec-tt hel ensemble ll.mmmi.i Music.i het laatste m de seiie v.m \ i e r
ban'kconceiten m de l l e i v u r m d e k e i l >
v a n Bloemendaal aan het K e r k p l e i n
Het programma best.iat uit in NVJcil.md nog weinig nespeelde Sp.i.msi
nui/iek uit de 17e en l Se eeuw Hei
nUKcrl bemnt om 20 15 uur
VS II d l - 1

Dit is de route van de fietstocht die voert door een groot natuurgebied,
namelijk de Kennemerduinen
njden van de route, w a n n e c i declnemers. die voor 15.00 uur weer bij hel
eindpunt zijn een pu//elk;iurl krijgen
uitgereikt. Er /ijn ongeveer 100 pnj/en. vvaaivan v i j f t i e n hoofdprijzen. De
winnaars van de/e hoofdprijzen worilcn dooi de TROS-raiiio om ongevcei
l S.00 uui bekendgemaakt.
Het hoolddoel is het steeds meer in de
belangstelling brengen van de fiets als
lecreatiemiddel. Bovendien geven de
deelnemers ook anderen een mogelijk-

heid tot l e u e a t i e . immers een deel van
de inschrijfgelden wordt elk j a a r gebruikl om recreatiemogelijkheden te
scheppen voor hen. ilie door een hchamelijke handicap met in slaat / i j n aan
dit fietseveiiement deel te nemen
Aindvoorteis laat Je enthousiaste vice\oor/itter van R I X " OUmpi.i met m
zijn hemd staan en /oig ervoor dal er
uit de badplaats een record aantal
deelnemers komt

hem hei gevoel t<' ge\ t n dat men Item
met mis sen kon werd lui tut notarius,
u u zouden zeggen se> letan* hè
nniind in motst ttiin </< \erintdnin
ucn *i» n u u H k t i i n i ; mullink i < f slaan
l i in i'i,'/ dan nitlens !it i nmanai \ un
d< pastoor \tin Zundi'iort iets merk
Htiardiys op /V \erslai;<n : <;/' \iioi
/(>ƒ / hel ititir \nn :ii>i Itinmmin^
zijn opgesteld 'n ei n \\ut limitcru;
Latijn I oen \ ,1 Wielen moest t>aai'
noteren, tnerkti men dal hit dt ttitil
uitstekend beheerste en in de nmttifs
een bek u aamheid tlcmonstrci nie die
.en ieder opn, l
De pastoor nin /.andioort had tlus
heel uut m zi]n mars Diit mot \t er
uil gehaald warden en daarom steldi
men hem voor in l.cuvin ol geulen
verder te studeren l h \omzilter
iroeg hem ..Kanunnik V il \\ i' lei>
bent u bereid een graad te halen iian
een katholieke um\crsn,it o1 \sil; n
dat met" Van der \\ielen H as •,\ schrokken maar na e\en ie hebben
nagedaihl antuoorddi Int . \ls
zielzorger van de arme onontuikkclde bevolking \iin Zanthoon lub ik
leren /troeven dal werken op het \ i !ii
het meest noodzakelijke is. \/;/;ir
heren laat mij dus gewoon m de
zielzorg. U moogl mij int Zuiuh oort
weghalen maar stel me dan ergens
anders op". De heren zeiden dat ze
er nog een.s over wilden nadenken en
toen zij op 22 april zich bij de
beslissing van V. d Wielen neerteyden, schokte deze het college door
zijn ontslag aan te vragen. ..Ik kan
dit werk niet langer doen", zo zeide
hij „wil ik mijn gemeenschap m
Zandvoort niet verwaarlozen. L'
weet hoe moeilijk of liet is en vooral
voel ik de lasl steeds zwaarder op mij
drukken. Ontsla mij van hel eervolk
ambt van kanunnik opdat ik echt een
volgeling van de meester mag zijn
die omging met armen en misdeelden".
Zij konden dit respecteren en zo
bleef V. d Wielen alleen pastoor van
Zandvoorl. Maar hij bleef hei met
lang. Zijn krachten waren door het
zware werk opgebrand en kon na
deze gebeurtenis stierf In; na een
moeitevolle tocht naar Zandvoorl.

Avondfietstochten
omgeving Z voort

Harmonia Musica

LW

9.37

\ergadenngen vun het kapittel. Men
achtte het ile moeite \\aanl om er
eens wat dieper op m ie gaitn en tuin
een \tin de hogi heien Wi/lem ('oo[>
werd al gevraagd «l hi\ nu t een-* een
kijkje wilde umin nemen , , ( ) i h /c
weet h»c kapelaans zijn", zo zeiden
ze, ,,zij zien alles vaak wit/'zwart en
als je zelf daar naar loc gaat, blijkt
hel nogal mee te vallen" Mei deze
boodschap ging Coop al naar 7.nndvoort en volgens de gegevens van hei
kapittel is hij er een week gcb/e\en
als gast \nn een vissermnn. I'oen hij
terugkwam vertelde hij dal de kapelaans niets te \eel hadden gezegd
Het was hun plicht, vooral om de
grote armoede, die mensen te helpen
en liet kapittel moest er maar het
nodige geld in steken

IN I 1 A A K I l M

K P N N 1 M I - K I A N D O p vri|tl.ij; ^
mei k o m t de l i j s t t i e k k e i van ile V\ 11
\ i C L ' - \ o o t / n t e r en munster v.in Binnenl.indsc Z a k e n , 11 Wiegel, n.i.u I L i . u lom I l i | /al d.m spreken op een openb.ire bi(eenkomst m ui' l nrcnt/scho
lengemeenscbap. tegenover het ll.i.u
lem-st.idion ,ian de Spouwep ''. OM.I
.uniek' politieke v t i i t i g s t u k k e n mei IK!
oog op de komende \ e i k i e / i n g e n De
a v o n d begint om 2000 u u r . Alle bcl 'iigstellenden ziin welkom

' Dorpsstraat 8, AéismWr, :
'•• '.. • \':!?t»l«foön v . v "f '''-•:

02977-28411

weer van alles aan gedaan om U m d t
gelegenheid te stellen enige heerlijke
toeristische avondfietstochten te maken.
Buiten de organisatie \an de Zand
voortse leden % a n Olvmpia. wordt er
medewerking verleend door Peter
Versteege Tweewielerbednif. Reisbureau Eurosol: Strandpaviltoen ^ ..Tret-"
punt"; Peter Remders Bloemen: Guragebedrijf Versteeae
Nadere inlichtingen o \ e r de r i t t e n z i i n
te verkrijgen bij 1 Dick Castien. Kee•«omstraat'91. tel U250"-l~5J7en Klaas
Koper. v.Lennepv\eg 38 4. tel 0;>07
14833.

IN-GEZONDEN
Sloopvaardig beleid
ZANDVOORT - Geachte red.ictn.
Onderstaande briet is door ons ,1.111 di.
gemeenteraadsleden v e r z o n d e n . m\~seinen vvilt u de/e ook plaatsen in uw
kolom ..ingezonden'
bi; v o o r b a . i i
dank
Op de gemeenteraads\erg.uk 1 11111; \ a n
a s dinsd.ti! s t a a t aK .mei'd.ipunt ik
sloop van het sicbouvv di V u l i t m ! \ \ u
v e r / o e k e n u oiuk-1-.taand l o m i i u n i . i . i t
bij de belundelmj; \ j n dn aueiKi.ipum
te betrekken
Onderget-'kenden p i o i e s t L i e n n u '
k l a c h t t e c e i i de \ o o i d ^ l i . k k ~-!•' <p \ ui
het gebouw Je N a i h t u i l / a n d v o o i t
heett /o.tls bekend een ^lok . u h t c i
s t a n d m soi.ia.i! L i i l t u n - k ' v o o i / k n i n
gen \ ele g i o e p i i u i ü e n / U i e n l e t t s . r h | k
te s p i i n ^ i ü oni /a 11 Hl l m ii \S i | Miuk'il
het scluinJ.ihi; d a t in t e n I i l d v a n
b e / u m i m n i ; i ' n ei gciiRcnschapsvoot
/ K i m m e n w o u l e n . i t u e b r o k e n /omk i
dat i-1 K i s v o o r l ^ r u u komt IXn vk
gemn.:iti. v a . ' k m plii.its v . u i i\ i
sl,iL'\ a.iuii.' 1.^11 ~>U 'opv .ia' ihi; b i ' l ^ i d
\oeit
is a l ü e i i K e i i I v k u u l
|lc,v
ma uu' 1101; e i n u het n o o d u ^ b o u w \ a . i
d v N i i o l . i a s M . h o o l plat Ot N a c h l u i l
IK i / ^ r p a a i d | L en het g e b o u w v in d^
l ooris v o l g e n Misschien !•• het \ \ ^ n s i .
l i | k om m het n u* i \<-v' b o m b . n k
p e p u s c n t e e i d e Soaa.il ( ' u l t u u ' e l \\ 11
.'iiiispl.m een e \ t M b e d i a g v o o r sloop
kosten v , m souaal c u l l u i e l e S O O I / K - I I I M
gen IL b c g i o t L i l
\ \ n v i n d e n het een urol s L h a i u l a a l d. É
er /o v e i k u i s [ i - i u l met scli.i.trsc aitoin
iiunialK w o i d t i M i i g e s p i o n g e n I X i a i o n i
Miiden « i | Jat ei v ooi het gebouw dt
N.ichiuil een passende bestemniim;
moet wouleil gc/.(-,cht Wi| denken
h i e r b i j aan het gebnnk dooi (ongeren
Henk üusv R.iel Bu.ss. l'aulus Bei k
hout. H.npert v. Tetteiode. A n A!
J.met K u \ e r . Heimeke B e i k h o u t . Ketu
Peiimerm.in. Y \ n n n e Bol. Diek Hol en
m e v r o u w A Bol-Srmt
P - a J . P Heijepldntsoen S. 2U41 I'A
Zandvoort.
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erlijk massief eiken
12 jaar garantie.
SPECIALITEITEN

Restaurant
„Gbalêt Het Witte Huls*'

Alleen vakbekwame lieden met de echte
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: zij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.

Vakwerk van de
Meubelmakers van
Oisterwijk betekent:
•
•
•
•
•
•

12 Jaar garantie
Massief Europees eiken
Geloogd volgens oud recept
Ongekende service, ook najaren
Voorzien van eigen brandmerk
Verkoop uitsluitend in eigen
toonzalen

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnestecg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

PULA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf / 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Wij zoeken
rondom Amsterdam

TE HUUR
voor langere en kortere tijd:
huizen, villa's en etages in iedere prijsklasse.
Aanbiedingen:

World Wide Rentals
Tel. 020 - 76 12 91 /79 62 71 /76 60 61

Louter Europees eiken. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisterwijk
oud recept.
reizen heel Europa af op zoek naar
het beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,
daarna gaat hel nog de eigen
drooükamers in.

$l€RCKIrVr W€RCK

12 Jaar garantie.

Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
De klassieke manier om eikehout
maken en daarbij op de kleinste
te bewerken is logen. Want door het
logen komt de prachtige tekening van details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
Op de kwaliteit van het eiken en de
mogelijk bij het beste hout van de
konstruktie van het meubel.
Europese eik.

12 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

Meubelfabriek
Oisterwijk
Toonaangevend in eiken.

Kom naar de toonzaal in

Parallelweg 100

Meubelboulevard tel. 02510-26923 (koopavond donderdag) Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.

AMSTERDAM-c
?

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

•

makelaars & taxateurs in bedeijls- en woonruimten

GE Oesterreicher
& Partners 020-757868
herman heiiermansweg 6. amsterdam-z. telex 18143

••••••••••••••••••l

DOE MEER ZELF

HOUTHANDEL C. MOOI J B. V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN
wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouvyrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorrijzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur
gesloten.
•••••••••••••••••••••••••••••*
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT
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"BESTUUR REGEERT NOG ALS REGENTEN"

KENNEMERLAND - OP 25 mei
zal de jaarlijkse Prix d'Humanité
worden uitgereikt aan Mies Bouwman. Dit zal geschieden in Hotel
Bouwes te Zandvoort.
Deze Prix d'Humanité, een beeld
gemaakt door de kunstenaresse,
mevrouw Bep Sturm uit Bentveld,
zal worden overhandigd door de
heer R.Lenterman, voorzitter van
de Lions afdeling Zandvoort.
Naast deze uitreiking zal een avondvullend programma worden geboden door enkele artiesten, waaronder Thérèse Steinmetz en Marco
Bakker. Tevens zal een gecombineerde modeshow worden gegeven
door de couturiers Frank Govers,
Max Heymans en Frans Molenaar.
De opbrengst van deze avond zal
worden gebruikt voor het werk van
de Stichting „Lions helpen Kinderen", zowel voor kinderen in ontwikkelingsgebieden als in de regio
Zuid-Kennemerland. Artiesten en
couturiers hebben dan ook hun
belangeloze medewerking toegezegd.
Kaarten voor deze avond (avondkleding gewenst) zijn verkrijgbaar
bij de WV-kantoren in Zandvoort
en Haarlem en Hotel Bouwes. Het
aantal plaatskaarten is beperkt,
slechts 250 stuks terwijl de toegangsprijs ƒ 40,— zal bedragen.
Aanvang 20.00 uur.
De Prix d'Humanité werd in voorgaande jaren uitgereikt aan: Wilde
Ganzen (1975), Johan Bodegraven
(Geven voor leven) 1976 Majoor
Bosschaert Leger des Heils (1977),
Max Tailleur Reumafonds in 1978,
ZKH Prins Bernhard voor de Federatie Sport Gehandicapten in 1979.

Voorlopig is rust weergekeerd
in bejaardenoord A.fL Bodaan
BENTVELD - Sinds maandag 4 mei heeft de heer Cohen de Lara het algemeen
beheer in handen van het bejaardenhuis A.G. Bodaan te Bentveld. Dit is gebeurd
op verzoek van de inspectie bejaardenoorden van Noord-Holland en moet gezien
worden als een poging de onrust die de laatste maanden heerste onder personeel en
bewoners van de Bodaan Stichting weg te nemen.
De heer Cohen de Lara is werkzaam bij een beheersstichting van bejaardenhuizen
te Utrecht.
Het conflict tussen bewoners en personeel enerzijds en het bestuur van de
stichting anderzijds, is ontstaan nadat
het bestuur in een bewogen vergadering op 19 februari jl. de directeur, de
heer Bierman, met ziekteverlof had
gestuurd.
Met die maatregel was een deel van
bewoners en personeel het niet eens en
dit leidde tot grote spanningen in het
bejaardenhuis. Werknemers, onder andere zuster N. Haan-Ehnle, hebben de
inspectie bejaardenoorden hiervan op
de hoogte gesteld en om een onderzoek
verzocht. Het gevolg hiervan was dat
verschillende gesprekken werden gevoerd met bovenvermeld gevolg.

ministrateur bleek een fervent bezoeker van het casino, waar hij in zes jaar
tijds ruim zes ton van de Bodaanstichting vergokte) de mogelijke oorzaak
van de huidige moeilijkheden zou zijn,
wordt dit door de heer Bierman ontkend.
Aanleiding van dit gedwongen ziekteverlof was onder meer veranderingen
in het personeelsbeleid die voor de
nodige onrust onder het personeel
zorgde. De heer Bierman werd slecht
leiderschap verweten en de eind vorig
jaar in dienst gekomen nieuwe administrateur (ter vervanging van de goklustige) werd benoemd tot waarnemend
directeur. Met deze maatregel belandde het bestuur van de Bodaan Stichting
van de wal in de sloot, want in plaats
Fraude
van rust die men rond het personeel
Hoewel wel wordt beweerd dat de wenste, ontstonden er duidelijk twee
fraude die eind 1979 in het bejaar- kampen, pro en contra Bierman. Eind
denoord werd geconstateerd (een ad- maart werd door eenendertig van de

vijftig personeelsleden een telegram
aan het bestuur van de Bodaan Stichting verzonden met het verzoek de heer
Bierman weer terug te halen. Waarop
volgens zuster De Haan ontslag dreigde
voor de ondertekenaars hiervan.

Geen fabriek
Door de tegenstand van personeel en
bewoners tegen het gedwongen vertrek
van directeur Bierman, de brieven van
het personeel aan de inspectie bejaardenoorden, en de ongewenst publiciteit
rond de Bodaan Stichting, zag het
bestuur zich genoodzaakt vorige week
maandag pp 27 april nog een keer met
de heer Bierman rond de tafel te gaan
zitten.
In dit gevoerde gesprek, waaraan behalve vertegenwoordigers van het bestuur en oud-directeur Bierman ook
diens advocaat deelnam, werd de heer
Bierman voorgesteld een belangrijk
deel van zijn zeggenschap, namelijk dat
over het personeelsbeleid, te laten vallen. Hij zou zich alleen nog mogen
bemoeien met zaken die de bewoners
aangaan, terwijl het personeelsbeleid
onder de verantwoordelijkheid zou komen te vallen van adjunct-directeur

VEEL KLEUMENDE BELANGSTELLING

Koude, natte maar geslaagde
viering van Koninginnedag
ZANDVOORT - Het vernieuwde programma van het Comité Nationale
Feestdagen heeft vorige week donderdag gezorgd, dat ondanks koude en
regen, er in het dorp veel belangstelling
bestond voor de diverse evenementen.
Uitermate geslaagd was opnieuw de
„rommelmarkt" waar de jeugd weer
tal van gebruikte gebruiksvoorwerpen
aan de man trachtte te brengen, wat in
de meeste gevallen wonderwel lukte.
De kramen werden 's morgens om 7.30
uur neergezet, en al om 8.15 was de
eerste „marktkoopman" met zijn handel gearriveerd.
Gaven enkelen er 's middags de brui
aan, omdat het beslist een lang uithoudingsvermogen vroeg het koopmanschap zo lang in kou en nattigheid vol
te houden, de meesten vertrokken toch
pas op het vastgestelde tijdstip 17.00
uur. Met blijdschap heeft het comité
geconstateerd dat er beslist minder
afval werd achtergelaten dan vorige
jaren, dus de nettere jeugd is in opkomst.

erg veel belangstellenden die hiervan
genoten hebben.
Een doorslaand succes was ook de
autorally, georganiseerd door „Sandevoerde" met veel meer deelnemende
equipes dan werd verwacht.
De traditionele Zandvoort Estafette
kende precies evenveel deelnemers als
voorgaande jaren. Voor de organisatoren een hele klus, om zonder de routinier van voorgaande jaren, het geheel
toch verkeersveilig te laten verlopen.
„Dank zij de uitstekende hulp van de
politie en de reservisten lukte dit"
aldus één der organisatoren, die er nog
aan toevoegde dat het comité bijzonder
veel dank verschuldigd was aan de
tallozen die deze dag tot een uitzonderlijke wisten te maken, „zeker ook het
Festival Comité voor het ter beschikking stellen van de feesttent voor de
kinderspelen, dat mag ook nog wel
even gememoreerd worden" aldus deze
zegsman.

Jeugd

Zanihoons N i e u w s b Lul
Hecmsiccdse CourLini
H o o l d c l o i p s Vennepei N i e u w s b l a d
/ w a n c n h u r i : H a l h s e u s e C ouumi
UadliOL-vc/Slotcnse ( o u i a n i
A a l s T n e e i s d e t ( oiiram
U i i h o o r n s c C o u r . m i / O n s Weekblad
S t r e e k blad/ De Rondo Vener

Hoofdkantoor:
Aahnii'cr: Dor/i^ltaul X Telefoon 02V~7 - 2 ,SV / /
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Prix d' Humanitë

Veel enthousiasme ook bij de kinderspelen. Normaal worden deze in de
openlucht gehouden, maar het comité
heeft dit jaar dankbaar gebruikgemaakt van de grote feesttent, waar
zeker zo'n honderdentwintig kinderen
zich uitstekend vermaakten, meer deelnemers dan anders dus, en het feit dat
ze droog en warm konden deelnemen
zal de animo zeker hebben vergroot.
Degenen die wel veel hinder ondervonden van het slechte weer. waren de
deelnemers aan het bedrijfsvoetbaltoernooi, desondanks een geslaagd
evenement.
Op de velden van Zandvoortmeeuwen
streden de diverse teams verwoed om
een plaats in de finales. In poule nr. l
werd Klikspaan eerste na veel spanning, waardoor dit team zich plaatste
voor de finale. Goede tweede werd het
Meeuwennest. De tweede finaleplaats
was voor Aranka, dat in de tweede
poule de meeste punten vergaarde.
Hier werd Collection tweede. In de
finale gaf Aranka goed tegenspel, maar
tegen het sterke Klikspaan was het niet
opgewassen, (3-0). De strijd om de
derde en vierde plaats was zeer spannend. Meeuwennest nam in de eerste
helft een 1-0 voorsprong, die het ondanks aandringen van Collection niet
meer afstond.
.
Op de velden aan de Van Lennepweg
speelden de zgn. rekreanten. Na vele
voorronden en kruisfinales plaatsten
zich uiteindelijk voorde finale A-l jun.
Zandvoortmeeuwen en het Casino, De
junioren bleken over een prima conditie te beschikken en wonnen gemakkelijk met 5-2. Om de derde en vierde
plaats vochten Nachtuil en Bouwbedrijf Keur een pittig partijtje voetbal

•
•
•
•
•
•
"
«

Bronkhorst. Na een dag van beraad,
heeft de heer Bierman dit voorstel
afgewezen.
„Een bejaardenoord is geen fabriek,
waar je de produktie en het personeelsbeleid kunt scheiden. In een bejaardenoord is de scheidslijn tussen bewoners en personeelsbeleid te nauw met
elkaar verweven, er zijn te veel en te
vaak raakvlakken, zodat ik daar na rijp
beraad van heb afgezien", zegt hij.
„Hoewel het bestuur heeft gezegd dat
wanneer ik met deze regeling niet
akkoord zou gaan een ontslagprocedure in werking zou worden gesteld,
wacht ik dat dan wel af', aldus de heer
Bierman vorige week.
Overhandiging van de persprijs 1981 in de grote feesttent op zondagavond 3 mei.

Tussenoplossing
Inmiddels heeft op vrijdag l mei een
bespreking plaatsgevonden tussen het
bestuur en vertegenwoordigers van de
inspectie bejaardenoorden Noord-Holland, de Provincie dus. Overeengekomen werd dat een onafhankelijk persoon zal proberen het conflict in de
Bodaan Stichting tot een oplossing te
brengen.
Dit is dus de heer Cohen de Lara die
met deze taak werd belast. Het bestuur
heeft zich zo lang teruggetrokken, terwijl ook bewoners, personeelsleden en
de heer Bierman hebben beloofd de
aangewezen bemiddelaar niet voor de
voeten te lopen. „Laten wij nu maar
afwachten welke oplossingen worden
aangedragen, voorlopig zijn wij het wel
eens met de genomen beslissing".

ZANDVOORT - De persprijs, beschikbaar gesteld door Zandvoorts Nieuwsblad, werd zondag 3 mei gewonnen door het Trompetter-Tamboer- en
Jachthoornkorps .Fortissimo' uit Den Haag. Gekleed in gloednieuwe uniformen maakten ze een overweldigende indruk in Zandvoort tijdens het defilé
dat 's morgens voor de aanvang van het grote muziekconcours op het
Raadhuisplein werd gehouden. „Werkelijk het enige korps waar je een
lineaal langs kon houden" was het oordeel van de persjury.

Langs de Vloedlijn
ZANDVOORT - Zondagmorgen vond
om halftwee een aanrijding plaats tussen een Zandvoorts meisje van 15 jaar
een automobilist uit Bentveld. Dit gebeurde op de hoek Haltestraat/Zeestraat. Het meisje werd per ambulance
vervoerd naar het Elisabeth Gasthuis in
Haarlem.

Gemeente

Hoewel bij enkele bewoners de mening
had postgevat dat ook het gemeentebeZolang ei nog verstand en domheid,
Een dienstplichtig militair uit Bentveld,
stuur van Zandvoort enige zeggenschap
goed en kwaad, kracht en zwakheid
passagier van de personenauto werd
in het bestuur van de Stichting A.G. op aarde zijn, zolang zullen de
wegens niet te stoppen „hoge nood"'
Bodaan heeft, blijkt dit niet correct te
mensen nooit wijs worden.
meegenomen naar het politiebureau en
zijn. „Wij oefenen slechts een toezienAug. von Kotzebue
later aan de koninklijke marechaussee
de functie uit op het financiële gedeel(1761-1819)
overgedragen.
te, maar enige zeggenschap in bestuurskwesties hebben wij niet", aldus wéthouder Van der Mije. die zegt dat de
(Advertentie/
instantie die toezicht uitoefent de Provincie is.
Dit blijkt dan ook de reden te zijn
waarom raadslid Ineke Wind na een
korte periode bedankt heeft. „Ik kon
in dat bestuur niet functioneren, uitsluitend betrokken te worden bij de
financiën, en dan slechts een inzage,
In hotel Keur aan de Zeestraat spreekt vanavond het 2edat was zonde van mijn tijd. Het enige
dat ik destijds heb bereikt is een kleine
kamerlid Pol de Beer over Volkshuisvesting en Ruimtelijke
democratisering in de statuten, dat was
Ordening, in het bijzonder over verkeersproblemen regio
alles", aldus het socialistische raadslid.
Kennemerland Zuid. Aanvang half negen. Toegang vrij.

m f. ..• ,.._,. \^^^f^m^s^m^mKm^^^^^^m^iwif^'
Kom
vanavond naarde VVD

Overigens zijn alle betrokkenen, behalve het bestuur, het er wel over eens dat
democratisering van het bestuur hoogstnoodzakclijk is. „Men regeert daar
gewoon nog als vroegere regenten.
De bewoners en het personeel hebben
totaal geen inspraak, hopeloos vcrouderd en beslist uit de tijd" is de mening
van een zoon van één der vroegere
bewoners, die zo 'zeven jaar geleden al
in conflict kwam met het bestuur.

Liep vorig jaar het discobal uit de
hand, dit jaar werd in de grote feesttent
voor de jeugd een dansavond georganiseerd waaraan medewerking werd verleend door de Madeliefjes en de Fire
Balls uit Aalsmeer, 's Avonds om 21.45 ZANDVOORT - Ook dit jaar zal er in
uur kwam de eerste melding binnen bij de gemeente een ,. Week van het paard"
de politie over ongeregeldheden. Er worden georganiseerd. Hoogtepunt
bleek een 16-jarige scholier gewond hiervan zal zijn de Kortebaandraverij
geraakt te zijn aan zijn oor; de zaak op maandag 29 juni. Overige aknviteiwerd gesust, maar een half uur later ten die zijn gepland: paardenkeuring,
uit. Bouwbedrijf Keur zegevierde ruim bleven wel wachten, en hun gedu'd werd er opnieuw een 16-jarige scholier ringstekerij, ponyraces op het strand en
werd ruimschoots beloond. Misschien gewond. Deze werd op het politiebumet 4-1.
Het concert door de Zandvoortse Mu- dat de „speaker", gezien het koude reau afgeleverd omdat hij, nadat hij diverse wedstrijden in de manege.
ziekkapel op het Raadhuisplein trok de weer wat korter had kunnen zijn in zijn een ruitje had ingeslagen, gewond was
nodige belangstelling, evenals trou- beschrijving van de deelnemende paar- geraakt aan zijn hand. Hij werd op het
wens het optreden van het Tamboer- den, maar de ,,aaahhh's", en de bureau verbonden. Nog geen kwartier
Trompetterkorps Fortissimo, waarvan „oooccchhh's" vanuit het publiek bij later moest de politie opnieuw naar de
de majorettes met de zo keurig zilver- iedere poging van de deelnemers zorg- feesttent, nu omdat enkele feestvier- ZANDVOORT - Zondagmorgen omgekleurde nagels, met kippevel op de den toch voor een geanimeerde sfeer. ders de ruiten ingooiden van het kraak- streeks 0.30 uur, reed een twintigjarige
Jammer was het dat vlak voordat de pand op de hoek van de Brederode- Zandvoorter in de Kerkstraat de Passakuiten stonden, dat wel.
ringrijderij zou beginnen één toeschou- straat. Bewoners en feestvierders wa- ge binnen. Er ontstond lichte materiele
Kind van de rekening, oorzaak het wer onwel werd en gewond raakte bij ren in conflict gekomen, waarschijnlijk schade. Wellicht had de man de Pussaslechte weer, waren de deelnemers aan de valpartij, zodat deze 38-jarige Zand- vanwegehet geluid. Opnieuw werd er ge aangezien voor een zijstraat, hij
de fietsenrally. Hoewel er een bijzon- voorter per ambulance naar het zieken- bemiddeld en met resultaat, want de verkeerde dan ook in benevelde toeder mooie tocht was uitgezet, waren er huis moest worden vervoerd; ook dit rest van de avond van deze koude stand en kreeg een drankverbod opgeslechts vijftien deelnemers, jammer, zorgde voor enige stagnatie.
Koninginnedag verliep rustig.
legd.
maar dit evenement is natuurlijk bijAansluitend hierop was de zeepkistenzonder weersafhankelijk,
Rijen dik was de belangstelling voor race, ook een halfuur vertraagd.
het fietsgezelschap uil Brabant met hun Het was hctenige onderdeel dat te
Het VVD-promotieteam bezoekt ZANDVOORT
bijzondere, („waarvan je niet zou gelo- kampen kreeg met pech, geluidsinstalop
ZATERDAGMIDDAG van half drie tot half vier.
ven dat ze ooit hebben bestaan" aldus latie, zodat de organisatoren nu al van
een toeschouwer) show van historische plan zijn voor het komende jaar de
Plaats: Grote Krocht en omgeving.
fietsen en aangepaste kleding. Vrijwel zeepkistenrace in een andere vorm te
Als
kamerlid
is aanwezig de heer Broos van Erp.
gelijktijdig was er een optreden van De brengen.
Wurf én goede wijn behoeft geen Rest nog het optreden van poppentheakrans, dus hierover kunnen wij kort ter Merlijn dat hooglijk werd gewaardeerd door kleuters en bewoners van
zijn.
Het klapstuk van de dag,was ongetwij- Huis in de Duinen, het grandioze
feld het ringsteken met pa'ard en wagen optreden van de Damiate Band uit
Word lid van de WD, Antwoordnr. 1877,2500 WB
op de Grote Krocht. Jammer dat dit Haarlem, en de showband Kunst na
Den Haag, tel. 070-614121.
onderdeel wat uitliep, zodat te laat Arbeid uit Uithoorn bij de avondbegonnen werd, maar de aanwezigen taptoe. Ondanks het miezerige weer,

Week van t paard

Na afloop informeel praten met VVD-fractieleden van de
gemeenteraad en bestuur afd. Zandvoort.

Word lid, Antwoordnr. 1877,2500 WB Den l laag, tel. 070-614121.

Zandvoorts Nieuwsblad
VRAAGT:

om in te vallen bij ziekte
en vakanties.
Aanmeldingen:
tel. 1 71 66
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Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote RSarkt) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96
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Dankbetuiging

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT
MAANDAG -12 30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

Allen die ons zondag 26 april een onvergetelijke dag hebben bezorgd, zeg
ik hierbij heel hartelijk dank.
GoldenTalip ****

J. M. v. Staveren-Zantvoort

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten,
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Op 20 mei 1981 hopen wij met onze ouders en
grootouders

Diner-dansant
voor Moeder:
è / 47,50 p.p.

H. Bos

Het kindermenu: / 20,--

en

Palace Hotel

G. Bos-Groen

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

Moederdagmenu
voor lunch of diner:

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

a ƒ 29,50 p.p.
Speciaal kindermenu: ƒ 12,50

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Gelegenheid tot gelukwensen op 20 mei 1981
van 16.30-18.00 uur in restaurant Landgoed
Groenendaal, Groenendaal 3, Heemstede.
De Ruyterstraat 116, 2041 HN Zandvoort.

HEMA

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

Maak een f eest dag
van Moederdag

Moederdag

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN

Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bodrag

VERRASSING VAN DE MAAND

BLOEMENHUIS

OZ507-T2253

4 stapelbare terrasstoelen
82.12.0261 é 45,75= 183,4 kussens
82.13.1061032,75= 131,tafel
82.11.0103é75,-= 75,-

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel.02507-1 2060
Ook tuingoed in ons
assortiment.

Drogisterij • Reform

MOERENBURG

Nü115,Nü

Nu 315,-

389,-

Oogartsen spreekuur
Zandvoort,
telefoon 023-314813.

AMSTERDAM-c
TEHUUR ca.400rrV moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200m?
makpla.-usS taxateurs in bedrijfs-en woonruimten

GE Oesterreicher
& Partners 020-767868
herman heiiermansweg 6. amsterdam-z. lelex 18143

voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT

ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23

Kostverlorenstraat 90

Atletiek
bij OSS

Dit royale, halfvrijst. woonhuis, gelegen
in het groene deel van Zandvoort, verkeert
in perfecte staat van onderhoud.
Dit móet u van binnen zien. Daarom
houden wij op zat. 9 mei en zond. 10 mei
van 12.00 tot 14.00 uur

Ing. 12 mei op duintjesveld van 18.30 uur voor
jeugd, van 19.45 uur voor
ouderen. Vraag reeds nu
na 18.00 uur formulieren
bij mevr. C. Bluys-Stapel,
Lorentzstraat62 of kom
op het veld.

Dagelijks van 8.00 tot 14.30 uur.
Voor afspraken en dergelijke voor het spreekuur in het gezondheidscentrum Beatrixplantsoen te Zandvoort dient u
bovenstaand nummer te bellen.

Dringend verzoek niet het
gezondheidscentrum
zelf te bellen.

JAN KROESE
MAKELAAR O.G.

Cense Makelaars o.g.

' Keesman

Telefoon 02507-12614

Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,

Brederodestraat 116, Zandvoort,
telefoon 13244

klompen, schoonmaakartikelen

etc. etc.
Telefoon 12425.

Kopra-Gezins-Toertocht
'^o.»..,.r^/
"/ .•

• ~ - - -

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!
iPOSterfOtO 30x40 cm
slechts

PASFOTO'S
14 stuks"

10 MEI MOEDERDAG! ?
U slaagt bij ons zo voor een welkom kado ! l !
LEONIDAS BONBONS
de enige echte !

La Bonbonnière
haltestraat 39a
zandvoort
Tel. 15584
Muziek voor uw party's?
TRIO

76*

W?

voor het betere genre
Telefoon 02507- 13014

AUTORIJSCHOOL

Phil Waaning
Rijksgedlplomeerd

Voor iedere deelnemer een fraaie herinnering:

KAN NOG

MARMEREN STANDAARDJE MET FIETSER

Peter Versteege
22 samenwerkende lietsenzaken

Haltestraat 18, Zandvoort,
telefoon 02507-14499.

LEERLINGEN
PLAATSEN.

Brugstraat 20
ZANDVOORT
Tel. 02507-120 71
Even t. met
anti-slipcursus.

Foto Quelle ~
Compleet foto/filmassorliment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTEKIJ

MOERENBURG
Haltostraat 8.
Zandvoort

20,00

io,oo|

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Doe mee met deze fantastische
fietstocht in onze omgeving.
Lekker vrij fietsen in uw eigen
tempo. Keuze uit tochten van 15,
25 en 40 km. Inschrijfgeld f 2,50.
Kom vandaag nog uw startkaart,
met alle andere informatie halen.

Hieuw uit USA
Shoes with Pockets

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BI:GRAFF.NISON»I:KNI: MI:R

H. KROON

Dag en nacht bereikbaar

Woningruil
4-kamerflat
in Zandvoort.
Gevraagd '

maat
Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon -Tredford
etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen
wandbespanningen.

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

OPENBARE VERKOPING

^' J^angeboden

AUG. v.d. MIJE

(ex art. 1223 B.W.)
Notaris E. J. M. Weve te Zandvoort zal op
donderdag 21 mei 1981 des middags na 14.00
uur in de "Oprechte Veiling" te Haarlem aan
de Bilderdijkstraat ta publiek verkopen:
1. de iflatwöirdhfl öp"ae "benedenverdieping
met achtertuin aan de Byzantiumstraat 11
zwart te Haarlem (horizontaal eigendom),
voortdurend erfpachtsrecht van de grond,
eigendom van de Gemeente Haarlem.
Erfpachtscanon f 54,87 per jaar.
Lasten circa f 300,- per jaar.
2. de flatwoning op de tweede verdieping
met afzonderlijke berging aan de Tjerk
Hiddesstraat 37 te Zandvoort (horizontaal
eigendom).
Voorschotbijdrage f 300,- per maand.
Lasten circa f 150,- per jaar.
Achterstallige voorschotbijdrage circa
f 10.352,37.
3. de flatwoning op de negende verdieping
met afzonderlijke berging aan de Tjerk
Hiddesstraat 145 te Zandvoort (horizontaal
eigendom).
Voorschotbijdrage f 300,- per maand.
Lasten circa f 170,- per jaar.
Achterstallige
voorschotbijdrage
circa
f 10.396,47.
4. de flatwoning op de tiende verdieping met
afzonderlijke berging aan de Tjerk Hiddesstraat 161 te Zandvoort (horizontaal eigendom).
Voorschotbijdrage f 200,- per maand.
Lasten circa f 140,-per jaar.
Achterstallige
voorschotbijdrage
circa
/ 5.817,22.

De sub 2, 3 en 4 vermelde flatwoningen collegiaal met de notarissen Mr. N. J. Bunk en
J. G. Brummelhuis te Amsterdam, de Cuserstraat5(020-461616).
De zakelijke lasten over 1981, alsmede de
eventuele achterstallige zakelijke lasten en
voorschotbijdragen komen geheel voor rekening van de koper. Betaling der koopsommen
voor of op 2 juli 1981.
Bezichtiging - voor zover mogelijk - op
dinsdag- en donderdagmiddag van 14.0016.00 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris,
Kostverlorenstraat 121 te Zandvoort (0250716841) en ten kantore van de hiervoor genoemde notarissen.

Drogisterij

voor Dr. Vogel,
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort.

tel. 02507-16123.

Kennemerland bv

Br. mettel.nr. o. nr.
Z 532 bur. v. d. blad.

Uw adres voor
elast. kousen, panties, knie- en enkelstukken, ook naar

J. v. d. Bos
Bilderdijkstraat 6,
telefoon 13796

met heer of dame.

Event. op papier.
Genegen tot overname.
Br. o. nr. 2531 bur.
' v. d. blad.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

Moerenburg

(v/h Jac. K(tper)
Vcrbindinj-swcR 38 - HLOKMKNDAAL - Tel. 023-260533
Jnjormaiies betreffende begrafenissen of crematies acheel vrijblijvend.

Uitvaartverzorging

kennismaking

Andere off
kleinere woning

Histor-verf

TAXATIËN

Wed., 74 jaar, woont in
Zandvoort, veel alleen.
Zou graag de eenzaamheid
op willen lossen door

OPEN HUIS
opdat u zélf de sfeer kunt proeven.
Koopruil is eventueel ook mogelijk.
Prijsidee: f200.000,- tot f300.000,' "" ' VerdereInlichtingen.*- •» - -

/ Shoes'.
^ with •
VANAF f. 69,90
TOT LEDER f. 99,

• POCKETS;.»

TM

Buurowcg 1, Zandvoort
tcloloon 16580

is weer open met
een nieuwe
kollektie en in een
nieuwe sfeer.

KeesomstraatGI - Telefoon 1 5351.
KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106

\

v <' 'or.«

't Kinderwinkcltjc

ngóRÖGS

Dealer:

\\
v

Komt u gauw
kijken?

120
mnd.

Informeer eens!

DIEET-ARTIKELEN

60,"

96
mnd.

Helmersstraat 11 • Zandvoort
Tel. 02507^1.21 50

Let op! Uw kassabon heeft waarde.

Gespecialiseerd in

60
mnd.

5.000,- 150,95 129,93
98,93
10.000,- 289,14 247,15 184,15
15.000,- 427,34 364,37 269,92 238,43
20.000,- 565,53 481,59 355,68 313.71
25.000,- 703,73 598,81 441,44 388,99
Ie en 2e hypotheken tot
125% mogelijk

J. BLUYS

Tuinsef:

48
rnnd.

Alles voor uw

tuingereedschap
vindt u bij:

VERSTEEGE
Pakveldstraat 19 - Zandvoort
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NIEUWE TRAINER VAN UB, GERARD RAMKEMA:

Wij willen in twee jaar naar
de eerste klasse van de HVB
ZANDVOORT - Na de teleurstellende degradatie van TZB is de vereniging
geenszins van plan om bij de pakken neer te gaan zitten. Dat bleek al op de
afgelopen week gehouden ledenvergadering, waarvoor in grote belangstelling
bestond en waarop de leden positief en optimistisch de toekomst tegemoet zagen.
Onder leiding van de nieuwe en enthousiaste voorzitter Frans Veerman, wil TZB
het verloren gcgane terrein zo snel mogelijk terugwinnen.

de junioren valt niet te combineren",
aldus Alex Heesemans. „Ik wil elke
week bij de jongens zijn om te kunnen
zien of er vorderingen gemaakt worden Daarbij moet de communicatie
met de seniorentrainer goed verzorgd
zijn, daar er spelers zijn die volgend
jaar eventueel in een eerste elftal ingepast kunnen worden. De jeugd is zeer
belangrijk, zij moeten een goede basis
hebben, nu worden ze maar bezig
gehouden, maar de balbehandeling en
de techniek zijn belangrijk, die moeten
ze onder de knie krijgen".
Wat betreft de D- en È-junioren heeft
TZB Francis Swaan bereid gevonden
deze onder haar hoede te nemen.
Reeds nu traint zij de jongeren. Het
punt dat de jongens door een vrouw
getraind worden was na enkele trainingen geen probleem meer. „Als je zelf
wat met de bal of andere oefeningen
kunt voordoen zijn zij er snel aan
gewensd", volgens Francis. Zij vindt
het dan ook belangrijk om de jongste
jeugd goed op te vangen.

Om met een schone lei te beginnen
heeft het bestuur een drietal jonge
trainers aangesteld die er voor moeten
zorgen, dat de Boys volgend jaar en in
de komende jaren de weg omhoog te
pakken krijgen. Aan het trio Gerard
Ramkema, Alex Heesemans en Francis
Swaan zal het zeker niet liggen.
Voorzitter Frans Veerman wil niet te
veel op het achterliggende seizoen terugkomen. „Afgezien van degradatie
van ons eerste team is het vcrenigingsjaar toch wel succesvol geweest. De
meeste teams wisten zich te handhaven
en toekomst hebben wij genoeg. De
E-junioren behaalden zelfs het kampioenschap en de dames promoveerden. Bij een degradatie van een eerste
team verwacht je altijd dat de selectie
wat goede krachten kwijt zou raken,
,,Nu kunnen zij nog wat leren, zij
maar dat is gelukkig niet het geval. Met
moeten worden opgevoed in het voetz'n allen werken wij in het belang van
balspei. Ook het onnodig neerleggen
de vereniging die nog steeds bekend
Gerard Ramkema: de nieuwe trai- wil ik niet zien, dan worden diegenen
staat om het aparte karakter en sfeer", ner ziet het wel zitten
die dat doen eruitgehaald al zijn zij de
aldus Veerman.
besten. De prestatie is minder belangOok de 34-jarige selectie-trainer Ge- gestelde doel haalbaar," zegt Ramke- rijk," zegt Francis Swaan.
rard Ramkema ziet het bijzonder opti- ma. Onder mentaliteit verstaat Gerard Het blijkt uit hetgeen de drie trainers
mistisch in. Na reeds twee maal eerder Ramkema o.m. dat je elke week knokt van TZB vertellen dat zij vrijwel op
gesolliciteerd te hebben als trainer ziet voor je plaats in het eerste team en niet een gelijke golflengte zitten, zodat te
hij nu een grote wens in vervulling denkt „als ik er in staat dan ben ik er". venvachten is dat de Boys inderdaad
gaan. De oud-speler van Zandvoort- Ook het onnodig neerleggen van tegen- snel de weg omhoog inslaan. Voorzitter
meeuwen en oud-trainer van Renova standers wil de nieuwe trainer aanpak- Frans Veerman wil nog wel kwijt dat
vindt het een uitdaging om met de ken. Indien nodig zal hij dan bestraf- zijn vereniging nog altijd springlevend
jonge en ruime selectie aan het werk te fend optreden.
is.- 1 Vooral de jeugd vindt hij zeer
gaan. „Er is talent 'en er zijn mogelijk- Het volgende seizoen kan Ramkema \b£fjfi1grijk.V,;Dè jeugd wordt soms met
ïieden genoeg om binnen twee jaar niet meer rekenen op eerste' elftal-" l'ÖO tegelijk door een profclub uitgenonaar de eerste klasse HVB te promove- speler Alex Heesemans. Deze waarde- digd om oefenwedstrijdjes te spelen, 88
ren en daar ben ik geheel zeker van. volle kracht gaat de A. B en C junioren vallen er af en deze zijn teleurgesteld.
Met een goede conditie, opgebouwd trainen en de dames van TZB. Boven- Laten ze toch lekker voetballen bij hun
met veel baltraining een goede mentali- dien treedt hij op als elftal begeleider vereniging. De besten komen er toch
teit en een goede samenwerking tussen van de A-junioren. „Het voetballen in wel uit. Ik ben er voorstander van dat
trainer en spelers is het door mij een eerste team en het begeleiden van het amateurvoetbal tegen zulke praktijken moet protesteren, alhoewel het
waarschijnlijk toch niets zal helpen.
Maar met jeugdbegeleiding heeft het
niets te maken," zegt Veerman.
Wat de drie Zandvoortse voetbalverenigingen aangaat, zegt hij ,.De verhalen over onderlinge strijd vallen allemaal best mee. Ik wil nog altijd graag
het begin van het seizoen een onderling
toernooi houden tussen de ZandvoortZANDVOORT - Vrijdagavond l mei vormde hcLoptreden van De~Rwa1re- se—voetbalyereniginen—liet. spelen om
-••vond in de politiepost op het circuit trappers, -naar aanleiding van 3it" af- het kampioenschap van Zandvoort
moet in een vriendschappelijke sfeer
voor achttien reservisten van de ge- scheid.
meentepolitie de prijsuitreiking plaats De oud-ieden J. v.d. Bos en S.H. v.d. toch mogelijk zijn".
van de diploma's „buitengewoon geoe- Meij werden eveneens tot lid van verfend man". De uitreiking werd verricht diensten benoemd. Na een lange bedoor waarnemend korpschef H. Blok- stuursperiode, hadden de heren A.
land, die er op wees dat juist in deze Herfst en J. Hoogstraten hiervan aftijd het werk van zoveel vrijwilligers scheid genomen en ook dit werd gemeeen welkome steun is voor de beroeps- moreerd met geschenken en bloemen.
politie.
Al met al een zeer geslaagde feestDe fraai uitgevoerde diploma's zijn de avond bij de reservisten, rest alleen nog
kroon op de studie van deze reservisten te vermelden dat door adjudant De ZANDVOORT - Op zaterdag 16 mei
die hiervoor een driejarige opleiding Hoop op 20 april nog werden geïnstal- wordt door heel Noord Holland een
hebben gevolgd, en, nadat op diverse leerd de nieuwe reservisten J. van gezinsfietsdag georganiseerd. Het is de
onderdelen zogenaamde deel-examens Vrijaldenhoven en A. Reurts.
bedoeling dat alle gezinnen zich in het
werden afgenomen, nu dan tot slot het
zadel zullen hijsen, dus vaders, moediploma behaalden.
ders. grootvaders, grootmoeders en
kinderen.
De'leeft'ijderi zijn onbelangrijk, omdat
DE DUINPAN
~ ;' ' '
Zaterdagavond werd er een groot feest ZANDVOORT - Een 32-jarige Zand men kan kiezen uit drie afstanden,
gevierd in het zwembad „De Duin- voorter is zaterdag omstreeks het mid namelijk 15, 25 en 40 km. Dus voor elk
pan". Het was de jaarlijkse feestavond daguur door een groep jongens in dt wat wils. Het maakt niet uit of u nu 15
van de politie, waarop onder meer oud leeftijd van 13-16 jaar mishandeld, toer of 40 km uitrijdt, in beide gevallen
commandant Jaap Methorst tot erelid hij op de Van Lennepweg liep te wordt een prachtige hcrinneringsprijs
werd benoemd. De vroegere comman- wandelen in Zandvoort. Het slachtof met inscriptie uitgereikt.
dant ontving een fraaie bureaustoel. fer is met zware kneuzingen aan beide Voor een startkaart kan men zich in
Dit ging gepaard met een optreden van armen en een steekwond naar hè Zandvoort melden bij: Peter Versteeede kunstzwemgroep van De Zeeschui- Marinehospitaal in Overveen gebracht ge, Haltestraat 18, tel. 14499. Inschrijfmers, die het kado, dat op een vlot Vier van de jongens konden door de kosten bedragen ƒ 2,50 per persoon; de
gemonteerd was naar hem toezwom. politie worden aangehouden, een vijf starttijd is vanaf 9.00 uur 's morgens,
Verder werd afscheid genomen van de verdachte wist te ontkomen. He' terwijl u we! moet zorgen dat u vóór
Bertus Balledux, die de reservepolitie vijftal was al een tijd bezig geweest me 'smiddags 17.00 uur terug bent. Hoe
wegens het bereiken van de 60-jarige het gooien van stenen naar voorbijgan lang u over de door u gekozen tocht
leeftijd (16 mei aanstaande) zal verla- gers, aldus de politie. Waarom de doet is onbelangrijk.
ten. Balledux werd benoemd tot lid van toevallige voorbijganger zo zwaar werc
verdienste, ben extra feestelijke noot mishandeld is vooralsnog een raadsel

Feestelijkheden bij
gemeente-reservepolitie

Gezinsf ietsdag op
zaterdag 16 mei

Zandvoorter mishandeld

IA dverieniif)

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN én

l/ASfê
PRUS

ZANDVOORT

Foto- en
tekenwedstrijd
vogelrampenfonds
KENNEMERLAND - Omdat het Vo
gelrampenfonds te Haarlem dit jaar
zijn 25-jarig bestaan viert, organiseert
het een fotowedstrijdd en een tekenwedstrijd. Als onderwerp is gekozen
„De natuur om ons heen". De fotowedstrijd is onderverdeeld in twee categorieén: zwart-wit foto's en kleurenfoto's. Er wordt hierover gejureerd in
twee leeftijdsgroepen nl. tot 16 jaar en
vanaf 17 jaar en ouder. De jury zal
bestaan uit: S. Engel jr. van fotovak
Engel te Haaarlem; F. Terpoorten
(fotograaf) en W. Beulink, bestuurslid
van de Stichting Vogelrampenfonds.
Aan de tekenwedstrijd kunnen kinderen tot en met 12 jaar deelnemen. De
wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar
in het Vogelhospitaal op zaterdagmiddag 9 mei en zondacmiddag 10 mei
tussen 14.00 en 16.30 uur. Op deze
middagen houdt het Vogelhospitaal
open huis. Donateurs en andere bcliingstcllcndcn die het hospitaal en zijn
bewoners willen bezichtigen zijn op dat
weekend 's middags van harte welkom.
Op zondagmiddag 4 oktober zal in het
Vogelhospitaal of in de kantine van de
Stadskweektuin
de
prijsuitreiking
plaatsvinden. De ingezonden tekeningen en foto's zullen dan tentoongesteld
worden. Om mee te kunnen dingen
naar de prijzen moeten foto's en tekeningen voor l augustus ingezonden
worden.

Frans Veerman, voorzitter TZB, is
bepaald optimistisch
Misschien lukt het Veerman om zo'n
kampioenschap te realiseren en pakt
het eerste team van TZB direkt de titel
om te promoveren naar de tweede
klasse HVB. We wachten vol spanning
het komende seizoen af, de toekomst
zal het uitwijzen.

Politiekorps uitgebreid
ZANDVOORT - Vrijdagmorgen l mei
werd de heer P. Stooter, wonende in
Lelystad in de kantine van het politieDüreau aan de Hogeweg door waarnemend korpschef H. Blok geïnstalleerd.
Om 11.00 uur volgde zijn beëdiging in
de raadszaal van het raadhuis door
burgemeester Machielsen.
Voordat de heer Stooter bij de politie
in Zandvoort werd aangenomen, heeft
hij enkele jaren deel uitgemaakt van
het Amsterdamse politiekorps.

Inbreker vluchtte
ZANDVOORT - Toen een bewoner
an de Zandvoortselaan vrijdagmorgen
omstreeks halfdrie in zijn woning teugkeerde, zag hij nog net hoe een
nbreker uit het raam vluchtte. De
gestarte zoekaktie had geen resultaat
de Zandvoorter mist wel zesduizend
;ulden uit een bureau.

Een testam
zorgde
Het gasthuis van Zandvoori is waarschijnlijk al een heel oude instelling
geweest. Hel moei er al geweekt zijn
vóór 1572. Het was waarschijnlijk
ceti soort gelegenheid op dezelfde
plaats waar het latere gasthuis heeft
gestaan, namelijk op het Gasthtusplein en was vooral bestemd om
vreemdelingen en gebrekkigen te hclpen.
Na de overgang tot de nieuwe religie
heeft men enkele specifieke katholieke fondsen in het pakket van het
gasthuis opgenomen. Deze fondsen
immers waren bestemd voor hè!
algemeen belang en waar kon men
ze dan beter voor benutten dun voor
een betere behuizing voor ouden,
zieken en gebrekkigen, die juist in
een afgelegen plaats als Ztmdvoort
toen was, gemakkelijk in de verdrukking kwamen.

Testament van Agnes
van Akersloot
Dut dit gasthuis een zekere bekendheid genoot, blijkt uit een testament
van een zekere Agnes van Akersloot
uit 1663, aanwezig in het provinciale
archief van Haarlem. Wie deze Agnes van Akersloot was, komt men uit
dat stuk niet te weten. Alleen kan
men uit het testament opmaken dat
zij bij het opstellen daarvan woonde
in Haarlem en heel goed bij kas was.
Zij moet daar in Haarlem het nodige
hebben gehoord over het Zandvoortse gasthuis. Misschien ook wel was
zij in het dorp geweest en had daar
gezien wat voor moeite zich de
Zandvoorters getroostten om de ouden, gebrekkigen en vreemdelingen
zo goed mogelijk bij te staan. Ook
was zij op de hoogte van een soortgelijke instelling in Wijk aan Zee. Wat
haar vooral moet zijn opgevallen,
was dat men, juist omdat de visserij
in die tijd weinig winstgevend was.
toch zoveel mogelijk bij elkaar haalde om deze mensen te helpen. Dat
moet haar hebben aangespoord tot
haar daad.

f n zo stond het beschreven
Vrouwe Agnes, die zich noemde
bejaarde dochter te Haarlem, gaf het

grootste gedeelte \an haar onroerende goederen, bestaande uil vruchthtire landerijen, voorde SIKhtinyen van

Nieuwe taak

Door: B. Voets
en Wijk citin Zee. Door
de opbrengsten van deze goede i en
kon men zich wat ruimer bewegen.
Nu was het de bedoeling niet. zaak
het in die jaren nog wel eens gebetiide, dat men van /iel ge/d, dal men
ontving, nog wat ging sparen' neen
hel was voor de arme mensen en om
een duidelijk voorbeeld te geren
gelastte zij liet bestuur van het gasthuis om ieder jaar m januari wanneer men de rekening en verantwoorüing had opgemaakt en hel
bestuurscollege zichzelf trakteerde
omdat men er weer goed doorheen
gekomen was, men aan de bewoners
,,ter pleziere" zon geven ,,een pintie
wijn enile een hal j conijn".

Valse voorstelling
Omdat de gegevens over het gasthuis
van vóór 1663 vrijwel ontbreken,
hebben sommigen de naam van Agnes van Akersloot wel eens in verband gebracht met de stichting maar
dal is niet juist. In de rekeningen van
het bisdc'n Utrecht, uitgegeven in de
reeks rijks geschiedkundige publikaties vindt men een korte aantekening
over een betaling bij een ,,reconci!iatio oratoriii" een nieuwe wijding
voor een kleine kap en dat wijst naar
het gasthuis. Immers andere instellingen zijn er in Zandvoort niet
geweest.
Een gasthuis deed in de vijftiende en
zestiende eeuw ook vaak dienst als
doorgangshuis voor mensen die op
pelgrimstocht waren. Velen gingen te
voet naar verre bedevaartsplaatsen
onder meer naar Compostella in
Spanje maar er waren er die ook
liftend over zee hun doel trachten te
bereiken. Verschillende zullen wel
eens in Zandvoort hebben aangelegd
en konden 'Jan onderdak vinden in

WULLUM v.d. \VLKFF

voorsprong glippen
Zansvoort - Ondanks een 2-2 gelijkspel
tegen VVSV'30, is Zandvoortmeeuwcn
koploper gebleven. Ook de naaste belagers Velscn en VSV verspeelden punten.
Tegen VVSV'30 was vooral het eerste
halfuur van Zandvoortmeeuwcn uitstekend. Een in dit halfuur opgebouwde
2-0 voorsprong zagen de Zandvoorters
echter nog voor de rust te niet gaan.

hij net naast. Ook de razendsnelle
Marcel Schoorl stootte door de
WSV'30 defensie, maar de doelman
kwam net op tijd zijn heiligdom uit om
het gevaar te keren.
In de laatste tien minuten probeerde
Zandvoortmeeuwen met een slotoffensief alsnog de winnende treffer te forceren. Vele vrije trappen werden voor
het doel gebracht, maar de stugge
Wormerveerse defensie gaf echter geen
krimp.

Zandvoortmeeuwen startte overrompelend. Met snel aanvalsspel werd de
Wormerveerse defensie onder druk gezet. Het hoge tempo van de Zandvoorters leverde goede mogelijkheden op,
maar de schoten van Pieter Keur,
Marcel Schoorl en Aaldert Stobbelaar HAARLEM - Het Score Advertising
gingen naast of de doelman bracht zaalvoetbaltoernooi op Koninginnedag
redding. Ook de vele hoekschoppen is zegevierend afgesloten door SC
leverden vooralsnog niets op. WSV'30 Hong Kong. De organiserende verenikon in dit gedeelte van de wedstrijd ging, die reeds tweemaal de beker
geheel niet gevaarlijk worden. Nauwe- veroverde, moest nu met een vierde
lijks de middenlijn gepasseerd werden plaats genoegen nemen. In de finale
de gasten van de bal gezet en togen de versloeg Hong Kong het Leidse Van
Zandvorters weer ten aanval. Uit de Rooyen met 4-2, door doelpunten van
zoveelste hoekschop kwam in de 20e Chris Jongbloed. Richnrd Kerkman en
minuut de openingstreffer tot stand. tweemaal Pieter Keur.
De door Marcel Schoorl, haarzuiver Aan het toernooi namen acht teams
voor het doel gebracht bal, kopte deel die waren verdeeld in poules van
Aaldert Stobbelaar onhoudbaar in de vier. De uiteindelijke eindstand was: 1.
bovenhoek, 1-0.
Hong Kona; 2. Van Rooyen (Leiden);
3. UDI (Enschede); 4. Score AdvertiDe badgasten bleven de toon aange- sing.
ven. WSV'30 kwam er geheel niet aan
te pas, en vijf minuten later was het
xvcderom raak. OOk nu werd een Medina Carpets
hoekschop van Marcel Schoorl door Medina Carpets is er niet in geslaagd
Aaldert Stobbelaar achterwaarts inge- om het hoog geklasseerde Sporthuis
kopt, waarbij twee WSV'30 verdedi- Hillegom goed partij te geven. Een
gers elkaar op de doellijn in de weg slechte wedstrijdmentaliteit, met als
liepen, 2-0. Na de tweede Zandvoortse gevolg veel gemopper op elkaar maaktreffer verslapten de Meeuwen enigs- te Medina kansloos. Bij de rust was de
zins en kon WSV'30 wat meer aan de stand rees onoverbrugbaar 4-0. Na de
aanval doen, zonder dat het gevaarlijk pauze deed Hillegom het wat rustiger
kon worden Een foutief weggewerkte aan waardoor Medina de schade hebal uit de Zandvoortse defensie was er perkt kon houden tot 6-2. De twee
toch de oorzaak van dat WSV in de 33e
minuut de achterstand kon verkleinen,
2-1.
De Meeuwen raakten van slag en
konden het goede spel niet meer te ZANDVOORT - In hel kader van Je
pakken krijgen. In de 44e minuut Sinterklaasvieringen voor de kleuterkwam nog onverwacht de gelijkmaker en lagere scholen is er een nieuw Sint
op het scorebord. Wim van Staveren Nicolaas comi': gevormd. In hel comimaakte een sliding, waar de goed té dat de organisatie van de festiviteiten
leidende scheidsrechter een vrije trap, op zich heelt genomen hebben de
net buiten de zestien-meterlijn, in zag. volgende personen zitting: J. Jonkman
De bal verdween over de muur tegen (Beatrixschool). W. Hoogenbosch
de kruising, waarna de terugspringende (Mariasichool), M. Boutouta (Nicolaasbal door Sieraad in het doel werd school). E. Korting (Oranje Nassauschool), A. Kemp (Plesmanscliool). T.
gekopt, 2-2.
De tweede helft was van aanmerkelijk Bezem (Van Ileuvcn Goedhartschool).
mindere kwaliteit. Beide teams konden
in deze fase weinig of geen docliijpe ZANDVOORT - Tijdens afwezigheid
kansen creëren. WSCV30 was blij niet van de bewoner op zaterdag tussen
de gelijke stand en de Zandvoorters 's morgens halflien en 's middags halfzochten te gehaast het doel van de zes werd ingebroken in een woning aan
gasten op. l lierdoor onstonden weinig de Regeniesseweg. Vermist worden
mogelijkheden. Eenmaal was John van zilveren kandelaars, snuifdoos, tabaksdur Zeijs bijna bij een doelpunt, doch doos, schilderij en juwelen met een
uit een afgeslagen hoekschop knalde totaalwnarde van ƒ 35.000,-.

liet gasthuis l in alles \eiondentelt
(ld! hel heel hm<> heeft besinun

In de IIIHII \<»» 1572 \\iis hel
dooigiingshun m zekere zin Je eersie opdtaiht van het gasthiti'-. f let
\\as de belevnr.; \un het wei k van
barmhartigheid .,\ leemdehngen herbergen", dm in de middeleeuwse
schilderkunst op diverse mameren
werj uitgebeeld. D • zorv, \ oor zief\en, gebiekkigen e/t ouden van dagen was men meesmi de tank van de
familieleden en slechts m mtzondeili;ke t;c\iille>i I-.H innen ileze mensen
in gasthuizen leietht. l oen na 1572
de fielgnmsreizen ophielden en
dooigiingshmzen niet meer nodig
waren, winlen deze instellingen
meer gebruikt \ooi zi< ken en ouden
van dagen, ook omdat verzorging
van deze mensen in familiekring
bezwaarlijk begon ie worden. De
inrichtingen die als paddestoelen uit
de grond rezen, waren niet dirt'kt
ideaal: het beste bleken dat soort van
instellingen te zijn die al vóór 1572
op dal soort van werk afgestemd
waren.
Ln dal Haren de tehuizen in
Zandvoort en Wijk aan Zee. De
beoefening van de zorg voor zieken
en ouden van dagen, die Agnes van
Akersloot aangetroffen had in Zandvoort bracht haar ertoe dat gasthuis
zo royaal mogelijk te bedenken.
De historie van deze instelling, die
nog duidelijk met het hedendaagse
Zandvoort i.s verbonden, is in die
eerste eeuwen nooit in notities vastgelegd, om de eenvoudige reden dal
een hardwerkende vissersbevolking
dat niet kon en ook niet noodzakelijk vond om dit te doen. Men was
enkel en alleen berekend op het werk
en daarom is er haast niets over terug
te vinden. Maar het testament van
Agnes van Akersloot uit het rijksarchief licht toch even de sluier op van
het belang van de instelling die men
in het moderne Zandvoort zoals uit
naamgevingen blijkt niet weg kan
denken.

Boerenbedriegers

ZANDVOORT - fn het cultureel
centrum wordt in de periode van 21 / m
24 mei een tentoonstelling gehouden
die de titel meekreeg „Boerenbedrie- ,
gers". Ter verduidelijking: het betreft
hier een collectie oude prenten in
bruikleen van het Nederlands Openlucht Museum uit Arnhem.
Een boerenbedrieger is iemand die
zich beter voordoet dan hij is en iets dat
wat anders lijkt dan het is. Over het
laatste gaat het in deze tentoonstelling.
Schrijven was vroeger een heel belangrijk onderdeel van het leerprogramma, bovendien wa.s het reclame
voor de bovenmeester en zijn school.
Op zijn tijd moesten proeven ^van
Me ore tute
bekwaamheid worden afgelegd, voorEn me kop doet zeer.
beelden hiervan zijn de wensbrieven
'k Hoor alhenig maer praeie
voor familieleden en de pennekunst of
Over „zenuwe-weer"
boerenbedrieger (in het Frans trompe
l'oeil') een tekening van een aantal
velletjes papier beschreven alsof het
gedrukt is, op en over elkaar liggend op
een ondergrond.
doelpunten waren van Louis van der
Deze tentoonstelling is te bezichtigen
Mije.
op woensdag-, zaterdag- en zondagZandvoort 75/Zandvoort H. middag van 13.30 tot f6.00 uur.

Hong Kong wint Score A. toernooi

Sinterklaasviering

Nadat Zandvoort'75 in de derde klasse
beslag had weten te leggen op het
kampioenschap wat promotie naar de
tweede klasse betekent, is ook Zandvoort-Noord er in geslaagd promotie te
bewerkstelligen. Meervogels werd met
11-0 opgerold.

EN én...
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
Van Zandvoort-noord tot Zandvoort-zuid
GROTE KROCHT23, TELEFOON 14404. ZANDVOORT

voor groente en fruit

Lamsvlees

Grote sortering

400 gram

Rijwielhandel BOS

3,95

massief eiken
piavuizen tafels

3,40

v.a.

Lamshart
400 gram

Visfilé 400 gram .. 3,95

voor o.a.

Wezenbeek

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobécane, Kyoso en diu.
kinderrijwielen.

AART VEER
f 298,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751

Grote Krocht 28,
Zandvoort

Wij zijn geopend van 8.30 tot 12 30 uur en van 13 00 tot
1800 uur Vrijdagavond open van 19.00 lot 21 00 uur
Zaterdags gesloten

Azeanette

Tevens
KIS-sleutelservice en
rijwielverhuur

TROUH'BEDRÏJF

Wij kunnen u bieden:
-X De bekende witte Mcrccdesscn
X Mercedes O/d-timer 1935 type 320
# Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

dekbed
overtrek
en sloop -

GROTE KROCHT21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

KADOTIEK
„de schatkist
Voor
moederdag

2 voor

ƒ 69,Het Kastenhuis
Grota Krocht 25,
tolefpon g2S07-J7751

REINIGEN - STOMEN • PERSEN

HET ENIGE ECHTE

SPECIALE AANBIEDING

Houten uitklapbare
- stoeltjes

Vele nieuwe
leuke kadootje
;n de schatkist
Grote Krocht 15
„„ Un+
,
Zandvoort
voor betaalTeiefoon 02507-15933 bare prijzen!
Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uur.

.in wit en blauw

49,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25 .
telefoon 02507-17751

Na al de feestelijkheden van de
laatste dagen een weekje uitrusten

Grote Kocht 27, telefoon 12954

in de zon

Grote veren
kussens

Gemeubileerde kamer

Taxi Centrale

2 voor

35,00
Het Kastenhuis

te huur aangeboden.

Grote Krochl 18, Zunchoorl, lel. 02507-12600/17588

Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751

Te bevr. telefoon 02507-16033/15182
's morgens gebracht - 's middags al schoon

Boek-en kantoorboekhandel
Sigaren magazijn

ER AANBIEDING

Uw adres voor:

MQEDEROAG

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

De Krocht

Brillekettinkjes
Praktisch en modieus.
Klassieke kettinkjes in eloxaal, zilver,
e.d. maar ook zeer moderne,
in vele materialen.

-^ ^,

UNIEKE AANBIEDING

Uw zonnebril met
glazen Op Sterkte?

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Moederdag
bloemendag!

Maak van

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip

5,-

Vanaf
Charmante
dameszonnebril

kompleet met glazen op Draagt nu normaal al een bril? Dan uw sterkte,
is voor u verreweg de beste oplossing pc H O'K'
om een zonnebril met glazen te kiezen, OO,UU
die exact op juiste sterkte worden
geslepen. Of misschien is nu het juiste
Exclusieve
moment om een nieuwe, normale bril
dameszonnebril
te kopen. Dan kan uw oude,
compleet met glazen op
vertrouwde bril optisch gekleurd
uw sterkte.
worden. Voor een klein bedrag extra
heeft u dan meteen een veilige zonnebril met glazen op sterkte.
* Geldig enkelvoudig tot s i. 4 anders geringe bijbetaling.

86,00*

'erica'

TURELUURS
VAN H ET
TUREN?
C"/?eenbril\
5\ (f nodig. W,i^

Tureluurs
van het turen
?
WIJ ZIJN ERVOOR!

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort
tP.lfifoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

PllgJ

DRDUIN

GROTE KROCHT 29 - ZANDVOORT - TEL. 02507-16957.

dus ik Kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!
RECTIFICATIE

NOEKS

botnoot

16255
Glazenwasser!/ - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

HALTESTRAAT 14a ZANDVOORT
02507-19073

Stichting Nutsseminarium aan de
Universiteit van Amsterdam
De voorlichtingsbijeenkomst voor de
opleiding

De N.V. Luchthaven Schiphol, met ruim 1450 medewerkers, is verantwoordelijk voor het beheer en
de exploitatie van de luchthaven Schiphol.
Bij het bureau Automatisering, groep Produktie, wordt gezocht naar een

WEEKAANBIEDING:

Côté de Roussillon

395

ponstypiste (m/v)

PEDAGOGIEK-M.O.
vindt plaats op
zaterdag 9 mei 1981 om 10.30 uur
in het- Universiteitsgebouw
Oude Manhuispoort 4 te Amsterdam.

|3T6 uit grootmoeders tijd
100 gram van 235 voor

Garnalensalade

195

500 gram van 280 voor.

(la r cm e}
Te koop gevraagd:

FA. BOS
Bakkerstraat 7a, Zandvoort.

100 gram van 235 voor

195

Kcrkslruul 15
Telefoon 12253
xraji't Hinkc-

hoogste prijs, contante betaling.

Peper of kruidenbrie

,

135

vrouwelijke afwashulp
voorej. 20inir pci weck Wei kinden n o i I.
(Geen scholicrcii)
en een

schoonmaakhulp
uior tic keuken 2 (Killenden ot ; iimld.iuen
per «eek.

Landrover
108
6dl '77. l U X O l l l t v O L ' I I I K ) ,

ovcrdr!\/(.', r.jdio, on/
Ccrslu uxjun.iüi
/ 15 000.
Telefoon 023-246697

Laat nu uw tuin
klaarmaken
9,50 per uut, ook straat on
hekwerk, tevens alles
leverbaar

Telefoon 023-325464

Uw werk bestaai uit het ponsen en Kontroleponsen op een IBM 129 machine Dat doet u
op een kleine, gezellige afdeling met een
uitstekende werksfeer Naast flexibele werktijdcn, zijn er mogelijkheden om part-time
te werken

Als medewerker van de luchthaven betaalt
u over uw salaris geen premie AOW/AWW.
Die komt voor rekening van de N.V.
Bovendien hebt u 'n pakket sekundaire
arbeidsvoorwaarden dat ronduit goed is te
noemen.

Om deze afwisselende baan aan te kunnen,
hebt u al een poosje ervaring m ponsen en
kontroleponsen Als schoolopleiding hebt u
enkele jaren MAVO of LEAO/LHNO

Interesse en woont u in de omgeving van
Schiphol? Schrijf dan, binnen 10 dagen,
een sollicitatiebrief, onder vermelding van
vakaturenummer424/RP, aan het bureau
Personeelsbeheer van de N.V. Luchthaven
Schiphol, Postbus 7501,1118 2G Luchthaven Schiphol.

U verdient een aanvangssalaris dat,
afhankelijk van uw leeftijd en ervaring,
ligt tussen f 1 960.- on f 2 350 bruto per
maand, terwijl uitloopmogelijkheden
aanwezig zijn

Schiphol
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Suggestie van Centrum Vrijwillige Hulpverlening

(Advfiti-ntit'l
^*"Ilniek voor Nederland, iedere vrijdagavond ^\
vanat1930tol23QOum

Dancing on "The Bridge".
Boven achl drukbereden rijbanen, op de
sfeervolle muziek van hel Sunnse Trio
Vnieloegangen normaal geldende lage
pri|zen2owel m het gezellige' Bridge'
Reslauranl als op hel romantische
"Boulevard Cale' Terras

* BUFFET-DANSANT *

In een gereserveerd gedeelte van hel
"Bridge" Reslauranl voor de speciale pnis van

Meer contact en ontspanning voor
ouderen in Zandvoort noodzakelijk

Met oog en oor

.•••" - ••f..*.-£.'
• "-"r
jj >|1::;fc-,:'':;i|.. Wipiil'te^lSl^^^^^^

•.E -MÜiSfcy

ƒ 25.00

ZANDVOORT - In het jaar 1980 werd aan het Centrum voor Vrijwillige begeleiding zo'n kleine achthonderd Het centrum vindt niet dat hetzelf deze
aktiviteiten zoutl moeten organiseren,
Hulpverlening hulp van buitenaf verleend. Van de Stichting opleiding sociale uur.
doch wil dit wel onder de aandacht van
arbeid (Sosa) kwam een stagiaire die, na een inwerkperiode, nu een belangrijke
de betreffende instanties in de gemeenschakel is bij alle werkzaamheden. „Deze goedgekeurde stageplaats betekent ook
te brengen.
een klopje op de schouder voor de werkwijze en opzet van ons centrum", zo staat KncIpuntBR Si
er in het jaarverslag van het centrum over 1980.
Volgens de door het centrum uitgeEvenals in het vorig jaar zijn er enkele In november 1980 werd aan alle profes- voerde onderzoekingen blijkt dat er in Financiën
projecten geweest, waarbij het centrum sionele werkers en instanties in de Zandvoort meer mogelijkheden tot onbehulpzaam is geweest met de start, gezondheidszorg, geestelijke zorg en derling contact en ontspanning voor de Uit het bijgevoegde kasoverzicht van
maar tussen dit werk en het eenvoudig bejaardenzorg een aantal circulaires leeftijdsgroep 50-60 jarigen zouden het centrum blijkt dat men zeer zuinig
met het geld is omgesprongen. Behalve
wegbrengen van een recept ligt een verzonden, waarin nog eens duidelijk moeten zijn.
heel scala van werkzaamheden. Werk- op het bestaan en doel van de telefoon- Door het centrum worden nu enkele de subsidie van de gemeente heeft men
zaamheden die alleen gedaan kunnen keten werd gewezen. Ook hierop kwa- suggesties gedaan om in deze lancune nog een gift ontvangen van het Koninworden, omdat er mensen zijn die men betrekkelijk weinig reakties bin- te voorzien. Zo zou er een mogelijk- gin Juliana Fonds.
willen helpen. Het is de trouw van deze nen, toch vindt het werkteam van het heid moeten zijn te komen tot een
vaak anonieme mensen die het centrum centrum de telefoonketen van onschat- gezamenlijke maaltijd, zoals nu wordt In hel jaaroverzicht wordt gezegd:
in staat stelde de hulpverlening draai- bare waarde om een aantal bejaarden gehouden in Centrum III te Heemste- ..Zonder de subsidie van de gemeente
ZANDVOORT VAN 8 t / m 2 1 juni ende te houden.
en gehandicapten, die alleen wonen in de. Er zou cursus „pensioen in zicht" Zandvoort, zou al ons werk echter
a.s. zal de jaarlijkse Anjercollccte worZandvoort uit hun isolement te halen. gepland kunnen worden, en ook re- onmogelijk zijn. Aan ons de taak om
den gehouden. Voorzover nog niet
Inmiddels is de eerste jeugdtelefoon creatieve samenkomsten zouden mis- dit gemeenschapsgeld zo goed mogelijk
bekend zij vermeld, dat deze collecte
van start gegaan, en zal worden onder- schien in een behoefte voorzien. In te gebruiken voor de Zandvoortse geDeskundige
begeleiding
'" geschiedt onder auspiciën van het Prins
zocht of deze in een behoefte voorziet. Heemstede in Centrum III worden meenschap". Het is verheugend te
"^Bernhardfonds, een fonds, dat vereni- In het jaarrapport wordt ook vermeld
deze gericht georganiseerd voor deze constateren dat men dit ook inderdaad
vgingen en instellingen, werkzaam op dat er momenteel vijf professionele
heeft gedaan.
bepaalde leeftijdsgroep.
"cultureel gebied, alsmede diverse cultu- hulpverleners zijn, die zich minimaal Nevenaktiviteiten
rele aktiviteiten, zoals tentoonstellin- twee uur per maand beschikbaar stellen
'<gen en concerten, financieel steunt. Dit voor de beantwoording van alle moge- Behalve de telefoonketen werden door
«Igeschiedt via de provinciale Anjerfond- lijke en onmogelijke vragen die bij het het centrum het afgelopen jaar nog de
nodige aktiviteiten ondernomen. Zo
t-sen. De opbrengst bedroeg vorig jaar centrum binnenkomen.
vf 2.683,85 tegen ƒ2.752.72 in 1979. Slechts een kleine stijging van het werd de informatiestand in de openba',\A\s een der oorzaken van deze geringe aantal aanvragers in het jaar 1980, ten re bibliotheek aan de Prinsesseweg
*.achteruitgang kan worden genoemd het opzichte van het jaar 1979, alhoewel de belangrijk uitgebreid; worden er regelvdalende aantal collectanten. In 1979 koude periode van in de eerste maan- matig trainingen gehouden voor vrijv bedroeg dit 50, in 1980 moest het den van 1979 relatief veel aanvragen willigers(sters), is er een werkgroep
voor jongeren gevormd, werd er hulp ZANDVOORT - In onze oude dorps- geheel. Bovendien werd er af en toe
>,'plaatselijk Anjercomité met 33 collec- bracht.
verleend aan de opzet van een vrijwilli- kerk aan het Kerkplein had maandag- slecht en weinig overtuigend gezongen.
•ÏManten haar werk verrichten. Er gaat
gersproject in het Huis in de Duinen. avond trditiegetrouw weer de jaarlijkse Speciaal was dit het geval bij de Negroxbijna geen jaar voorbij, of er profiteert
Hierover is de heer Brabander ,direk- herdenking plaats van de gevallenen, spiritual „Nobody knows the trouble
«•'wel een Zandvoortse instelling van het
teur van dit tehuis, bijzonder enthou- bekend als de zgn. „dodenherden- I've seen" en de Gospel „My Lord,
Vfonds. In 1980 werden het Comité Telefoonketen
'-*•Ontmoetingsdag (voor bejaarden) en Teleurstellend wordt door het centrum siast, ,,omdat de dames bij ons enkele king", georganiseerd door het plaatse- what a morning".
Xhet Comité Volkskerstzang met een ervaren dat er net niet genoeg aanvra- avonden per week koffie schenken in lijk comité. De belangstelling ervoor
vsubsidie blij gemaakt.
gen binnenkwamen voor de start van de conversatiezaal in belangrijke mate was nog redelijk groot, hoewel op- Het was jammer, dit te moeten consta""*Evenals de vorige jaren zal wederom een tweede telefoonketen. Dit ondanks hebben gezorgd voor het nu regelmatig nieuw een lichte teruggang van het teren. En zoals reeds gezegd: het ont'f 'de zgn. collectepremie-regeling van de positieve publiciteit van de eerste koffie drinken in deze ruimte door de aantal bezoekcrs(sters) moest worden breken van mannen was, mijn inziens,
. toepassing zijn, d.w.z. de burgemeester keten die alweer zo'n kleine twee jaar bewoners, iets dat voorheen niet voor- vastgesteld. Maar dit neemt niet weg, duidelijk merkbaar.
kwam omdat men liever de koffie op de dat we dit sfeervolle gebeuren toch niet De tocht naar het verzetsmonument in
' kan 20 procenfvan de netto-opbrengst geleden van start ging.
•eigen- kamer' gebruikte". Een door- zouden willen missen. Het een ogen- het Vijverpark, waaraan waarschijnlijk
* in zijn gemeente uitkeren aan 'verenibraak van het isolement dus.Medewer- blik terugvallen in de laatste oorlogsja- mede in verband met de kou - door een
l gingen of scholen,-wier leden, respecking werd verleend aan een ontmoe- ren, met een steeds dreigender worden- betrekkelijk kleine groep werd deelge* tievelijk leerlingen aan de collecte deeltingsavond met gehandicapten; er werd de geest van nieuw geweld en nieuwe nomen, werd opnieuw een stijlvol en
l nemen. Dit geldt ook t.a.v. de nieuwe
door vrijwiligsters gewandeld met be- terreur, zal ons waakzaam moeten hou- sfeervol gebeuren. Aan de voet van het
* verdeelsleutel, die het Prins Bernhardwoners van het Wim Mensinkhuis, bij den en daaraan enkele ogenblikken te monument werden veel bloemen neer" fonds twee jaar geleden heeft ingede Kerst-In wer assistentie verleend, worden herinnerd kan en zal ons zeker gelegd, waarbij een groepje jongeren
; voerd, inhoudende, dat de opbrengsi
:, van de collecte een belangrijke rol ZANDVOORT - Vanavond om 20.30 terwijl door de medewerksters werd tot nadenken zetten. Voral de ouderen zeer opviel en tot blijdschap stemde,
,' zalspelen bij de verdeling van de gel- uur zal de heer L.M. de Beer, Tweede deelgenomen aan informatie-avonden onder ons, die deze verschrikking zo waarna het koper-ensemble van Zandvan nabij hebben meegemaakt, doet voorts Muziekkapel toepasselijk ko. den, die het fonds het daarop volgend Kamerlid van de VVD, een spreek- en bijeenkomsten.
deze avond van bezinning en inkeer raalmuziek ten gehore bracht.
I jaar beschikbaar stelt aan de provincia- beurt houden in Hotel Keur aan de
nog altijd heel veel en we zouden die Al met al een herdenkingsgebeuren,
Zeestraat.
• Ie Anjerfondsen.
niet willen missen. Zo was het ook waarvan ik meer had verwacht, doch
Op de grond van het vorenstaande De onderwerpen waarover gediscus- Zesduizend uur
ditmaal weer en het was goed dit dat mij desondanks veel goed heeft
| wordt hierbij een dringend beroep ge-sieerd zal worden zijn VolkshuisvestiI daan op de leden van de verenigingen, ging en Ruimtelijke Ordening, waarbij Uit het jaarverslag blijkt dat door de opnieuw te mogen meemaken en enke- gedaan.
K.Sr.
• leerlingen van de M. A. V.O.-scholen ol de nadruk ligt op de verkeersproblema- medewerkers(sters) van het centrum in le ogenblikken te worden uitgetild bototaal bijna zesduizend uur werd ge- ven de feestvreugde van de laatste
op andere cultureel geïnteresseerden tiek in deze regio.
.„_ im zich als collectant.beschikbaar ie „Poll de Beer is sinds november 1969 werkt. De daadwerkelijke (direkte) dagen.
idj/an^ de; Tweede Kamer voor de rnrtpvcrlening spant de kroon met 2885 VPÖI Jiek eerst" in de geschiedenis van
"^- -teUen. Dit kartgeschifirietidoar.teJs
„WD en isrgespecialiseerd irTVerkeer ' werkuren",* cte indiréTcfè"1iuTi3iverlening déze „dodenKërdenking!'uvas deztcTS"v nische aanmelding»'bij'Mje"heer-Aï
• Hedden, p/a Raadhuisplein 4, tel. en Waterstaat. Toegang vrij, belang- vergde 688 uur, de organisatorische maal in handen gesteld van het Zandwerkzaamheden 1480 uur en de werk- voorts Dames Vokaal Ensemble onder
,. 014841.
stellenden van harte welkom.
leiding van de heer P.G.J. Zwart (wegens ziekte van mevr. v. Pruisen), met ZANDVOORT - Op donderdag 14
medewerking van de organist de heer mei wordt het Tweede Kamerlid van
G. van Zwieten en Blom, die op stijlvol het CDA, de heer F. Borgman in
aangepaste wijze het pas gerestaureer- Zandvoort verwacht.
de orgel bespeelde. Er was evenmin Op deze avond zullen geen specifieke
een herdenkingscauserie, die we voor onderwerpen ter sprake komen, doch
zal de beleidslijn van het CDA voor de
het eerst heel erg misten.
Het achttal dames verzorgde de her- komende regeringsperiode worden toedenkingsdienst met het brengen van gelicht. Vragen stellen staat vrij.
voordracht en zang, waaronder ook De avond wordt gehouden in de Calverzetspoëzie. Naar mijn smaak was vijnzaal van de Gereformeerde Kerk
hierbij ietwat boven de krachten van aan de Emmaweg en begint om 20.00
het kleine groepje gegrepen. Hoezeer uur.
men ook zijn best deed, men kon het Belangstellenden en vragenstellers
•'_' "." ","
niet aan, wijding en sfeer ontbraken worden graag verwacht.
ZANDVOORT - Op woensdag 13- mei •
Brigadier Steeman wil nog graag de
staat op de weekmarkt van 10.00-16.00
aandacht van het publiek vestigen op
VAGENMAXERSPAD
uur op de Prinsesseweg de informatiede pas verschenen folder van de politie
bus van de politie waarin informatie
,,Zorg voor 'n onbezorgde vakantie".
wordt verstrekt ter voorkoming van
misdrijven.
In deze brochure zijn niet minder dan
32 tips gegeven ter voorkoming van
Aandacht wordt hier besteed aan de
diefstal en/of inbraak. De tips zijn
volgende onderwerpen:
overzichtelijk vermeld, en kunnen dus
Inbraak in de woning
uitstekend als ,,checklijst" worden geAutodiefstal: brom(fiets) diefstal
bruikt voordat u vertrekt. Deze folders
Agressieve verkoopmethoden
kunnen op het politiebureau worden
Vandalisme en zakkenrollerij
gehaald en helpen u wellicht onbeschaBoot / caravandiefstal
digd door uw vakantieperiode te laten
De informatiebus, die evenals vorig
komen.
jaar toen ruim vijfhonderd mensen
.deze bezochten, aanwezig is, is een
project van het Bureau Landelijke
Coördinator Voorkoming Misdrijven
Behoudens de al genoemde misdrijen heeft als doel het informeren van het
ven volgt hier nog een lijst van de
publiek omtrent voorkoming van misEen zaak van de politie én u overige, zoals te zien, nog steeds
drijven.
..te veel".
De tips voor inbraakbeveiliging zijn
66 fietsdiefstallen
weergegeven via demonstratiepanelen, afgeworpen. Kwamen in het eerste
12 autodiefstallen
waarop deugdelijk hang-en sluitwerk is kwartaal van 1980 zesenzestig meldin7 pogingen tot autodiefstallen
gen van inbraak /diefstal binnen, in
aangebracht.
14 diefstallen uit auto's
Deze informatiebus is bemand door het eerste kwartaal van 1981 waren dit
7 diefstallen van auto-onderdelen
personeel van de gemeentepolitie te er vijfenveertig. „Altijd nog te veel,
4 bromfietsdiefstallen
Zandvoort. Voor individuele preven- maar in ieder geval een vermindering"
2 diefstallen uit kleedlokalen van
tie-adviezen kan een nadere afspraak is het standpunt van deze politieman.
sport ruimten
worden gemaakt, met de desbetreffen- Hoewel de totale buit aan geld en
4 diefstallen uit kamers van hotelde afdeling van de gemeentepolitie te goederen van deze geregistreerde inpensionbedrijven e.a. instellingen
Zandvoort (brigadier Steeman).
braken nog ruim ƒ 145000,- bedroeg.
7 diefstallen uit café-bedrijven
In de eerste drie maanden van 1981
l motordiefstal
werden in totaal negen personen aanl zakenrollerij
gehouden en/of verhoord. Buiten de. Vermindering
3 berovingen
ze reeds genoemde verdachten werden
1 overval
Met enige vreugde heeft brigadier Stee- nog eens 42 personen aangehouden
3 winkeldiefstallen
man geconstateerd dat de voorlichting en / of verhoord al3 verdacht van diver20 overige diefstallen
van vorig jaar toch enige vrucht heeft se misdrijven.
39 vernielingen / baldadigheid aan
openbare- en persoonlijke bezittin(Advertentie)
gen
72R
2 oplichtingen/flessentrekkerij
0
\
qen "
*.e-jrl steekpartij
Een Bullel-Dansanl anders dan anders
U steil nameli|k zelf hel menu (4 gangen en
een heerli|k kopie kollie na) samen van hel
ri|ke bulfet waar een keur van warme en koude
gerechten voor u staal uitgestald
MlL
RijkswegA4 6kilomeler *
^* ^^
ten zuiden van Schiphol
!^i@m^i Telefoon 02526-86841
Brugrestaurant Rick'sBrUBrestaurant
bij Schiphol.
kle»en nieuwe restaurants.
bovgnHederlands peH/

Anjerkollekte

Zandvoort herdacht
zijn gevallenen

Reddingsmaatschappij
Het kusKtation Zandvoort van de
Koninklijke Noord en Zuid Ilollandse Reddinesmaatschappij. (de
K.N.Z.H.R.M.") heeft voor de
eerstkomende maanden de volgende aktiviteiten vastgesteld:
zaterdag 9 mei a.s. oefening met de
reddingboot de Dr. S. L. Louwe-.
naar Scheringen. Vertrek van het
boothuis aan de Thorbeckestraul
om 8 uur. Voorts zijn de volgende
oefentochten met de reddingboei
gepland: vrijdag 19 juni vertrek
boothuis 20.(X) uur; vrijdag 24 juli
vertrek boothuis om 22.30 u u r .
(nachtoefcning); vrijdag 7 augustus
vertrek boothuis om 20.00 uur; zaterdag 19 september als reservcdatum naar Scheveningen. vertrek
boothuis 8 uur; maandag 28 septem,ber bijeenkomst in het boothuis om
20.00 uur. (Besloten).

Evaluatievergadering
Het comiré ..Viering Nationale
feestdagen" belegt een evaluatievergadering, die zal worden gehouden op donderdag 14 mei, aanvang
19.30 uur in hotel Keur aan de
Zeestraat. Het is de bedoeling dat
tijdens deze bijeenkomst het verloop van de festiviteiten op Koninginnedag jl. wordt besproken.

van Randstad P u b l i c a t i e s ) voor liet
korps Ftn'.isMmo uit Den Haas!, als
hliik van bcWDrulenii-; v u u r uw volhciuden, m.i.itL'i-voel ets uitluiudmgv,ermonen IX tweede pnis
(v,m de Z.indvoonse K o e r a n t ) is
voor Mini s van ..KinJ<.rue.noeL'i.n"
voor hè! voorheekluv lopen en de
pri|s v;m het IKurleni-- n,.i:blad
voor de moOMe ,.me ,ies" die ook
het mooiste liepen, n a r n t h i k die van'
..Akttel ' De- (irir pri|/L"} 'leslaande uit tr.ta'C beker'., wad,, n d.i.un.i
door mevi Ates ai de 11 vr Heiriir
onder grote hijv,.l ,un ik vttokkenen uitgereikt en h :t ;iii]tt \oor mii
tiog altijd maai e ^ p v r a a j me er
het meest mee ir / i: schik \va--, d,.pers /elf, of degenen, die de prijzen
ontvingen. Het v.d'. L e r. kostelijk
gebeuren.

Zandvoort Festival
Het 70 geslaagde Z a r u l v c m r t le'-uvai
1981. dat dinsdagavond n v, e r il {
besloten met een •itanduvc leest- \
avond. waai.ian een v i e r t a l bekende j
Zandvoortse \ e r c i i i m n g e n niee- l
"werkten", mag aK een verrassend ëu. j
uitstekend geslaagd gebeuren \UT- f
den gezien.
~5
Wanneer ik even ti|d heb. zal ik ei
zeker nog enige aandacht aan wijden in het n u m m e r van IJ mei. De
vaststelling dat het geslaagd was,
heeft mij, evenals vele anderen in
ieder geval goed gedaan.

Kamerlid spreekt
voor WD

n l CDA verwacht
Borgman

MINDER INBRAKEN DAN VORIG JAAR

Informatiebus gemeentepolitie
woensdag op de weekmarkt

VOORKOMING
MISDRIJVEN

ONKYO
hi fi
'EEHTOPMERKGIUJDSAPPARATUURDATTEBETAIIHIS
als enige met

De beste aanpassing op cassettebanden.
wij demonstreren u dit graag.
Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56-Zandvoort-Tel. 02507-13618

Nog te veel

A

Verleiding te groot
ZANDVOORT - Twee Zandvoortse
meisjes werden zaterdagmiddag aangehouden in een winkel aan de Grote
Krocht. De verleiding was voor de 11en 12-jarige te groot geworden en zij
hadden winkelgoederen ter waarde van
negen gulden ontvreemd. De politie
gaf een reprimande, waarna zij door
hun ouders werden afgehaald vanaf het
politiebureau.

1 p'

KOSTERSTRAAT

B r
Commissievergadering Publieke Werken
ZANDVOORT - Vanavond, 7 mei wordt m het raadhuis 'Je openbare
vergadering van de commissie voor publieke werken gehouden. Aanvang 20.00
uur. De agenda vermeldt:
Reconstructie Dorpsplein (zie tekening), kosten ƒ 55.500,—; aanbrengen vaste
trap in gemeentewoning Kanaalweg 19; voorzieningen aan gemeentewoning in de
dr. J. G. Mezgerstraat, Zwaaikwom dr. J. P. Thijsseweg; verordening afvalstoffen; verbouwing De Krocht; rondvraag.

Pers in aktie
Het is leuk, wanneer de pers zo af
en toe eens op een andere wijze
naar voren komt dan door berichtingeving in het algemeen. Dit nu
was zondag jl. het geval, toen een
drietal persmensen door het Comité
„Zandvoort Festival 1981" was uitgenodigd om drie pers-prijzen toe te
kennen aan die korpsen die tijdens
de demonstraties van de drumband
en tamboerkorpsen tot de meest
geslaagde optredens kwamen. Het
ging daarbij alleen maar om het
algemeen optreden, wat betreft dibcipline en marcheren. Muzikale
prestaties werden daarbij buiten beschouwing gelaten. De pers was
zeer verrast door deze uitnodiging
en aanvaardde die maar al te graag.
Uitgenodigd waren voor Zandvoorts Nieuwsblad mevr. M. Ates,
voor de Zandvoortse Koerant de
heer J. Heino en voor het Haarlems
Dagblad de heer F. Boukes. Mét
bijzonder veel accuratesse heeft het
drietal zich van zijn taak gekweten
en mevr. Ates hield na vaststelling
van de uitslag de volgende korte
causerie:
,,Ik ben bijzonder blij, dat ik de
uitslag van de jury bekend mag
maken. In dit geval de pers-jury
voor het vanmorgen gehouden defilé. Wij, als per shebben grote bewondering voor u en ik persoonlijk
helemaal, omdat u dingen doet
waarvan ik niets kan. U loopt b.v.
keurig in de pas. Iets, waar ik /owel
letterlijk als figuurlijk j-de grootste
moeite mee heb. Voor zover ik het
kan bekijken, loopt u in Nederland
altijd in de kou en als ik ergens wel
een hekel aan heb dan is het aan dit
lopen in de kou. Maar dan. terwijl
wij als persmensen dik\vijK tegen
deze kou beschutting zoeken en in

warme kleding uw verrichtingen hevvonderen. lopen uw majorettes in
hagel, sneeuw en regen en dan nog
behoorlijk bloot, gewoon door te
stappen en wat liet meest opmerkelijk is' de glimlach blijft op uw
gezichten en dat !•> iets om stil van te
worden.
Daarom is de perspnjs van hel
Zandvoorts Nieuwblad (een

Ondanks het vaak koude weer,
veel belangstellenden voor de
aktiviteiten van het Zandvoort
Festival.

De marinade van opoe
Jeloi hebbe nae m'n haeringpraatje
van vorige week naetuurlijk trek
'ekrege. Daerom hier 'n reccppie
om lekker te kennen bikke met 'n
pot bier derbai of 'n lekker ranzig
waintje. Het gaet om marinade v a n
180 gramme eek (azi|n). 125 grammc vvaeter en 125 gramme soiker.
len tot anderhalf ponde /oute haering. die schoonmaeke en tuaelt ui e
in koud vvaeter legge. Brok mienkswoite! scruappe. 'n Dun \'sne)e
middelgrote peen skille en snaeje.
Dan t\ue k l a i n e ajoinc innnge en 'u
biokkie tam ehakie gemherkroot
toevoege. Dan tv,ie theeluppeltjes
pnment en tvvie theeluppelt|es geel
mosterd/aad. Ook nog uvie blaed]es lauiier. De M.irm.idczoiu koke
m 'n pan die met loest. Atkoele tot
ongevcei ,""0 giaede Celsius De
haermg in biokke liakke v u i l IL n
hngeKc doim 'n Dunne laeg skailies ajoiu m 'n vveckpot k v v a k k e en
dan de brokkies haenng. peen.
gember en inienkskioot Dan de
kuncuu derbai en deiugaen :ot de
/ooi op is. De marinade derop.
/odnt alles ondei st.iat en goed Jidit
m.ieke. Dan dne daege koud Iru'U
staen en daernae k.m je je .iit'ê te
baiste ete. Je heb nog nooit /oie!s
lekkers 'epruetd.
k si
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Noom daarom geen risico, maar laat liet
over .ian di1 vakman
Vrcuiq verblijvend prijsopgave rn foldt't met
waardevolle tips.

TE KOOP AANGEBODEN

A.S. Zondag 10 mei

VRIJ HUIS

verzorgt 't Kinderwinkeltje

huiskamer, 5 slaapkamers, keuken
bndkamci mot liybad.

EEN MODESHOW
Tijdens de thee dansant (_±. 16.00 uur)
en diner dansant (.±. 19.30 uur).

JUW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Bij Hotel Bouwes
Groenteplanten met kluit
Groente- en bloemzaden
Zaaigrond
Jiffypots
Bsstnjdintjs- 0n
bemestingsmiddelen
Tuinbenodigdheden ,

DE WÏT VERHUIZINGEN

Ambachtelijk timmerwerk,
en isolerende beglazing:
twee specialiteiten van
Scholz Bouwonderneming
Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en
schuifpuien leveren wij, voorzien van KOMOkeur, rechtstreeks aan particulieren vanuit onze
gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort
en maat. Alle deuren en ramen worde0 door
ons ook vakkundig afgehangen, voorzien van
hang- en sluitwerk, glas of isolerende beglazing.

Informatie bij
Hotel Bouwes of bij
't Kinderwinkeltje,
telefoon 16580.

ISOLERENDE BEGLAZING leveren en
plaatsen wij, mede door grote opdrachten van
bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
laagste prijs.
Ook onze warmte- en geluidisolerende beglazing is voorzien van KOMO-keur en voldoet
derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

Kwekerij P. van Kleeft

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd,
Zandvoort. t«l«fnnn n?5Q7-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

BIJ AUTOBEDRIJF

PAGIft

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

PEDICURE/
MANICURE-SALON

Fa. Gansner & Co.

mevr.
G. Hamminga

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFGRNUIZEN

niet alleen

b'i
Drogisterij - Parfumerie

maar ook

Oranjestraat 7
tel. 02507 - 1 2327
Behandeling volgens
afspraak.

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

BOUWMAN

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
roonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

IIV/5 is hij clii' weet. wal hij
over hel hoofd moei r/c/!.
William Jam'?*, (If!42-I9l(»

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
is in dil opzicht eveneens een Picljc Precies.
Op uurwei k gebied is voor hem hei be>te m.wi
nauwelijks goed genoeg.
Dnar profiteert u van, want VVaaning stelt
daarom nooit teleur!
Waaningtijd is precisielijd!
Komt a eens kijken in onze showroom? 't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

• levering in alle maten en dikten vanaf
4 mm
• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)
• huurders-, huiseigenaren- en woningbouwverenigingen 10% extra korting
NVÖg BEDRIJF • levertijd m a x. 5-6 weken
• verzorging van uw subsidie-aanvraag
• gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
ramen en kozijnen.
Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte
en timmerwerk van de bovenste plank:

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V
Ampèrestraat 11

1976 BE Umuiden

Telefoon 02550 - 319 44

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

„Shell Duinzicht''

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.|
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".

uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41 A.
Dr. Gerkestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

ADVERTEREN MET EEN
GOEDPRODUKT
ib een dienst liewij/en <um (iu lu/uis
OMJU lü/ers l)<;seffen cl,it, d,i,imm
worden de ddvurtuniiepügma s /o fjord
gule^un dciarom ook ii|n du
adverteerders ^o ingenomen unit

Zandvoorts Nieuwsblad

HONDENKAPSAION

"PALET", onze 10 maanden oude lapjeskat
is nog steeds niet thuis.
Het laatst gezien in de omgeving van de Troelstrastraat, achtertuinen Brederodestróat.
Ze draagt een rood riempje met naamkoker.
Een beloning van / 150,- voor het terugbrengen.
J.TERMES
Oosterparkstraat 39, telefoon 14740.

Renee

l Voor al uw WAS naar |
R1E en JOHN
Ook voor dekens kunt u
bij ons terecht.

SHELL STATION „DUINZICHT"

EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ
Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort

De gloednieuwe Golf SC is
een zeer attractief actiemodel van
Volkswagen. Sportief én comfortabel. Uitzonderlijk royaal uitgevoerd.
Maar ook met alle voortrefTelijke eigenschappen, die de Golf al
jaren zo'n uitstekende naam hebben bezorgd.

Sportieve "Rally Pepita"
bekleding op stoelen.

2

Dashboard van
L en LS uitvoering.

3

Van binnenuit
verstelbare buitenspiegcl.

Bij de Golf SC hoeft u voor
het totale pakket uiterst aantrekkelijke extra's maar liefst fl. 1.250,-minder te betalen dan de werkelijke waarde bedraagt. Dus een zeer
royaal voordeel.
De Golf SC is leverbaar met
de populaire 1,1 liter motor of
met de sterke 1,5 liter. Er is bovendien keuze uil 3- en 5-deursmodellcn.

Hef. aantal Golf "s SC is uiterst
beperkt. Het is dus zaak om snel
naar uw V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi te gaan. Zcf n buitenkansje krijgt u niet elke dag.

4

Gemakkelijke
middencohsolc.

Vanaf heden kunt u ook
voor DIESEL-OLIE terecht.

P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat80-Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

Uitnodiging

, OOR- en

Tel. 1 56 26.

Voor al uw
SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

Spreker 2e kamerlid F. Borgman.
Calvijnzaalingang Emmaweg22.
Aanvang 20.00 uur.

Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Tel. 023-32 47 78

10

14

16

11

TRIMMEN-WASSEN

Openbare
verkiezingsbijeenkomst

In rubber gevatte oranje
sierlijsten op taillelijn.

Wielkasten naast
achterbank bekleed.

in-en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
' na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Donderdag 14 mei

Ruitewisser met sproeier
op de achterruit.

Bekleed stuurwiel.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

KNIPPEN-SCHEREN

Van Ostadestr. 26

O ranjc Vol ksvvagenembleem in grille.

"Golf SC" type-aanduiding.

voor vakkundig

VOETBEHANDELING.

U kunt uw auto overdag s/echt
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

BELLEN

*02507 - 1 71 66*

TWEEDE OPROEP

Zwarte GTI-vloerbedekking,

A. J. KLEINHOUT

Banden 175/70 SR 13.
Voor 1,1 liter motor 5,5 J velg,
-"
voor 1,5 liter motor
5 J velg.

Prijs Golf SC
v.a. fl. 16.467,A/leveringskosten
11.325,-.
Incl.B.TW

12

Verstelbare
hoofdsteunen.

5

Sportieve schakelknop als uolfbal. K£

Kuitevvisser
met intervalscliakelaar.

Deurcontactschakelaar
aan passagierskant.

In speciale
cosmosmelaliic kleur.

Al" Leusden. Vrijblijvend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uw V A.G. dealer voor Volkswagen en Audi:

er B.V.
Burg. van Alphcnstraat 102/v. Lcnnepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Volkswagen.
Degelijkduurt
het langst

RANDSTAD PUBLICATIES5
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Succe
ZANDVOORT - Zondag werd nog eens
duidelijk, dat het Racing Team Holland
met Cor Euser en Jaap van Silfhout
twee uitstekende troeven in handen
heeft voor het behalen van zowel de
Nederlandse als de Bencluxtitel in de
formule Ford 1600. Beide RTH-coureurs sloegen direkt na de start een gat
van vijftien sekonden. Uitstekend voor
de koplopers in het kampioenschap,
maar minder leuk voor de vierduizend
toeschouwers. Voor de direkte concurrentic John Adam.s en Mare Due/. bleek
de afstand onoverbrugbaar. De twee
Belgen werden kansloos als derde en
vierde afgevlagd en bezetten dezelfde
positie in het Beneluxkampioenschap,
dat door winnaar Euser wordt aange\oerd, gevolgd door Van Silfhout.
Het zit Berend Oeberius Kapteyn niet
mee. sinds hij dit seizoen is overgestapt
van de toerwagens tot 1600 cc naar de
zwaardere klasse boven de 1600 cc. Het
begint erop te lijken dat de Zandvoorter niet mag winnen in de Ford Escort
RS 2000 van zijn met racen gestopte
plaatsgenoot Ernst Antonides. Tot
tweemaal toe de beste trainingstijd
bewijst dat het niet kan liggen aan de
rijder en evenmin aan de wagen.
Ook nu weer wierp domme pech de
besnorde Zandvoorter in kansrijke positie in het zicht van de haven uit de
strijd. Was het bij de openingsraces een
lekke voorband die hem twee ronden
voor het einde parten speelde, nu was Bart Uiterwaal in de toerwagenklasse tot 1600 cc zorgde voor het nodige spektakel door zijn Talbot Rallye drie op
het eveneens twee ronden voor de zijn kant te zetten in de Tarzanbocht.
finish wegvallende oliedruk, die hem
de huldiging deed mislopen. De bloe- tweede plaats zit er voor Cleutjens dit hij aan het feit dat hij een half jaar geen
men gingen nu naar Hans de Jager. seizoen dan ook niet in. De sports 2000 gaspedaal heeft ingetrapt. ,.Na zo'n,
Berend had er zichtbaar moeite mee. werd een verrassende zege voor Huub stilstand is de juiste mentaliteit wat
.,Ik had nota bene vanuit de pits het Vermeulen, gevolgd door Ros de Gia- weg. Vandaag heb ik duidelijk gemerkt
sein gekregen, dat ik het wat kalmer xa de Salvi en de Britse gastrijder dat ik de agressie nog mis, die je nu
aan kon doen. Twaalf sekonden be- Shcldon.
eenmaal nodig hebt om je in de kopdroeg mijn voorsprong maar liefst op De in twee manches verreden Formule groep te manifesteren". Hopelijk voor
Hans. Het begint erop te lijken, dat ik Ford 2000 werd een dubbele zege voor de formule Ford 2000 heeft Kluit zijn
dit jaar op Zandvoort niet mag win- de in Nederland woonachtige Zuidafri- vechtlust snel hervonden. Het komt de
nen".
kaan Basil Mann. Hij was de meerdere strijd aan kop alleen maar ten goede.
Meer sukses in eigen omgeving heeft, van Jim Vermeulen, Huub Vermeulen,
Frans Derr. In de kleine klasse tot 1600. .Ronr.Kluit-en Wiebe Boersmar-dte-mcc ging de rappe Zandvoorter in- zijn deze volgorde in beide manches achter
Talbot Rallye 3 als eerste over de de leider finishten. Terug van wegge- ZANDVOORT - Vanaf dinsdagavond
streep, gevolgd door Ouke Baas en weest was de oud-teamgenoot van de 12 mei begint de buitentraining van de
Wille van Leeuwen.
winnaar Ron Kluit. Onenigheid in het atletiekvereniging OSS weer op het ZANDVOORT - De ZVM-handbalsters
In de zwaarste toerwagen klasse, die team en een total loss gereden wagen Duintjesveld. Dit jaar onder leiding blijven, door een gemakkelijke 10-3
boven de 2500 cc, is de zware Camaro hebben de Haarlemmer een weinig van Jos Kras die vanaf 18.30 uur overwinning op Wijk aan Zee, in de top
van Loek Vermeulen, oppermachtig. suksesvol seizoen bezorgd. Maar in de aanwezig is. Teneinde deze training van de ranglijst meestrijden. In de
In de bochten kan Jacques Cleutjens tweede race van het seizoen was hij er ook in de wintermaanden te kunnen wedstrijd tegen Wijk aan Zee is ZVM
nog wel partij geven, maar op het toch weer bij. Dat hij zijn gifgroene voortzetten zal worden getracht ook op geen moment in gevaar geweest. Vooral
rechte eind komt de Ford Capri vele nieuw gesponsorde Delta nog niet in de deze avond (dinsdag) een zaal ter in de tweede helft konden de gasten geen
paardekrachten te kort. Meer dan een kopgroep heeft kunnen laten zien, wijt beschikking te kunnen krijgen.
vuist meer maken.

Avondtraining OSS

Geen HVB-kampioenschap voor goed
: r
::
spelend Zsnd^öört 75" ~ ~ -~ -™ " "
HAARLEM - In de strijd om het
algemeen kampioenschap van de afdeling Haarlem KNVB, ontmoetten Tcrrasvogels (kampioen zondag) en Zandvoort '75 (kampioen zaterdag) elkaar op
het VVH terrein in Haarlem. Ondanks
de 2-0 nederlaag van Zandvoort '75 is
deze zeker niet de mindere geweest. Het
niet benutten van de vele mogelijkheden, vooral in de eerste helft, deed de
Zandvoorters de das om. Vooral de
Terrasvogels-doelman Willem Dortmundt bleek een groot struikelblok.

Santpoorters voor het eerst voor doelman Koops. Het was direkt gevaarlijk,
maar twee spelers misten voor open
doel. Het was voorlopig het enige
wapenfeit van Terrasvogels, daar
Zandvoort '75 wederom doelman Dortmundt op de proef stelde. Raymond
Keuning schoot van één meter keihard
in de handen van de doelman en even
later zag Gerard Nijkamp zijn inzet net
naast, in plaats van in het doel verdwijnen. Een enorme kans was er weggelegd voor Peter Braamzeel maar op het
juiste moment gleed hij ondar^uit. „

Direkt na het beginsignaal van de niet
al te best en te veel fluitende scheidsrechter De Bie. moest Dortmundt al
zijn kunnen tonen. Met handen en
voeten wist hij Karel v.d. Reijden. Bart
Koops en Peter Braamzeel het scoren
te beletten. Het enige wat Zandvoort
"75 er aan over hield waren slechts 2
hoekschoppen, die niets opleverden.
De Zandvoorters lieten het hoofd niet
hangen en speelden met goede combinaties de Terrasvogels-verdediging uit-;
een. Doch ook Ruud v.d. Putfen,
Gerard Nijkamp en Ronald Zaadnoordijk zagen hun inzetten net over of
naast het houtwerk gaan.
Na vijftien minuten verschenen de

De Zandvoort '75- defensie had over
het algemeen weinig moeite met de
counters van Terrasvogels, maar uit
een van die uitvallen, verdween de bal,
gelukkig voor Zandvoort '75, net naast
het doel. Zandvoort '75 deed er al het
mogelijke aan om nog voor de thee met
een voorsprong te gaan rusten, maar
het verlossende doelpunt bleef uit.
Volkomen tegen de verhouding in nam
Terrasvogels kort na de rust onverwacht de^leiding. Uit een voorzet van
Siem de Weers scoorde Kees de Jonge
zeer beheerst 1-0. De Zandvoorters
waren even aangeslagen en bijna lag
nummer twee in de touwen. Wim van

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN én..

ZANDVOORT

Straten bracht echter redding op de
doellijn. Zandvoort '75 herstelde zich
snel en uit de zevende hoekschop
ontstond een geweldige scrimmage
voor het Terrasvogefs-doel. maar de
bal wilde de doellijn niet passeren.
Ook in de tweede helft voorkwam
doelman Dortmundt met goede reddingen, dat Zandvoort '75 langszij kwam.
Een van de weinige misverstanden in
de Zandvoortse achterhoede betekende zelfs 2-0. Paul Onkelhout, kon eenvoudig scoren. Met nog-een halfuur te
"gaan heeft Zandvoort '75 er van alles
aan gedaan om de score een beter
aanzien te geven. Er ontstonden wel
diverse paniekerige situaties voor het
Terrasvogels-doel, doch helaas geen
treffers.
Na afloop prees HVB voorzitter Duinker beide teams voor de sportieve
strijd, waarbij hij opmerkte dat de
Terrasvogels-doelman een te grote hindernis was voor de badgasten. Gezien
het spel van beide teams ziet spreker
beide ploegen niet meer in de HVB
terug, daar zij het in de KNVB wel
zouden redden. De kampioensbeker
overhandigde hij hierna aan de Terrasvogels-aanvoerder.

/ANDVOORT - Het komende weekend slaat volledig in de belangstelling vari de sporltiitvtisseling lussen /.andvoort en
Dronlen. In en op vele sportaccommodaties in Zandvoort hinden in diverse takken van sport /n'n 500 sporters met elkaar
de sportieve strijd aan. Na lv.ee dagen sport /.al /onda|>middaf; in de Pellikaanhal de einduitslag bekend worden gemaakt,
waarna de sportuitwisselingstrofee wordt uiiicreikt.
Het \vedstrijdprogramma voor hel komende weekeinde luidt alsvolgt:
Zaterdag 9 mei:
10.30-16.00 uur Voetbal:
TZB-terrein Kennemerweg, tel. 14066.
12.00-14.00 uur Basketbal:
Sporthal IVllika.ui A.J.v.d. Moolenstr.5 tel. 1561')
12.00-18.00 uur Schaken:
Gemeenscliapsliuis L. Davidsstr, 17, tel. 141185
12.30-16.30 uur Voetbal:
Terreinen Zandvonrtmceuwen A..|. \ . d . Moolenslr. en \ an [.ennepweg.
tel. 14134-15909.
13.00-17.00 uur Badminton:
Van Pagee-hal. Hemingslr. 9, tel. 1 7 1 1 3 .
13.30-17.00 uur Tafeltennis:
Nieuw Linicum, /aiidvoorlselaan IfiS, t e l . 15441.
13.30-17.30 uur Handbal:
Terrein Zand > oor! meeuw en handbal, binnenciraiit. tel. 1816(>
14.00-16.00 uur Hockey:
„Duintjesyeld" biiineiicircuil, tel. 15767
14.15-16.30 uur Zaalvoetbal:
Sporthal Pellikaan A.J. v .d.Moolenslr. 5, t e l . 15619
16.45-19.45 uur Volleybal:
idem
17.30-18.30 uur Waterpolo:
Zwembad De Duinpan. \ omlellaan 57. tel. i 2 1 7 l l
Zondag 10 mei
10.30-11.30 uur Basketball:
Sporthal Pellikaan. A.J. v.d. Moolenstr. 5, lel. 15619
10.30-14.00 uur Handbal:
Terrein Zandvoortmceuweri Hsndbal, binniwircuif. tel. 18166
10.00-13.30 uur Turnen:
Prinsessehal, Prinsessen eg 20
11.00-16.00 uur Hockey:
Duintjesvcld, binnencircuit, tel. I57fi"
11.45-15.15 uur Volleybal:
Sporthal Pellikaan, A.J. \ . d . Moolenstr. 5, tel. 15619
14.00-16.00 uur Zwemmen:
Zwembad De Duinpan. Vondellaan 57, tel. 1217(1
16.00-17.00 uur Handbal
slotwedstrijd
Sporthal I'eliikaan, A.,|. Moolenslr. 5. t e l . 15619

Kampioenschap
Brandingwindsurfen

Wouter Egas (heren) en Martine \an
Solingen (dames) belooft de/e wedstrijd bij goede wind een spektakelstuk
te worden.

ZANDVOORT - Aanstaande zondag
(10 mei) wordt bij de surfschool Klijn
op het Noorderstrand voor de reddingspost Piet Out, de eerste brandingwindsurfwcdstrijd gehouden, die meetelt voor het Nederlands kampioenschap. Georganiseerd door de Zandvoortsc Windsurfvereniging en met
deelname van alle prominenten waar-'
onder de winnaars van de vorig jaar

De veranderingen van de reglementen
(onder andere het varen met" trapeze),
worden bij deze eerste wedstrijd van
het seizoen in een reeks van zeven
ingevoerd.

Zond.ii: l ialtw e»-Zanuvoimmeeu\v en
14.3(1 uur

De wedstrijd begint om 11.00 u u r . er
worden vijf manches gevaren, terwijl
de start vanaf het strand is.

TENNIS
Zondag: Zandvoort-Pelhkaan tennis.
10.00 uur Kennemerwec.

Dames Zeemeerminnen toernooi TZI3
12.00 uur velden Kennemerweg.

ZVM-dames ondervinden
tegenstand
van
^f' -•- -••*-••

De harde wind deed vaak afbreuk aan
het spel. De Zandvoortsen pasten zich
echter het beste aan en na enige minuten was het Astrid Molenaar die hard
en laag uithaalde, 1-0. In de beginfase
was het verzat J?an Wijk aan
"el voldoend^ Dm de
stoppen. Zij wisten zelfs in de vijfde
minuut verrassend naast ZVM te komen, 1-1.
Het spel van ZVM werd hierna te
gehaast om succes te hebben. Ook
Wijk aan Zee kon de bal maar slecht in
de ploeg houden, waardoor het geheel
een rommelige aanblik kreeg. Nadat
Erna Duker ZVM wederom op voorsprong had gezet en Wijk aan Zee de
volgende aanval ook doeltreffend afrondde, kwam er wat meer vaart in de
ZVM aanvallen.
Nu werd de bal wel goed rondgespeeld
en dat leverde in korte tijd een 5-2
voorsprong op. Elly Bol 2 x en Erna
Duker l x zorgden voor de produktie.
ZVM draaide! nu goed maar vond een
prima -Wijk aan Zee-doelvrouwe op
haar post, die een grotere voorsprong
voor ZVM voorkwam. Ondanks dat
ZVM de betere was bleef Wijk aan Zee
goed en sportief partij geven. Zij wisfen zelfs een strafworp te forceren.
doch de bal werd tegen de paal geschoten. Toch werd het even later 5-3. Een
goede combinatie bracht een Wijk aan
Zee-speelster vrij voor doelvrouwe
Hettv Braun en deze was kansloos.

De gasten veerden op en losten menig
schot op het Zandvoortse doel, maar
Hetty Braun verrichtte prima reddinNa de doelwisseling is Wijk aan Zee er
niet meer aan te pas gekomen. Geen
enkele keer konden zij het Zandvoort-

Uitslagen estafette Koninginnedag

ZANDVOORT - Evenals verscheidene andere evenementen op Koninginnedag', waren de'omstandigheden voor
de jaarlijkse estafette niet om naar huis
te schrijven. Kou en veel wind konden
de atleten echter niet weerhouden om
er keihard tegenaan te gaan.
ZANDVOORT - Door een uitsteken- Bij de heren senioren kwam de
de 8-3 overwinning op GTR (Geleen) is Kapklus-Trofee in handen van Tegende tennisclub Zandvoort reeds koplo- gil' m de tijd van 18.13.98. De verdere
per. Bij de dames had Jane Plackett uitslan was als \olnt: 2. Quatre Bras
geen enkele moeite niet haar tegen- 19.30A5; 3. De Toorts l 19.43.82: 4.
standster, 6-1, 6-3. Xanura WelleHiad ZVM-handbal 19.48.00: 5. ZRB
meer moeite om de winst te grijpen. Na 19.57.13; 6. Bloemenmagaiijn Erica
de eerste set met 7-5 gewonnen te 20.24.53: 7. Visrestaurant Duivemoorhebben, ging de tweede"set naar de den 21.01.43: 8. Vreeburg Slagen]
GTR speelster. 4-6. In de derde set 21.24.2d: 9. De Toorts II 22.12.-10.
herstelde zij zich echter voortreffelijk Bij de heren junioien was de strijd om
en trok met 6-3 de winst naar zich toe. de Amsterdamse fijnhout-trotee bijBij de heren was Hans Schmidt intste- zonder spannend. Zandvoortmeeuwen
kend in vorm. Tegen de Belgische nr. 2 junioren wonnen in een tijil van 19.55:
had hij weinig moeite. 6-1 en 6-3. Hans 2. Versteege 19.59; 3. Nihot 20.10; 4.
Bruggeman verloor kansloos met 1-0. Zeescluiimeis 20.12: 5. Eurosol 21.32;
7-5 en 2-6, terwijl Marco Groot en 6. Gcrtenbach Mavo II 21.39: 7. üeiWijnand v.d. Boom prima werk ver- tenbüch Mavo IV 22.16: 8. Gertenbach
richtten door hun partijen in twee sets Mavo I 24. ld; 9. Gertenbach Mavo I I I
winnend af te sluiten. Marco Groot met gediskwalificeerd.
de cijfers 6-4. 7-6 en Wijnand v . d .
Bij Je jongens van 11-13 jaar was de
Boom met 6-3 en 6-3.
Het dames-dubel Jane Plackett en Haarlems Dagbladbeker voor de GerXandra Weller leed een verrassende tenbach Mavo 1. Zij legden het parnederlaag maar het heren-dubbel Hans cours af in 5.09; 2. Oranje Nassau 5.15;
Schmidt en Hans Bruggeman maakte' 3. Beatnx I 5.32; 4. Mavo Jaap Kiewiet
dat verlies weer goed door in drie sets 5.3d; 5. Beatnx II 5.46; d. Zeesehuite zegevieren, 6-7, 6-3 en 6-3. Het meis I 5.55: 7.'Zeeschuimers II 6.24.
tweede heren-dubbel Marco Groot en Bij de dames kwam de Coca-colatrotce
Wim Brandse ging verloren, doch de definitief m h.inden van de Zeesdiuitwee partijen in het gemengd-dubbel ineis I. Met ruim verschil bleven r'\\ de
waren voor de'Zandvoorters, waardoor Toorts III voor. Tijd van de Zecsclnneen piima 8-3 zege werd behaald, wat meis I 10.15; 2. De Toorts I I I 11 -17. 3.
goed is voor drie wedstri|dpunlen. A.s. De Zeeschuimers || 12.12
zondag speelt Zandvoort wederom een
thuiswedstrijd. Tegenstander is Pelli- De /eesehuimersimlee voor meisjes
\ a n 14-17 1,1,11 was voor Geitenbaeh
kaan tennis, aanvang 10.00 uut

TC Zandvoort
haalt uit

SportuitwisseSéngZandvoort-Dronten

Mavo I m 11.09 voor Gertenbach Mavo
II m 11.36.
De meisjes \an 11-13 jaar kwamen in
de baan voor de Sportraad Zandvoortbeker. De uitslag was: 1. Oranje Nassaau 5.07; 2. Mavo Jaap Kiewiet s.17-,
3. Zeeschuimers I 5.26; 4. Beatnx l
5.33: 5. Zeeschuimers II 5.40; 6. M a v o
Jaap Kiewiet 5.47: 7. Gertenbach Mavo 5.50; 8. Beatnx II 5.57.

Uitreiking
ABQ-dipioma's
ZANDVOORT - Vanavond. 7 mei
zullen m het Gemeensehapshuis de
diploma's uitgereikt worden aan die
spoitliedcn die de ABO-cursus (,ilgemene basis opleiding voor ttamers(sters) deze winter hebben gevolgd.
Deelnemers dit jaar kwamen uit liet
Basketball, handbal, voetbal, badmint,
tennis en zwemsport.
De leeftijden van de deelnemers varieerden van 20-50 iaar. Di-/e cursus
werd georganiseerd onder auspiciën
v , i n de Sportraad van Zandvoort en
stond onder leiding van Gims van Dee.
Na de uitreiking van de/e ABO-diploma's ?al de avond worden besloten met
een insiructietilm. Belangstellenden
die volnem! jaar de/e cursus willen
volgen en aiuleien /ijn welkom.

Rectificatie
Z A N D V O O R T - Dooi m i ü i m o p n e h e l derde ooi/aak \eischeen vonge week
hoven de toto van Tromp Ka,is, de
naam Pronk Kaas. G e l u k k i g dat iedereen diiect begreep dal de/e naam tont
was In ledei tieval on/c excuses

se doel vinden, terwijl de Meeuwen
rustig verder bouwden aan een onbedreigde zege. De eerste de beste aanval
was al raak. Ondanks slordig samenspel kwam de bal bij Truus Draver
terecht die zich geen moment bedacht
en raak kogelde 6-3. Wijk aan Zee
probeerde het wel, maar zelfs uit twee
stratvvorpen konden zij niet scoren.
De Zandvoortse defensie gaf üeen
ruimte en een onderschepping v a n Elly
Bol betekende 7-3. Ook in de slotfase
overheerste ZVM. Snelle break outs

/ \(/\,

Foto: Europress
zorgden voor het nodige gevaar, maai
de Wijk aan Zee-keepster voorkwam
een debacle. Toch kon zijn niet verhinderen dat ZVM door doelpunten van
tweemaal Erna Duker en éénmaal
Truus Draver verder uitliep naar 10-3
W i j k aan Zee probeerde de stand wel
een heter aanzien te geven, maar di
klasse ontbrak en ook het schot vva^
onzuiver, waardoor ZVM zeer gemakkelijk overeind bleef

VERGELIJK DE PRIJZEN én...
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Bitterkoekjes 250 gram

195

Annapuntjes 200 ,^m
l "BRANDMERK" UW AUTO!
$1 AUTODIEF BIJ VOORBAAT KANSLOOS!

Krijgt u gasten?

iet a jntal dutodief stallen stngt onrustbarend
vooral zoTien; PRE-SEC besoaart U de kosten
eraerni« en i ompslomp veroorzaakt door
autoclipfsu'," iV?t PRE-SEC brandt' U op een
simpele i/ic l en 2'en onuitwisbare manier uw
kenteken m t ql.is van elke ruit' Daardoor is Uw
auto of caravan voor een oief een
onaantrekkeiijt object'
Alle ruiten dienen n l
vemieuwo te worden1 om een autodief EXTRA
te wnren en het feit oat Uw auto met PRE-SEC
beveiligd is zitten in
elke PRE-SEC set
rode afschrik
stickertjes 'Tevens
SEE AU WINDOWS'
een Neoerianase
geoiuiksaanwijzmg

Uw autobewaker
Nu ter kennismaking
géén f 49,50
maar slechts

195

Kerkstraat 22, Zandvoort,
telefoon 02507-12100
Ook uw adres voor tabak,
sigaretten
en voetbalpool.

TE KOOP

EETHOEK

DROMMEL

H. P. Kooijman

Tot ziens in

grenen bed

Snackbar De Frietpot

80x190 met onderbouw

ZANDVOORT
Bredcrodestrnat 8
Tel. 02507 - 1 32 42

Vondellaan 1, Zandvoort.
telefoon 02507-16227

AANGEBODEN

f 195,-

Geheel verbouwd groot
te Aalsmeer.
Doorgeh. huis schrootjesplafonds,
3 si.kamers, betegelde bijkeuken,
ruime zolder. Incl. stoffering.
Vraagprijs f 275.000,Telefoon 02977-29190

ASSISTENT

Telefoon 02507-19062

aan de 4-kleuren Roland Record
offsetpers.
Enige ervaring in de grafische industrie
is een aanbeveling.
Wij werken in 2-ploegendienst.

Set

vrijstaand woonhuis

Accordeon
lessen
door gediplomeerd
leraar (akte B).
J.C. Paap,
Zandvoort,
tel. 02507-14755.

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

Te koop aangeboden:

Philips grootbeeld
kleuren TV
(in nwe staat)
vol-transistor, nieuwe beeldbuis.
/ 700,- inclusief garantie.
Inlichtingen telefoon 02507-14627.

partyshop

Te huur gevraagd in de maand juni

2 a 3 kamerflat/appartement
Boulevard.
Ind. hoger dan 1 e etage met lift.
Aanbiedingen: Postbus 7272, A'dam

Moederdagfeest
• '-'i :••.•• *^
-% •j'r-?'. -;

HANDWERK

KASTEN

Voor meer informatie beffen:

Wij maken ze voor u.
Zie ome
nieuwe collectie.
Schaghelstraat 27
...
HAARLEM
Tel. 023 -32 70 19

02507 -1 84 44
Vragen naar de heer Nederlof.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

Het Parool
vraagt voor een wijk in
HEEMSTEDE

W// kunnen onmogelijk al onze ƒ i;i
fantastische aanbiedingen van de'-j-l
Franse topparfums laten zien. \ }

BEZORG(ST)ERS
A. RITMAN
Rcinwardtstraat 20. telefoon 02507 -1 43 65.

TUIGBOUWER
OEKT KAMER
Fokker heeft vliegtuigbouwers nodig.
Vakmensen die vanuit het hele land op
Schiphol-Oost komen werken. Die
mensen moeten gehuisvest worden in
frisse, gemeubileerde kamers. Voor deze
vliegtuigbouwers en zijn toekomstige
kollega's zoeken we maar liefst 20 kamers.
Hij eet bij Fokker en gaat in het
weekeinde naar huis.

Drogisterij - Parfumerie

MOERENBURG

Aanmelden:
Utrechtbin 19 • HEEMSTEDE - Tel. 023 • 28 95 57

Haltestraat-8, Zandvoort .

Moederdag-tips vanttrogist
de Gaper
Eau Arpège sp^dt 16,50
Anaïs Anaïs e.d.t. spray™ .19,50
Givenchy III
. 1 _ 8ft
e.d.t.spray nu

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

Nina Ricci e.d ., .sp^™
Pierre Cardin

e.d.t.spray nu

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

JO,OvJ

19,50
~A CA
,j£4,3l/

Fldji e.d.t.spray nu ................ 17,95

Bij Fokker hebben we 'n uitstekend
bedrijfsrestaurant waar onze mensen
tussen de middag warm kunnen eten.
Zelf echtgaan koken zullen zenietdoen.
En in de weekends zijn ze meestal naar
huis toe. Fijn voor hen. Fijn voor u.

" . -•: •

Ook voor .onze cliënten, • , «jt • • •~ . £

Maar vrijdag en
zaterdag geven wij
iedere kadoklant een
mooi plantje mee/

POSTZEGELS
Verzamelingen on partijen te koop gevraagd door

HALTESTRMT 14a ZAWDVOORT
02507-19073

plaats voor een

BETER VOORKOMEN DAN LOPEN

TE KOOP

bomoot

Goede verdienste, prettig werk.
Kom voor nadere informatie even langs
of bel 02507-19073.

in ZANDVOORT is

Maandag t/m zaterdag van 12.00-24.00 uur,
zondag van 13.00-22.00 uur.

Ook voor diverse
merken inruil-auto 's

BESTELLEN PER GIRO!
Maak f 42,50 over op postrek.nr. 166754
t.n.v. Otopost NL Alkmaar, met
vermelding van uw kentekennummeri
Per post ontvangt u het pre sec-setje thuis.

Foto Litho

heeft weer tijd voor het
bekleden van banksiclkussens, boot- en
caravan en matrassen
Telefoon 023-322931

Officiële
Volvo-dealer
BV

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

enthousiast
meisje

Bij

Met ingang van
aandag 11 mei hebben
nieuwe openingstijden

Telefoon 02507-15793

hebben wij...
BAKKERIJ

Haltestraat 14A, Zandvoort
zoekt voor de zaterdag een

Thuisnaaister

(tjfel 4 stoelen)

APPELPUNTEN

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom^zoveel mogelijk voor de
DOEHET2ELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur
gesloten.

JAMIN

1

Echt lekkere

DOE MEER ZELF

• HOUTHANDEL C. MOOI J B. V.
• PIJLSLAAN 5, TEL 244609
• Meubelpanelen, geplastificeerde
•
panelen en edelhoutsoorten
TPAK DEURPLATEN

ZD5

Alle soorten
225 gram van 225 vooi

Geen bu/w3<jr'
Wt( verhuren
bodden lafpli. btoclen
glaswerk porselein on/
voor olko rjclcrjonheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164 '13713
Pnvc n,) 18 00 uur 1(36'58

:

Cabochard e.d.t.Spraynu ... 11,95
«l (Jullie e.d. t. spray nu

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

t spraynu

M.£)J7j

DE GROTE MOEDERDAGKLAPPERS:

Fenjal

6,50

OOllCJlv 2 tubes NU....

Desert Flower
bodymilk
(3 soorten) '/> liter van 10,95 voor.

6,95

Verder in ons winkeltje o. o.:

14,95

First, Chanel,
Yves Saint Laurent,
Musk spray van 12 50 nu 8,50
Estée Lauder,
Quelques Fleurs ^ -n Christian Dior, Rochas,
12,95

Bel 020-5443522 als u 'n kamer wilt
verhuren
«w

Bel ons of schrijf Fokker BV,
t.a.v. P.Meyer,
Personeelszaken, Postbus 7600,
1117 ZJ Schiphol.

spraynu

15,95

J. ramp e.d.t. spray van 9,95 nu ....... O , 7 5

e.d.t. spray

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

X^r,DU

JSOlClOOt eau de Cologne spray ...... 9,95

Worth (je Reviens) t ^
e.d.t. spray nu

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

-IO,

U ziet het, is de keus moeilijk?
Welnee

Drogisterij de Gaper
FOKKER BV.
SCHIPHOL

maakt het vader makkelijk en
voor moeder onvergetelijk.

Chloé, Charles Jourdan,
Je Reviens Worth
Pierre Cardin
Drogisterij de Gaper
75 de goedkoopste.
Ja toch?!
Kerkstraat 36, Zandvoort, tel. 02507-15006

-•~-

K A N O S I AU P U B I IC A l l i S
U i t L ' e e l s t e r wur
• /diidvooiik NieuushLid
• Heemsteedse < our.mt
• Hookkloi ps/ \ enncpc! N i e u w s b l a d
• / w d n c i i b u i t ! / H a 11 \<. et1 M. t o m a m
• Hadhoeve Sloicnse C O I I I . I M I
• Aalsmcersdei ( o u r a n i
• U i t h o o r n s c C i n n a m Ons \\ eekblad
• S t r e e k b l a d IX R o n d e \ C I K F

— \j (-j j
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zandvoor

Hoofdkantoor:
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WANNEER PLANNEN KUNNEN WORDEN GEREALISEERD

Binnenkort veertig wonin
in sociale sector van start
ZANDVOORT - Door de woningbouwvereniging EMM zijn momenteel bouwplanncn in voorbereiding voor veertig woningen in de sociale scktor, hoofdzakelijk
bestemd voor de grootste categorie woningzoekenden, namelijk de één- en twee
pcrsoonshu ishoudcns.
Inmiddels is door het gemeentebestuur in principe de instemming verkregen van de
hoofdingenicur-direktcur van de Volkshuisvesting in de Provincie Noord-Holland
voor de bouw hiervan, zodat de realisering van deze plannen met vertrouwen
tegemoet kan worden gezien.
Commissieleden van Algemene Zaken
en Ruimtelijke Ordening waren in de
vergadering van dinsdagavond 12 mei,
bijzonder enthousiast over deze plannen.

Terreinen

Zandvoort wint de beker
ZANDVOORT - Na Doetinchem en
Deurne was het de derde sportuitwisseling voor Zandvoort jl. zaterdag en
zondag. Nu was het Dronten dat de
strijd tegen Zandvoort opnam. In
twaalf onderdelen namen de sporters
het tegen elkaar op, waarbij uiteindelijk Zandvoort als grote winnnaar te

voorschijn kwam met 697 tegen 503
punten.
Op de foto reikt wethouder van sportzaken J. Temmes de overwinningsbeker uit aan de voorzitter van de Zandvoortse sportraad N. Wertheim.

Op het terrein gelegen aan de Kruisstraat hoek Smedestraat wordt voorgesteld vier één-kamerwoningen te bouwen in twee bouwlagen, op de hoek
Swaluëstraat hoek Rozenobelstraat
denkt men aan de bouw van vijf driekamer-eengezinswoningen met kapverdieping, naast het raadhuis kunnen vijf
éénkamer-, vijf tweekamer- en vijf
driekamerwoningen in 1-2 lagen worden gerealiseerd, terwijl de meeste
woningen gebouwd kunnen worden,
namelijk zestien tweekamer-woningen
in drie/vier bouwlagen, op de hoek
Zeestraat-Stationstraat.
Vragen waren er van de VVD, Jan
Jongsma verzocht de voorzitter, na te
laten gaan of op de begane grond niet

(foto: Europress)

IN PLAATS VAN ONDERTEKENING CONTRACT

Geen exploitant meer
voor gebouw De Krocht
ZANDVOORT - Homex BV heeft zich
teruggetrokken als exploitant van het"
verenigingsgebouw ,,De Krocht", dit
deelde wethouder Aukema, maandagavond mee op de commissievergadering
financiën.
Bij de nadere bestudering van de exploitatie-opzet was Homex BV tot de conclusie gekomen dat er een te groot
verlies zou ontstaan voor de onderneming.

Voorzitter Machielsen had hiertegen
geen bezwaar, maar kon de vraag van
de demokraat Van Erp niet beantwoorden, namelijk wanneer met de bouw
begonnen kon worden.

Zwaaikom
De commissieleden van Publieke
Werken, Financiën en Algemene Zaken zijn unaniem van oordeel dat
medewerking moet worden verleend
aan het tot stand komen van een
zwaaikom aan de dr. J.P. Thijsseweg.
In verband met de verkeersveiligheid
heeft het college voorgesteld de weg
vóór de Beatrixschool af te sluiten met
omvalpaaltjcs en hier een wegverbre-

SUÉDE
NAPPA
bont en lamsvacht
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.
I T A I IA

see

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: BarKHjorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55

Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

Op deze vergadering kwam naar voren
dat de raadsleden de voorgestelde verbouwing niet direkt zagen zitten. Werden de vcrbouwingskostcn aanvankelijk op f 50.000,- beraamd, later bleek,
wilde men over een werkelijk goed
geoutilleerd horecagedeelte beschikken, dan zou de verbouwing
ƒ 150.000,- moeten bedragen. Deze
uitgave zou in de pachtsom moeten
worden verwerkt. Het college had veel
vertrouwen in deze transactie omdat
een „grote bierbrouwerij" zich garant
stelde voor deze verbouwing. De raadsledcn konden dit vertrouwen niet dclen. Er werd opgcwezen dat de aankoop van ,,De Krocht" was geschied
om het te kort waarmee Zandvoortse
verenigingen kampen op het gebied
van toneel- en zaalruimte op te heffen.
Algemeen was men van mening eerst
met de gebruikers van „De Krocht" de
plaatselijke toneel- zang- en andere
verenigingen overleg plegen, (de enige
die nu in ,.De Krocht" op commerciële

'telefoon •'

029774841

VRAAGT:

RESERVEBEZORG(ST)ERS
om in te vallen bij ziekte
en vakanties.
Aanmeldingen:

tel. 1 71 66

Wanneer dit werk is voltooid, blijft in
de Noordbuurt alleen nog over het
Gasthuisplein. Door verschillende inspraakprocedures lijkt men hier verder
dan ooit om van dit oudste plein van
Zandvoort een aanvaardbaar geheel te
maken.

Zomerse
ZANDVOORT - De eerste zomerse zondag van 1981 heeft er voor gezorgd dat duizenden en nog ee/u> duizenden

de weg naar liet Zandvoome strand hebben gevonden.
Nadat vele honderden kinderen moeder 's morgens hebben verwend, door haar op moedei dag ontbijt op bed te
brengen, hetgeen meestal resulteert in een bed volknnmels, trokken veel moeden naai het strand. Dat betekende
voor diezelfde moeders dus, 's avonds een badkamer, vol zand, want de kinderen luidden een uitgelezen dag, met
zon, zand en water.

Langs de Vloedlijn

's Morgens bloeien en 's avonds
verslensen, is dikwijls de aard van
bloemen en mensen.
Guido Gezelle
(1830-1399)

(Aflvvrtenlivf

Deelnemers

Rmdstad Publiciti6S.;

Zandvoorts Nieuwsblad

Het dorpsplein zal eind dit jaar worden
opgeknapt. De parkeervakken zullen
worden vervangen door een voetgangersgebied, dat wordt afgeschermd
door middel van een hoogteverschil en
bloembakken.
De rijbaan zal worden geaccentueerd,
er zullen enkele bomen worden geplant, en de verlichting zal worden
aangepast aan die van de Noordbuurt.
Een duidelijke verfraaiing van het geheel ,waarmee de bewoners van het
plein, die vertegenwoordigd waren op
de vergadering van Publieke Werken,
zich konden verenigingen.

Werken van donderdag 7 mei bleek dat
nog meer raadsleden dit standpunt
deelden.

Door de stichting voor Christelijk onderwijs m Zandvoort was naar aan
leiding van deze plannen gevraagd
naast deze zwaaikom ook nog tweevoetpaden aan te leggen. De kosten
hiervan /ouden ƒ 27jO(KI,- bedragen.
Met dit laatste voorstel konden de
commissieleden zich niet verenigingen.
Zodat er wel een zwaaiKom. doch geen
extra voetpad zal komen.

(Advertentie)

Dorpsplein

doorgang zou vinden. Attema had er
toen al een „hard" hoofd in en op de
commissievergadering
Publieke

ding te maken. Dil zou de verkeersvciligheicl van de leerlingen van de/e
school en kleuters van de Woelwaters
bevorderen

De ingediende bouwplannen zijn echter niet in overeenstemming met de
daar ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Het is dus de bedoeling dat
door middel van een artikel 19 Wet
Ruimtelijke Ordening procedure medewerking wordt verleend aan de realisatie van de bouwplannen. Aan de
gemeenteraad zal nu worden gevraagd
voor deze terreinen een voorbereidings-besluit te nemen, zodat deze
procedure kan worden gestart.

basis draait, is de bioscoop ,,Cineplein" (red.), voordat men een belissing over de verbouwing zou nemen.
Dit is dus allemaal niet meer nodig,
omdat de exploitant zich heeft teruggetrokken.

De raad zal nu moeten beslissen of er
een nieuwe oproep voor exploitanten
wordt geplaatst, of dat de exploitatie
van het verenigingsgebouw samen met
die van het Gemeenschapshuis zal worden gevoerd. In dit geval zal dit de
gemeente jaarlijks zo'n ƒ 175.000,- extra gaan kosten, waarmee dit projekt
dan weer een „schip van bijleg" zal
worden.
In de vorige raadsvergadering antwoorddc wethouder Aukema, op vragen van de liberaal Attema, dat het
contract met de exploitant bijna in
kannen en kruiken was. Het zou per l
mei worden ondertekend, terwijl de
commissie financiën op 11 mei zou
moeten beslissen ot de door de exploitant voorgestelde verbouwing van het
bar- en horecagedeelte (ƒ 150.000,-)

een bedrijf c.q. winkel gevestigd zou
kunnen worden, dit om het doodse
aanzicht van het huidige plan iets te
verlevendigen. Zouden deze plannen
echter vertragend kunnen werken, dan
zou men hiervan af moeten zien, omdat
de start van de woningbouw de hoogste
prioriteit verdient.

Omdat de commissieleden unaniem
hun goedkeuring aan deze v oorbei eidingsbesluiten hebben gegeven, ?al de
raad ongetwijfeld hiertegen geen bezwaar aantekenen m de komende
raadsvergadering, die in verband met
de verkiezingen op 26 mei. op maandagavond 25 mei zal worden gehouden.

© i Iet afgelopen «eekeinde
vond de spor(ui(\visseiing
plaats van Zandvoorl-Dronten. Behalve de sporlfoeoefenaars, bracht dit ook veel
toeschouwers op de been. Zie
hiervoor de uitgebreide fotoreportage op pagina 5.
© In augustus 1978 ging in
Zandvoort de ,,moeder-mavo" van start. Nu drie jaar
later hebben een aantal leerlingen de/,e en vorige week, na
de schoolonderzoeken, hun
schriftelijke eindexamen gedaan. Hoe was dat?
© Zandvoortmeeuwen
is
bijna kampioen. Voor een uitgebreid verslag van de spannende wedstrijd tegen Halfweg, zie de sportpagina.
© De Stichting Vrienden
van het Circuit willen ook een
klachten-telefoon instellen en
zoeken naar een positieve oplossing van het geluidshinderprobleem.
© Op pagina 3 tenslotte de
start van een nieuwe rubriek.

FORUMAVOND IN NW UNICUM

Politicie in Zandvoort
ZANDVOORT - Op dinsdagavond
19 mei, 's avonds om 20.00 uur,
organiseert de afdeling sociaal-kultureel werk van de Stichting Nieuw
Unicum een openbare forumavond.
Op de „Brink", het centraal gelegen
ontmoetingscentrum van Nieuw Lnicum, zullen sprekers van verschillende politieke partijen met elkaar
en het aanwezige publiek, als voorbcreiding op de verkiezingen van 26
mei, diskussicrcn over verschillende
aktuclc onderwerpen.
Aandachtspunten voor de diskussic
zijn: de beleidsvoornemens van de
\crschillcndc politieke partijen omtrcnt voorzieningen voor gehandicaplen; kernbewapening: milieu en
binnenlands beleid.

Voorzin er nu bekend hebben /Ut ing
in het forum: voor de P.v.d.A. liet 2e
Kamerlid J. Voogd (Haarlem): >oor
D'66 de kandidaat voor de 2e Kamer, de heer F. Baas (Haarlem);
voor de V.V.D. de heer Vos de Waal
(Delft).
Tevens zijn sprekers uitgenodigd
van het C.O.A., de C.P.N., de
S.G.P. en de P.S.P.
Nadrukkelijk wordt vermeld, dat
het een openbare forumavond is,
waar bewoners van geheel XuidKennemerland (gratis) aan deel kuniiL'ii nemen. Kontaktpersoon xxir
deze a\ond is de heer Clir. van
Willenswaard.
.sociual-kulturcel
werker (tel. 02507-15441, toestel
256).

Inspraakgroep Centrum
belegt 'hearing'
in gemeenschapshuis
op 20 mei
ZANDVOORT - De mspr.iakgioep
Centrum, een groep bewoners van het
centrum en het noordwestelijk dee! v,in
Zandvoort. heelt zich beziggehouden
met hel formuleren \an een r e a k t i e op
de Struktuurssiudie van /.andvooit
De/e reaktie van de mspraukgmep i\
vastgelegd in een conceptnota en /al
worden besproken op een ..hearing"
clic vastgesteld is voor woensdaiyvutid
20 mei.
Bevvoneis m dit gebied van de nenicente. die willen weten tot welke \oonopige conclusies de inspraakgroep is sekomen, kunnen een conceptnota UI/UMI
die ter inzage ligt m de openbaie
bibliotheek. Bovendien is Je/e v e i kri|gbaar m het Cïemeensciuipshms en
op het kontaktadres Koningstraat 29.
tel. 16288.
Bewoners die belangstelling hebben
voor het uitstippelen van een duidelijke
beleidslijn m de woningbouw en ruinitelijke ordening, worden uitgenodigd
kennis te nemen van de/e conceptnota
en hun eventuele reakties kenbaar te
maken op de ..hearing",
liet ligt m de bedoeling conceptnota en
reakties daarop van de bevvoneis ter
kennis te brengen van het gemeentebestuur.
De hearing woidt gehouden in het
Gemeenschaphuis op woensdagavond
20 mei en begint om l l > 30 ui»

7-\NDVOOR l - Indien /andMHirtiiK-eimen a.s /o/niasz het k.impioenschap weet ie behalen /al dit
met o n n e m e i k t viorbijüaan. Na de
w e d s t r i j d , om l"" >0 uui /al op een
versieule kindauei eLi 1 rondut ilooi
Zandvooit wouii.ii nemaakl U r \ \ i ) l
de spelers met aanh.ing om IS (H)
uui op het raailhiiis door het gLineentebestuui o n t v a n g e n / u i l e n
vvoulen Na icn genuttigde hux>dmaaltijd is ei om 2(1 15 uui o<.n
instuil m de k a n t i n e v a n Zandvoortiiieeuuen aan de Vondellaan, die
open slaat v ooi een ieder Jie ik
speleis ti.uneis en besiuui willen
gelukwensen.
[Ie w e d s t r i j d tegen VSV moet echter wel gewonnen wolden De/e
stiijd vangt aan om 1-1.30 uur op het '
Meeuwenveld Alle jeugd tut 17
jaai heelt gratis toegang, terwijl '
deze jeugd giatis een lot kiijgt Met
dit lot kan men de wedstrijdbal •
w i n n e n en nog drie andere traaie
pri|/.en

PAGINA
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Camping - Sport H3EIOE
Rekreatie
Raadhuisstraat 86-88,
Heemstede tel. 023 -283213

ZENTRPSPORT
INTERNOTIONPL

Stoelendag

Moederdag

Bij ons vindt u de grootste collectie
tuin-, terras- en kampeermeubelen van
Kennemerland.

kleuren en modellen

'^7"$
rrfTSWK53**V?

^,

zolang
orraad strekt

ZENTRASPORT
Trefpunt voor sporters

KURK
PARKET
Showroom - verkoop
ZULSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

Donderdag «AMERSFOORT «AMSTELVEEN
koopavond «OENHAAG
«LEIOEN
«ZAANDAM

Vrijdag

* AALSMEER

koopavond «DELFT

«VEENENDAAL

# ALPHEN A/D RIJN

«PURMEREND

Diner-dansant
voor Moeder:
a ƒ 47,50 p.p.
Het kmdermenu: ƒ 20. -

Palace Hote!
Moederdagmenu
voor lunch of diner:
a ƒ 29,50 p.p.
Speciaal kindermenu: ƒ 12,50

in Zandvoort is
binnenkort mogelijk in
SPORTCEfMTER

A. J. v. d. Moolenstraat47.
Opening is gepland medio juni
U kunt uw baan nu reeds reserveren:
02507 - 1 39 65 / 1 58 29 / 1 47 00

PULA

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

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

Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
Halte Laan Walcheren
Tel. 020-43 05 50
Donderdag koopavond

Op ruime plek v. groot bos camping, centr.
prov. Utrecht,

t.h. grote nieuwe
STA-CARAVAN
met verwarming, 3 aparte slaapkamers, 6 bedden; grote zit/eetruimte, keuken, toilet. Aparte
moderne,doucheruimte. Pinksterweek en juli
(tot 26/7) 290,- p.w. Mei/juni v.a. 15 aug./
sept. 250.- p.w.
Tel. 02291 - 2172.

GLAS
ook voor uw glasschades

KEUR en ZOON

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Een onweerstaanbaar aanbod: voor uw
auto, ongeacht z'n kilometerstand en leeftijd, geven wij u vanaf nu t/m as. zaterdag
9 mei minstens f2000,- terug (incl. btw).
Dit aanbod geldt voor iedereen die
dan bij ons een nieuwe Citroen aanschaft,

Paradijsweg 2 - Zandvoort,
telefoon 02507-15602
Raadhuisstraat 92, Heemstede,
telefoon 023-286182

land CFN: gebruikelijke voorwaarden en
gunstige condities (een nieuwe 2CV al
vanaf zo'n f214,- per maand, een nieuwe
GSA al vanaf zo'n f 371,- per maand).
Dat is alles. Een unieke mogelijkheid dus om een onverwacht goede

nu t/m a.s. zaterdag is elke StS
2cvt/m auto minimaal f 2.000,-waard.* uw huidige

CX, van Acadiane t/m de C35. De spelregels* zijn duidelijk en simpel:
De auto die u inruilt moet voorzien
zijn van een geldig kenteken, dat minstens één maand op uw naam staat. U laat
uw nieuwe auto financieren door de
Citroen Finanderingsmaatschappij Neder-

auto en over te stappen in een auto van
het merk, dat bekend staat om z'n zuinigheid, veiligheid en comfort. Kom dus snel
bij ons langs.
Voor uw huidige auto heeft u in
ieder geval f2000,- te pakken. En dat kan
alleen maar meer worden. Tot ziens!

Hoogeveen bv
Grijpcnstcinwcg K), Hnnrlcm
tel. 023-248221

CITROEN^
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Vijf dagen feest!

Zandvoorts First Lady of Jazz Beryl Brydon

Koninginnedag, uitreiking prijzen bij de kinderspelen

Defilé op zondag 3 mei van de deelnemers aan het grote muziekfestival

Zandvoort Festival geslaagd
ZANDVOORT - ,,We want more", „We want more", publiek dat ritmisch klappend niet genoeg kan krijgen
van Zandvoorts First Lady of Jazz, Beryl Brydon, vrijdagavond laat in de grote feesttent. Ongetwijfeld het
hoogtepunt van het jazzconcert dat door de organisatoren van het Zandvoort Festival in samenwerking met de
stichting Jazz behind the Beach was georganiseerd.
Beryl Brydon was degene die zorgde dat het publiek de kou vergat, want ijzig was het in de feesttent, en de
koppen hete tomatensoep werden dan ook grif verkocht, maar op het moment dat Beryl optrad gingen de
jassen uit, iets dat noch de Revival Jazz Band, noch Jaap Dekkers' Boogieset kon bereiken.
Was het zaterdagmorgen nog kil, met windvlagen die het zeildoek van de kramen voor de braderie angstig
deden bollen, en de sigarenmaker naar binnen deed vluchten, na elf uur kwam de zon door en bleef. In de
luwte was het goed toeven op de vele terrasjes, iets waar dan ook druk gebruik van werd gemaakt.
In de nauwere Haltestraat was er op bepaalde momenten geen doorkomen aan, maar beslist feestelijk,
gevarieerd en gezellig was de braderie die duizenden bezoekers trok. De kinderen hebben zich 's middags
„uitstekend.vetroaaktl»ii^iet kinderprogramma, terwijl ook de avond met Nico Haak zeker zo'n vijfhonderd
toeschouwers trok.
Hoogtepunt zondag was ongetwijfeld het grote muziekconcours, waarbij een schat aan prijzen te verdienen
viel. Met angstige ogen de lucht afturend kon gesteld worden, „dat het gelukkig droog bleef". Zo'n vijftig
tot zestig drumbands, tamboerkorpsen en majorettenverenigingen, waren naar Zandvoort gekomen. Plus de
begeleiding en bezoek, geschat op zo'n zevenduizend, plus het circuit dat vijfduizend bezoekers trok, zodat
men zich kan voorstellen dat het de afgelopen zondag eivol in het dorp was. „Volgend jaar komen wij weer,
wanneer Zandvoort weer een festival is, want de organisatie hier is perfect" aldus de begeleiding van één der
korpsen, hiermede een pluim op de hoed stekendvan de organisatoren.
Het optreden van de drumbands was zeker spectaculair, en de tamboermaftre van de drumband van Prins
Willem Alexander uit Utrecht won ook dan terecht omdat hij zijn stok het hoogste kon opgooien en weer
vangen.
Absolute top was het Tamboer-, Trompetter- en Jachthoornkorps Fortissimo uit Den Haag, dat dan ook
veel prijzen wegsleepte.
De disco-avond voor de jeugd en de Zandvoortavond op dinsdag 5 mei, waren beide zeer geslaagd. Waarbij
-het gevarieerde programma van 5 mei door de diverse Zandvoortse verenigingen, zeker voor herhaling
' 1 * beoordelen denkeh'de heren L
Zandvoort fêtJv*areerrjaarlijks teru^'tcère^"a"èWrïe1fne"fit vkan'wordénr ;,Het begin van een traditie, de-opening van het seizoen. Gezien de grote medewerking van gemeente, politie en vele anderen, én de
belangstelling vanuit de bevolking, moet het een fijne start van het seizoen zijn".
Het weer was het enige storende element, gewoon te koud, maar de optimisten blijven beweren dat het een
mooie zomer wordt, waarvan akte.
.A

Ze fietsten! Alhoewel? Moeilijk bleef het!

Attrakties genoeg op de braderie die zaterdag duizenden bezoekers trok

Weekenddiensten
Datum 9-10 mei 1981
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouwman, Mol en
Ridderbos. Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091
on 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekendiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderscn tel. 12058. Drenth tel. 13355.
Flieringa tel. 12181. Zwerver tel.
12499.

GESLACHTSZIEKTEN: voor algemenc informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).
STORINGSDIENST
telefoon 17641.

GASBEDRIJF:

POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

Zandvoortavond voor en door Zandvoorters

De feesttent middelpunt van de feestweek

11.00 tot 12.Ou uur. Ook schriftelijk:
postbus 100, 2040 AC Zandvoort,
WETSW1NKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidv
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

Kerkdiensten

ZANDVOORT - Zondag 10 mei.
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.Ou
uur: ds. C. Mataheru, gemeenschappelijke hervormd gereformeeide dienst.
CRISISCENTRUM
crt'-he aanwezig.
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023- Jeugdhuis achter di' kerk: 10.30 uur:
256198. Geeft direkt hulp wanneer u jeugdkapel.
die nodig heeft bij acute problemen.
Gereformeerd kerk. Julianaweg 15:
STICHTING WUKRAAD NIEUW geen dienst, wegens Gemeenschappelijke hervormd gcrefoimeerde dienst in
NOORD: telefoon 18083.
de Hervormde kerk. Kerkplein, aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds. C.
Mataheru, herv. pred. te Zandvoort:
«••••«••^^^^^"•••••••••••••«•••••••B
19.00 uur in de Calvijnzaal: nabesprekingsdienst. Voorganger: ds. C. MataZANDVOORT - De waterstanden heru.
voor komende week:
Nederlandse protestantenbond. Brugstraat 15: 10.30 uur: prof. dr. A. van
datum HW LW HW LW
Biemen van Bentveld, Ned. herv.
7 mei 6.12 2 02 18 .43 14 28
Rooms Katholieke Kerk: Parochiekerk
8 mei 7.02 2.45 19 .33 15 16
St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 9
9 mei 7.49 3 28 20 .28 16 02
mei 19.00 uur: eucharistieviering met
10 mei 8.46 4 20 21.34 16 56
11 mei 9.56 5 23 22 .49 18 02
orgel en samenzang; zondag 10 mei
8.45 uur: stille eucharistieviering; 10.45
12 mei 11.12 6 35 23 .59 19 26
- 20 36
uur: eucharistieviering met medewermei 12.27 7 48
king van het St. Caecilia-kerkkoor.
14 mei 1.08 8 55 —
13.20 21 34
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
Maanstanden: maandag 11 mei 0.22 14: 9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30
uur.
uur: ds. L.J. Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur: diensten in
gebouw Madoerastrnat 1. HaarlemNoord.
Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond: maandagniiddau 11 mei
15.00 uur: samenkomst in huize
..Pniel", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: /ondagmorgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

Burgelijke stand

F WATERSTANDEN

MMi^HMl^m^V^»

TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zuster Tr.
Spek, v. Lennepweg 42 huis. Zandvoort. tel. 18741.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel. Zeestraat 71, tel. 13073.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1. telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9,00 tot
10.00 uur. maandagavond van 7.00 tot
8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- Voor informatie, advies en hulp: telebcckcstraat 17, lel. 15847.
foon 17373. Op alle werkdagen van

n

Verzorgde modeshow van Papillon

ZANDVOORT
GEBOREN:
Petra Gerarda Margreet. dochter van
J. van Duijn en G. Kieft.
ONDERTROUWD:
Jean-Louis Biekmann en E.G.A.M.
Otto; H.J.A. Gazenbeek en N.M.E.
Hofstra; D.J. van Aacken en E. Steegman.
OVERLEDEN:
Derkje van der Linden, geb. ten
Hoove, 80 jaar; Coleta E. Rootlieb.
geb. van Zuijlen. 80 jaar; Klazina van
de Veen, geb. van Ede. 81 jaar.

OVERVEEN - Op hel Laiidcm-d Hwoul te Overvecn is vanaf tltvndevtiai; 7
tot en mei zondag 10 mei IWl <!e
tentoonstelling Natuur- en Uïldbehcer
geopend. Het is dit jaar de 2e keer '.lal
de Commissie Natuur- en Wildot-hoer
deze expositie op louw /et.
Men kan zich hier informeren o\ei iKjacht, de wildst.tnd en de natmiibcscherming in de NoordhollandM' üehieden. De expositie i>- door de Commi^Mc
op louw gezet en liectt los taak de
onwetende Randstedeling een en ander
bij te brengen over de m on/c Noordhollandsc omgeving rondlopende ilieren. Op de tentoonstelling «.var o a.
jagers, jiichtopzichters, \ulkciiK-r--. \ercniging Hel Reewild /ijn vertegenwooidigd. wil men laten /jen dat natuurbeheer in onze ceindustri.iliscerde
wereld zonder menselijk ingrijpen niet
meer mogelijk is.
Verder is er nog liet btoianw van het
Ministerie van Landbouw & Visseuj,
Direktie Fauna, alwaar men alle in de
jachtwet genoemde wildsoorten kunt
bezichtigen.
Tijdens de tentoonstelling is er gelegenheid om aan een excursie over het

AVI iiuii'ic LitKluoeJ deel K' nemen
lic toegani.1 tot d e lentoonNtclliim i*
gratie. \ o i > r het Landuoed l,K\\out
iiuii't men erhter (0.50 entree betalen
!)e ingang v a n hè: Landgoed MPÜI n
.i.in de hKwouN.un in O \ e i \ e e n

Ei'n \an di- inn:iAii/ircfi nin tic drumband .,K'.,:n.' ?;•;
Arbeid" uil Uilhoorn nu.ï! na -;/>;
optreden in Zandvoon het i'ml'lct'>i\
van zijn teniie. Dit CDiWtvm ..Katnpwcn 1979" i.s verloren ,i;i'i,'i;«/i ni,
een .\chcrinutselinR m de tc<. srdw op
Koninginnedag.
De muzikant vindt dn bijzonder
jammer, en vraagt de vinder dn th,n
Item te retourneren, zijn adres is.
Dnsscldorp, Truplutm 21 te Uilhoorn, iel. 02975-(i()<U2.
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FAMILIEBERIGHTEN

TE KOOP
Te koop qcvraayd

ONDERSCHUIFBED

3-kamer flat

Bedrocld, maar dankbaar voor alles u at /ij
voor ons heeft betekend, gc\on u ij hieibii
kennis dat loch nou o i u e r u a c h i van ons is
heengegaan mijn lieve schoonmoodei en on/e
diei bare, /org/amc oma

toi 100 000, of te h u u r
850 p m
Br. o.nr. Z534
bur. v d. bl.

Ruza Pelrovitch-Mileiikovhcli

met matrassen,
wollen dekens en
damasten sprei,
z.g.a.n.
Tel. 02507 -1 46 79

w e d u w e s a n Ilijn IVlrosiicli

Eirun

SPECIALE AANBIEDING

Teenslippers l4,90
schoenen

Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht

Wij willen in contact treden met belangstellenden voor de functie van

29,90

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER

SCHOENBOETIEK

op dc leeftijd van 86 jaar.
,,Laat het voor o/rs een voorbeeld zij" dat nu
een fijn en welbesieed leven met veel verdriet,
C// loch de kracht be^ui out er intens van ie
blij ven genieren. ''
ZANDVOORT:
H. PETROVITCH-N1JMAN
WILMA BELLEKOM-PETROV1TCH
THOMAS BELLLKOM
D R A G A N PETROVITCH
M A R I J K E PETROVITCHJURR1AANS
CAROL P E T R O V I T C H
W. N U M A N - A U E N E R
HAAR1 LM. I4nici I9SI

ZEGWAARD WATERSPORT
SPECIALE AANBIEDING

HARMS

Wij zoeken een jongedame die in een functie
met veel afwisseling in een klein team wil
werken.

Diaconiehuisstraat 5
(zijstraat van de Haltestraat).

Haar werkzaamheden zullen omvatten:
• het aannemen van telefoongesprekken;
• het onderhouden van contacten met huurders en
relaties;
• het verzorgen van correspondentie;
• het uitwerken en typen van brieven en verslagen;
• het verrichten en bijhouden van de leden- en huuradministratie.

Tenson jollen
broeken
waarde 198,tijdelijk
voor

gemeente
zandvoort
Alleen bij

\'LTplccghuis ..Hociluiaxc", LOIIII l'asteurs'.i.iai 9.
C orrcsponilcnde jolles
K c r k s t r a a i 8. 2042 U /..ii.ihooil.

ZEGWAARD
WATERSPORT
Spaarne 4S - Haarlem - Telefoon 023-321534

De leitiurdeliesiellin^ heef! heden
plaatsgevonden in lietjiiintliegrufop de
. 1 /geinene /h'nrutifnliiuts ie /.and\ oor/.

Voor uw belangstelling en medeleven, ons
betoond na het oveilijden van mijn innig
geliefde man, on/e /org/amc vader en iicve
opa, onze broer, z\\ ager en oom
op bloemenkwekcnj.
Leeftijd 17 a 18 jaar.

willen wij u hartelijk dank zeggen.
Namens de cehele familie:
T. DRAIJERVAN KONINGSBRUGGEN
ZANDVOORT, mei 1981

• goede contactuele eigenschappen
(improvisatievermogen);
• meer dan middelmatige kennis van de Nederlandse taal;
• administratief inzicht;
• kennis van steno-Nederlands kan tot aanbeveling
strekken;
• enige jaren ervaring in eerder genoemde of daarmee
gelijk te stellen werkzaamheden.
Voor een goede functievervulling achten wij een middelbare schoolopleiding noodzakelijk.
Wij bieden:
• een prettige werksfeer in ons kleine team;
• een goed salaris en 7 'A % vakantietoeslag.
De arbeidsvoorwaarden zullen worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de C.A.O. voor personeel in
dienst van woningcorporaties.

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteiaad bij besluit van 28 april
1981 op grond van citikel 21 van deze wet
heelt verklaard, dat vooi het gebied
Stationsplein e.o. een bestemmingsplan
wordt vooi bereid.

Belangstellenden dienen hun schriftelijke
sollicitatie per omgaande te richten aan
het bestuur van de vereniging: postbus 505
inZandvoort.

Zandvoort, 6 mei 1981.
De burgemeester voornoemd,

geopend van 12.00-24.00 uur
zondags van 12.00-22.00 uur
Wij bieden u

Zelfgemaakte friet

1 1fl

in bakjes a

l• lU

Hamburger speciaal

2.50

Saté speciaal
5.25
Diverse belegde broodjes
en het unieke in Zandvoort

RAS SUPERFRIET
Tot ziens in

Snackbar De Frietpot
Vondellaan 1. Zandvoort,
telefoon 02507-16227
Let u op onze wekelijkse advertentie

Autorijschool De Vries
Zandvoort-Tel. 12355

WIJ KUNNEN WEER ENIGE
LEERLINGEN PLAATSEN
Tevens verzorgen wij theorie/essen,
ook als u bij een andere rijschool rijdt!!

H. Machielsen.

Osdorperweg 937, Amsterdam
telefoon 02907-4221 /2975

NMBJeugdsparen.
Nu met leuke goochelspelletjes.

SCHERMG

EMGK KENNISGEVING
Op de dag van zijn 83-stc verjaardag ging
toch nog onverwachts van ons heen on/e vader,
grootvader en ovcrgrootvaclci

HANDWERK

TAFELS
Wij maken ze voor u.
Zie onze
nieuwe collectie.
Schaghelstraat27
HAARLEM
Tel. 023-32 70 19

Jan Visser
weduwnaar van Johanna Carolina Kobs
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Te koop aangeboden

Bloemendaal, 9 mei 1981
Correspondentie-adres:
J. Visser, Reinwardtstraat 8,
2041 VD Zandvoort.

HALFROND
BANKSTEL

Jaarlijks moeten er in ons iand méér dan 10.000 katten
worden gedood door gebrek aan tehuizen.
Helpt u mee dit aantal te verkleinen!

Wij stellen de inwoners van
Zandvoort in de gelegenheid om voor
de helft van de kosten hun poes of
kater te laten steriliseren of castreren.
Tot 1 juli a.s. kunt u voor informatie en aanmelding bellen:

tegen elk aannemelijk

De begrafenis heeft in stilte plaatsgehad op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

bod.
Tel. 1 21 01

tel. 1 4561.

Vereniging voor het Welzijn der Dieren

D

e Truc met de drie kaarten, het
Ruiterraadsel, de Rekenronde,
Wie van de drie en de Bedrieger... om
er maar een paar te noemen.
Zo'n alleraardigst goochelspelletje biedt de NMB u gratis aan wan-

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
*

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

Hieuw uitUSA
Shoes with Pockets

BUUREWEG-7, TEL: 02507 - 17367
"Creatief heeft het ! Wat ? Rembrandt, Van
Gogh en Amsterdam olieverf. Wat nog meer ?
Aquarel-plakkaat-stof-glas en andere hobby
verven.
O ja ... nog meer ? Pastels-houtskool-conté-potloden-pennen-penselen-linnen-bloc's-los papierschJlderkisten-messen enz.
We doen nog meer ! We omlijsten uw schilderijen en schilderen ook nog uw portret in opdracht.

VANAF f. 69,90
TOT LEDER f. 99

Voor kinderen Ton 0-15 jaar. ,\tet
7' Mr(Mccncatforscf>rcmtc?an3-}QM>
m-er liet gtsflaardc bedrag, afliankdijk
ï'an de spaartcmiijn.

hgoRÖOS

Dealer:

Dat allles op de Buureweg 7 (zijstraat Kerkstraat).

neer u nu een Sneltrein- of Jumbospaarrekening opent.
Gaat u automatisch sparen met
minimaal f 10,-per maand? Nog mooier. Krijgt uw kind de hele serie van 8
spelletjes ineens.

Deze goochelspelletjes liggen nu voor u klaar bij
onze NMB-vestigingen in:
Haarlem: - Ged. Oude Gracht 89
- Gen. Cronjéstraat 2A
- Rijksstraatweg 340
- Californiëplein 2
-Van Oosten de Bruynstraat 215.
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 53
Heemstede: Binnenweg 97
Hillegom: Hoofdstraat 18,
Zandvoort: Passage 33

kunstschildermaferialen
'Creatief'

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK

Dé NMB denkt met u mee.

KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106

,. ...

NEDERLANDERS NU EXTRA VOORDELIG NAAR ZWEDEN
Stena Line: nu de grootste rederij die u
naar Zweden vaart! Na overname van
haar concurrent Sessan Line beheerst
Stena Line nu zowel vanuit Duitsland als
vanuit Denemarken volledig het ferryverkeer naar Goteborg.
Vanuit Kiel/Travemunde nu 10
afvaarten per weck naar GoteboTg.
Vanuit Frederikshavn niet minder dan 7
afvaarten per dag naar Gotebor

Nieuwe dieristregeling Fred. hèivn-Göteborg
agelijks t/m 18-1 2-1nfM ,,

Bovendien dagelijks een afvaart naar
Noorwegen, van Frederikshavn naar
Oslo.
Ter gelegenheid van eerder genoemd
feit gelden voor Nederlanders die binnen
14 dagen met de bon uit deze advertentie
hun overtocht reserveren de speciale
prijzen op nog meer afvaarten:
in de periode 2.3.-11.6 en 10.8-30.9 op
alle afvaarten op alle dagen op alle tijden.
in de periode 12.6-9.8 op alle afvaarten
van zondag t/m donderdag op alle tijden.

Maak kennis met
Stena Line's suksesformule:
"hoge kwaliteit tegen lage prijs

Vertrek
Aankomst Vertrek
Aankomst
Fredenkshavn Goteborg Goteborg Frederikshavn
0815
12.00
14.30
17.30

20.00
22.15

04.00'

PRIJSGARANTIE!

2 in hoog/A m lang Uw rclourpnjs is dc.' som van dc v a n toepassing /ijndv enkele reis prij/cn.

~zzzzz&

/
[

\ qbD

Siciu l me iMr.imkvri ,il lu:ir gepubliceerde
pnj/cnt/in IDscpicinhvr IV8I! l).n «ildus
/cg(!on: (jw-'n iiisscnnjJsepnjs\vrhO|!iii|:vn
/o.ils de /oiiciu.imüi1 hMndMnliiH.Nl.iucn.1

11.15
15.15
17.45
21.00
23.15
01.30
07.15

08.00
10.00
12.30
16.15
18.30

22.00
23.55"

..) 2/3/81-3/7/81 en 9/8/81-18/12/81 alleen op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag (echter niet op 28/5. 29/5 en 30/10),
4/7/81-8/8/81 alleen op vrijdag en zaterdag

Stena Line
De Linie l - 2905 A X Capcllc 3 d

*

11.00
13.00
15.50
19.30
21.30
01.30
03.15

•) 2/3/81-4/7/81 en 9/8/8 1-18/1 J/81 alleen op woensdag, donderdag,
vrijdag en jalerdag (echter niet op 29/5. 30/5 en 31/10).
4/7/81-8/8/81 alleen op zaterdag en zondag

ijs-, y

')m.i\ fipmonciM'iKigcn d vol«av,cncn / i j n t a n l i v

is elke door de weekse dag

Wij vragen iemand met:

Genoemd besluit ligt me! bijbehorende
tekening, waarop met tode omlijning het
gebied is aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) Ier inzage.

Corncïis Draijer

Snackbar De Frietpot

^ "^ ~^ "^ *

'7frf~yy~~'>'~:>Tr ~y ~& >s ~>--

l 'oorjaitgc mensen Tanafl-jaar. .A lel cm
c\tra lit'ge rente run 7':% en rrtj afiiirnicn un ma\imaal J 5.000,- per maand.

RESERVERINGSCOUPON
zenden aan Stena Line
De Linie l, 2905 AX Capelle a.d. IJssel
Ja, ik maak gebruik van de speciale
aanbieding
D "auto -f alle inzittenden"
D "auto -f alle inzittenden -f caravan"
Heenreis:
datum:
prijs:
Terugreis:
datum:
prijs:
Naam:
Adres: .
Postcode/Plaats:
Tel.nr.:
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IN-GEZONDEN
ledere vrijdagavond

Kritiek

w l y 00 lol 2300ui;f

BUFFET-DANSANT
Datum 16-17 mei 1981
Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos. Arts: F.N. Ridderbos, Emmavveg 5, tel. 12633.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.
Tandarts: telefoon 023-313233.

Kerkdiensten

Apotheek: Zandvonrtse Apotheek,
H.B A. Mulder, tel. 13185.
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusbtraat 3, flat 2, Zandvoort, tel.
02507-14437 b.g.g. 023-313233.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckestraai 17. tel. 15847.
Geslachtsziekten: voor algemene informatie tel. Ü23-32Ü202 (dag en nacht).

• mw ••**,«. -uva» "»«!!«•-s?5* •>••
Storingsdienst
17641.

gasbedrijf:

telefoon

'
Politie: telefoon 13043.
Hervormde kerk, Kerkplein:
10.0C uur Vicaris Th. J. Haitjema
Brandweer: telefoon 12000.
(crèche aanwezig).
19.Ou uur in de Gereformeerde kerk
Gastendienst. Voorganger: ds. D. Taxi: telefoon 12600 en 16843.
Groeneboer van Haarlem.
Algemeen Maatschappelijk Werk Zandvoort
Jachtopziener Joop Doornbos geeft toelichting.
Jeugdhuis achter de Hervormde kerk: Noordcrstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
10.00 uur Jeugdkapel.
023-320899 of 320464)
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
ssGereformeerde kerk, Julianaweg 15: 10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot
9.30 uur ds. P. van Hall (viering H. 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Avondmaal).
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
OVERVEEN - Op het landgoed Elswout ministerie van Landbouw en Visserij, Hoeks had een aparte plaats op het 19.00 uur ds. D. Groeneboer van Haar- voor iedereen inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
in Ovcrvecn is van 7 t . m 10 mei voor de Vereniging van Jachtopziencrs, de terrein met zijn prachtige natuur- en lem (Gastendienst).
de tweede maal een expositie over het Rijksdienst ter bestrijding van Muskus- jachttaferelen. Via film en diavoorstel- Nederlandse Protestantenbond, Bru- verbonden zijn.
lingen heeft men kennis kunnen maken
Natuur- en Wildbeheer in Noord-Hol- rattcn en vele anderen.
Centrum voor vrijwillige hulpverlening
met het natuur- en wildbeheer in deze straat 15:
land gehouden. De Commissie Natuur10.30 uur ds. H.J.J. van Waveren van Zandvoort
en Wildbeheer had verenigingen en Hoogtepunt van deze expositie was regio.
Haarlem (remonstrant).
Voor informatie, advies en hulp: teleinstanties uitgenodigd met een voorlich- ongetwijfeld het diarama van de directingsstand aanwezig te zijn. Dit alles tie Faunabeheer. Het liet de dieren
Rooms Katholieke kerk, Parochiekerk foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
gebeurde met medewerking van het zien die leven in het natuur- en duingeSt. Agatha, Grote Krocht:
bied. Naast het ree wild en de stootvozaterdag 16 mei: 19.00 uur Eucharistie- postbus 100,2040 AC Zandvoort.
gels waren vooral kleinere roofdieren
viering met orgel en samenzang.
Wetswinkcl
te bezichtigen, zoals de marter-achttGemeenschapshuis,
Louis Davidsgen. Ook voor de talloze vogels in dit
zondag 17 mei:
straat. Eerste en derde woensdag van
gebied was er een plaats.
8.45 uur Stille Eucharistieviering.
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
De trofeeën-show trok ook grote be10.45 uur: Eerste Communieviering
langstelling. Het reeënbestand in ZANDVOORT - In de maand april van de Parochiaantjes.
Crisiscentrum
ZANDVOORT - Het dagelijks bestuur Noord-Holland is ongeveer duizend werden de navolgende voorwerpen
Schotcrsingel 2, Haarlem, tel. 023van het Comité Viering Nationale stuks. Jaarlijks worden er ongeveer naar het politiebureau gebracht:
Radiokerk Bloemendaal, Vijverwcg 14: 256198.
Geeft direkt hulp wanneer u
Feestdagen maakt bekend, dat door driehonderd geboren. Het afschot is Zonnewijzer (klein model); 2 blauwe 9.30 uur ds. E. Th. Thijs.
die nodig heeft bij acute problemen.
een misverstand niet werd vermeld, ongeveer 250-300 stuks, zodat het gumschoenen; quartz horloge; plastic 19.30 uur ds. L.J. Boeymga.
waar deelnemers aan de fotowedstrijd, reeën-bestand constant blijft. De direc- etui met gouden trouwring ,,OLE 6-10Stichting Wijkraad Nieuw Noord: tel.
die in het kader van de viering van tie faunabeheer bepaalt het afschot, dat '51"; plastic tas met gereedschap; hor- Nieuw Apostolische kerk:
Koninginnedag werd georganiseerd, zeer streng en selectief plaatsvindt op loge aan een broche; portemonnee met Tot nadere aankondiging zondag 9.30 18083.
uur en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
hun foto's kunnen inzenden.
grond van leeftijd, gezondheid enz. Per Lottozegels; fietstas met daarin een diensten
in gebouw Madoerastraat l,
Tot en met 25 mei a.s. krijgen zij ree is een afschotvergunning nodig. regenjas; rechter herenhandschoen,
hiertoe alsnog gelegenheid en wel bij Het dier wordt met een lootje geregi- kleur grijs; kindersportschoen, merk Haarlem-Noord.
het secretariaat van het comité voor- streerd. De geweien van tal van afge- „Nike"; slaapzak; wit metalen herennoemd, Raadhuisplein 4, 2042 LR schoten dieren waren te bezichtigen op bril in een zwarte etui; rol rasterwerk. Nederlands Christelijke Gcmcenschaps- ZANDVOORT - Op zaterdag 16 mei
bond:
a.s. organiseert de handbalvereniging
Zandvoort, tel. 02507-14841. De jury de expositie in Elswout. Veel waardemaandagmiddag 18 mei 15.00 uur sa- ZVM de jaarlijkse schoolhandbalwedzal bestaan uit leden van de Fotokring ring kregen ook de prachtige natuurfo- GEVONDEN FIETSEN:
in
huize
„Pniel", strijden, op de twee verharde terreinen
Zandvoort. Er zijn aan deze wedstrijd to's van de heer Timmerbeil. Zeker 3 damesfietsen; l herenfiets; l meisjes- menkomst
Zuiderstraat 3.
in het binnencircuit. Voor het eerst
prijzen verbonden in de vorm van vijfhonderd kinderen van de scholen fiets.
spelen, o1^ verzoek van de scholen, de
WV-geschenkenbonnen ter waarde uit de regio bezochten de expositieVolle Evangelie Gemeente:
van ƒ 50,-, ƒ 25,- en ƒ 15,-.
ruimtes. De gehele tentoonstelling had KIJKDAGEN gevonden fietsen: ie- Zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge- meisjes en de jongens hun wedstrijden
Beroepsfotografen zijn van deelname dan ook een educatief-voorlichtend ka- dere 2e en 4e woensdag van de maand bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan op één dag. Winnaar bij de meisjes was
vorig jaar de Plesmanschool en bij de
uitgesloten.
Zee.
rakter. Zelfs de kunstschilder Pierre tussen 14 en 15.00 uur.
jongens de Nicolaasschool. Winnaar
van de wisselbeker werd de Plesmanschool, die definitief beslag legde op
deze wisselbeker, door hem driemaal
achtereen te winnen. Er is echter wederom een nieuwe beker beschikbaar
gesteld.
De wedstrijden beginnen om 10.00 uur,
terwijl de prijsuitreiking om 17.15 uur
is. Ter opluistering van de handbaldag
wordt om 13.00 uur een wedstrijd
gehouden tussen de leerkrachten en
een ZVM-kombinatie. Het is zeker de
moeite waard om het Schoolhandbal te
gaan bezoeken.

Tentoonstelling over jacht

Gevonden en
verloren i

Fotowedstrijd
Koninginnedag

Schoolhandbal

ƒ28.50
*

l Is anders dan Hnder'.en butltl d.msar' u
slrll namelijk if\\ uw menu ,A\Ï en ur Iv l
n|ke bullpl W<MI een ke'it v,m,-, irmn i"i
koude gerechten voor u ai i' i i'rji Miei

* Kom ook dansen
op de sleervolli' klanken van h"! Surnsp Tno

Gelegenheid voor feesten en partijen
van 10 tot 250 personen.
6kilomeli r
Telefoon0?!>2G b68»l
Rick's Brugrestaurant
BrugresYaurant
bij Schiphol.
Zeven nieuwe restaurants
boven Nederlands peil./

Poststukken op
meisjesnaam
ZANDVOORT - Gebleken is, dat een
aantal gehuwde vrouwen en weduwen
er de voorkeur aan geeft alleen hun
meisjesnaam te gebruiken en er prijs
op stelt deze ook op de voor haar
bestemde poststukken vermeld te zien.
Het gemeentebestuur van Zandvoort
heeft daarom besloten dit mogelijk te
maken voor wat betreft de van de afd.
burgerzaken uitgaande post.
De regeling geldt derhalve niet voor de
van de andere secretarie-afdelingen of
gemeentelijke diensten uitgaande stukken en evenmin voor de vermelding in
het kiezersregister. Voor de registratie
daarin bevat de Kieswet een aparte
regeling. Wijziging van die wet dienaangaande is evenwel in voorbereiding.
Vrouwen, die zulks wensen, kunnen
daartoe op de afd. burgerzaken.
Schoolstraat 6, een verklaring tekenen.

Voorlichtingsavond

MEER RUIMTE
IN DE BREEDTE

EN: U HEBT ALTIJD AL PEUGEOT
WILLEN RIJDEN

VERSTEEGE

Uw Peugeot- en Talbot-dealer:

Pakveldstraat 21. Zandvoort.
Telefoon 02507-2345.

Avond- en dagonderwijs voor volwassenen
Administratie: Sportweg 9, Haarlem, telefoon 252358.
Voor de komende cursus 1981-1982 is gelegenheid tot

INSCHRIJVING
voor de afdelingen in Haarlem, op de volgende tijden en plaatsen.

AVONDOPLEIDINGEN
MAVO - Santpoorterplein 18, telefoon 256557

)

18,19 en 20 mei

HAVO-VWO - Sportweg 9, telefoon 252358

)

15, 16 en 18 juni tussen 19.00-21.00 uur

DAGOPLEIDINGEN
18,19 en 20 mei

MAVO - Santpoorterplein 18, telefoon 256557
HAVO-VWO- Parkldan 108, telefoon 310195

)

15, 16 en 18 juni tussen 9.30-11.30 uur.

EJTUTl
WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT
Voor leden komt beschikbaar:
1. deflatwoningLORENTZSTRAAT58
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
blokverwarming, berging, lift.
Huurprijs f 559,90 per maand.
B. en W. verlenen als regel slechts woonvergunning
voor deze woning aan: 2-persoons huishoudens/Gezinnen.

Autobedrijf

2. de flatwoning LORENTZSTRAAT170
Pri|S n,o t.k.
Telefoon 02968-2670

datum
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei

HW LW
1.08
8.55
2.01
9.55
2.45 10.42
3.24
11.24
4.02 12.03
4.34
0.23
5.04 0.59

HW
13.20
14.26
15.12
15.50
16.25
16.55
17.26

LW
21.34
22.24
23.06
23.47

12.38
13.14

Maanstanden: dinsdag 19 mei VM 2.04
uur.

BITTERKOEKJES
250 gram

ANANASPUNTJES
200 gram

Alle soorten DROP
225 gram van 225 voor

195
205
195

JAMIN
Kerkstraat 22 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 21 00

HEBT U GEEN TIJD
VOOR EEN VOLLEDIGE
BAAN?
Wij bieden u de mogelijkheid om toch wat
bij te verdienen op een
serieuze manier in uw
eigen omgeving. Bel nu
even of schrijf naar
Mevr. Galet,
Gerbrandylaan 8,
1272 KB Huizen, tel.
02152-50369.
Ref. 310

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

KENNEMERLAND - Op 18 mei a.s.
houdt de D.V.N. (Diabetes Vereniging
Nederland) afd. Haarlem e.o. een
voorlichtingsavond over de begeleiding
van diabeten. Prof. dr. J.J. Groen en
dr. C. van der Have zullen de avond
begeleiden. De avond zal gehouden
worden in de grote zaal van caférestaurant „De Wintertuin", Stationsplein te Haarlem. Aanvang 20.00 uur,
terwijl de zaal open is vanaf 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom. Inlichtingen: 023-372325 of 02503-15482.

PEUGEOT 305 BREAK:

De Peugeot 305 Break heeft een - in zijn klasse ongekende brede laadruimte die zelfs tussen de
wielkasten 1,13 meter breed is.
Dit komt door zijn onafhankelijke achterwielophanging en horizontaal geplaatste veerpoten,
waardoor de 305 Break bovendien net 7.0
comfortabel rijdt als de 305 Sedan modellen.
U kunt kiezen uit twee uitvoeringen en drie
motoren, waarvan een dieselmotor.
Er is al een 305 Break vanaf F
Er is al een 305 Break vanaf ƒ 18.495,-.

,,Na lezing van het artikel: ..Zdndvonrt
herdenkt zijn gevallenen", in uw editie
\an donderdag 7 mei jl. en ondertekend door K.Sr., /.ou ik ga.irne het
volgende willen opmerken, w.i.irschiinli|Cis het uw ..verslaggever" <>ntg<un.
dat het Dames Vokaal r.nsemhle. dat
.i.in de/e avond m e d e w e r k i n g \erleendi'. met uit 8. zoals door hem werd
genoemd, maar uit 7 dames bestond
Hen hunner moest nl op het laatste
moment, wegens ziekte, verstek laten
gaan. Bovendien werd het programma
gebracht en uitgevoerd met medeuerking v a n een /\\aar v e r k o u d e n soliste
waardoor h a a r s t e m c e l u i d nadelig werd
beïnvloed. Als men hier dan nog bij
bedenkt dat de heer P G J. Zwart de.
eveneens door /ickte verhinderde pianiste mevr Pruisen verving, dan kan
hier gesproken worden van een geweldige prestatie
Het gebodene was. de enoime handicap in aanmerking genomen, van uitstekcnd gehalte en kwaliteit. Hulde
•voor de leden van het Dames Vokaal
Ensemble! En de organist, de heer G.
van Zwieten, die deze avond naar een
zeer acceptabel niveau hebben getild.
Als het op deze avond aan wijding en
sfeer zou hebben ontbroken volgens de
heer K., waarvan ik betwijfel of hij van
het begin tot het einde ter plekke
aanwezig is geweest om e e.a. te constateren, dan heeft dit zeker niet aan
het reeds eerder genoemd ensemble
gelegen.
De grote teleurstelling van deze herdenkingsavond was volgens mij, de
uiterst geringe belangstelfing (36 jaar is
ook zo lang geleden), van de plaatselijke bevolking, het gemeentebestuur
(slechts 3 representanten en hun echtgenotes) en één Vicaris van de Herv.
Kerk. Een kort gesproken woord van
één hunner zou de zware taak van het
Dames Ensemble zéér zeker hebben
verlicht.
Met dank voor de plaatsing
A.R. Los

voor eensppcialepni)

Wijkverpleging: zr. E. Nijsen, Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel. 12791.

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
blok verwarming, berging, lift.
Huurprijs f 582,65 per maand (per 1 juli 19811.
B. en W. verlenen als regel slechts woonvergunning
voor deze woning aan: 2 persoons huishoudens/
gezinnen.
De toewijzing van deze woningen geschiedt op hei
lidmaatschapnummer van de vereniging. Het bestuur
verstrekt een béreidverklanng. De beoordeling voor hat
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór dinsdag 19 mei 1981
te 19.00 uur tfi geschieden aan het kantoor van de verenigmg onder vermelding van het lidmaatschapnummer
en de geboortedatum. Inschrijvingen die later bmnenkomen worden terzijde gelegd. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op donderdag 21 mei 1981
om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

RUILWQNINGEN MAAND ME11981
1. Aangeboden: flatwoning Van Lennepweg
Huurprijs/217, per maand.
Gevraagd:
eengezinswoning Zandvoort-Zuid/Oost
2. Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande
Lorentzstraat.
Huurprijs / 432,85 per maand
Gevraagd:
grotere woning in centrum.
3. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat (Ie etdgel
Huurprijs / 559,90 per maand.
Gevraagd:
eengezinswoning.
4. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat (4e etage)
Huurprijs f 559.90 per maand.
Gevraagd.
gemeentewoning of bovenduplexwoning.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregelmg. Belangstellende huurders van E.M.M - of
gemeentewoningen dienen vóór eind mei 1981 schriftelijk
te reageren onder vermelding van de aan te bieden woning
en lidmaatschapnummer/geboortedatum.

Ook uw adres voor tabak, sigaretten
en voetbalpool.

DOE MEE - DOE MEE - DOE MEE!"
met de

Kopra
gezinsfietsdag
a.s. zaterdag
op een fiets van

PETER VERSTEEGE
* Keuze uit meer dan 200 modellen.
* Een prachtige Peugeot racefiets v.a. ... 459,* Een echte opoefiets v.a
398,* Een echte Kopra fiets v.a
345,* Een echte Gazelle * Sparta * Rateigh
* BSA
* Een echte crossfiets al v.a
315,* Een echte race- of trimfiets van
* Gazelle * Raleigh * Peugeot * Nisiki
* KogaMiyata * Alan * Gios.

TEVENS RIJWIELVERHUUR
* Grote sortering racefietskleding^j
* Grote sortering
crossfietskleding.
* Grote sortering
regenkleding.
* Protokost sportvoodirtg.
Hjridiru . v J ) vu '
c h'm ridi <-.; ni
j
ÖIL • > r\ ujj l op

,

K do- ;ubr v nion "l
(•>(,r ) Kan w rdi'n '
LKs LU! kd t'! ,M

r) in in ern1 Kj-ist sto' nidpu Wil
tüMiüit verpakt
Vjr' bloco 1 19 9:
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eiken
jaar garantie.
SPECIALITEITEN

Restanrant
„Gbalèfc Het Witte Huls*

Alleen vakbekwame lieden met de echte
ouderwetse meubelmakers-men taliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: zij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.

Vakwerk van de
Meubelmakers van
Oisterwijk betekent:
•
•
•
•
•
•

12 Jaar garantie
Massief Europees eiken
Geloogd volgens oud recept
Ongekende service, ook najaren
Voorzien van eigen brandmerk
Verkoop uitsluitend in eigen
toonzalen

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjésiraat 14 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslich t
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

te koop

Mijdrecht
INDUSTRIEGROND ca. 2.200 m?
Bestemming:
Handel en Nijverheid
Eventueel als turn-key
projekt

Zadelhof! Amsterdam
020-766464i
makelaars & taxateurs o.g^
(Jiisselholplantsoen 1
poslbus 7372

••••••••••••••••••••••••••••a

DOE MÉÉR ZELF

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN

Louter Europees eiken. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisterwijk
oudnecept,
reizen heel Europa af op zoek naar
het beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordt Jjarenlang,O O
2,elacerd.
^
daarna «_-«aal het no»*_ de eisen
idrooakumers in.

12 Jaar garantie.

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

12 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom,zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur
gesloten.
•••••••••••••••••••••••••••••a

BOEK NU UW HEMELVAART
OF PINKSTERWEEKEND
VOOR SLECHTS f 295, ALL-IN!!!
Verwen uzelf in onze moderne. 6-pers. komt. stenen
bungalows gelegen in Erm. Dr. (nabij Emmenl.
Op het park rest./bar, verwarmd overdekt zwembad.
tennisbanen, midgetgolf, windsurfing etc.
HEMELVAARTWEEKEND
27/5-1 /6 f 295.- all in
PINKSTERWEEKEND
5/6-9/6
/ 295.
all in

Inlichtingen en reserveringen:

Oisterwijk

Ibonaangevend in eiken.

SKRCK irvr W€RCK

Vrije-tijdspark Ermerzand
Dalerstraat. 7834 PE ERM. tel. 05915-4018.

van 19 mei tot 2 juni
De lekkerste specialiteiten met

\

Hollandse aardbeien
U komt toch zeker ook smullen
van die heerlijke verse
Zomerkoninkjes!

.Parallelweg 100
'

'

'

••-•' '

•

• '' '••'•

(koopavond donderdag) Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.
'

•

' '

• •

'

• " '

Rijksweg A4.6 kilomeier ten zuiden van Schiphol.
Telefoon 02526-86841.
Rick's Brugrestaurant bij Schiphol.
Zeven nieuwe restaurants boven
Nederlands peil.

i
J
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Die Wullum..

• • : J|• •'•' C>V.'^Xte5f-ffl?a-Ai(?s:5»'ïV;

pretenderen willen wij niets, maar vanaf het moment dat wij besloten deze
rubriek in te stellen, klaarde de hemel
op en brak de zon door, en dat nog wel
nadat Wullem van der Wurff vorige
week meldde: ,,Me ore tute, en me kop
doet zeer, 'k hoop allienig praete over
zenuwe weer".

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur023-2S3}3()

\ Vi
', ,"«$.
"*•JW-

Zaterdag en zondag kwamen in groten
getale de badgasten naar Zandvoort,
om te genieten van een echt ouderwetse zonnedag. Uiteraard ging dit
gepaard met een groot aantal zoekgefaakte kinderen, die nog niet door de
politie opgevangen konden worden,
omdat de strandpolitie pas op 15 mei
op het strand aanwezig is. Bovendien
treedt de „kinderjuf" pas per l juni tn^
dienst, en nu maar hopen dat tegen die*
datum, de zomer nog niet is afgelopen.

.•

. •

n t?
iti *

Stranddetachement

Bekend zijn al wel de leden van het
Zandvoortse politiekorps die vanaf
morgen dienst zullen doen op het
strand, dit zijn brigadier Schilder,
hoofdagent Co Schouten en de agenten
Wim van Rhija en Cor van Dam.
Niet minder dan tweeëndertig sollicitanten reflecteerden naar de functie
van „kinderjuf', wie het uiteindelijk is
geworden, wilde brigadier Schilder nog
niet zeggen. „Dat horen wij nog van
hem".

glunderend gezicht. Niet minder dan vaart van zo'n 50 km over het strand.
214 sportievelingen meldden zich deze Men zegt dat het een uitstekende koniavond voor de eerste tocht, dal waren dilie i's voor skieërs en dat het bij
er zoveel meer, dan vorig jaar, dat voorkeur op een rustig strand uitgeKlaas handenwrijvend door paviljoen voerd kan worden.
Het Trefpunt heeft gelopen, hardop Het rustige strand wordt dan dus verdenkend „misschien krijg ik dit jaar stroord door een jeep die met 50
wel duizend deelnemers".
km . uur over het strand raast. Zong
Wim Sonneveld al niet van .,zo heerlijk
rustig", zo prettig voor alle mensen die
na een drukke dagtaak rust en (hopelijk) verkoeling willen zoeken op datzelfde rustige strand.

Vandalisme

Het gaat hier om de fietstochten met
een toeristisch karakter, die nog op 19
en 26 mei en 2-9-16-13- en 30 juni
kunnen worden verreden. De laatste
fietstocht is op 7 juli. Voor deelname
en inschrijvingen kan men op dinsdagavond terecht bij strandpaviljoen 't
Trefpunt, tussen 19.00-19.30 uur.
De kosten voor de eerste inschrijving
bedragen twee gulden, de overige
slechts één piek per persoon per avond.
Bij de inschrijving ontvangt men een
kontrolekaart en een routebeschrijving, iedere avond wordt er een andere
route gereden. Om in aanmerking te
komen voor een herinnering dient met
8, 6 of 4 tochten te volbrengen.

Glunderende
Statussymbool?

.4

f

lijkt het wel een statussymbool van de
badgasten te zijn. „Ze komen hier
soms met zes honden tegelijk, nou
vraag ik je". Maar vanaf morgen is het
afgelopen, want dan gaat de politieverordening in die zegt; „dat uitsluitend
tussen KM-paal 67.250 (Post Brokmeyer) en Km-paal 68.500 honden
mogen komen. Dit betekent dus, wil
een grote hond een flink eind rennen,
zijn baas verplicht is deze 1250 meter
mee te draven, want loslopen is er dan
niet meer bij.
Een andere bepaling die op deze datum
ingaat is die van de paarden. Is het een
romantisch gezicht paarden met ruiters
langs de vloedlijn, in de periode 15
mei . 15 september mogen deze slechts
vóór 's morgen 09.00 uur, en 's avond
na 18.00 uur aanwezig zijn, en dan nog
wel op het gedeelte vanaf de afgang bij
de rcddingspost Brokmeyer tot aan de
grens van Noordwijk.
Dus op het Noord-strand horen ze
helemaal niet.

Triest is het nieuws dat de strandpachters dit jaar de bekende strandwacht
(Zandvoorters die 's nachts op het
strand patrouilleren) een maand vroeger moest instellen. De vernielingen 's
nachts zijn enorm. Vandalen vernielen
met scherpe messen, strand- en ligstoelen, ruiten worden ingegooid en inbraken komen aan de lopende band voor.
een behoorlijke schadepost, zowel het
vroeger instellen van de strandwacht,
als de vernielingen.

i
Tpt vandaag waren er dan nog veel
Ibslopende honden te zien op het
sfrand, volgens één der strandpachters

door
Marj-rc-i'l A les

Klaas
Klaas Koper, één van de mensen achter
de jaarlijkse avondfietstochten, die vorige week dinsdag van start ging, vertoonde op die toch wel koude 5 mei een

Vanaf deze weck starten wij met de
rubriek strandkorrels, waarin alle
binnengekomen berichk'ii die bctrekking hebben op het sirandlcvcn
zullen worden opgenomen. Heeft u
dus nieuws, bericht dit voor dinsdagmorgen 12.00 uur aan de redactie van Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplcin 12, of telefonisch onder nummer: 02507-17166.

Wij zijn ervan overtuigd dat de open
haard, die dit jaar nieuw is bij Gastel
P/agc deze dagen geen dienst doel.
Toch wel iets om te onthouden, waneer
het weer killer wordt, dat alle strandpaviljoens verwarmd zijn. en dat de zee
op die dagen mooi is om te zien, al is
het achter glas.

Z.R.B.

Zeilsport

Strandskiën

Nu we toch sportief bezig zijn, er blijkt
de afgelopen zondag een nieuwe sport
geboren te zijn, namelijk „strandskiën". Getrokken door een jeep raasden twee figuren in badpak met een

Niet meer weg te denken valt de surfen zeilsport vanaf het strand. Voor het
eerst heeft men nu vijf officiële afvaarten aan het strand gecreerd, te weten
bij de afgang bij de Jan van Galenstraat
kan men zijn boot te water laten, en
vanaf de plaatsen bij de diverse tentenkampen. Elders zal de politie dus
ingrijpen.
Wel kan men de surfplank starten; wist
u trouwens dat je bij strandpaviljoen
la, surfplanken kunt huren? Voor
zover bekend is dit het enige strandpaviljoen waar dit mogelijk is. Uiteraard
is de drukte bij Klijn's surfsport erg
groot, terwijl rond paviljoen 23 zondag
spannende hobby-cat wedstrijden
plaats vonden. Jammer dat wij de
uitslagen hiervan niet kunnen vermelden, hoewel dit wel was beloofd. „Dat
kost mij teveel geld" werd bij navraag
gezegd.

Crêpes
Echt lekkere cre'pes, (Franse pannekoekjes) eet je momenteel bij strandpaviljoen 5, waar Maurice .afkomstig
uit Marseille, deze Franse luchtigheden
onder de Hollandse zon bakt. Is het
ook niet Marseille waar de echte Franse vissoep (bouillon Abaisse) vandaan
komt. Misschien iets voor dezelfde
Maurice, wanneer het goed koud is.

Was de politie afgelopen zondag nog
niet aanwezig, de Zandvoortse Reddingsbrigade was dit wel. Gelukkig
waren hier geen ongevallen te melden.
Wél had men graag deze meisjes gered,
doch, helaas ze verbleven slechts langs
de vloedlijn.

Wind Egg?
Besluiten wij deze week, met een vraag
waar wij geen antwoord op kregen.
Waarom heet strandpaviljoen 10
„Wind-Egg"? We hebben het gevraagd
aan de eigenaar, maar hij gaf geen
commentaar. Pas aan het einde van het
seizoen, zal hij dit onthullen. Dus
weten wij ook niet of het waar is of de
,,Seagull" dit „Wind-Egg" heeft gelegd".
Wie de oplossing kent, gelieve dit
onverwijld te melden.
'

•'ENGELS VIEL BEHOORLIJK TEGEN"

menkand
ZANDVOORT - Na driejaar intensieve
studie was het dan zover.
Vorige week vertrokken zo'n 20 tot 22
eindexamenkandidaten van de dagmavo
voor volwassenen (beter bekend als
„Moedermavo") naarde Verlosserkerk
in Haarlem om verlost te worden van de
kennis die ze de afgelopen jaren hadden
vergaard.

Terugkijkend op de periode die achter
hen ligt, zijn al de dames, want in
Zandvoort was het inderdaad een
..moedermavo", die voor het eindexamen opgingen, toch wel bijzonder trots
dat ze het gehaald hadden. Niet het
diploma of de deelcertificaten, neen,
de eerste hindernis ,,het afmaken waarmee je bent begonnen", die hindernis
hadden ze dan toch maar gehaald.
Veel enthousiaste leerlingen die voor
de eerste maal in augustus 1978 naarde
mavo gingen, die in het Gemeenschapshuis werd gegeven, hebben de
eindstreep niet gehaald. Sommigen
haakten al na enkele maanden af,
tijdens de strenge vorst-periode, weer
anderen na één of twee jaar. Want
doorzettingsvermogen was wel een eerste vereiste.

Makkelijk
..Het leek zo makkelijk in het begin,
maar om vol te houden als werkelijk
alles tegen zit. zieke kinderen, moeilijkheden thuis, slechte cijfers, dat valt
' niet mee", aldus één der leerlingen, die
.zegt dut ze ook vaak het bijltje er maar
bij neer wilde gooien. ,,Gelukkig is er
een uitstekende sfeer van kameraadschap gegroeid in de loop der jaren, en
wanneer er iemand wilde stoppen oni;dat ze het niet meer zag zitten, dan
(Advertentie)

Redelijk

wilt u een raambiljet?
bel dan O24O7 I3S05

'inoedermavo'
Verlosserskerk

kwamen de anderen in het geweer, met
een bos bloemen, met ophalen van
huis, met hulp voor zieke kinderen,
noem maar op, we hebben echt met z'n
allen elkaar op de been gehouden. Het
zou te mooi om waar te zijn wanneer
wij ook allemaal geslaagd zouden
zijn", vervolgt ze.

Dagboek
Dat de sfeer uitstekend was blijkt uit
een bijgehouden dagboek zo te hooi en
te gras, net wanneer er tijd voor was
werd er door de leerlingen in geschreven.

Haltestraat wordt verlicht
De winkelstand in de Haltestraai
heeft de handen ineengeslagen en
de kogel door de kerk gejaagd. Men
krijgt óók daar weer een bijzondere
seizoenverlichting. Met de voorhereidingen is men al begonnen en
waarschijnlijk zal volgende week. o t'
de week daarop, de zaak in volle
glorie branden. Hoe deze verlichting eruit zal zien moet tol dat
moment nog geheim blijven, maar
die zal een feestelijk karakter dragen. Het dorp is bijzonder ingenomcn met deze nieuwe aktivitcit van
onze winkelstand, die toch al de
laatste tijd een merkwaardige opleving vertoont, die tot veel blijdschap stemt. Er zit nog veel leven in
onze winkelstand. Gelukkig maar.
want we hebben er wel eens aan
getwijfeld, wij allemaal. Men ziet
weer mogelijkheden! Laten wij als
inwoners dit weten te waarderen,
want het vraagt van onze winkelstand een geduchte aderlating. Een
extra verlicht dorp is een gezellig
dorp en gezelligheid trekt mensen
aan. De organisatoren vinden, nu
met het oog op de kabeltelevisie,
dakantennes overbodig worden deze verwijderd kunnen worden. Ze
zijn van geen enkel nut meer. Het is
een lelijk gezicht en bovendien nog
gevaarlijk ook, want ze worden
steeds ouder, gaan doorroesten en
een harde wind kan ze naar beneden doen tuimelen. Succes Haltestraters! Mogen de verwachtingen
die jullie koesteren ten opzichte van
deze verfraaiing van onze belangrijke dorpsstraat ten volle bevredigd
worden.
Voetbalweekend
Het komend weekeinde wordt met
veel spanning tegemoet gezien. Althans door de Zandvoortmeeuwenfans en dat zijn er heel wat. De kans
bestaat dan nl. dat ons eerste elftal
het kampioenschap in de derde
klasse zal behalen en zal overgaan
naar de tweede klasse, want met
één punt vóór staan ze bovenaan de
ranglijst. Maar hun naaste rivalen
zijn er óók nog en die zullen zeker
dezelfde illusie koesteren, óók mei
hun puntje minder. Tot het allerlaatste ogenblik dus spanning en
onzekerheid. Dat we ons hard
werkende en alles op alles zettend
eerste elftal van harte het succes
toewensen dat zij zozeer verdienen
en heel erg met hen meeleven,
behoeft zeker geen nader betoog.
Dat Zandvoort het eigenlijk aan z'n
reputatie verplicht is, in elk geval in
een tweede elftal klasse hoort te
horen voetballen, is zeker. Daarom:
zonder zenuwen naar het veld jongens, a.s. zondag. Bedenk: het geluk hangt als een druiventros.
Spring er daarom uiterst zorgvuldig
mee om. Op onze aanwezigheid en
aanmoediging kunnen jullie bij
voorbaat rekenen.

Opbrengst collecte
De collecte, maandag 4 mei jl.
gehouden tijdens de bijeenkomst
van de herdenking van de gevallenen in de Hervormde Kerk ten bate
van de Stichting '40-'45 afdeling
Zandvoort, heeft een bedrag opceleverd van ƒ 309.25.

Weerbericht:
"Overdrijvende repetities
met af en toe
een huilbui"

De Zonnebloem

(citaat uit schoolkrant)
Hieruit blijkt ook dat er boeiende
lessen geweest zijn in de afgelopen
jaren. De leerlingen met geschiedenis
in hun pakket bezochten met hun
leraar de Tweede Kamer in Den Haag,
terwijl op 15 april 1980 het hoofd van
de Tweede Kamer, de heer Voogd, een
spreekbeurt verzorgde in het Gemeenschapshuis. waar de leerlingen vragen
konden stellen. ,.En reken maar dat
wij dat gedaan hebben."
Er werden schoolrcisjes georganiseerd
naar België en dit jaar naar Texel. waar
ze drie dagen verbleven. Zonder hulp
van het thuisfront was het niet gelukt,
dat willen de dames eerlijk bekennen.
Niet iedereen heeft een moeder die op
schoolreis gaat, daar staat tegenover
dat kinderen erg hebben meegeleefd.
Er was een bezoek aan de schouwburg,
bezoek aan musea (onder andere Cruquius) en erg veel steun van de docenten. daar zijn ze het allemaal wel over
eens.

bicd van Amsterdam, waar we langs
de grote zeeschepen voeren. Daarna zette de boot koers naar rustige
binnenwateren en k w a m e n w c op
de Vecht terecht in de omgeving
van Dienien. Weesp en Nedcrliorst
den Berg.

Een archieffoto uit 1978 bij het begin van de dagmavo voor volwassenen in Zandvoort. Velen zijn begonnen,
slechts weinigen konden de studie voltooien.

en het behalen van goede rapportcijfers. Van één van de oudste leerlingen
is er een artikeltje, waaruit blijkt dat ze
vroeger nog naar school ging in Zandvoort toen gaslicht en de kolenkachel
nog heel gewoon waren.

Eindexamen

Tot zo lang zullen de leerlingen in
spanning blijven zitten. Wat ze erna
gaan doen. weten ze nog niet. Er zijn er
bij die denken aan een voortzetting op
MBO-niveau, anderen zullen blij zijn
wanneer ze niet terug hoeven omdat ze
gezakt zijn.

Het eindexamen is toch we! tegengevallen. „Dood-eng, het was ijskoud in die
kerk, en alles galmde er. wanneer er
een potlood over de grond ging, dacht
je dat het onweerde. Uiteraard was er
ook de leraar met de beroemde kraakOverblijven
schoenen die surveilleerde, nee koud Nadeel van een verdere opleiding is
Ook het overblijven van de leerlingen van de zenuwen en ellende had ik het", natuurlijk ook dat die in Haarlem
op de kleuterschool Josina v.d. Endc aldus weer een ander.
gevolgd zal moeten worden, en dan
en later de lagere school was indirect
komen er vervoersproblemen b i j .
het gevolg van de moedermavo. Deze Overigens is het de Zandvoortse dames Eén ding is zeker, deze moeders vermoeders hebben namelijk gestreefd wel opgevallen dat van de andere dag- dienen het zeker op 4 juni in de
naar een overblijfgelegenheid voor het en avondmavo's van het Erasmuscolle- bloemen gezet te worden, want hegingrut, omdat anders het volgen van de ge veel meer mannen waren.
nen aan een dergelijke opleiding is één
Schoolkrant
lessen van de moeders in gevaar kwam. „Bij ons leek het wel een meisjesinter- ding, voltooien een tweede, en hierMet enige trots worden ook de school- „Gelukkig dat het nu allemaal geregeld naat, helemaal op de schoolreisjes, voor complimenten, geslaagd of niet.
kranten getoond die door de Zand- is, want het was voor velen toch wel maar misschien waren dat meer menMargreet Ates
voortse afdeling van het Erasmuscolle- een probleem van waar laat ik de sen van avondscholen, dat weet je
ge werden uitgegeven. „Wij hebben kinderen", aldus een leerlinge.
natuurlijk niet."
Met spanning wordt nu gewacht op de
begrepen dat op andere dagmavo's dit
niet gebeurde, en het is toch een leuke Overigens is er ook een „moedermavo- 4e juni, wanneer de uitslagen bekend
herinnering voor later", aldus de leer- dochter". Twee leerlingen werden in worden gemaakt. Op 11 juni is er dan
linge die ook een jaar lang klasseverte- de afgelopen periode moeder, één diploma-uitreiking, waarschijnlijk in
genwoordigster was. In de krant zijn heeft de school na twee jaar verlaten, het Erusmuscollcgc. Er wordt nog aan
diverse stukjes opgenomen van leerlin- maar de laatste wist het zo te combine- gedacht om het in Zandvoorl te doen,
gen uit het logboek. Duidelijk blijkt ren met hulp van derden, dat ze toch maar het is de vraag of het een haalbare
dat er hard gezwoegd is. op repetities haar studie kon afmaken.
kaart is.

Van de afdeling De Zonnebloem
werd op de redactie het volgende
verslag ontvangen, waarvoor ik
graag een plaatsje inruim in mijn
rubriek.
Maandag 4 mei jl. was de afdeling
..Zandvoort " aan de beun deel te
nemen aan de jaarlijkse door ..De
Zonnebloem" georganiseerde boottocht. Omdat de tocht ditmaal
vroeg in het jaar moest worden
gehouden, was te verwachten dat de
weergoden en een aangename temperauur ons wel eens in de steek
konden laten. Die verwachtingen
kwamen dan ook uit. Ondanks de
sombere wolken, die na een plensbui in de nacht daarvoor waren
blijven hangen, vertrokken wij vol
goede moed naar de boot. Jie aan
het Spaanie in Haarlem-Noord las:
afgemeerd. De t a l r i j k e vrijwilliger-,
van de autorijdienst verleenden
hierbij weer onschatbare d i e n s t e n ,
door het grote aantal deelnemers
van huis te halen en naar Haarlem
te vervoeren.
Om ong. ()..1() uur v e r t r o k k e n «c:
ue voeren langs de slui.'iMi v;m
Suaarndam het Noordzeekanaal op
Vandaar ging het richting havenge-

Het was o p m e r k e l i j k , dal het wat
sombere- weer - at' en toe k w a m toch
nog ,le /on - niet-- afdeed aan de
stemming aan boord, die zonder
meer u i t s t e k e n d v.a-.. Omdat een
langdurig verblijf op tiet dek niet
a l t i j d even a a n g e n a a m was. bleef
men b i n n e n , u aar hapjes, d r a n k j e s ,
at en toe ecu dansje- en niet te
vergeten een verloting met leuke
prijsjes, de ge/e!li»e sfeer verhoogden.
Voldaan k w a m e n we dan nuk 's
middags om kwart over \ i | f in l ïaarlem terug, waar de a i s t o r i i d i e u s t al
weer klaar stond voor het vervoer
naar huis. Oprechte dank voor het
welslagen van deze dau is dan ook
zeker op zijn plaats aan a l l e n , die
daartoe hebben meegewerkt, h e t z i j
door voorbereiding (de betreffende
medewerksters van de Zonnebloem
hebben daarvoor enorm veel w e r k
verzet) hetzij door begeleiding van
deze tocht (pastoor Kaandorp. Dr.
Drenth en enige verpleegkundigen).

Toch weer een slager
Het is thans wel zeker dat in het
pand op de Grote Krocht, naast de
nieuwe kaaswinkel. een slagerij gevestigd wordt en dat binnen afzienbare tijd. Nu, zoals bekend, de heer
Teekens het heeft laten afweten.
hebben onderhandelingen met hem
en een nieuwe eigenaar (wie dat is
weet ik op dit moment nog niet) tot
overeenstemming geleid. Men is
drukdoende, de zaak voor te bereiden en. naar men zegt, er echt iets
bijzonders van te maken. We wachten maar af.

Geen jubileumgeld
Het ziet er naar uit. dat onze
Nederlanse Spoorwegen geen cent
zullen besteden aan de feestelijke
herdenking van het honderdjarig
bestaan van de verbinding met
Zandvoort in juni a.s. Er moet daar
direct worden bijgezegd. dat in dit
opzicht geen enkele toezegging is
gedaan. Maar nu lijkt de zaak wel
definitief te zijn afgelast, want men
heeft er geen geld voor! Jammer.
maar waar! Zou Zandvoort nu niets
kunnen organiseren? Helemaal aan
deze belangrijke gebeurtenis voorbijgaan, dat kan toch niet? Zandvoort heeft tenslotte aan de komst
van de Spoorwegen zijn opkomst te
danken. Daar mag bij deze jubileumherdenking toch wel wat tegcnover gesteld worden. Ik denk hierbij aan de mensen die begin mei op
zulk een grandioze wijze het vijfdaagse Zandvoort Festival organiseerden.

De kruiden van opoe
Hieronder vinde jeloi nou aindeiuk
het laisie voor't gcbroik van kroie.
wat ik jeloi al zolang beloofd heb.
Eerst bij vis. Dille bij gesloofde vis
(paling, forel. zalm en zeelt l en alle
ivbakke vis. Bonekroid b i j gekookte vis. Barsilicum bij g e b a k k e n vis.
Dragon in een saus hi j gekookte vis.
marmelades en sehaeldiere. Foelie
ook bij schaaldieren. Gember bij
gebakkc vis. Kaneel b i j visboeljon
en kreeft. Karwei/aad bij k r e e f t ,
tonijn en garnael. Kervel bij vissla.
Kroidnaeiiels bij \ t s b i < e l j o n en ge-bakke vis. Laurier bij visboeljun.
krab en kreeft. Marjolein bij gebakke v i s en krab. notemuskael hij
sehaeldiere. Paprika bii gekookte
vis en sehaeldiere. peper hi| alle vis
en sehaeldiere. IV'crsehe en bieslook ais n a m e t i n g . Rozemarijn bij
gekookte vis Salie b i j palmii. haring en snoek, •-ekierie bi| g e k o o k t e
vis en bij mos^ele 'I urn bij g e k o o k te vis en mossele en v e n k e l bij
iiesiooide v is.
n \ o l ^ e i u l e keei p i a e t e \ve es over
kroie b;ii vlees. Maet t e n s l o t t e noi;
'n uaerschouwin;:: kroie ken |e /elf
kiveke maer ook in de w i n k e l kope.
.k mot /e ileur 't bikke k w a k k e .
inaei p,is op' Je 1110; dat met heide
doen a n d e r s komt d'i niks v a n
tereciit en ken je 't ele v\el wei:üooie. U o v e i u h e n k i a i g |e dan ook
nou op |e laehe v a n j e l o i m a i i s k e rc Is.
K Si
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Wij willen graag onze

BELLEN

TE KOOP AANGEBODEN

*02507 - 1 71 66*

F1A1

On/i; li.'.'crs h r s r f Icn d;n I|;I;IKIMI

maar ook

W O f d l M l l i c ! .ldvi.Tll,'t1ICIJl),!(]ln,l ' s /II c | l l l - <

t)rlt;/i-ri (lajmm ook / i j n tit.-

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186
'

AUTOBEDRIJF

f

Met ingang van
II

nJl

maandag 1 1 mes hebben wij
nieuwe

fis',! Maandag t / m zaterdag van 12.00-24.00 uur,
zondag van 13.00-22.00 uur.
Tot ziens in

a Snackbar De Friet
Vondellaan 1, Zandvoort.
telefoon 02507-16227

Groenteplanten met kluit
Groente- en bloemzaden
Zaaigrond
Jiffypots
Bestrijding* en
bemestingsmiddelen
• Tuinbenodigdhaden

niet aüeen

Br. o. nr. Z530.

IS <!OM lllt.'llSt hl.'wij/ON i l . l M <ÏH l i j / I M S

•
•
•
•
•

BIJ AUTOBEDRIJF

Ind.: huiskamer, (5 slaapkamers, keuken
badkamer met ligbud.

ADVERTEREN MEJ EEPJ
GOEDPRODUKT

\*J

PAGINA

BINNEN-en
BUETEIMSCHïLDERWERK
BEHAÏ\!G- en GLASWERK

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

GROTE 3-KAMERFLAT
(parterre, in centrum bij Boulevard)
ruilen voor een

WOONHUIS + TUiN
(liefst in Zandvoort-Zuid).
Inlichtingen:
Tel. 02507 - 1 66 23

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

GEVRAAGD:

VROUWELIJKE
VAKANTIEHULPEN

LEKKERE VULKOEKEW?
Ja toch!
Even bestellen bij: '
BAKKERIJ

in de periode van 20 mei tot eind september.

HOTEL BAD ZANDVOORT
Thorbeckestraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 35 20

Tolweg 6 -Tel. 02507-15001
Drogisterij

Nu ook het adres voor uw
woningstoffering

Moerenburg

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

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

A. RITMAN
Rcinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

ELLEN CATS

voor Dr. Vogel,
homeopathie.
met Horecapapieren - spreekt 5
talen -zoekteen
baan in zandvoort.

gediplomeerd honden t rimstcr
Liefdevolle verzorxinv
vanuw hond.
Ir. Fricdhoffplcin 10.
Zandvonrl, lel. 12773.

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507-16123.

Brieven onder nr. Z533
aan bur. v. d. blad.

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166
HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN HM EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

PEDICURE/
MANICURE SALON

mevr.
G. Hamminga

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

bij
Drogisterij - Parfumerie
Oranjestraat 7

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

tel.02507-1 2327

Etna, Faber, Benraad gashaarden.

Behandeling volgens
afspraak.

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

BOUWMAN

Toonzaal:

Voor al u w bruiloften en partijen

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

De Audi 80 Silver Special heeft alles wat de sportieve, dynamischcautomobilist van vandaag op z'n verlanglijstje heeft staan, "t Is'dan
ook een zeer bijzondere Audi 80. Met veel exclusieve extra's. Die het
Audi 80 rijden nóg plezieriger, nog comfortabeler maken.
IsdcAudiSOslandaardaluitgerustmetcomlbrtverhogcndeen
veilige voorzieningen als voorwielaandrijving, zelfcorrigerende stuurinrichting. diagonaal gescheiden remsysteem, robuuste maar zuinige
motoren, 6 jaar carrosserie-garantie en ga zo maar door... De Audi 80
Silver Special voegt daar nog't een en ander aan toe.
Accessoires die van de Audi SOSil ver Special een opzienbarenKxtru: rcch lerbuiien\f> i egel

de auto maken. Op z'n minstzo opzienbarend is de aanschafprijs. Voor
f. 24.998.- mag u zich eigenaar noemen. Het is wél zaak binnen afzienbare tijd te beslissen.
De Audi 80 Silver Special is een bijzonder model, er is slechts
een beperkt aantal leverbaar. Maak daarom snel een afspraak met uw
V.A.G dealer. Beter vandaag dan morgen.
Audi 80 Silver Special f. 24.998,- incl. B.T.W. Vrijblijvend af Leusden.
Vaste afieveringskosten f. 390,-.
l-xtra: -iln-r metallic

l:\tra: centrale vernrendelini;
i.xtni: hanüiKc nortiervakkcn \ i'ufl portieren en baRaueminne
lixtra: \pnrtrflt;rn
'\
\

Extra: hoofdsteunen achter

Extra: vierjcur* / Extra: reilim' tweepuntsuitmerinK
/
ty>nlel\ op de achterbank

\x
.
txtra:punchlinerul\ \ttiut-

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.
Uw adres voor
elast. kousen, pan
lies, knie- en enkelstukken, ook naar
maat
Orogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Extra: tankilop met alm

K»ra: trede bamlen \«™"il> """ (/'' ••'/A'""

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41 A.
Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

LICHTGEWICHT-KOSTUUItfiS

Extra: een indrukwekkende *>

van f

249,' tot f

Funcf ioneel en veeizijdig
U w V A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

KERKSTR.20

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

: v"r:::.:::;mi:""--v':.i^"j

•

TEL. 1 31 36
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COMMISSIELEDEN BEHOUDffl STEM VOOR

ge van Zvm.
tegen Hal

Nog geen
schetsplan

te de strijd vorderde kregen de badgasten steeds meer grip op het spel. In de
achttiende minuut kwam dan ook de
verdiende gelijkmaker. Een prima
voorzet van de hardwerkende Ed Vastenhouw werd op schitterende wijze
door Pieter Keur afgerond, 1-1.
De Zandvoorters bleven gevaarlijker
en vijf minuten later was het wederom
raak. Ook nu was het een goede pass
van Ed Vastehouw, die door Marcel
In het begin van de strijd waren beide Schoorl in een doelpunt werd omgezet,
ploegen aardig tegen elkaar opgewas- 1-2.
sen. Zowel Halfweg als Zandvoort- Halfweg probeerde nog wel wat terug
meeuwen kwamen voorzichtig uit de te doen. Het scoorde ook wel, maar de
startblokken, waardoor er in deze fase uitstekend leidende scheidsrechter had
weinig kansen waren om tot scoren te reeds een overtreding geconstateerd.
komen. Allengs kreeg Halfweg een Doordat Halfweg alle risico's nam ontklein overwicht, maar de Zandvoortse stond er voor Zandvoortmeeuwen veel
achterhoede was attent. De Meeuwen ruimte voor de counter. Vijf minuten
kregen met de schaarse uitvallen nog voor het einde viel dan ook de beslisde beste mogelijkheden. Eerst knalde sing. Het vele opdringen van Halfweg
Pieter Keur net over en even later bood Pieter Keur een geheel vrij veld.
kwam diezelfde speler, na een knappe Volkomen uitgeput, de warmte speelde
solo, oog in oog met de Halfweg een voorname rol, en struikelend, kon
keeper, maar zijn schot was te zacht. hij zich toch op de been houden en met
Halfweg was slechts eenmaal dicht bij een laatste krachtinspanning wist hij
een treffer. Een der voorwaartsen om- toch de Halfweg doelman te verschalspeelde vier Zandvoorters maar knalde ken, 1-3. Niet lang hierna floot de
tegen de lat. Nog voor de rust leek scheidsrechter, onder gejuich van de
Zandvoortmeeuwen een voorsprong te spelers en de vele meegekomen supnemen. Na een geweldige misser van porters, voor het einde.
de Halfweg laagste man, kwam Marcel
Schoor! geheel vrij voor de doelman,
doch in plaats van zelf te schieten,
wilde hij de bal overspelen naar Pieter
Keur die gedekt stond, zodat ook deze
mogelijkheid verloren ging.
Na de rust startte Halfweg met een
groot offensief, wat in de vijfde minuut
de openingstreffer tot gevolg had. De
Zandvoortse defensie greep onvol- ZANDVOORT - Het door diverse
doende in en Halfweg speler Ron omstandigheden verlate schoolvoetbalJohannes kwam vrij voor Ed Steffers toernooi 1981 startte dit jaar op maanen faalde niet, 1-0. Er ontspon zich dag 4 mei. Om halfvier stonden de
hierna een sportief en prima voetbalge- eerste elftallen klaar voor het nieuwe
vecht. Het duurde even voor Zand- toernooi, dat weer in een halve compevoortmeeuwen zich herstelde. Naarma- titie werd verspeeld. Gastheer was dit
jaar voor het eerst v.v. Zandvoort'75.
Hoewel er een terrein minder ter beschikking was dan andere jaren, kan
gesteld worden, dat het toernooi glad is
verlopen. Ook het weer had hier invloed op, voor het eerst sinds lange tijd
was het niet koud tijdens de wedstrijden. De publieke belangstelling viel
ook zeker niet tegen, al kunnen sommiZANDVOORT - A.s. zaterdag wordt ge „supporters" als kiespijn gemist
in de Pellikaansporthal voor de derde worden.
maal het C. A. Korver zaalvoetbaltoer- Na de eerste ronde gaven de Maria- en
nooi gehouden. Alle Zandvoortse, bij de Oranje Nassauschool al duidelijk de
de KNVB aangesloten eerste teams toon aan. De tweede dag verspeelde de
nemen aan dit toernooi deel. De entree Oranje Nassauschool een belangrijk
bedraagt ƒ 2,50 voor spelers, coaches punt, dat de Mariaschool aan kop deed
en bezoekers. De jeugd tot 15 jaar komen. De laatste speeldag moest de
moet ƒ l,— betalen. De opbrengst van beslissing brengen. De Mariaschool
deze dag is bestemd voor het „Poster won de voorlaatste wedstrijd en had nu
Parants Plan". De aanvang is om 9.00 aan een gelijkspel genoeg om zich
uur, terwijl de prijsuitreiking om 18.00 kampioen te noemen. Dit laatste punt
werd behaald tegen rivaal Oranje Nauur te verwachten is.
De deelnemende verenigingen zijn: ssau, 0-0. Voor het eerst sinds vele
Hong Kong, Rinko, Nachtuil, Zand- jaren was de Mariaschool kampioen.
voort-Noord, ZVM, Nihot,. Medina Op de wisselbeker, ingesteld in 1966,
Carpets, Zandvoort'75, Plumbers en kwam hun naam nog niet voor. Nadat
ZB.
de scheidsrechters, de EBHO en de
HALFWEG - Zandvoortmceuwen blijft
in de derde klasse KNVB de sterkste
kandidaat voor de titel. In de bclangrijke uitwedstrijd tegen Halfweg maakten
de Zandvoorters geen fout, 1-3. De
laatste thuiswedstrijd tegen VSV moet
de beslissingen brengen. Er dient wel
gewonnen te worden, daar Velscn, De
Kcnncmers en ook nog VSV op de loer
liggen.

ANOPOLO
ZANDVOORT - Aanstaande zondagmiddag wordt in het zwembad ,,De
Duinpan" een kanopolotoernooi gehouden.
Dit toernooi wordt georganiseerd door
de Bonds Kano-Polo commissie van de
Nederlandse kanobond. Het belooft,
net als vorig jaar, een spektakelstuk te
worden van de eerste orde.
Het toernooi begint om 12.30 uur,
terwijl men aanneemt dat het pmstreeks 20.00 uur afgelopen zal zijn L

27Rf1C-meeting
ZANDVOORT - Op zaterdag 16 mei
houdt de Zandvoortse 27 MC vereniging „De Golfbrekers" weer een ontmoetingsavond. Deze wordt gehouden
in Nieuw Unicum in de personeelskantine en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij.
Deze avond is bijzonder belangrijk
voor de niet-leden van De Golfbrekers,
omdat hier de mensen komen waarmee
men regelmatig „tokkelt". Daarom
wordt dan ook alle 27 MC'ers in de
regio gevraagd te komen en „standby"
te zijn in Nieuw Unicum.
Dit bericht bereikte ons via „de Zilvermeeuw".

ariaschool

Strafschoppenspecialist groot succes
ZANDVOORT - Ruim honderd jongelui, waaronder 17 meisjes streden
drie avonden om vijf finaleplaatsen,
per leeftijdsgroep, voor de Zandvoortse strafschopspecialisten 1981. Ondanks niet al te best weer was toch een
aantal ouders en supporters meegeko-

Kampioenschap
ZANDVOORT - Op zondag 24 mei
a.s. organiseert de Autosportvereniging Sandevoerde een groots touwtrekkampioenschap, dat gehouden zal worden in Sportfondsenbad „De Duinpan" te Zandvoort. Aanvang hiervan is
14.00 uur. Voor dit kampioenschap kan
nog ingeschreven worden met teams
bestaande uit tien personen en een
coach, welke de verantwoording heeft
over zijn team. Inschrijfformulieren
zijn verkrijgbaar bij N. Paap, Nic.
Beetslaan 47, Zandvoort. Tel. 0250714389. Het inschrijfgeld per team bedraagt ƒ 15,—. Voor dit touwtrekkampioenschap zijn weer mooie prijzen
beschikbaar gesteld, waaronder een
wisselbeker. Toont allen uw belangstelling en kom kijken naar dit grote
spektakel of nog beter: vorm een team
en schrijf in! Wie weet....

Magie en Illusie
ZANDVOORT - Op 21 mei vindt er
op de Brink van Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan
een uitzonderlijk
theatergebeuren plaats.
Magiër Manthra zal op deze avond de
meest wonderlijke zaken laten zien:
hypnose, helderziendheid, een magische operatie, etc. Een nachtmerrie
wordt werkelijkheid.
De aanvang is 19.30 uur, de toegang
gratis, geadviseerd wordt zich te wapenen met „stalen" zenuwen.
(Advertentie!

gaat binnenkort uitbreiden in

ZANDVDORT
Dit betekent straks veel
nieuwe klanten. Daarom
zoeken wij:

HOOFD CASSIf Hl
tot ongeveer 35 jaar
Een volledige werkweek voor
een zelfstandige vrouw die
gewend is leiding te geven.
Een interessante en verantwoordelijke baan in onze
onderneming.

CHEHVONDWERK
Tijdens de avonduren wordt
onze vestiging "verkoopklaar"
gemaakt. Binnenkort komt
deze functie vrij. Informeer
gerust bij onze bedrijfsleider,

AVOHDWERKERS
Leeftijd vanaf 18 jaar.

55-P1USSERS
Voor enkele dagen, ochtenden
of middagen per week om
leiding te hebben in de afdeling
statiegeld.
Heeft u belangstelling bel dan,
mej. Bonsen, tel.: 02503 •
11931 voor een afspraak of
onze bedrijfsleider
dhr. v.d. Pouw tel.: 02507 •
14641.

men om zijn favorieten aan te moedigen. Het succes was zo groot en het
initiatief werd zo op prijs gesteld, dat
Zandvoort'75 heeft besloten, dit sportgebeuren jaarlijks te laten terugkeren.
Bij de 6/7-jarigen werd Mathijs v.d.
Brink, zonder dat hij het zelf wilde, de
held van de avond. De kleinste speler
won de bocaal. Bij de 8/9-jarigen
werd het Alex Verhoeven en bij de
10/nll-jarigen wist Robbie Konings
beslag te leggen op de eerste plaats. Bij
de 12/13-jarigen ging de strijd uiteindelijk tussen A. Soekay en Dannis
Keuning. Na in de erste ronde gelijk te
enidigen, was het tenslotte Dannis
Keuning die de trofee in de wacht
sleepte. Een ongekend felle strijd werd
er in de 14/15-jarigen groep, tussen
Johan van Marie en Hans Gaus, geleverd. Nadat beiden 5 van de 5 strafschoppen hadden benut, moest in de
volgende ronde Johan v. Marie met 3-4
zijn meerdere erkennen in Hans Gaus.
De Grote Bocaal, die beschikbaar wasgesteld door Sociëteit Duysterghast,"
werd in de 16718-jarigen groep gewonnen door Jan Blokland.

CA Konrer zaalvoetbaltoernooi

dames in de kantine in de bloemen
waren gezet, konden de aanvoerders de
prijzen in ontvangst nemen.
Uitslagen:
Nicolaas-PJesman
3-0
Or. Nassau-v. H. Goedh.
1-0
Nicolaas-Or. Nassau
0-3
Plesman-H.Schaft
0-3
Maria-H.Schaft
1-0
Beatrix-v. H. Goedh.
1-0
Beatrix-Maria
0-3
Beatrix-Plesman
Or. Nassau-Maria
Maria-Nicolaas
Nicolaas-Beatrix
Plesman-v. H. Goedh.
Van H. Coedh.-H. Schaft
v. H. Goedh.-Nicojlaas
Beatrix-H.Schaft
Plesman-Maria
Beatrix-Or. Nassau
NicoIaas-H. Schaft
v. H. Goedh.-Maria
Plesman-Or. Nassau
EINDSTAND:
Maria
Or. Nassau
Beatrix
Nicolaas
v. H. Goedh.
H. Schaft
Plesman

ZANDVOORT - De commissieleden
van financiën, te weten mevrouw
Hugenholtz, Flieringa en drs. Ter
Veer, hebben hun stem voorbehouden, toen in de vergadering een
krediet werd gevraagd van vijftienduizend gulden.
Dit krediet is noodzakelijk voor het
uitwerken van een schetsplan voor
de verdere uitbreiding voor de
bouw van een nieuw wijkcentrum.
Commissieleden Van der Molen en
Van Erp ondersteunden het voorstel
van het college, omdat de bouw van
een nieuw wijkcentrum opgenomen
is in het collegeprogram.

(11-0)
(10-1)
(3-3)
(5-7)
(7-9)
(5-6)
(3-18)

(Atlverliwic)

HU MEER D/U^Ü OOET
VERGEUJK DE PRIJZEN én.

PRACHTIG
AFGEWERKTE

LEDENTAL GROEIT NOG STEEDS

Voorzitter Stichting:
over instellen klachtente
ZANDVOORT - Met voldoening kijken
de bestuursleden en organisatoren van
Stichting Vrienden van het cicuit Zandvoort, terug op de onlangs gehouden
„open dag" voor de leden. Niet alleen
was er veel belangstelling van Zandvoortse leden en die vanuit het land,
maar men kon bovendien weer een
aantal nieuwe namen noteren", en dat
geeft de burger moed" constateert Ron
Schouten, voorzitter van de stichting,
optimistisch.

bezorgdheid geconstateerd dat woningbouw in Zandvoort momenteel stilligt,
doch als zondebok het circuit te noemen, dat gaat Schouten wel iets te ver.
„Neem nu het pand in de Brederode-

Behalve het behoud van het circuit
heeft deze stichting nog enkele andere
doelstellingen, waarvan één is, het
bekendmaken van de leden met het
autorijden. Daarom werd er op de
,,open dag" les gegeven op het circuit,
werden de auto's van de aanwezigen op
veiligheid getest, en werd mondeling
onderricht gegeven door Egbert Jop,
Kees van Dongen en Alfred Abbenes.
Geen les in het besturen van een
race-auto, maar gewoon les in het veilig
gebruik op de weg. Zo ontvingen de
leden 's middags allemaal een miniantislip-cursus, werden er remproeven
gedaan etc.etc." aldus deze woordvoerder.

Woningbouw
Ook de Stichting heeft met de nodige

per kwartier in Te stellen
zodat u mogelijkheden
genoeg heeft om uw
apparatuur tijdig aan en
uit te laten gaan. ook
handig aJs u s'avonds weg
moet en toch een lichtje
wilt laten branden

wordt overwogen ook een klachtentelefoon in te stelen, gedurende de racedagen. „Kijk met Pasen hebben alle
deelnemende auto's geluiddempers gebruikt, maar dan zit je met de handicap
dat de wind uit de Noord-west hoek
waait. Een storm bovendien, dit werkt
nadelig voor de bewoners. Staat de
wind Zuid- of Zuidwest, dan heb je er
in het dorp hoegenaamd geen last van.
Een grote ergernis voor de stichting is
dan ook geweest de brief die door het
anti-circuit-comité direct naar aanleiding van deze races naarde inspecteur
van Volksgezondheid en Kiilieuhygiëne
is geschreven. ,.Daarom zijn wij op het
idee gekomen om ook zelf een klachtentelefoon in te stellen, zodat wij
kunnen nagaan welk deel van het dorp
tijdens de race de meeste hinder ondervindt. Voor mij blijft het duidelijk een
kwestie van windrichting"

Alternatieve bestemming

Publiciteit
De Stichting Vrienden van het circuit,
treedt niet zo in de publiciteit („dat
laten wij aan anderen over"), maar
achter de schermen wordt druk gewerkt aan het behoud van het circuit in
Zandvoort. „Gezien het aantal leden,
iedere maand komen er meer bij,
gezien ook de uitslag van de enquête
die gehouden werd in de wijk Nieuw
Noord. Vierenzeventig procent van de
bewoners is vóór handhaving van het
circuit en dat in de wijk die grenst aan
de racebaan, dat zijn toch duidelijke
cijfers", aldus Ron Schouten, die zegt
alles in het werk te zullen stellen om
het circuit voor Zandvoort te behouden.

voorstellen dat je dan als gemeente met
de handen in het haar zit, want badgasten zullen blijven komen, zolang er zee
is, en zolang men van het strand wil
genieten. Met die twee aanvoerwegen.

Ron Schouten: „Wij overwegen het

straat, dat heeft lang geduurd, ten
eerste door bezwaarschriften van omwonenden, maar ook door een voorlopig veto van de direkteur van de
volksgezondheid, gezien het drukke
verkeersknooppunt. ,,Dit heeft hoofdzakelijk te maken met toeristen, zeg
maar badgasten, die komen wanneer
het een mooie dag is. Ik kan mij

Uiteraard heeft het bestuur van de
stichting haar gedachten nog niet laten
gaan over een alternatieve bestemming
voor het circuitterrein. Geruchten dat
het Zandvoortse bedrijfsleven of enkele ondernemers genegen zouden zijn
een som geld beschikbaar te stellen
voor de opheffing van de racebaan,
acht hij onmogelijk. „Wat dat betreft
kunnen de Zandvoorters er wat van",
zegt hij. „Zo heb ik mij ook al laten
vertellen dat de vakbond FNjV geld zou
investeren in een nieuwe beftcmming.
of bereid zou zijn geld te vertenen voor
de opheffing van het circuit. Dat zijn
allemaal van die praatjes. Ik vind het te
dwaas
om deze geruchten te geloven.
instellen van een klachtentelefoon"
Neen, veel meer zien wij in een positieve benadering van het probleem. De
geluiddempers vormen een eerste aanen iedereen die persé met de auto wil zet, wij zijn hiermee op de goede weg.
komen, vormt dat natuurlijk een pro- Bovendien juich ik het idee, toe van
bleem apart. Nu worden er weer extra Johan Beerepoot om geluidöWheffing
voorzieningen gevraagd, die de huizen aan te vragen voor vijf dagen per jaar.
weer zoveel maal duurder maken, en Want wat zijn nu vijf werkdagen van
het resultaat is straks dat niemand meer 9.00 tot 18.00 Uur op driehondcrdende huur kan opbrengen".
vijfenzestig per jaar?" zo vraagt de
voorzitter van de Stichting Vrienden
Door het bestuur van de stichting van het circuit van Zandvort zich af.

Ook de expoitatie van het nieuwe
wijkcentrum z;il waarschijnlijk voor de
nodige hoofdbrekens zorgen, want de
wethouder voorzag dat dit grote tekortcn zou opleveren, dan dat van het
huidige ,.Stekkie" dat zeventig duizend
gulden per jaar bedraagt.
Ook dit voorlopig geschatte exploitatietekort zag Flieringa niet zitten.
..Waar moeten wij dat dan te zijner tijd
vandaan halen" vroeg hij zich at' en
hield voet bij stuk toen het op stemmen
aankwam.
..Eerst een duidelijk financieel overzicht. wij willen weten waar wij aan toe
zijn" was het standpunt van het merendeel van deze raadscommissie.

De WD. Inspraak-Nu en het CDA
(Ter Veer, verving deze avond het
raadslid Ingwersen) wilden eerst van de
wethouder horen hoeveel het nieuwe
wijkcentrum, dat tegen de Van Pagéesporthal zal worden aangebouwd en
zo'n 1000 tot 1100 vierkante meter
oppervlakte zal beslaan, zal gaan kosten.
„Voor zover mij bekend worden de
bouwkosten momenteel geraamd op
zo'n anderhalve miljoen en ik zie niet
in hoe wij dat geld bij elkaar kunnen
krijgen, zonder rijkssubsidies. Ik zou HAARLEM - Op zaterdag 16 mei
dus eerst willen beschikken over een wordt van 13.00 tot 17.00 uur een
duidelijk financieel overzicht, alvorens ruilbcurs gehouden van de afdeling
wij vijftien mille uitgeven. Wanneer Kennemerland van ,,De Verzamc"het gebouw er, om welke reden dan laar". Het gaat hier om oude ansichten,
ook, niet zou komen, hebben wij nu postzegels, munten, eerste dag-enveweer vijtien duizend gulden wegge- loppen enz. enz. De beurs wordt gegooid". Dit was het standpunt van houden in het Clubgebouw, Reggemevrouw Hugenholtz en huisarts Flie- straat 21 in Haarlem-Noord. Toegangsprijs een kwartje.
ringa.
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Ook drs. Ter Veer zag liever eerst een
f i n a n c i e e l overzicht voordat hij zijn
goedkeuring zou willen verlenen.
Hoewel de wethouder beloofde dat een
overzicht bij het raadsvoorstel zal wor<ien gevoegd, konden deze commissieleden de mening van het college niet
(.leien en wilden ze eerst kennis nemen
van dit overzicht, dat dan eerste in de
commissie behandeld diende te zijn.
voordat hel in de raadsvergadering op
de ütwnda wordt geplaatst.

Kies maar uit 27

van C.Joh.Kievit
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Wi| zi|n qeopcnd van 8 30 tot 12 30 uur en «on 13 00 tol
18 00 uur Vrijddcjaiond open van 19 00 tot 21 00 uur
Zaterdags gesloten

Nieuw geopend
in Zandvoort

zonnebril

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Waar vind je zo 'n prima RIJ NR El S
voo r deze STUNT PRIJS!

GROTE KROCHT21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 • 25 74

Ivaste prijs elke week

Komt u eens kijken!!!
Ideaal is het, om een zonnebril te laten maken in de sterkte van uw bril.
Wij bieden u een eerste klas montuur met gekleurde
>HB. /*^
lees- of afstandsglazen
*HafirE
compleet voor
«U?'M' a

Wij hebben een leuke collectie

•x tot S + / -4, anders geringe bijbetaling.
Nu oogmeting met moderne Rodenstock apparatuur.

O a. beeldjes - spiegels - etsjes fotolijstjes enz. enz.

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

Kom eens langs.
GROTE KROCHT20B.

s morgens gebracht - 's middags al schoon

chipolatapyddirag ook voor diabetici.
Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

Uw adres voor:

éwmetmecte

Maak een
bloementuin
van uw huis.

Wij staan ook op de

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

handwerken vindt u bij

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507- 17878-.

GROTE KROCHT26, ZANDVOORT

'erica'

zonnegordjjnen
.,'• '•. (kleur ëcfitiSjaaf >;:;
;' garantie. .tn iedere^ •'.

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

HetKastenhuis
'telefoon .02507-17751':

GROTE KROCHT J

Rijwielhandel BOS

Ook

voor o.a.

HET ENIGE ECHTE

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

TROVWBEDRUF

in Zandvoort

Zaodvocirf

let nog steeds op de kleintjes.

Grote Kocht 27, telefoon 12954

Wij kunnen u bieden:
& De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
x Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

ivlaise bief stuk Per 100 gram

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)

Een hele

licht belegen l l

uitgelezen publiek...

Taxi Centrale

Grote Krocht 9- 15, Zandvoort.

ADVERTEER!

Grote Krocht 18, Zandvoort, lel. 02507-12600/17588

dus ik kocht ^vat ik zocht op de Grote Krocht!
'••• -.„• ••;• •••;:... -

...:**-••••£«>*. . . . • - • -.a-r-i.:' -..,

Maak het vrolijk, zowel
binnen als buiten met
de natuur die u wordt
geboden door
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
llalleslruuf 05 - /iiiuluxirl
Tel. 02507- J 2W.O
\l!c ^(Hincn i u u v > \ J

Ln

Drogisten) - Reform

MQERENBURG
Gübpc'ciahspüffi m

DIEET-ARTIKELEN
en zoutloo ,
Haltestradt 8
ZAMDVOORT
Tel. 02507 • l 61 23

i hec'i \\JLII /U

J. v. d. Bos
BildcrdijkstraotS.
telefoon 13796

Wdt u gemist heb!

öf\ÜEK !!\! ZANDVOORT
Ajn al uw kleding verrichten wij alle morjolijke
veranderingen en reparaties

'

..

•

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!

ÏPosterfoto 30 x 40cm <je\
Slechts

fPASFOTO's
l stuks

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

.;•. .

£m^f ff

10,1

• . Xi.:.'- . •'

.•

•t KINDERWINKELTJE

heeft alle soorten

INPANDIGE
GARAGE

KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Tj. Hiddesstraat.
Extra breed en diep.
Geschikt v. gr. auto.
Vr.pr. f 20.000; k.k.

Wist u dat wel?

('s morgens vóór
10.00 uur)

Tel. 02507 -1 20 74

A. J. DE LEEUW

Galerij Kerkstraat, winkel 8

G. Kol
13212
auto-brand leven
alle verzekeringen

Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,

Histor-verf
klompen, schoon
maakartikelen
etc. etc.
Telefoon 12425

Bedrag

48
mnd.

60
mnd.

5000,
10.000,
15000,
20000.
25000.

150,95
289,14
427,34
565,53
703.73

129,93
247,15
364,37
481.59
598,81

98,93
184,15
269.92
355,68
441,44

Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50

Het werk wordt gehaald en gebracht.
Prijsopgaaf vooraf.

eengezinswoning

42 - Hiiarli-in
Rupaiatics en veranderingen *.an j| uu
kledingstukken (ook leei).
Snel - Gespecialiseerd.
r: M. Selieevu-.

;r . - ' • • , - > ' • • ? . ^'- -'

v ;••••• • ; . • • •

Zaterdag 16 - 5 -1981,14.00 uur

DAMES!

BIJ ons is plaats voor een

.

, ; ....

*

part-time verkoopster
di'ëgenegiën isi"rt^et drie kollega's, afwisselend

POLITIEKE MARKT
Met o.a. Staatssecretaris De Graaf
Staatssecretaris Hermes
2e Kamerlid mevr. de Korte
Kom langs en geeft u op a/s lid!!!

^international
jUngene -Foundation - Badmode

Foto Quelle
Compleet foto/filmdbsoruinent, voordelig
dfdrukkenen
ontwikkelen.

MOERENBURG
Haltestraat S,
Zandvoort

JONG GEZIN
zoekt

'" galerij kertótrqqt 22
elefoon 02507 - 14040.

3 a 4 KAMERFLAT
of WONING
op loop-afstand van
strand van 15-7 tot
15-8.
Tel. 02946-42 40

1e en 2e hypotheken tot
125% mogelijk

TE KOOP
Leuke

Uw kleding past u weer . . .

.

Verkiezingsmanifestatie

ÜROGISTkKIJ

238,43
313.71
388,99

Informeer een*1

Uitnodiging
„De Gouden Schaar'

• . ,,

•

Grannetla

Schuitengat 7.
telefoon

•,-^--

ASSURANTIËN
GELD LENEN NIET DUUR

Keesmait

.. . - v , S* ,.:•• ^.. ' •

TE KOOP AANGEB.:

Buureweg 1 -Zandvoort
Tel. 1 65 80

OOK LEER ER9 BOfUT

Tel. van 9.00 uur tot 17.00 uur 02507-18492
A/lesjeu André

• ••'..>S.'.: .- • viM?5^.-v^- -A:S*Sgi^*7s»,,r

m Zandvoort.
/145.000,-k.k.

Tel. 02507 - 1 78 32r
na 19.00 uur.

TE KOOP
KOGA MIYATA
GENTS RACER S
12 versn., nog geen
jaar oud, i.st.v.nw.
f 1.000,Tel. 02507 - 1 63 95

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Ing. Friedhoffplein 11
Rijksgediplomeerd.

Nu ook automaat
Voorafspraken bellen tussen 18.15en 18.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Tel. 02507 - 1 38 87

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

kcni ethici heel u,n mensen die hem iiny ,iltml d.ink
ha.» /uu. ü.u /enulciiiiil bil liem een lioiloue.
klok ui \\ekkei liclilicn gekuehi
Geen \\niutoi. u.nu hel is een .lainvinsi MIDI het le^en.
Voli; hun uuuheeld en doe hel nu'
Alle ni'rkdu|<vn >;t'ii|U'iul >an 9.0(1 tol IS.(10 uur.
Dinschi^s en /aiml:i)>s lol 17.(III uur.

Ad//// // iv//s A / / A i'// /// -//// s//du/of////
'/ /s ei'// />i'/i'i i'///\'
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Waterpoloërs houden elkaar in evenwicht

De sfeer bij de sportuitwisseling in Nieuw Unicum was uniek

ortuitwisse
en s

Zandvoorts hockey-team zet Dronten onder druk

ZANDVOORT - De sportuitwissehng tussen Zandvoort en Dronten is een
groot sportief succes geworden. Na de opvang hi| Nieuw Unicum op
zaterdagmorgen vond er in het Dolfirama een otficiele ontvangst door het
gemeentebestuur plaats. Ongeveer 500 sporters luisterden aandachtig naar de
inleider de heer M.J. Methorst, die de sporters hartelijk welkom heette, en
memoreerde dat het deelnemen belangrijker is dan het winnen. Ook de
sportuethouder J. Termes verwelkomde de gasten uit Dronten hartelijk. Hij
bracht dank uit aan de heer J. Pannekeet, ambtenaar sport/aken voor het vele
\verk en de grote inzet tijdens de voorbereiding. Tenslotte bedankte de
wethouder van sporuaken van Dronten het gemeentebestuur voor de eervolle
uitnodiging en deed dat vergezeld gaan van een Dronter stropdas voor de
heren J. Termes en J. Pannekeet.
|
De ontvangst ging verder gepaard met een bijzonder leuke dolfijnenshow. die
door een ieder zeer op prijs werd gesteld, waarna de sporters de akkommodaties opzochten om met elkaar de strijd aan te binden.
'
In iedere tak van sport waren honderd punten te verdelen. Het tien jaar
jongere Dronten was in de meeste sporten tegen het wat oudere- Zandvoort
niet opeewassen. Slechts in het schaken, turnen en het volleybal waren de

Drontenaren de besten. Voor het overige k w a m e n /\\ er \ n j u e l met aan te
pas De totale uitslag was 697 punten voor ZaïuKoort en 503 punten voor
Dronten. verdeeld als volst: badminton 6-4-36. basketbal 84-16, handbal
90-10; hockey 80-20: schaken 17-83. tafeltennis 53-47. turnen 47-53: \oetbal
82-18: volleybal 12-88, waterpolo 50-50, zaahoetbal 67-33. zwemmen 51-44.
Na de slothandbalwedstri]d in de Pclhkaanh.il volgde de prijsuitreiking en het
dankwoord van de burgemeester van Dronten, de heer C. Dekker. Hij
memoreerde de zeer sportieve en prettige sfeer van de sportuitvusselmg. d'e
voor Dronten de eerste keer was. I lij stelde vast veel te hebben sjeleerd en wil
volgend jaar graag de Zandvoortse sportvnenden ontvangen.
Met een ervaring rijker en zeer vermoeid, vertrokken de gasten uit Dronten
met de gereedstaande bussen tenslotte weer huiswaarts.
Voor het doen slagen van een sportweekend komt veel kijken en om een ieder
te noemen gaat wat te ver. Het vermelden waard is het het Rode Kruis. Bij
sportevenementen zoals deze. staan de leden van het Zandvoortse Rode Kruis
altijd weer gereed om te assisteren bij blessures of ongevalletjes, waarvoor
een woord van dank wel op zijn plaats is.
A.S

*1
L

c

w

Ook het damesvoetbal verliep succesvol voor Zandvoort

Dat de sportuitwisseling niet alleen voor de jeugd was, bewijzen de badmintonspelers Ruijer
en Jochems

Gratie bij het turnen

ZANDVOORT

1981
ORONTE
"Vv) v'

bijzonder tetle strijd bij het zaalhandbai

succe

Schakers geconcentreerd in da slag
y^^
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naturo kurkvloeren
STERK EN BETAALBAAR...
Nieuwe woning, verhui/cn, opknappen? Slapeloze nachten krijg jo ofvon Wol nomon
we op de vloer? Tapijthal in, tegelhoek uit ent. on/. Ten einde raatl' Heofi u
weieons aan kurk gcdncht' Ja. wi| maken geen grapies, kurk als vloorbedokkinq
bestaat. En niet van vandaag of gisteren, nee al jarenlang. Wij verkopen het. ook mot v.in
vandaag of gisteren, nee al ruim 6/aar. Wij ontwikkelden er een /eer speciale
meeverende lak voor. Deze maakt Naturo kurkvloeren, bestand tegen o.a. aceton.
spiritus, ongevoelig voor katte-, bondepoten en naaldhakken en /eer slijtvast
Meer weten? Bel 020-177138 en wij sturen u gratis een uitgebreide kleurenfolder
toe. Of neem meteen een kijkje m onze showroom en bekijk o.a. op huiskamerdia's Nu al
deze ideale en betaalbare (15 soorten onder 30, per m') vloerbedekking
per m'
v.a.. ..
j Nu even opletten: De grootste collectie kurkvloeren tegen de
l laagste prijzen ziet u 20 meter in de straat, niet op de hoek!!!

'KURKBOETIEK "NATURO"
Weissenbruchtstraat 31 (bij het Hoofddorpplein) Amsterdam • Tel. 020-177138.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00, zaterdag 9.00-17.00 uur
Donderdag koopavond van 19.00-21.00 uur.

KOOPRUIL

bomen
maken
gelukkig...
PLANT ZE!

Westervoort nabij
Arnhem.

Op 200 m2

luxe middenwoning
Z-woonkamer, keuken, 3 slaapkamers,
ruime luxe badkamer,
zolderkamer, hobby/
bergruimte.
Grote tuin op O. met
berging.
Gezocht vergelijkbare woning
in gebied tussen
AmsterdamHilversum-UtrechtLeiden.
Tel. 08303-2571.

Deze D.A.0.1974 van het huis
G. Vinhas uit Lissabon, wordt
lang gelagerd op grote houten
fusten. De botteling en etiketlering vindt plaats onder een
streng toezicht van ambtenaren
van het wijninstituut. Elke fles
heeft een garantiezegel en
nummer van de Federacio dos
Vinicultoras Do D.A.O.

Boomkwekerij Draijerb.v.
Herenweg 103 b -2105 ME Heemstee
Telefoon (023) 28 64 55
Dagelijks geopend van 7.30 tot 17.30 ui
Zaterdags tot 15.00 uur.

Laat nu uw tuin
klaarmaken
9,50 per uur, ook straat en
hekwerk, tevens alles
leverbaar
die nog jaren bewaard kan worden
Telefoon 023-325464

KÓOIJMANS

FORDOTO

irg 5.98

van de Bodegas Campos
Manzaneros uit het gebied LA MANCHA

VINO
TINTO

."'.5
ZArVbVOORT
• v j f Ampôrestraat 10. .
',,.(naast Colpiftl' •',"
..' 'Jal.Offi07'-.r69^„;,|
%:};\b.^..1;&42^,

. ''Ford verkoop én *v
' .

,' v" service,.'"' '"' },

'

OpAtyporöf/Ve/'se"

v

Nog enige fabrieks-nieuwe
(bj. 1980)
„Tripper" S. en L.
SURFPLANKEN
slechts f 1345,-.
Geheel kompleet af magazijn Amsterdam.
Bel van 8.30 tot 17.30 uur
020-223300.

flessen
voor

en groot assortiment
bloeiende planten voor
perken en bloembakken

:*,-• • - '

•'

' -

"..

,•"••?••&, 'il.-'-.: £#£'"•£.<<\

•\..- . < . • • « • • • : . • , - - • . • •

'.*:• i-

,.'•'..?

TE KOOP
AANGEBODEN

Elke werkdag van
ha/fnegen tot halféên
en van haKtwee tot
halfzes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur
en zaterdag? van
10.00- 12.00 uur.
U bent welkom.

landhuizen, villa's, herent.uizen,
middenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, BEoemendaal e.o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars er» taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288S60'

f ris en sprankelend
koel serveren!
PER FLES

3.SO

flessen

Wegens uitbreiding
werkzaamheden schildersbedrijf
zoeken wij enkele

vakbekwame schilders
Hoog loon.
Goede vakantiebonnenregeling.

alleen wat Rum/Triple
Sec of ander gedistilleerd en vruchten toevoegen en u komt geheel in Spaanse
stemming.

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort,
telefoon 02507-15602.

VERHUIZEN
GEEN PROBLEEM!
* ^

in Zandvoort is
binnenkort mogelijk in

SPORTCENTER

WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47.
Opening is gepland medio juni.

U kunt uw baan nu reeds reserveren:
02507 - 1 39 65 / 1 58 29 / 1 47 00

^ ^* ^ ^x '&
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Dry red wine uit South Eastern-Australia.

ZELFVERHUIZER

t

Inlichtingen
Cederiaan U
1161 JG Zwanenburg
02907-4757

)IRCK III: de slijterijfengroep van de Samenwerkende Dirk van
den Broek bedrijven faéedt als enige in Nederland deze uitzonderlijke Australische wijn aan. DRY-RED-WIIME is eenblend van de
Shirez- en de Cabernet druif afkomstig uit de Barosse Vallei en
Old Keppoch. Beide gebieden zijn beroemd om hun grote wijnen.
Met name het 1978 produkt is van uitzonderlijke klasse met een
fruitig, fluweelzacht fonü karakter. Door het enorme sukses kunnen wc deze klassew|n nog steeds aanbieden voor slechts:

U BESPAART HONDEROEN GULDENS

INAllE
HERENKLEDING

AMSTERDAM-c
WIT of BRUIN

me:.

TEHUURca.400rn moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200m
n.•±<•\.i.its,s, |,i».ih• urs iM|>i'ilM|ts-1'n vvoinv

G. E Oesterreicher
& Partners 020-767868
hi'fin.in hfi|i'fin.iiK,v'M(j ;inistrri1.irnv Iele» 10M3

Koop of huur dan nu een caravan.

• CHATEAU

• HOMECAR • PARADISO

1200 m-' overdekte show bij

BERGMAN CARAVANS
Leidsovaart 189. Noordwijkerhout. tel. 02523-2649
Bij hotel "Piet Gijs"plm. 500 m langs het water
richting Noordwi/k.
Nu met flinke korting

of hogoinryilprijs'.

RANDSTAD PUIJI.ICA l II-.S
UilgCL'lslcr viin.
• Zandvoons Nieuwsblad
• Heemstecdse ('ouraiil
• Hoofddorps/Vennepcr Nieuwsblad
/.uanenbui
' C'oiiuint
• Hadhoeve/ Slolense Courant
0
Aalsmeersder Courant

zandvports
nieuwsbl

• Uithoornsc Courant/Ons Weekblad
• Streekblud; De Ronde Vcner
Hoofdkantoor:
Aalsmeer:
<S' Telefoon 02977 - 2 H-l II

ONAFHANKELIJK
NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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Commentaar structuurplan Zandvoort
ZANDVOORT -Naar aanleiding van de structuurstudie, heeft zowel de Werkgroep ZandvoortZuid als de Inspraakgroep Centrum haar voorlopige conclusies op de structuurstudie kenbaar
gemaakt. Door de Inspraakgroep Centrum werd op woensdagavond 20 mei een openbare

bijeenkomst belegd in het Gemeenschapshuis om de meningen van de bewoners te peilen op de door
hen geplaatste kanttekeningen.

Inspraakgroep Centrum: "Bebouwing
concentreren rond Stationsplein"

Werkgroep Zandvoort Zuid:
"Bebouwing buiten huidige grens ongewenst"

Prioriteiten

Het overgrote deel der inwoners (84%) is tegen elke vorm van bebouwing in het duingebied ten
zuiden van de Zandvoortselaan, C.v.d. Werffstraat, Frans Zwaansstraat, Cort v.d. Lindenstraat en
Brederodestraat alsmede op het Ir Friedhofplein en het daaraan liggende grote parkeerterrein incl.
het gedeelte daarvan gelegen langs de Brederodestraat. Men acht bebouwing buiten de huidige
bebouwingsgrens niet gewenst.
Wel verdient de woonmogelijkheid in Zandvoort de voorkeur (boven die van de NORON-lokatie)
doch deze dient voor het eerst uitsluitend te worden benut voor de huidige inwoners en
woningzoekenden van Zandvoort.
In dit licht bezien wil men graag de vestigingsvoorwaarden afstemmen op de beschikbare
woonruimte, zonder afbreuk te doen aan de belangen van de eigenaren daarvan.
Vraagtekens plaatst men dan ook bij de in het verleden grote toewijzing van nieuwe woningen door
de gemeente aan niet-Zandvoorters.

Door de Werkgroep Centrum zijn een aantal prioriteiten gesteld. Men is van mening dat alle
mogelijke middelen moeten worden aangewend om het inwonertal van Zandvoort tenminste in
stand te houden en zo mogelijk te vergroten. Het te maken structuurplan dient dan ook primair te
worden gericht op het aangeven van uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw.
Men vermoedt dat binnen drie jaar het aantal ingeschreven woningzoekenden boven de duizend zal
zijn gestegen, de bouw van duizend woningen in de eerstkomende tien tot vijftien jaar acht men dan
ook onvoldoende. Vijftienhonderd betaalbare woningen zullen noodzakelijk zijn om in de eigen
woningbehoefte te voorzien.

Circuit
De Inspraakgroep Centrum is van mening dat het circuit in de huidige vorm niet langer gehandhaafd
kan blijven. Onder voorwaarde dat door de hogere overheid voldoende alternatieve voorzieningen
ter kompensatie van de inkomstenderving en het verlies van werkgelegenheid worden geboden, kan
men in principe instemmen met de sluiting van het circuit.
Wanneer voor december 1981 overeenstemming kan worden bereikt met regering en parlement dat
aan het circuit voor de duur van de Grand Prix dagen ontheffing van de toekomstige Wet op de
geluidshinder wordt verleend, en men dus in Zandvoort kan gaan bouwen, dan vindt men dat een
aanvaardbare oplossing.

Bouwlokaties
Als bouwlokaties worden genoemd in de concept-reactie, de velden van Zandvoortmeeuwen, met
een concentratie rond het Stationsplein.
In de nota wordt gezegd:
Ook de bestaande sportvelden dienen gedeeltelijk plaats te maken voor woningbouw. In verband
met de enorme waarde voor de passieve rekreatie (door de toenemende vrije tijd, respectievelijk de
vergrijzing van steeds grotere betekenis) dient tenminste één voetbalveld op een centrale plaats in
het dorp te worden gehandhaafd. Het hoofdveld van Zandvoortmeeuwen ware daartoe bij voorkeur
te verplaatsen naar het westelijk veld aan de van lennepweg. Een en ander zal afhankelijk zijn van
de bereidwilligheid van de NS de eerder aangegeven verplaatsingen uit te willen voeren. Indien de
NS daartoe niet bereid blijken te zijn, dient het hoofdveld van Zandvoortmeeuwen gehandhaafd te
blijven op de huidige plaats en het westelijk veld aan de Van Lennepweg als bouwlokatie te worden
aangewezen.
Woningbouw dient bij voorkeur plaats te vinden binnen de (ruim te hanteren) begrenzing van het
bestaande bebouwde gebied.
In Nieuw Noord en langs de kust is aanvullende bebouwing ter verbetering van het leefmilieu
(veiligheid, windhinder) wenselijk.
De grootste konsentratie van woningbouw dient plaats te vinden in de omgeving van het station. Een
kombinatie met kantoren, winkels en slecht weer-akkommodatie (zoals bijv. een evenementenhal,
bioscoop, buurthuis) lijkt wenselijk (congrescentrum). Ook het te saneren woongebied ten
noordwesten van het station dient in een dergelijke ontwikkeling te worden betrokken.
Het bestaande rekreatieve circuit (te weten Haltestraat-Kerkstraat-Boulevard-Zeestraat) behoeft
dringend verbetering, waarbij met name aandacht ware te besteden aan:
- opname van het Stationsplein in deze route
- verbetering van de relatie met het strand (verbetering veiligheid ter plaatse van wegkruisingen,
aanbrengen aantrekkelijke geleidende -winkel- bebouwing)
- toevoegen permanente rekreatieve voorzieningen langs het betreffende boulevard-gedeelte
(restaurant, bowling, museum, enz.)
- bestrijding windhinder om ook buiten het seizoen een aantrekkelijke route te verkrijgen.
Het buurtwinkelcentrum aan de passage (zo mogelijk inklusief de vestiging van Dirkson) afbouwen
en verplaatsen naar Stationsplein /route strand, mede ten behoeve van de geplande nieuwe
woongebieden.
Er bestaat echter geen behoefte aan uitbreiding van het bestaande winkelbestand.

Natuur en recreatie
De Inspraakgoep Centrum is van mening dat het duinlandschap zo min mogelijk moet worden
aangetast en dat de bestaande natuurgebieden gerespecteerd dienen te worden. Uitbreiding van de
werkingsfeer van de provinciale verordening rond Zandvoort wordt niet wenselijk geacht. Rond het
dorp zou een zone voor recreatie moeten komen ter kompensatie voor het gemis aan speel- en
groenvoorzieningen in het dorp.
Het vuillaadstation zag men graag verplaatst naar het industriegebied, terwijl ook een gefaseerde
afbouw van de begraafplaats wenselijk wordt geacht.

Langs de Vloedlijn

Enquête
De werkgroep Zuid wijst er in haar reactie op dat de bewoners van deze wijk in groten getale hebben
gereageerd (ruim 44%) op een facultatieve enquête, zodat de verkregen antwoorden als
representatief kunnen worden gezien voor het gebied. Veel inwoners hebben bij deze enquête ook
nog hun persoonlijke toelichting gegeven en alternatieve voorstellen ingediend, waaruit men kan
afleiden dat er hier een grote betrokkenheid is ten aanzien van de ontwikkeling van Zandvoort nu en
in de toekomst.

Hoe moeilijker een politiek vraagstuk is, hoe meer mensen men vindt
die zich in staat achten het op te
lossen.
Gustave Le Bon (1841-1931).

ZANDVOORT - De commissie algemerK' zaken en ruimtelijke ordening, te
weten de heren. Van As. Jongsma.
Hildering, Van Erp en Tonnen, zullen
in de toekomst op hoorzittingen die
nou /uilen worden gehouden naar aanlekling van de structuurstudie, lunseren als „hoorconimissie" uitgebreid
met deskundigen van het gemeentebestuur.
De eerste reakties vanuit de bevolking
moeten vóór l juni aanstaande ter
kennis van het college zijn gebrachat.
Reakties van het college hierop en die
van de bevolking zullen dan tijdens een
..hoorzitting" door de ..hoorcornmissie" worden verzameld, waarna een
conclusie van deze commissie ter kennis van het college zal worden gebracht.
Dit voorstel werd unaniem door de
commissieleden AZ met instemming
begroet.

Opening
tennisbanen

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag 23
mei, om 14.00 uur zullen de tennisbanen die zijn aangelegd op het terrein
van zwembad De Duinpan, worden
geopend door de heer H. Machielsen.
De tennisbanen, waar van maandagVerkeer
middag
dinsdagmorgen de laatste
De inwoners van Zuid hebben geen mening gegeven ten aanzien van de verlenging van de Herman plaklagenenzijn
waren dus
Heijermansweg, de fietsverbinding en wijziging van de busroute, omdat deze zaken zich meer in het ruimschoots opaangebracht,
de geplande datum
gezichtsveld van de overige inwoners (Centrum en Noord) bevinden. Zij hebben zich dus hierover gereed.
geen mening gevormd. Ten aanzien van het verkeer wordt dan ook uitsluitend de mening gegeven Op dezelfde tijd zal ook het buitenbad
van de inwoners van Zuid.
worden opgengesteld. Voor kinderen is
85% Is voor handhaving van de bestaande verkeerssituatie waarvan het kruispunt Zandvoortselaan- er die middag een extra attraktie, er
/ Tolweg/Haarlemmerstraat/Kost verlorenstraat echter zou moeten worden verbeterd ter bevor- zijn namelijk bij goed weer vijf elektrodering van de doorstroming terwijl de Prinsesseweg eveneens als aanvoerweg naar het centrum zou bootjes in het golvenbad. Uiteraard
moeten worden opengesteld.
golven dan, maar wel bootjes
In een nieuwe verkeersweg ziet men niets, omdat deze niet in een behoefte voorziet, niets oplost en geen
waarmee kinderen tegen inworp van
slechts bestaande knelpunten verplaatst dan wel vergroot; hierbij dient ook rekening gehouden te één gulden een rondje kunnen varen.
worden met de uitstraling naar de Cort v.d. Lindenstraat.
Nagenoeg alle inwoners (92%) zijn tegen een nieuwe verkeersweg in het zuidelijk duingebied
lopend vanaf het punt Zandvoortselaan/H. Heijermansweg al dan niet parallel aan de Frans
Zwaansstraat tot de Tolweg en bedoeld ais aan- en afvoerweg voor het centrum der gemeente via de
Tolweg en de Prinsesseweg;
,f..
In het zuidelijk duingebied dienen in het geheel 'geen'wegen te worden aangelegd of verbeterd met
uitzondering van de aansluiting van de Cort v.d."Lindènstraat aan het Ir. Friedhoffplein - zie
hiervoor punt 3 van deze bijlage.
ZANDVOORT - Met ingang van l
De aansluiting van de Cort v.d. Lindenstraat aan het Ir. Friedhofplein dient te worden verplaatst
augustus is de heer H.J.A. Menknaar de middenstrook (thans parkeerterrein in het seizoen) van dit plein met behoud van de beide
horst, hoofdinspecteur van politie te
huidige straten daarvan als ventweeen.
Gouda, benoemd tot korpschef van
de gemeentepolitie van Zandvoort.
De heer Mcnkhorst is 33 jaar, werkMilieu
te in Rotterdam en in Gouda en is
De overgrote meerderheid der inwoners (84%) is van mening dat de huidige omvang van het
sinds januari 1980 hoofd van de
zuidelijk duingebied onaangetast dient te blijven als zijnde één der laatste vrije duingebieden van
justitie dienst.
Zandvoort, niet alleen belangrijk als duingebied doch vooral ook als „longen" van de plaats
Hiermede wordt de functie sinds het
Zandvoort, haar inwoners en bezoekers; voor dit duingebied dient een beheerplan te worden
vertrek van de heer Van Maris weer
opgesteld en uitgevoerd ter verbetering van het duinlandschap vooral voor het westelijke deel
vervuld.
daarvan.

Nieuwe korpschef

ZANDVOORT - Eén van de vier
knapen die de politie vorige week op
verdenking van het plegen van dicfstallen had aangehouden, ontsnapte donderdagmorgen vroeg uit de politiecel.
Zijn vrijheid duurde echter niet lang.
want 's middags om halfvijf werd hij
opnieuw opgepakt tijdens een wandeling in de Haltestraat. Een en ander
ging wel met een worsteling gepaard.

Kraakpand moet
worden ontruimd
ZANDVOORT- De bewoners van het
kraakpand hoek Brederodestraat / dr.
G.A. Gerkestraat hebben het verzoek
van het gemeentebestuur ontvangen,
het pand zo snel mogelijk, doch uiterlijk l juli aanstaande te verlaten.
Met de krakers was overeengekomen
dat zij vroegtijdig van de sloop van het
gebouw in kennis zouden worden gesteld. Hoewel de aannemer al op 9 juni
met de bouw van achttien wooneenheden, bestemd voor één- en twee pcrsoonshuishoudens zou kunnen bcginnen, heeft men de bewoners toch de
gelegenheid gegeven tot l juli naar een
andere woongelegenheid om te zien.

Woningbouw
De Werkgroep Zuid twijfelt aan de juistheid van de prognose (tot 1993, 1000 woningen) en vraagt
zich af of het niet. beter zou zijn deze behoefte jaarlijks te bekijken.
Voor de huidige woningzoekenden (behoefte geschat op ca. 500 woningen) dient op zeer korte
termijn woningbouw in de gemeente plaats te vinden en wel vooreerst op de daarvoor in aanmerking
komende open plekken binnen de bestaande bebouwing t.w. op de terreinen van de voormalige
Julianaschool, Sterre Der Zee en van Sonnewende, Brederodestraat l, kop Zeestraat en kop Van
Lennepweg (met ontheffing van de geluidsbelasting). Op deze terreinen zullen naar schatting 250 a
300 woningen kunnen worden gebouwd. Naar aard en ligging komen het Ir. Friedhoffplein geheel
niet en het parkeerterrein bij de watertoren slechts in zeer geringe mate voor bebouwing in
aanmerking.
Voor de bouw van de resterende ca. 250 woningen zouden de terreinen van het Kennemer Sportpark
en het Kampeerterrein Sandevoerde eveneens kunnen worden aangemerkt als open plekken in de thans daar schaarse bebouwing; het sportpark en het kampeerterrein zouden dan naar elders
verplaatst dienen te worden.

Mededeling
Op Hemelvaartsdag 28 mei,
zullen onze kantoren de gehele
dag GESLOTEN ZIJ W.
In verband hiermede zal de krant
volgende week één dag later
verschijnen en wel op
vrijdag 29 mei.
De aanlevering van advertentiemateriaal blijft als gebruikelijk.
Direktie Randstad Publicaties

Verkeer
Teleurgesteld is de Inspraakgroep over de voorgestelde verkeersvoorzieningen. Men is tegen het
doortrekken van de Herman Heijermansweg en acht een rechtstreekse aansluiting van de Frans
Zwaansstraat op de Zandvoortselaan wenselijk. Het gebied ten noorden van de spoorbaan moet
zoveel mogelijk ontsloten worden vanaf de Zeeweg.
De auto zou teruggedrongen dienen te worden in het dorp, terwijl er voor geheel Zandvoort een
circulatieplan moet worden gemaakt, waarbij met name de woon-, school- en centrumgebieden
ontlast zouden moeten worden van het niet bestemmingsverkeer.
De Inspraakgroep is voorstander van het opstellen van een totaal parkeerplan voor geheel
Zandvoort.
Als uitgangspunt voor een dergelijk plan zou het rekreatief parkeren zoveel mogelijk buiten het
dorp plaats moeten vinden op bewaakte parkeerplaatsen (betalen bij de uitgang is een zeer goede
gedachte). In zones rond het centrum dient uitsluitend kort parkeren te worden toegestaan, terwijl
ten behoeve van belanghebbenden (bewoners, winkeliers) kleine parkeerterrcintjes (40 tot 60
auto's) gerealiseerd moeten worden waar uitsluitend vergunninghouders hun auto kunnen stallen.

SUEDE
NAPPA
bont en lamsvacht
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

mo's
ITAI.IA

see

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haartem: Barttrijorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat g (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

********

ZANDVOORT - Na
een enerverend seizocn, vol met ups en
downs is Zandvoortmecuwen toch
kampioen geworden. Het is een seizoen
geworden
waarbij de Mceuwcn vooral in de
thuiswedstrijden de
punten hebben behaald. Daarentegen
leverde de uitwcdstrijdcn weinig succcs op. Vooral de
laatste vijf wedslrijden zijn zeer hulangrijk geweest. In
deze serie wisten de
Zandvoortcrs negen
punten ie verzamelen, waardoor zij
het toch wel verdiende kampioenschap konden gaan
vieren.
Het is een grandioos
feest
geworden.
Eerst een rondrit
door het dorp en
een ontvangst op
het raadhuis door
het
gcntecntcbestuur, waarna het
feest verder werd
voortgezet in het eigcn home van de
club aan de Vondel- Op de foto: staand van links naar rechts: Bert van Staveren, Eddy Stoffers. Bert
laan.
Lcycnhorst, John van der Zeijs, Pieter Keur, Chris Jongbloed, Frans Makkau,
Peter Kramer, Wim van der Kuijl, verzorger A. Loos, begeleider H. Jongbloed.

Zittend van links naar rechts: Marcel Sclioorl, Kees Bruin , Ed Vastenhouw,
Kichurd Kerk man, Auldcrt Stobbelaar, Wim van Staveren en trainer Fres lioon.

FAMILIEBERICHTEN

Drogisterij • Reform

Dankbetuiging
Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de
bloemen, kado's, enz., die wij mochten omvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig
huwelijksfeest.
Wij hadden een onvergetelijke dag!

VERHUIZEN?

MOERENBURG

Verhuizen is vakwerk!

DIEET ARTIKELEN

Gespecialiseerd in

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

^JW VERHUIZING, ONZE ZORG!

W. Paap
C J. Paap~v. d. M ij e

voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 -1 61 23

•
•
•
•
•

Graenteplanten met kluft
Groente- en btoemzaden
Zaaigrond
Jiffypots
Bust/ijdinjjs- en
bemestingsmiddelen
• Tuinbenodigdheden

SNOEKS
16255
Glazenwassen'] - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

Kwekerij P. van Kleeft
BELLEN

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

*02507 -1 7166*
DE WIT VERHUIZINGEN

UA.NKBt.lUIGI.NC

Voor de vele blijken van belangstelling, betoond na het heengaan van mijn lieve man,
onze vader, groot- en overgrootvader
N. Meulman
betuigen wij u onze hartelijke dank.
Namens de gehele familie:
M. J. E. MEULMAN-BOT

Heden is geheel onverwacht uil ons midden
weggenomen, m i j n lieve vrouw, mijn dochter,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

_ _ (ERKENDE
VERHUIZERS

Franklin's

Stemmen is /o moeilijk niet!
Tenminste als liet over de
aankoop vaneen uurwerk gaal.
Dan wordt hel zonder twijfel

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
Hel is een keu^e voor leven,
waar u nooit spijt van krijgt.
Waaningtiid is precisietijd!

Telefoon 02507 -19005.

Zandvoorts Nieuwsblad

WONINGRUIL
Aangeb.: in Bemmel
(Gld.) mooie
EENGEZINSWONING
in bosrijke omgeving.
Huur/262,50p. m.
Gevr.: iets dergelijks in
Zandvoort of omg.
TeL 08811-18 76

F. KORS

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT

GARAGE
Burg. v. Fenemaptein.
Inlichtingen:
tel 02507-169 97

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerfcestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

SLANGKOMBINATIE
•t KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 -Zandvoort

Tel. 165 80
heeft alle soorten

20 meter tuinslang met
autowasborstel en
aansluithulpstukken
voor

KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. baby maat 56
t/m maat 176.

38,95

Schiessers Sport slips en smglets
zijn perfekt afgewerkt.
Tot m de kleinste details
Ondermode in alle kleuren die
niet knelt en niet lubfaert.
Hoe vaak u het ook wast.
de pasvorm bli|ft
Ondermode van met zorg
geselecteerde katoen
Reusachtig fijn draagbaar.

Schiesser®

Zandvoort BV
)r. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.|
(Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Rerfektie is onze kwaliteit

Maak het vrolijk, zowel
binnen als buiten met
de natuur die u wordt
geboden door
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraal 65 • Xandvoorl
Tel. 02507-12060
Alle soorten tuingocd

Wist u dat wel?

Eigen reparatie-afdeling mei elektronische
apparatuur.

Let op! Uw kassabon heeft waaide.

Uitvaartverzorging

Ambachtelijk timmerwerk,
en isolerende beglazing:
twee specialiteiten van
Scholz Bouwonderneming

Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON

IJZERHANDEL

(v/h Jac. Koper)
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

AUG. v.d. MME
SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
IMu ook het adres voor uw
woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford
etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen
wandbespanningen.

Fa. Gaiiener & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORiMUIZEM
Deskundig advies.
Vooral uw

Pakveldstraat 19
ZANDVOORT

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!
30 x 40 cm
slechts

(PASFOTO'S
l stuks

20,00
10,00

PEDICURE/
MANICURE-SALON
mevr.
G. Hamminga
bij
Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7
tel.02507-1 2327

Behandeling volgens
afspraak.

Galerij Kerkstraat, winkel 8
HONDENKAPSAION

Renee
voor vakkundig
KNIPPEN - SCHENEN
TRIMMEN- WASSEN
OUR- en
VOETBEHANDELING.
Van Ostadestr. 26
Tel. 1 56 26.

SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS, enz.

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
l oomaal
Scbefpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

JAN KROESE
MAKELAAR O.G.

Srederodestraat 116. Zandvoort,
telefoon 13244

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wi| verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbnrs.
DORPSPLEIN 2.
TELEFOON 12164/13713
Prrvé na 18.00 uur 16658.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

BilderdijkstraatS.
telefoon 13796

ASSURANTIËN

Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

48
mnd.

60
mnd.

5.000,10.000.15.000.20.000.25.000,-

150,95
289,14
427,34
565.53
703,73

129,93
247,15
364,37
481,59
598,81

120
mnd.
98,93
184,15
269.92
355.68
441,44

238,43
313.71
388,99

Ie en 2e hypotheken tot
125% mogelijk
Informeer eens1
Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel 02507 -1 21 50

Keesman

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

Jan Steenstraat 1.
Voor glas, behang,

Hislor-verf
klompen, schoonmaakartikelen
etc. etc.
Telefoon 12425.

Hieuw uit USA
Shoes wfth Pockets

in-en verknopen

Te koop aangeboden:

t.e.a.b.
een bedbank

VANAF r. 69,90
TOT LEDER f. 99,

1 boekenkast
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

J. v. d. Bos

opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

met ombouw (teak hout)

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

A. J. DE LEEUW

Ampèrestraat 11 1976 BE IJmuiden Telefoon 02550 -31944

Veilinggebouw
Oe Witte Zwaan

P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507-13287.

Haltestraat 8.
Zandvoort

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V.

Kantoor: GASTHUISPLEIIM 12- ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

SHELL STATION „DUINZICHT"

MOERENBURG

Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte
en timmerwerk van de bovenste plank:

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Ook voor olie en diesel.

DROGISTERIJ

• levering in alle maten en dikten vanaf
4 mm
• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)
• huurders-, huiseigenaren- en woningbouwverenigingen 10% extra korting
IrWMBEPRIIf • levertijd max. 5-6 weken
• verzorging van uw subsidie-aanvraag
• gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
ramen en kozijnen.

KANTOORUREN

U kunt uw auto overdag slecht
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

Foto Quelle

ISOLERENDE BEGLAZING leveren en
plaatsen wij, mede door grote opdrachten van
bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
laagste prijs.
Ook onze warmte- en geluidisolerende beglazing is voorzien van KOMO-keur en voldoet
derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

VERSTEEGE

Voor olie verversen, doorsmercn,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".

Compleet f oto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en
schuifpuien leveren wij, voorzien van KOMOkeur, rechtstreeks aan particulieren vanuit onze
gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort
en maat. Alle deuren en ramen worden door
ons ook vakkundig afgehangen, voorzien van
hang- en sluitwerk, glas of isolerende beglazing.

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186

„Shell Duinzicht"

AUTOBEDRIJF

Hallcsiraal 55,

Ook hebben wij een fantastische collectie
GRIEKSE MODE van het merk „Paradise"
(jurkjes, harempakken, jumpsuits), enz., enz.

Louis DavidssJraat 15 (t/o VVV) - Tel. l 69 20

MAZDA

Kroon
Mode

39,50
69,00
79,00

LIBERTY MODE

maar ook
Soms ben ik
haar witte reus.

Bermuda's v.a
Tuinbroeken v.a
Overalls v a
Japonnen
van bekende merken

BIJ AUTOBEDRIJF

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF
TE KOOP:

biedt aan:

is een dienst bewij/en ct«in cfe le/üib
Onze le/ers beseffen ddt. ddjroin
worden de advertennepdgina's ut gueil
gelezen, diiaroni ook i\\n de
ddverleerdürs *o ingenomen met

A. J. v. d. Mootenstraat 54rd,
Zandvoort. telefoon 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

Wij maken een afdruk van uw
favoriete foto, terwijl u wacht.
Géén negatief nodig.

Doris Winifred Driehuizen-Green
op de leeftijd van 56 jaar.
Zandvoorl:
C. Driehuizen
Sandra en Jacques
Roy
Londen (Eng.):
E. Green
2024 NJ Zandvoort, 14 mei 1981,
Koninginneweg 11 zw.
De crematie heeft maandag 18 mei plaatsgehad
in het crematorium Velscn te Driehuis-Westerveld.

LIBERTY MODE

ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT

(teak hou»)
1 verzameling

minidrankflesjes
L-t 200 stuks!
Tel. na 18.00 uur
02507-15074.

rKjoRÖOS

Dealer:
KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106

W-SHw **MS* i-1
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ontvangen
een tien

Uit Zandvoorts historie.

Armoe troef in de jaren
In de bibliotheek van hel procinciaal
archief bevindt zich een interessant
hoek van een zekere A. Loosjes,
„Hollandsche arcadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem".
In dat verhaal, dat in 1804 werd
uitgegeven, vertelt hij over een aantal
wandelingen, die hij met bekenden
van Haarlem door de duinen heen
naar Zandvoort heeft gemaakt en in '
schrille kleuren schetst hij de annoede, waarin hel vissersdorp door oorlog en blokkade van de zee gekomen
was.

Ellende groot
In het voorjaar van 1804, toen alles
in de natuur er fleurig uitzag, waren
hij en vier anderen naar Zandvoort
gegaan. Het was, zo beweerde hij,
een hele onderneming. Zandvoort
was, ook voor de Haarlemmers, een
volkje apart: men kon er niet goed
hoogte van krijgen en daarom werd
het door vreemdelingen haast niet
bezocht. Maar dat geheimzinnige
trok dit gezelschap aan en zo ging
men op avontuur uit. ,,Toen wij tot
in Zandvoort gekoomen waren", zo
schreef hij, ,,wierden wij omringd
door een hoop schreeuwende en
bedelende jongens en meisjes, die de
vrouwen op hun hinderlijk aandringen eenige duiten toewierpen". Ze
maakten daarom maar direkt rechtsomkeer. Er was trouwens in het dorp
geen enkele gelegenheid om uit te
rusten.

Werkelijk zo arm?
Toen ze van de wandeling thuisgekomen waren, hadden ze een heel

gesprek over de vreemde ervaring,
die ze in Zandvoort hadden beleefd.
Loosjes, die meende dal hij door zijn
ervaringen wel bevoegd was om een
oordeel te geven, beweerde dat het
gebedel ,,eenc aangebooren eigenschap was van de zeelui en strandbewooners, evenals het snoepen van
lekkernijen". Een van de aanwezigen, die vroeger in het bestuur gezelen had, was het er helemaal niet mee
eens. De Zandvoorters, zo beweerde
hij, konden alleen maar hun brood
verdienen met vissen en omdat deze
bedrijfstak zeer conjunctuurgevoelig
was en de meeste last ondervond van
oorlogen, lag deze direkt plat wanneer er ergens in de wereld wal aan
de hand was. Naar zijn gevoelen was
er werkelijk bittere armoede in het
dorp Zandvoort. Een van de dames,
die aanwezig was. was niet zo lang
geleden in Wijk aan Zee geweest en
had daar dezelfde ervaringen opgedaan. En men was van mening dat er
iets aan gedaan moest worden, wilde
de bevolking niet verhongeren.

besloten om in de stad Amsterdam
een kollektc te gaan houden voor
Zandvoort en Wijk aan Zee.
Voor het houden van deze /wis
aan huis kollektc, had men uit de
beide dorpen heel zorgvuldig collectanten gekozen. Men prentte hen in
vooral beleefd en bescheiden te zijn.
maar het haalde niet veel uil. Door
de oorlog met Engeland was de
handelsvloot van Amsterdam opgelegd: er waren zelfs verschillende
schepen in beslag genomen en voor
de kooplui was het een onzekere lijd.

door ff. Voets
Loosjes vertelt dat men er zich vaak
met een paar duiten van afmaakte en
zo bereikte men met het collecteplan
het doel niet. Men wilde toen een
soort van fonds op gaan zetten,
beheerd door een paar deskundigen,
waaruit van tijd tot tijd bedragen
konden worden verstrekt om eten te
kopen voor een hongerige bevolking, maar er was zo weinig binnengekomen dat alle geld in een keer
maar werd verdeeld. Volgens Loosjes wreekte zich hier ook de onbekendhcid van Amsterdam met Zandvoort. Er was zo goed als geen
kontakt lussen beide plaatsen en van
Zandvoort wist men in Amsterdam
niets af. De enkelingen die een buitenverblijf hadden in Bentveld, spraken soms over de bevolking van
Zandvoort alsof het wilden waren.

De collekte
Soortgelijke ervaringen als Loosjes en zijn vrienden, hadden ook
anderen beleefd, die om een of
andere reden in het voorjaar van
1804 naar Zandvoort waren gekomen. De oorlog die in 1803 opnieuw
was begonnen, had aan de korte
opleving in 1802 een einde gemaakt
en de vissers konden de zee niet meer
op. Deze mensen spraken met het
departement over de ellende en zonder dal er veel plichtplegingen aan te
pas kwamen, werd er in mei 1804

Werkgroep Huisvesting
wenst andere
samenstelling stuurgroep

Als verontschuldiging wordt door de
werkgroep aangevoerd dat op het verzoek niet eerder ingegaan kon worden,
omdat er binnen de groep zeer uiteenlopende meningen heersen en de op
gang gebrachte discussie binnen de
werkgroep niet ditect tot een conclusie
aanleiding gaf.
Wél acht men een stuurgroep van groot
belang, doch er heerst twijfel over de
\raag of een lid van de werkgroep
hierin goed kan functioneren.

Verschillen
Er is, volgens de werkgroep, een duidelijk verschil van inzicht tussen gemeente en werkgroep over het tot nu toe
gevoerde huisvestingsbeleid van de gemeente. De moeilijkheid ligt volgens
de werkgroep dan ook in de samenstel-

ling van de voorgestelde stuurgroep.
Deze bestaat volgens hen hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers van diegenen tegen wie kritiek van de werkgroep
zich richt. Men ziet geen heil in deze
samenstelling, omdat deze niet beter
zou "ktffifiërrgaan fundtïbneren dan hè't'
huidige beleid,

Zienswijze
Volgens de werkgroep Huisvesting zal
in de toekomstige stuurgroep een veel
bredere vertegenwoordiging en inbreng
vanuit alle maatschappelijke stomingen
moeten zijn vertegenwoordigd. Een
open en kontroleerbare procedure om
een goede stuurgroep te realiseren acht
men een eerste vereiste. De werkwijze
van de stuurgroep zelf moet er één zijn
van openheid, openbaarheid en kontroleerbaarheid.
„Onze terughoudendheid tot nu toe
wordt verder veroorzaakt doordat wij
het beleid van B en W en de gemeenteraad inzake huisvesting nog steeds als
waardeloos ervaren", aldus de werkgroep die wijst op de verschillen van
inzicht ten aanzien van Sonnewende en
het gebouw van Sociale Zaken.
Ondanks de door de werkgroep geuite
kritiek ziet men het belang van een
goed functionerende stuurgroep wel in,
mocht de gemeenteraad van oordeel
zijn dat er een stuurgroep moet komen
naar de richtlijnen van de werkgroep
huisvesting, dan wil men hieraan graag
zijn medewerking verlenen. De vraag
blijft in dit geval of een stuurgroep
voortvarend zou kunnen werken, wanneer antwoord op een simpel verzoek
al zoveel maanden moet duren.
(Advertentie!

manke koning
De tniiutic van Zandvoort werd
hoc langer hoc erger. Koning Lodcwijk, in onze geschiedenisboekjex
bekend uk de manke koning, wai
ontsteld over de alarmerende bcrichten du- hi] uu Zandvoon kreeg. Op
zijn verzoek werd in 1807 door het
ministerie van binnenlandse zaken
ven rapport opgesteld over de situatie
in de kustplaatsen van het koninknjk. In dat rapport, dat in 1807 aan
de koning werd aangeboden, werd
over Zandvoort verteld ,, bijna dage-'
lijks koomen vrouwen en kinderen
met geheele zwermen in Haarlem en
daar omstreeks rondloopen om hun
brood te bedelen". Er werden allerlei voorstellingen gedaan om te helpen, maar liet haalde niets uit. Door
de blokkade van de Engelsen kónden de vissers niet uitvaren en zo
leest men elders, van de trotse visscrsvloot waren er in 1809 nog maar
drie schepen over. En het ergste was
dal men de moed had verloren om
ergens anders een bestaan te zoeken.
Men was alleen aangewezen op particuliere liefdadigheid: de katholieke
kerk van Overveen, waartoe de menscn van Zandvoort behoorden, was
blijkens aantekeningen uit de paroclue-archieven, zeer royaal en zover
het uit de schaarse gegevens mogelijk
u om een konklusie te trekken, heeft
men bij de bedeling geen onderscheid gemaakt tussen katholiek en
protestant. Op deze manier is Zandvoort die verschrikkelijke tijd doorgesukkeld.

Elektronische

knstalgestuurde
FM-fijnafstemming
| wij demonstreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort B.V.
Haltstraat 56 -Zandvoort
Tel. 02507-13618

Zandvoorfse muzï Aape!
neemt deel aan feesten
ZANDVOORT- Op de jaarlijkse algemcne ledenvcrgadeimg van de Zandvoortse Muzickkapel, die in het gcmecnschapshuis werd gehouden, kwam
naar voren dat men in de toekomst /al
gaan deelnemen aan muziekfeesten die
georganiseerd worden door de A N U M .
Deze feesten worden gehouden in scptember en november. Aansluitend
daarop zal men in januari 1982 in
diverse tehuizen in de gemeente een
concert verzorgen
Twee leden, te weten Engel Keur (45
jaar lid) en Nico van I.ooy (35 jaar l i d )
ontvingen insmnes van de A N U M door
de afgevaardigde Bcuse. Nieuwe leden
zijn nog altijk welkom. Iedereen die
een instrument bespeelt, wordt uitgenodigd op de vaste repetitie-avond,
(maandag v.a 20.Ou uur in het gcmeenschapshuis).

korpsen zijn: het Tambocrkorps der
Intendance (Amsterdam). Showband
,,BATO", Drumband „CORJA" (met
majorettcs), „Damiate Band Haarlem" (met majorettes). Drumband
..D.S.V.", Drumband ..Jan Gijzen"
(met majorettes), „Haarlems Harmonie Kapel" (met majorettes). Drumband „Irene", Harmonie ,.SOL1"
(met majorettes). ( Driehuis). Harmonie ,.Dc Spaarnebazuin", Drumband
„Vermaal" (met majorettes) en de
Show- en Drumband „Adest Musica"
uit Sassenheim welke voor aankomst
van de deelnemers een voorshowop de
Grote Markt zal verzorgen.

KENNEMERLAND - De Stichting
avondvierdaagse Haarlem en omstreken
viert dit jaar haar vijfentwintigjarige
bestaan met een groots opgezet feest
rond de laatste wandeldag. Men verwacht niet minder dan negenduizend
deelnemers uit Haarlem en wijde omgeving. De avondvierdaagse wordt dit jaar
in de periode dinsdag 16 t/m vrijdag 19
juni georganiseerd.

Antwoord laat vier maanden op zich wachten

ZANDVOORT - Dat niet alleen ambtelijke molens langzaam malen, blijkt
uit een schrijven van de werkgroep
rluisvesting aan het college en raadsleden, dat een antwoord is op een ruim
icreneenhalve maand geleden gedaan
«•erzoek van het college. " '
"Het college liet de werkgroep op 30
jf december 1980 weten dat men besloten
heeft tot het instellen van een „stuureroep huisvesting voor alleenstaanden
tweepersoonshuishoudens". Deze
groep zal bestaan uit vertegenwoordigcrs van het college, gemeenteambtenaren, woningbouwvereniging en womngzoekenden. De werkgroep Huis\ esting werd uitgenodigd één lid aan te
wijzen als vertegenwoordiger van de
woningzoekenden.

Rapport van de

De organisatie van dit evenement is,
zoals reeds vele jaren, in handen van de
Stichting Avondvierdaagse Haarlem en
Omstreken, een samenwerkingsverband van de Haarlemse Vereniging
voor Recreatie 't Bolwerk en de Haarlemse Wandelsport Verenigingen „Jan
Passtoors", „Schalkwijk" en „Het
Spaarne". ^
Deelname "aan de avondvierdaagsë is
opengesteld voor een ieder, zowel individueel als in groepsverband. De afstanden bedragen voor deelnemers
vanaf 6 jaar, mits onder geleide van een
volwassene, vier maal 5 km. De deelnemers van 8 tot en met 13 jaar leggen
dagelijks een afstand van 10 km af,
terwijl de 14-jarigen en ouder de keuze
hebben uit de afstand van 40 km (vier
maal 10 km) en 65 km (de eerste drie
avonden 17 km en de laatste avond 14
km).
Voor de afstanden van 10 en 17 km kan
men de eerste drie avonden starten
vanuit een van de volgende startgebouwen: Clubgebouw „Dartele Jeugd",
Flevoplein in Haarlem-Noord (nabij
Jan Gijzenkade en Gen. Spoorlaan);
Clubgebouw „Geel-Wit", Van Oosten
de Bruynstraat in Haarlem-West;
Clubgebouw „De Eenhoorn", Laan
van Angers in Haarlem-Schalkwijk.
Dan kan worden gestart van 17.30 tot
19.00 uur. Op de laatste avond, dus
vrijdag 19 juni, zal voor de deelnemers
van de rayons Haarlem-Noord en
-West en uitsluitend voor de 10 en 14
km, de start plaatsvinden vanuit de
Parkeergarage aan de raaks in Haarlem-Centrum. De deelnemers in kan men op de eerste drie avonden
Schalkwijk starten ook de laatste avond starten vanuit: Clubgebouw „Noordervanuit „De Eenhoorn". Op de laatste vreugd", Planetenlaan (hoek Korteavond start rnen echter in alle gevallen weg) in Haarlem-Noord en de boventussen 17.30 en 18.00 uur.
genoemde clubgebouwen „Geel-Wit"
Voor de dagelijkse afstand van 5 km en ,,De Eenhoorn". Men start op deze
avonden tussen 17.30 en 18.00 uur. Op
de laatste avond, dus vrijdag 19 juni,
zal voor ALLE 5 km-declnemers de
start plaatshebben om 19.15 uur nabij
..Geel-Wit" aan de Van Oosten de
Bruynstraat.
(,\dvcriifntn->

ZANDVOOR T - Bi| het ^ien en luisteren naar de opviermg van een toneelstuk door de Zaruhooitse leerkrachten
zo omstreeks de Sint Nicolaasti|d. (mlgezonderd dan het atitelopen |aar) heb
ik mij wel eens .tine-vraagd hoe de/.e
dames en heren tot / u l k e iiit/ondcili|kc
prestaties komen op amatcur-umeelgebied Lrv.inn» hebben /e meestal niet.
- in tegenstelling tot de anuUeur-umeelveremging. /e repeteren maar heel
korl. (twee maanden is al !an:) en /e
brengen prestaties op de p l a n k e n , die
tot verba/int; stemmen \ nor een
groot, een /eei eroot deel moei dit m i
dan ook te danken /i|n aan de ieme.
los Drosc heett in dit op/ieht /i|n
sporen verdiend Fiachtige voorsielhngen heett hi| ons m d eloop der l a i e u
voorgetoverd. Vóór hem was het ik
heer A .1 van der Waals die ook al v a n
wanten wist en nu was het de regisseur
van ..Op hoog van /egen". Rob v a n
Toornburg. die in hun voetsporen trad
en ons dmsclae 13 en donderdag 15 mei
een niet voorstellingen biaeht van het
kindertoneelstuk ..Het geheim van
Pandolio" geschreven dooi K. Oudes
en H. Riemers. Op heide dagen werd
het stuk driemaal opgevoerd en m
totaal hebhen 70 ongeveer 1100 kmderen en 150 volwassenen van dit speciaal
voor kinderen gesehieven stuk. handelend over een loverkaars, die in bezit
van de tovenaar Pandolio / i ) n slachtolfers kan laten kukelen en tokken Een
_ vermakelijke geschiedenis die tot hilariteit leidde en na allerlei vervvikkehngen hem tenslotte afhandig wordt gemaakt zodat iedereen weer normaal
kan leven.
Wat dit enthousiast spelend ensemble
op het toneel biaeht was een boeiend
schouwspel op zichzelf. Een prachtig
decor, een uitstekende verlichting en
mooi grime-werk Regisseur Rob van
Toornnurg beheerste het stuk volkomcn en haalde alles eruit wat erin zat.
Vaart en spanning wist hij er zonder

Ook dit jaar hebben de organisatoren
bijzonder veel aandacht besteed aan de
parcoursen, welke voor wat HaarlemNoord betreft voornamelijk door Bloemendaal en Santpoort leiden, met als
bijzonderheid dat voor dit startbureau
de parcoursen van de 10 en 17 km
volledig gescheiden zijn. De deelnemers van Haarlem-West zullen bijna
dezelfde parcoursen lopen als hun
voorgangers 25 jaar geleden. Deze
voeren door het natuurrijke gebied van
Bloemendaal en Aerdcnhout. De parcoursen voor de Schalkwijkse deelnemers leiden voornamelijk door de
groenstroken van dit stadsdeel, terwijl
ook Heemstede aangedaan wordt.

Voor alle deelnemers aan de avondvierdaagse zal de feestelijke timsh \,m
dit sportieve evenement op de Grote
Markt plaatsvinden. Deze grootse fmaJe zal worden opgeluisterd door ITUUI
liefst twaalf muziekkorpsen, die de
wandelaars op de intochtroute, dus
vanaf het Emrnaplein via de Tempelierstraat. Houtplein en Grote Houtstraat naar de Grote Markt, zullen
begeleiden. In de directe omgeving van
de Grote Markt zullen ook de medailles en plaquettes aan de deelnemers
uitgereikt worden. Medewerkende

Het inschrijfgeld bedraagt j 3.50 per
persoon bij inschrijving tot en met 11
juni aanstaande, nadien bedraagt het
inschrijfgeld ƒ 4,25. Men kan zich op
de volgende adressen inschrijven: Kennemer Intersport,' Marsmanplein 1517; Zaanenstraat 5; Eikenstraat 55:
Prinsen Bolwerk 1: A.L. Dyserinckstraat 13a; Damiatestraat 7; Merkmanstraat 11; Leidseplem 43rd. Oostenriiklaan 21; Ekamastra.it 160; Waddenstraat 216. alle te Haarlem en voorts
Gen. Spoorlaan 33. Aerdenhout en üe
Genestetstraat 1. Zandvoort. Inschri|\ i n g per giro is ook mogelijk door
storting op postgirorekenmg 3532699
t n.\ Stichting Avondvierdaagse Haarlem en Omstreken te Aerdenhout.
\vaarhi| duideh|k te vermelden naam.
adres, gcu^nste afstand en startplaats
en \oor w e l k e herinnering men in
a a n m e r k i n g komt Allen, die de avond\icrdaat;se volbrengen, ontvangen een
medaille met oranje-groen lint dan wel
een ciiter wanneer men eerder heeft
deelgenomen
Nadere inlichtingen worden verstrekt
vi.i de tel nrs 32M%1 en 320018 (alleen
t i j d e n s kantooruren). 3433S7. 241927
en 317197

onderbreking in te houden. Dit was nu
een vooistclling die je (ook .ils inideren) op het p u n t j e van |c stoel deed
zitten om toch vooral in.uir niets te
missen. Ik w i l u m dit /eer speciale
ueval. (de voorstelling werd gebracht
door l e e i k r a c h t e n \ a n de Oranic Nassausehool L H de Nicol.i.issehool) de
namen van het ensemhle niet onthouclcn. Het waren. R Wcideaut als Jons
Bloem, H van ( aspel als Sti|nt|e
Bloem. .1 van Di|k als Kin K o k : I I v<m
de Leden als Bels: Vv. D i i k s t r a als de
burgemeester: M \an der M e u l e n als
diens \ rouw. A I Icnneman als dokter
T. Uavinck als biigadier S t r a m . L K d<Vncs als I'andoho en A Joustra als ik
v r o u w \ a n de dokter. Soutfleuse V\
I h i b e i s Cirimcur: I eo Spanlieim Bel i i h t i n g Don Courchaine Rekwisielen. S v i v i a Holstei|ii en a d m i n i s t r a t i e
F IK Korting. De dekors tenslotte w,ilen het wei k \an D \ a n der M e u l e n .
'l \an der l eden. K \\icrsma en A
Hertmys.
De opvoeringen hadden een besloten
karakter en w e r d e n gegeven in het
verenigingsiiebouw ..De Krocht". Men
wilde gc/amenhjk eens iets leuks gaan
doen Dat heett men gedaan en hoe!
Het was met alleen leuk. het was
geweldig en waard om m breder verband te worden opgevoerd'
K Sr

Muziekuitvoering
KENNEMERLAND
\anavond
speelt een aantal lichte mu/.iekensembles van het Mu/iekcentrum ZuidKennemerland m de Zanderzaai a a n '
het Groot Heiligland te Haarlem.
Er wordt in verschillende stijlen en '
uiteenlopende niveaus gemusiceerd,
waardoor het programma een geva-'rieerd karakter heett. De combo's en •
ensembles staan onder leiding van de
docenten Lucas de Bruin. Johan Jongstra. Hans Kunneman. Henk van Lier,
Ferry Otte en Ed Roest. De avond zal
worden besloten met een (amsession.
Aanvang 19.30 uur. toegang vrij.

Prix d' Humanité
KENNEMERLAND - OP 25 met
zal de jaarlijkse Prix d'Humanité
worden uitgereikt aan Mies Bouwman. Dit zal geschieden in Hotel
Bouwes te Zandvoort.
Deze Prix d'Humanité. een beeld
gemaakt door de kunstenaresse,
mevrouw Bep Sturm uit Bentveld,
zal worden overhandigd door de
heer R.Lenterman. voorzitter van
de Lions afdeling Zandvoort.
Naast deze uitreiking zal een avondvullend programma worden geboden door enkele artiesten, waaronder Thérèse Steinmetz en Marco
Bakker. Tevens zal een gecombineerde modeshow worden gegeven
door de couturiers Frank Govers,
Max Heymans en Frans Molenaar.
De opbrengst van deze avond zal
worden gebruikt voor het werk van
de Stichting ..Lions helpen Kinderen", zowel voor kinderen in ontwikkelingsgebieden als in de regio
Zuid-Kennemerland. Artiesten en
couturiers hebben dan ook hun
belangeloze medewerking toegezegd.
Kaarten voor deze avond (avondkledmg gewenst) zijn verkrijgbaar
bij de VVV-kantoren in Zandvoort
en Haarlem en Hotel Bouwes. Het
aantal plaatskaarten is beperkt.
slechts 250 stuks terwijl de toegangspnis f 40.— zal bedragen.
Aanvang 20.00 uur.
De Pn\ d'Humanité werd m voorgaande jaren uitgereikt aan: Wilde
Ganzen (1975). Johan Bodegraven
(Geven voor leven) 1976 Majoor
Bosschaert Leger des Heils (1977).
Max Tailleur Reumatonds m 1978.
ZKH Prins Bernhard voor de Federatie Sport Gehandicapten in 1979.
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KEUKENS
BADKAMERS
PARKETVLOEREN
MONTA-REKKEN

alles onder één dak bij
Houtplein 34, Haarlem
Telefoon: 023 -31 7296.

Door veranderingen in onze showroom
zijn enkele modellen inbouwkeukens
beschikbaar tegen zeer speciale prijzen.
Zonder een bezoek aan onze showroom bent u bovendien
nooit kompleet geïnformeerd.
, thuis in keukens, parketvloeren en Montarekken.
Openingstijden: ma. 13.00-17.30, di-wo-do-vr. 09.00-17.30, za. 10.00-16.00 uur.

voor de vakantieperiode
juli en augustus.
Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66.

ZANDVOORT - Vorige weck woensdag dook een 41-iange Zandvoortse
automobilist, nadat hij aan de kop van
de Zeestraat een verkeerszuil had geramd, met zijn wagen een m de nabijheld staande schiettent in.
Een schot in de roos, want de ravage
was enorm. Bij aankomst van de poliliewagen, schakelde de Zandvoorter
pijlsnel terug, zodat hij als een botsauto tegen deze wagen aankwam. Hij
werd meegenomen naar hot bureau
voor het afnemen van een bloedproef
in verband met drankgebruik.

HAARLEM - Greenpeacc Nederland
organiseert op 30 mei een landelijke
fietstocht. De deelnemers aan d<-/e
zogenaamde Walfietstocht hetsen van
hun woonplaats naar Rottetdam. Vooi
iedere kilometer die zij op hun tocht
naar Rotterdam afleggen worden de
Walfietsers gesponsord. Deze spnsors
worden door de Walfietser vooral benaderd.
De namen van de sponsors en liet
toegezegde bedrag per kilometer vu>iden vastgelegd op een deelnemerskiiart. Na afloop van de Waltietstocht
wordt het aantal gelietste kilometers
vermenigvuldigd met het toege/egde
bedrag per kilometer
De aldus verzamelende gelden worden
overgedragen aan Greenpeace en /ullen worden gebruikt voor de aanschal
van een nieuwe boot. die de Rambow
Warrior moet vervangen. Mensen int
Rotterdam kunnen als i\] mee willen
doen aan de Walfietstocht. hun kilometers afleggen op een speciaal daarvoor
uitgezet parkoers.

l let einddoel v an de W allietstocht is de
m Rotterdam te houden manifestatie
..Dag Walvis". Tijdens deze mamtestatie wil Grcenpeaee een beroep doen op
de Internationale W a l v i s v a a i t Commissie (I W C) om op haar jaarlijkse
vergadering in j u l i een algeheel verbod
op alle commerciële walvisvaari aktiviteiten al te kondigen Om dit voorstel
op de agenda van de l W (.' vergatlermg te krijgen dient het voor begin juni
ingediend te vvoulen dooi de Nedeilaiulse afgevaardigde naar de/e veigaileiing Op de m a n i f e s t a t i e /al een
opioep gedaan wolden om dit v ooi stel
inderdaad op de aucncla Ie plaatsen IXopioep van de Waltietsers /.al begeleid
worden mei sprekers en musici. Op het
lenein /al er bovendien een mogelijkheul z i j n om de ..techten van de
walvis" te ondel tekenen
In veigelijking met de vorige editie is
het a a n t a l evenementen rond de Walfietstocht sterk uitgebreid.
Omdat veel mensen liefst in groepjes
hetsen. zijn er m drie steden in Neder-

land /ogenaamde steunpunten opgezet
In T Ihurg. Haarlem on W aguigen biedt
(ireenpeace de mogelijkheid v ooi Waltietsei om zich hier v r i j d a g te \er/.amelen, ge/anienh|k de nacht door te
brengen op een camping en v e i v o l g e n s
op /ateidag 30 mei ge/amenlijk naai
Rotterdam te fietsen
\ euler / i j n er in een 3tMal plaatsen in
Nederland kontaktadressen. /odat
Waltietsers een gemeenschappelijke
v e r t t e k p l a a t s en -tijd kunnen atspreken. Eenmaal m Rotterdam aangckomen bestaat de mogelijkheid te overnachten.
Alle informatie hierover v i n d t de duelnemer in het deelnemetspakkel. dat
verder nog een fietsvlaggetje en ecri
declnemerskaart bevat.
In verband met de v e r / e n d i n g van dit
pakket is het n.iod/akclijk voor de
Walfietser om /ich tijdig aan te meiden.
Dit kan gebeuren: s c h r i f t e l i j k bi|
Greenpeace Waltietstocht. postbus
11026. Amsterdam of telefonisch bi|
Greenpeace, 020-236545
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Rijwielhandel BOS

ALBERT HEYN

voor o.a.

f\fieuw geopend

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

in Zandvoort

Komt u eens kijken!!!

let nog steeds op de kleintjes.

Vv'ij hebben een leuke collectie

slank in brood

O. a. hccldjes - spiegels - etsjes folofijstjes enz. enz.

6 kano's.

Wij Sisters ook voor o in.

PAGIN/

1.05
1.25

aiïll en legkast
'.: * 172x97x50-.4 dfssinsji
'i!>.. -xiitvoorraad leverbaar,J
'" ";'ÓfatiS'lhuisbëzorgd. 'f

l vouwbedden'
'

Kom eens langs.

'

Hét Kastenhüis
Groto Krocht 25, '"''

Grote Krocht 9—15, Zandvoort.

GROTE KROCHT 20B.

^ $9

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* /)<? bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

Grote Kocht 27, telefoon 12954

Taxi Centrale

iHetKastenhuis
'-' *Gtote.fcrpcht 25 - . ' i

'Grote Krocht 18, Zandvoort, lel. 02507-12600/17588

AART

ineen

|d voordelig met

Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

. Oordeelt U zelf:

10 dagen in 3-sterren
hotel "Playa e! Retiro", half pension.
Vertrek: 2juni,
11 juni,
18juni.
voor

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRiPBOEKEN
KANTOOR
ARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEW
TOTO/LOTTO

De Krocht

Hotel Honderos, vol pension.
Vertrek iedere zondag vanaf 24 mei t/m eind juni.

... 57B.- 12 dagen ... 675.... 650.- 15 dagen ... .750.-

KADOTIEK
„de schatkist"

{
; '

Plus f 20.00 toeslag-zondagvlucht.

1

handgesponnen en
geweven spencers
truien en vesten

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht 15
Zandvoort
Telefoon 02507-15933

V Grote Krocht 20. Zanrivoóri
.telefoon 02507 12560

GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT

La Coste

Grote Krocht 25. l'
telefoon 02507-17751.

polo's - T-shirts,
Bermuda's en pantalons.

Zandvoort

. { 1-deurskast j
' .^72x50x50^ 4 dessins.!
; uit voorraad leverbaar! >'
Gratis thuisbezorgd, j

Niet vergeten dat wij ook
alles inlijsten.

naa

Het Kastenhuïs
•

Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uur.

GROTE
KROCHT

^

[Het Kastenhuïs
Nieuw in De Schatkist

Grote Krocht 28,
Zandvoort.

'erica'

80x19Ó'<:mmèt . ' j.
lattenbodem • • • • " . •

-l??-

Wezenbeek

Altijd bij:

, . GrenenJerJikant j
>•"'',
';. ;v',

Vijvervissen,
vijverplanten

Waar ik mij n
planten en bloemen
haal?

Uw adres voor:

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Voor f 200,- meer mag u nog een week langer blijven.

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-17878-

Grote Krocht 25,
talafoon 02S07-1775Ï3 -,

wat ik zocht op de Grote Krocht!
Voor direct gevraagd

GEVRAAGD:

eluke
2 a 3 maal per week.

Restaurant „Queenie
Kerkplein 8 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 13599

Goed nieuws voor de peuters
Peuterklas Klimop blijft!!

NET MEISJE
voor de bediening, 's morgens 8.00 tot 11.00
uur en 's avonds 17.00 tot 20.00 uur.

Interlaken

Van Speykstraat20, tel. 12966.

U kunt Uw peuter aanmelden op school of
telefonisch, nr. 15517, t.n.v. mevr. A. GeertsHeidebrink.
Wij blijven weer tot Uw dienst in de

HUMPY DUMPY

Te koop:

boetiek in 2e hands
kinderkleertjes

100 dakpannen

Voor baby en kleuter, t/m maat 110.
Open: ma. 13.00 -17.00 uur.
wo. 10.00-13.00 uur en 14.00-17.00 uur
vrij. en za. 10.00-13.00 uur.
Duivenvoordestraat 70 - Haarlem
Telefoon 023-310672.

AUTORIJSCHOOL

3sü een
Tot ziens in uw zwembad
g g &*£>%*!>

Vondellaan 57, Zandvoort, telefoon 02507-12170.

goed tehuis gezocht
voor hondje
Reu, bast. terriër, 12 jaar, nog vief en gezond.
Kan niet tegen autorijden, vakantie kan geregeld worden.
TELEFOON 02507-15595.

kleuterschool Klimop
Dr. de Visserstraat 2.

23 mei opening buitenbad
en

Wegens sterfgeval

G. van Engelen
Ing. Friedhoffplein 11
Rijksgediplomeerd.

(oudhollands)
f75,-

Dikke meidenmode
Tolweg 32
ZANDVOORT
Tel. 1 29 52

TE KOOP:

Drogisteri/

VOLVO 244 DL

Moerenburg

rood, z.g.a.n.,
km-stand 53.000,
bouwjaar 1978.
Prijs f 12.000,-.

voor Dr. Vogel,
homeopathie.

TeL 02507-169 97

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507-16123.

Wij bieden u

Zelfgemaakte f net

1 in
l • IU

Hamburger speciaal

Z.üU

Saté speciaal
Ü.Zü
Diverse belegde broodjes
en het unieke in Zandvoort

RAS SUPERFRIET
VERMIST

Tot ziens in

Sinds 13 mei, gitzwarte kater met wit vlooienbandje om, omg. l'Amistraat.
Heeft U hem gezien of gevonden, s.v.p. bel
mij of mijn vader.

Snackbar De Frietpot

Telefoon 19053 tot 18.00 uur, na 18.00 uur
14490.

Vondellaan 1, Zandvoort.
telefoon 02507-16227
Let u op ome wekelijkse advertentie

Uw adres vuur

Te koop gevraagd:

OUD GOUD

elast. kousen, pan
ties, knie- en enkelstukken, ook naar

maat
Drogisterij

Nu ook automaat

hoogste prijs, contante betaling.

Voorafspraken bellen tussen 18.15en 18.45uur
van maandag t/m vrijdag.

FA. BOS

Bouwman

Bakkerstraat 7a, Zandvoort.

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tol. 02507-12327

Tel. 02507 - 1 38 87

is elke door de weekse dag

geopend van 12.00-24.00 uur
zondags van 12.00-22.00 uur

in bakjes a

Tel. 02507-16065.

't STIJFSELKISSIE

Snackbar De Frietpot

RESTAURANT

(la reïne

KERKSTRAAT 15

-

TELEFOON 12253

vraagt flinke vrouwelijke

SCHOONMAAKHULP
in de keuken, voor 2 ochtenden of 2 middagen
per week.
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Internationaal
Afgelopen zondag werden op het
Noordstrand de internationle Hoby Cal
14 en 16 point regatta verzeild.
Deelnemers kwamen onder andere uit
Frankrijk, België en Duitsland. ,.Niet
zozeer om te winnen, want dat is erg
moeilijk, de leeuw in zijn hol te verslaan, maar duidelijk om meer ervaring
op te doen en te Ieren hoe die vermaledijde Hollanders Europa, altijd op de
eerste plaats eindigen" werd er gezegd.
Dat dit geen grootspraak was, blijkt
wel uit de einduitslag die was: Hobie
14: l .T. Veelo, 2. J. Trouw, 3.,P.
Manvis 4. P. Jongh Visscher en 5, J.
Bongers.
*
In de Hobie 16 waren de einduitslagen:
].O. v.d. Plaat, 2. R. Heilbron, 3. P.
Spijker en 4. J. Lange. Bemanning
waren respectievelijk J. v.d. Plaat, M.
de Wilde, R. Visser en P. Son.
Bovendien hebben Ruud Visser, Peter
Spijker, Rob Heilbron. Tjibbe Veelcoo, Jons Trouw en Gerard Loos ingeschreven voor „Het rondje van Texel"
een van 's werelds meest spectaculaire
catamaranraces. Bovendien zal zich
onder de deelnemers bevinden Herman
Kelder (51), die toch wel een unieke
plaats inneemt in dit wereldje, waar de
jeugd de leiding heeft.

Windsurfers
Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

Brevet II. 6 geslaagd, Brevet III. 11
geslaagd. Brevet IV. 12 geslaagd, Brevet V. 2 geslaagd, Brevet A. 2 geslaagd
en Brevet B. 8 geslaagd. Bovendien
hebben negen jeugdleden het EHBOA diploma behaald en omdat dit voor
de jeugd een prestatie is, hieronder de
namen: Jo v.d. Leden, Ariénne de
Vries, Martine Joustra, Michael van
Soolingen, Richard en Ronald Vos,
Michel de Roode en Anita Treffers.
Proficiat!

betaald", deze gevleugelde woorden
gaan volgens de vishandelaren nog
steeds op „Ieder jaar weer zijn er
nieuwe bepalingen, waaraan wij ons
moeten houden. Nu kun je natuurlijk
wel in je eentje gaan sputteren, maar
dat haalt weinig uit. Daarom hebben
we vorig jaar al de koppen bij elkaar
gestoken en gezamenlijk hebben we

Afgelopen zondag was het i 'et bijzonder druk op de reddingsposten Piet
Oud en Brokmeijer. Do> dat het tegen
het middaguur ging regenen, vonden
de mensen het al snel nat genoeg en
had de zee veel van «aar aantrekkingskracht verloren.
Nieuws is er we' wanneer het gaat om
het behalen vi de diverse brevetten.
In totaal wer n in zwembad De Duinjan 54 br* etten uitgereikt aan de
jeugd, te \ ten: Brevet l 13 geslaagd;

Belangrijke, telefoonnummers:
Strandpolitïe Rotonde
13545
Kinderkamer Rotonde
14445
ZRB Noord (Post Brokmeycr) 12376
ZRB Zuid (Post Piet Oud)
12687
ZRB Naaktstrand
18431

vis liepen. Dus zijn we weer gezamenlijk naar het gemeentehuis gegaan om
de zaak te bepraten. Wij hebben ook
met de strandpachtersvereniging gepraat, de voorzitter wist van niets, dat
is toch te gek. Voorlopig mogen wij er
de eerste veertien dagen met venten,
Ook zijn alle ventvcrgunmngen ineens
veranderd. Vroeger wisten wij precies

D'r in en
d'r uit

Donderdag 28 mei is het weer zover,
dan vertrekken de leden van de watersportvereniging Zandvoort naar de Rotonde om daar kennis te maken met de
voor dat seizoen benoemde leden van
het detachement van de strandpolitie.
Er worden een paar flessen uitgewisseld en het gehele evenement dat in de
loop der jaren is uitgegroeid tot een
grootse happening, heeft de naam „admiraalzeilen" gekregen. Bij goed weer
worden er zo'n 50/60 deelnemers aan
dit admiraalzcilcn verwacht.

Kerkdiensten

Het blijkt een goede gewoonte te /.ijn
in het voor- en na/.eizoen, wanneer de
Zondai> 24 mei
strandpolitie nog ntet op haar posi is.
dat verschillende strandpachters onder ZANDVOORT
andere Akersloot, Driehuizen, Sandy
Hill en Fransen, als „standby" funge- Hervormde kerk. Kerkplein:
ren en uitdrukken wanncvi dit noodza- 10.00 uur: ds. C. Mataheru, crèche
aanwezig.
kelijk is.
Dinsdagmorgen 12 mei ontving men
dan ook bij strandpaviljoen Fransen Jeugdhuis achter de kerk:
een telefoontje van de politie Bloemen- K).(M) uur: Jeugdkapel.
daal dat een surter zich dnc km uit de
kust bevond en niet meer terugkeerde Gereformeerde kerk. Juliunawcj; 15:
W.30 uur: ds. P. van Ha»; 19.00 uur:
.,Wilde men even gaan kijken'".' Bi) nabesprekingsdienst.
Fransen liet men direct alles uit de
handen vallen, stormde naar de boot en Nederlandse Protestantenbond, Bru»koos zee. Jawel hoor, 3 km uit de kust straat 15: 1030 uur: de hec; G. V'luteen windsurfer. Hij lag plat op zijn tors van Uithoorn, r.k.
plank en men vermoedde dat hij gewond was. De redders voelden zich Rooms Katholieke kerk
even later behoorlijk beet genomen, Parochiekerk St. Agath.i. Grote
want deze surter lag rustig genietend Krocht:
van de zon te vissen. Het visserslatijn Zaterdag 23 mei: 19.00 uur: eiicharisgebezigd door de redders deed de tieviennt! met medewerking van het
knaap van kleur verschieten. Op de Jongercnkoor ..De Tonrts" m het kavraag .,Waarom heb je eerst met e\en der van vorming'-katechest.-.
gewaarschuwd voordat je dergelijke Zondag 24 mei. 8.45 uur: stille euchageintjes uithaalt, dan hoeven wij niet ristievienng: 11)45 uur: cucharisdevieuit te varen", antwoordde de Knaap nng met medewerking met het St.
bibberend ..Ik had het mijn moeder Caeciliakerkkooi.
verteld".
Radiokerk Bloemenciaal. Vij verwen
14:

De afgelopen zondag wordt door de
strandpachters beschreven als een typische „d'r in en d'r uit dag". Omstreeks
12.30 uur begon de eerste regen, hup
de tent vol. Dan weer droog buiten,
dus de stoelen en tafels afdweilen,
tegen de tijd dat iedereen zich weer
buiten had geïnstalleerd, een nieuwe
bui. ,,Je wordt bekaf, zo'n dag en je
doet niks anders dan dweilen", was het
commentaar van één hunner. Volgens
de weerberichten wordt het de komen- toch al een paar probleempjes kunnen
de zondag een typische „buitendag" oplossen", zegt William Keur (Purre).
de kersverse secretaris van de verenidus berg de dweilen maar op.
gingVorig jaar werd ineens van kracht, dat
wij gedurende het seizoen geen warme
vis meer mochten verkopen. Het was
berekoud, de helft van het seizoen en
Samen sta je sterker dan alleen. Uit- als er dan klanten huiverend om warme
gaande van dit principe hebben de vis vroegen, nou, dan kon je „nee"
v' handelaren die al sinds mensenheu- verkopen, terwijl de strandpachters wel
genis op het strand venten, elkaar warme vis hadden, want die zijn niet
gevonden in een vereniging, die on- gebonden aan dergelijke bepalingen.
langs werd opgericht.
Gelukkig heeft het gemeentebestuur
Met mensenheugenis wordt bedoeld dat ingezien. Dus nu mogen wij een
dat de meeste vishandelaren al meegin- warme plaat hebben, maar nu het
gen met hun vader, die destijds nog nieuwste, we mogen niet meer op de
met de bakfiets kwam en die vaders Rotonde komen. Pats boem, brief in de
leerden het weer van hun vader, die bus, gedateerd 27 april 1981, waarin
nog met het juk op, met aan de ene wordt gezegd dat deze voor ons toch
kant de emmer haring en de andere de historische grond, ineens verboden teremmer bommen liep.
rein is. In gesprekken met wethouder
De vishandelaren hebben het de laatste Termes komt dan naar voren dat die
jaren niet gemakkelijk gehad, niet al- denkt dat het er alleen maar om gaat,
leen door het slechte weer, maar, zoals het stukje strandweg vanaf de Rotonde
wordt verzekerd, ook doordat er ieder vrij te houden voor de politie. De
jaar opnieuw weer andere bepalingen afdeling bijzondere wetten heeft dat
worden gemaakt, die het werkterrein gebied echter veel groter omschreven,
van de visventer aanmerkelijk hebben namelijk de Rotonde en voorbij de
beknot.
tenten 9 en 10, de entree van het strand
Zei Kniertje het al: ,,De vis wordt duur notabene, waar onze vaders al met de

Samen Sterk

Van de posten

door
MarjjrcL'1 Alcs

Ambulance

tot welke strandtent iedereen kwam,
dat gaf geen problemen, we bleven wel
weg van eikaars stekkie. Dat de tenten
nou ook vis verkopen, zeggen we ook
niets van, dan regent het daar, maar wij
hebben ook een paar druppels. Maar
om nu een paar bijzondere privileges te
geven aan de strandtenten 9 en 10,
kijk. dat zien wij niet zitten".
William Keur is zeer definitief in zijn
uitspraak en weet zich gesteund door
Huig Molenaar (de voorzitter en Jan
Molenaar, die penningmeester van de
vereniging is geworden en alle vishandelaren.
In de tijd van wethouder Attema liepen
er zeker vijftien vishandelaren zomers
op het strand, dat aantal is nu al
gedaald tot twaalf en gezien de leeftijd
van enkelen, zullen er in de naaste
toekomst nog minder overblijven.
Maar deze voorlopig twaalf ondernemers, die grote investeringen hebben
gedaan, die graag een helpende hand
uitsteken wanneer dat nodig is, zijn
niet van plan zich de kaas van het
brood te laten eten. Zo te horen heeft
de zeer jonge enaktiexe vereniging nog
de nodige potjes op het vuur staan,
wanneer er kapers op de kust komen.

Een grote geruststelling is het ook, dat
vanaf afgelopen zondag de GG & GD
haar post weer heeft betrokken op de
Rotonde. Gedurende het gehele seizoen zal daar weer een ambulance
gereed staan met personeel, voor cventualitciten.

Hoe goed moeders ook mogen zijn. dit
is niet voldoende. Wil men aparte
stunts uithalen en stelt men geen prijs
op een redding, waarschuw van te
voren, hetzij de politie, reddingspost of
één van bovengenoemde pachters.

9.30 uur: ds. K.Th. Thijs. viering
H.Avondmaal: 19.30 uur ds. L.j".
Boeyinga.
Nieuw Apostolische kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
en 16.00 uur. woensdag 20.00 uur,
diensten in gebouw Madoerastraat l.
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond:
Gedurende de zomermaanden geen
bijeenkomsten.

Wind Egg (2)

Volle Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Antwoord hebben wij nog niet ontvangen waarom dit paviljoen deze naam
heeft gekregen. Wél is gebleken dat het
hier strandpaviljoen negen betreft en
niet tien. alhoewel beiden wel zeer aan
elkaar zijn verwant. De combinatie
Seegull/Wind Egg. doet het nog
steeds. Bovendien wordt op het strand
nimmer gesproken van eigenaars, de
vereniging heet dan ook „Vereniging
van Strandpachters te Zandvoort".
Dus met andere woorden: De pachter
van strandpaviljoen 9, Wind Egg, geeft
pas aan het eind van het seizoen tekst
en uitleg over de naam. Van wie er hier
gepacht wordt, doet verder niet ter
zake.

HEMELVAARTSDAG,
donderdag
28 mei:
Hervormde kerk. Kerkplein:
gezamenlijke
Gereformeerde/Hervormde dienst in de Gereformeerde
kerk. Julianaweg 15. Voorganger: Vicaris Th.J. Haitjema van Zandvoort.
Herv., aanvang 9.00 uur.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
09.00 uur: gezamenlijke Hervormd Gereformeerde dienst. Voorganger: Vicaris Th.J. Haitjema, herv.

Weerbericht

Rooms Katholieke kerk Parochiekerk
St. Agatha, Grote Krocht:
10.45 uur: eucharistievierng met orgel
en samenzang.

Besluiten we deze week met het weerbericht (bestemd voor vishandelaren)„Overdrijvende wolkenvelden, later
opklaringen verwacht".

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14:

9.30 uur: ds. E.Th. Thijs.

Nieuw in de Haltestraat

Weekenddiensten
bo: noot
Sinds begin mei heeft Peter Klokkers met hulp en medewerking van HU
Pluischouw de ...bo:noot... in de Haltestraat 14ageopend. Een exclusieve zaak
waar men alles kan kopen wanneer men eengezellig avondje wilgeven, of iets te
vieren heeft met vrienden, of alleen. Men koopt daar namelijk allerlei soorten
noten, van de verse pinda tot de hazelnoot, met een groot assortiment
daartussen.
Er zijn verrukkelijke salade's, paté's, en het weekeinde altijd, en door de week
op verzoek vers stokbrood, een groot assortiment selecte wijnen en een
bijzonder goede Chateau du Pape, een volle Medoc etc. OOk Rijn- en
Moezelwijnen zijn ruim vertegenwoordigd. Bovendien zijn er exclusieve
Belgische bonbons, iets voor de fijnproever, en diverse zoutjes in overvloed.
...bo:noot... is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-18.00 uur,
zondags van I3.00-J8.00 uur en op maandag gesloten. Telefonisch te bereiken
onder nummer: 19073.

ZANDVOORT - Nagekomen zijn nog
de olticiële uitslagen van de kinderspelen die op Koninginnedag zijn gehouden.
De kinderen die hun medaille nog niet
hebben ontvangen, kunnen deze ophalen bij het VW-kantoor, tijdens de
kantooruren.

Meisjes van 8-10 jaar
Ie prijs: Miranda Kok
2e prijs: Ingrid Duivenvoorden
3e prijs: Monique Koningsbruggen
Jongens 11-13 jaar
Ie prijs: Sandor van der Klauw
2e prijs: Jos Gebe
3e prijs: Gerard Versteege
Merisjes van 11-13 jaar
te prijs: Linda van der Werf
2e prijs: Belinda Bloem
3e prijs: Annetle Bullee.

Zandvoort. Tel. 02507-14437, b.g.g.
023-313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).
STORINGSDIENST
telefoon 17641.

GASBEDRIJF:

POLITIE: telefoon 13043.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
BRANDWEER: telefoon 12000.
WIJKVERPLEGING: 23-24 mei: zr. TAXI: telefoon 12600 en 16843.
R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28, Heemstede. Tel. 023-286637; 28 mei: zr. Tr. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
Spek, van Lennepweg 42 hs, Zand- WERK ZANDVOORT
voort. Tel. 18741.
Noorderstraat 1. telefoon 13459 (b.u.u.
023-320899 of 320464).
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N. Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot
8.00 uur.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chi. Verder volgens afspraak. Voor deze
Oudshoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2, hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat ei
voor do vrager geen kosten verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIG!-:
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: teleICKin n""* Op <ille werkd.iiien van
11.00 tot C.IX) uur. Ook schriMeli|k:
postbus K M I . 2U40 AC Zandvoort.

WETSW1NKE!.
Germ'enschapshuis, Loui1- DavidsOndertrouwd: R. Hakhoff en J. van j stra.it. Eerste en derde woensdag van
der Mije; Abdelkader Butlieb V Airuir ( de niiiand van 17.30 tol IK.30 uur
en A.M. Molenaar.
CMSISCENTRUM
Scliotursinge! 2, Haail^m. tel. 023Overleden: Wilhclmina F..1. Koetin.tn. i 256198. Geett direkt h u l p wanneer u
geb. Mulder, 85 jaar.
die nodig heeft bij acute problemen.

In de Haltestraat 62a, even zoeken, maar wel te vinden, hebben zich op de bovenverdieping geïnstalleerd Wolf Franklin
fotograaf die met zijn assistente Nicole Honnef uit Aerdenhout zich bezighouden met fotografie en alles wat er mee
samenhangt.
Bent u een negatief kwijt van een bepaalde foto, geen nood, Wolf maakt binnen I minuut een glasheldere afdruk. Ook
belangrijk voor het maken van meerdere foto's van heel oude familiekieken waarvan de negatieven al lang verloren zijn
gegaan, zo ze al bestonden.
Bovendien maakt Wolf graag artistiek verantwoorde bruidsreportages en hier blijkt ook zijn hobby, waarvan hij zijn
beroep maakt. Wolf en Nicole zijn namelijk van mening dat in de advertentiewereld te veel de nadruk wordt gelegd op du
,,mooie" mensen, wal je daar dan ook onder kunt verstaan. Belangrijk vinden ze daarom dc mens van alle dag. want
ieder mens heeft een eigen karakter en voorkomen en dat naar voren te brengen en te introduceren in de reclamewereld is
één van hun doelstellingen. Ze hebben hier een eigen idee over en willen dit door het samenstellen van een boek tot
uitdrukking brengen.
Nicole volgt momenteel nog de grafische MTS, maar Wolf is dagelijks beschikbaar. Geopend van 10.00-18.00 uur van
maandag tot en met vrijdag en op telefonische afspraak. Tel. 19005.

Jongens 5-7 jaar.
Ie prijs: David Kanger
2e prijs: Jorg Brouwer
3e prijs: Robert Mettes
Meisjes van 5-7 jaar
Ie prijs: Jessica Doorson
2e prijs: Froukje Tetterode
3e prijs:. Natasha Kuijper
Jongens van 8-10 jaar
Ie prijs: Martin van Dam
2e prijs: Bas de Baar
3e prijs: Mustapha Bouigh

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en
Ridderbos
Arts: 23-24 mei B.F.J. Bouwman, tel.
15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

Geboren: Patrick Petrus, z.v. J.A.
Berkhout en P.C. van der Veld: Michel, z.v. H.H. Lodewijks en C.A.
Berkhout: Mauike Leonie, d \ .
S.W.G. Retra en I.Y. Schuurin»: NS.utijn, z.v. J.S. Attema en K.. Hoekemu.

Franklin's

Uitslagen kinderspelen
Koninginnedag

Datum 23-24-28 mei 1981

Geboren'

Guus Paulus. zoon van ti. van de Sta.ik
en P.M.J.G. Bastiaans; Dennis (."i>nielis Christiaan, zoon van C. Bri|dc en
G.M.L. Freijser: Roy Sebastia.m. zoon
van J.B. Bernabcl.i en S. van Soolingen: Anouk Saskia, dochter van J.
Paap en O.L. Ori|.
maandag 25 mei en vrijdag 2o juni
Ondertrouwd:
ZAALVOETBALTOERNOOi, Pelli- M.M. Muggli en P.I. Landman.
kaanhaf
Gehuwd:
dinsdag 26 mei
ZANDVOORT - In de komende week AVONDFIETSTOCHT, ong. 30 km. O.P. Jaiohsen en A.D. Moll.
zullen de navolgende evenementen in vertrek strandpaviljoen 8, aanvang
Overleden:
de badplaats plaats vinden:
19.01) -19.30 uur.
Doris W. Dtiehuizen, geb. Green. 56
zaterdag 23 mei
jaar; Wilhclmina S. Freek, 76 jaar;
Coleta E. Rootlieb, geb. Van Zuijlen,
OPENING BU1TENACCOMODA- donderdag 28 mei
TiE zwembad ,,De Duinpan", inclusief ADMIRAALZEILEN door WVZ 80 jaar; Daniël M. Strijden, 82 )aar;
naar de Rotonde, aanvang 12.00 uur. Mathilde M. Povel, 91 jaar.
d»'tennisbanen.

Evenementen

STICHTING W U K R A A D Nll/UW
NOORD, tel 180S3.

ZANDVOORT De waterstanden voor
de komende week.
datum
H W LW H\V L\\
20 mei
5.04 0.59 17.2<> 13.1-'21 mei
5.3S 1.31 18.02 13.55
22 rnci
6.07 2.01 18.34 14.13
23 mei
6.42 2..10 19.09 14.4S
24 mei
7.18 3.02 19.47 15.21
25 mei
7.58 3.41 20.33 16.00
26 mei
8.44 4.31) 21.31 16.53
27 mei
10.05 5.28 22.44 18.02
28 mei
11,21 6.37 24.00 19.20
29 mei
12.36 7.49
20.36
Maanslanden: dinsdag 26 mei LK 23.00
uur.
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Het NIPO (Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek) controleerde
de prijzen van meer dan i W meest gekochte supermarkt-artikelen
bij Dirk van den Broek, Edah, Jac. Hermans, Albert HeSjn en in april ook bij Miro.
De resultaten werden berekend met behulpvan de officiële wegingsfaktor, ontleend aan
de maandstatistiek van de prijzen die maandelijks door het Centraal Bureau voor Statistiek
wordt gepubliceerd.

K KOMT
1980 T/M APRIL 1981
(het gemiddelde totaal-resultaat van 6 maandelijkse NIPO-onderzoeken)

ITDE
ONDERZOEK NIPO 23apriB 1981

Aibert Heijn 131 duurder;
fiiro
BZ duurder;
Jac.Hermans 6X
duurder;
Edah
512% duurder;
dan DIRK VAN DENBROEK
OP MEER DAN 100 DAGELIJKSE GEBRUIKSARTIKELEN

DE ARTIKELEN ZIJN: gesneden bruinbrood, gesneden witbrood, roggebrood, beschuit, toast, ontbijtkoek, sprits, speculaas, Maria biscuits, chocolade-wafels, zelf rijzend bakmeel, snelkookrijst,
cornflakes, macaroni (vlugkokend), potato chips, diepvries patates frites, aardappelen (bintjes), sperciebonen (glas), speiciebonen (blik), doperwten (middel)-fijn, diepvries-spinazie, augurken zoetzuur,
uitjes zoetzuur, aardbeienjam huishoud l, appelmoes (blik), zoute pinda's, Calvé pindakaas, pindakaas (goedkoopste merk), witte suiker, pepermunt, chocoladestrooisel, ongevulde reep bitter, gevulde
Mars reep, chocolaatjes, O.E. Roodmerk koffie,Supra koffie, koffie (eigen merk), D.E. theezakjes Engelse melange, theezakjes Engelse melange (eigen merk), Engelse melange thee (pakje), witte pepei,
nootmuskaat, Calvé mayonaise, mayonaise (goedkoopste merk), Unox soep in blik, soep in blik (goedkoopste merk), Royco soep (groente-), pakje soep (groente-, goedkoopste met k), vruchtenlimonade, Coca Cold, Coladrank (goedkoopste merk), Spa mineraalwater rood, Appelsientje sinaasappelsap, sinaasappelsap (goedkoopste merk), rozebottelsiroop, sherry medium, witte vermouth,
Hemeken pils, bier (pils, goedkoopste merk), lucifers, boterhamworst, cervelaatworst, achterham, smeerleverworst, Geldeise rookwoist, vleesragoüt, knakworsten, Icverpastei, vissticks (diepviies),
sardines, diepvries-kip, dagmelk (volle), dagmelk (halfvolle), karnemelk, Friesche Vlag koffiemelk (volle), koffiemelk (volle, goedkoopste merk), volle yoghurt, vanillevla, chocoladevla, slagroom,
roomboter, jong belegen Goudse kaos, smeerkaas volvet, camembert, Blue Band margarine, Bona margarine, bakmargarme, rruirgai me (kuipje, goedkoopste merk), halvarine (kuip, goedkoopste merk),
dieetmargarine, eieren klasse 2, eieren (goedkoopste), Lux afwasmiddel, afwasmiddel (goedkoopste merk), schuurpoeder, Jif vloeibaar leinigingsmiddel, Omo waspoeder (hoofdwas), waspoeder
(hoofdwas, goedkoopste merk). All waspoeder (bonte was), Dreft wolwas, Robijn wasverzachter, tandpasta, toiletzeep, toiletpapier wit/natuiel, shampoo, maandverband, papieren zakdoekjes, vuilniszakken.
P.S. de officiële N IPO-cijfers liggen tui inzage.

DIRK VAN DEN BROEK DEELT MEE:

DER HEUDEN, DIGROS en
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de badplaats door
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3 JUNI FEEST OP HET STA TIONSPLEIN

Meeuwen op 't nieuwe nest

Honderd jaar openbaar vervoer
ZANDVOORT - Gelijktijdig met het eeuwfeest van de NZH, óp 16 mei was het
precies een eeuw geleden dat de toenmalige Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtram
Maatschappij aanving met de exploitatie van de tramlijn Haarlem-Leiden, viel in
Zandvoort het eeuwfeest van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort. De proefrit werd
namelijk op 17 mei 1881 gemaakt, terwijl zestien dagen later de eerste officiële
trein vertrok die met de nodige festiviteiten in de badplaats werd ontvangen.
Op 3 juni, dat datum waarop in 1881 de eerste trein om 6.35 uur het voormalige
station Haarlem-Bolwerk verliet richting Zandvoort, zal Zandvoort in het teken
staan van de Spoorwegen.
Op precies dezelfde tijd, als honderd
jaar terug zal op woensdag 3 juni de
trein die om 6.35 uur Haarlem verlaat
en in Zandvoort aankomt, worden opgewacht door een feestcomité. De op de
trein aanwezige machinist P.A.J. Spape
en conducteur O.D. van Wanrooy zullen bij aankomst in de bloemetjes worden gezet en verder de gehele dag de
gasten zijn van de organisatoren. Op
deze wijze worden alle spoorwegmannen symbolisch dankgebracht die aan
de lijn Haarlem-Zandvoort hebben
meegewerkt.

Traktaties
Teneinde die dag alle treinreizigers er
op attent te maken dat Zandvoort
bijzonder dankbaar is met deze honderdjarige spoorlijn, de enige badplaats in Nederland met een eigen
station en spoorverbinding, zullen aan
de reizigers kleine vistraktaties worden
uitgereikt. Zandvoort wil daarmee zijn
naam als oude vissersplaats nog eens
eer aandoen en dank zij de medewerking van het visrestaurant Duivenvoorde kon dit worden gerealiseerd.

Feesttrein
In de middaguren is de Intercitytrein
van 14.22 uur vertrekt NS station Haarlem aangewezen als jubileum-feesttrein. Bij wijze van uitzondering zal

deze trein vertrekken van spoor 6.
Dit is om een gezelschap gasten de
gelegenheid te geven in te stappen voor
een rit naar de badplaats. Zo zullen
onder andere de Commissaris van de
Koningin in de provincie Noord-Holland drs. R. de Wit, de burgemeesters
van Haarlem en Bloemendaal tot het
gezelschap behoren, alsmede dr. J.
Walter, lid van de direktieraad van de
NS. De grote verbondenheid van de
badplaats met Amsterdam zal tot uiting
komen door de aanwezigheid van drs,
M.B. van der Vlis, wethouder van
verkeer en vervoer van de hoofdstad,
die namens burgemeester Polak de
honneurs zal waarnemen.
Het gezelschap zal in Zandvoort door
de heer Machielsen, als eerste burger
van de badplaats worden ontvangen, en
zullen ieder „hun" vlag hijsen op het
Zandvoortse Stationsplein.

nodige eeuwen aan leeftijd tellen. De
leden zijn namelijk afkomstig uit divcrse harmonie- en/of fanfarekorpsen uit
de wijde omgeving van Zandvoort
waarvan de leeftijden variëren van 50
tot 80 jaar (onlangs kwam men tot een
gezamenlijke leeftijd van 4004 jaar).

sielijn van IJ S.M. In 1924 werd de
NZH belast niet de exploitatie van de
„elektrische" lijn Amsterdam-Zandvoort.
De organisatoren die van de honderdjarige spoorwegverbinding een speciale
gebeurtenis wilden maken, hebben
naar een mogelijkheid gedocht om ook
dit openbaar vervoer bij de feestelijkheden op 3 juni te betrekken.

Voordat het gezelschap het Stationsplein zal verlaten, zal nog een bijzondere gebeurtenis plaatsvinden. Er zal een
speciale oorkonde geplaatst worden m
een aparte spoorbiels die tegenover de
hoofdingang van het station een speciale plaats zal krijgen.
Deze oorkond, zal ondertekend zijn
Tram
door de reizigers van de speciale trein.
De spoorbiels zal worden onthuld dor
Vroeger heeft het „spoor" behoorlijke
familieleden van wijlen de heer ir. Ed.
concurrentie ondervonden van de
J.J. Kuinders, die als één der initiatief„blauwe" tram.
In de zomer van 1899 kwam namelijk Men heeft het nu voor elkaar gekregen nemers kan worden beschouwd van de
de eerste „elektrische" tram naar dat de NZH met haar materiaal op 3 totstandkoming van de spoorwegverZandvoort. Die werd destijds geëxploi- juni in de middaguren op het Stations- binding Haarlem-Zandvoort.
teerd door de Eerste Nederlandsche plein van Zandvoort aanwezig is. Het Deze heer Kuinders was overigens de
Electrische Tramweg Maatschappij. In busvervoer krijgt overigens nog onder- eerste directeur van de Haarlem-Zand1904 werd het een zogenaamde conces- steuning en wel doordat de firma Beuk voort Spoorweg Maatschappij. „Door

Jeugd
Ruim duizend ballonnen zullen door de
Zandvoortse jeugd worden opgelaten.
De Nederlandse Spoorwegen heeft
hieraan een wedstrijd verbonden waarbij als prijzen reischeques zullen worden uitgereikt. Uiteraard zal er ook
muziek aanwezig zijn en wel in de vorm
van de Kennemer Harmonie Kapel
„Oud Goud", een uniek muziekgezelschap, waarvan de naam doet vermoeden dat de muzikanten samen wel de

Niet alleen de spoorlijn Haarlem-Zandvoort bestaat honderd jaar, ook de NZH viert dit jaar haar eeuwfeest. Het station van
de tram in vroeger jaren.

GOUDEN BRUIDSPAAR BOS-GROEN

aar Zandvoort wou ik nooit
's waar we nu wonen"
ZANDVOORT - Het was het hoedje dat wel even gekeken heeft hoe die jongen
de nieuwe onderwijzeres droeg heel lang van Bos nou eigenlijk was, voordat ze
geleden, veel meer dan vijftig jaar, op de grote stap ging wagen. „Ik wou niet
een zondagmorgen in de Gereformeerde te gauw happen" glimlacht ze. „VroeKerk van Zwanenburg, dat de aandacht ger was dat allemaal een beetje anders
gevangen hield van de toen nog jeugdige dan nu, en ik dacht laat hij maar een
Hugo Bos. Na de kerk, heeft hij zich dus beetje z'n best doen als hij mij wil
gehaast om aan de eigenaresse van dat hebben."
hoedje te worden voorgesteld. „En ik
had geluk want ze moest wachten voor
de brug en was in gezelschap van een VoOrJ33F
onderwijzer die ik wel kende, dus ik
verzon een smoes voor hem. en hy In het vroege voorjaar van 1931 zijn ze
moest mij wel aan juffrouw Groen van dan getrouwd. Op een stralende dag in
de christelijke lagere school voorstel- mei. Mevrouw gaf direct haar baan
len."
eraan, dat hoorde zo in die dagen.
Bovendien had haar man in ZwanenNu meer dan vijftig jaar later, aan de burg een vrij groot bedrijf in granen,
vooravond van hun vijftig-jarig huwe- zaden en peulvruchten, en uiteraard
lijksfeest, kan de heer Bos. daar nog kwamen er ook kinderen. Eerst een
van genieten, want het was destijds een dochter, toen een zoon, en later weer
hele verovering „waar ik dan ook twee dochters. Toen in 1939 de mobilivijftig jaar plezier van heb gehad". satie uitbrak en Hugo Bos onder de
Mevrouw Bos-Groen kan er om la- wapenen moest, bleef mevrouw achter
chen, ze bekent dat ze destijds eerst met vier kleine kinderen. „In die stren-

ge winter was dat een nare tijd. Gelukkig kwam mijn man ongeschonden uit
de oorlog terug. Ik heb wel in angst
gezeten want hij moest minutie rijden
naar de Grebbeberg. maar wij zijn de
bezettingsjaren goed doorgekomen.
Dank zij het bedrijf van mijn man
konden wij ook anderen helpen en dat
was ook belangrijk."
In en na de oorlog werden nog vier
zoons geboren, waarvan de jongste
helaas op zeven-jarige leeftijd verongelukte. Een gemis dat nog steeds voelbaar is.
2andVQOIt
Zo'n twaalf jaar geleden verhuisden ze
naar Zandvoort. „Ik had het bedrijf
inmiddels afgestoten, het werd te groot
en te veel", aldus de heer Bos, terwijl
mevrouw eraan toevoegt dat ook gezondheidsredenen een rol hebben gespeeld.
Dat ze in Zandvoort terecht zouden
komen was iets waar speciaal de heer
des huizes nimmer op had gerekend.
„Ik zei altijd, wel naar zee maar niet
naar Zandvoort" en toch werd het
Zandvoort waar ze, na na twaalf jaar
een eigen vriendenkring hebben opgebouwd. Waar de heer Bos cursussen
volgde in zijn hobby, schilderen, en
waar mevrouw eindelijk haar zwemdiploma behaalde. „Ik was blij dat het
zwembad klaar was en ik kon gaan
doen wat ik altijd al had gewild, namelijk zwemmen leren. Daar moest ik
eerst bejaard voor worden", lacht ze.

Groenendaal
Gisteren heeft hel bruidspaar temidden
van de kinderen, één dochter kwam
speciaal voor het feest over met haar
man uit Canada, de gouden bruiloft
gevierd.
Twintig kleinkinderen, waarvan er
veel, maar niet allemaal want die uit
Canada zijn thuis gebleven, aanwezig
waren. „Wij hebben ook twee kleinkinderen weer moeten afstaan" zegt
mevrouw stil, hiermee aantonend dat
het verdriet van hun dochter ook het
hunne is geweest.
Veel vrienden en familieleden zijn ongetwijfeld naar het landgoed Groenendaal gekomen om het bruidspaar geluk
Gouden bruidspaar Bos-Groen in hun flat in Zandvoort. „Van de Mei van te wensen, want een halve eeuw lief en
leed is meer dan een felicitatie waard.
Zwanenburg naar het zand van Zandvoort is niet zó ver."

uit Noordwijk aanwezig is-met de
„koninklijke" bus. Dit voertuig heeft
nog in de rugleuning de initialen I. en
B. van Juliana en Bernhard. Met deze
bus zal het gezelschap dat met de
speciale Intercitytrein is gearriveerd
worden vervoerd naar het raadhuis
voor een informele bijeenkomst. Het
gemeentebestuur zal daar als gastheer
optreden.

het plaatsen van een kleine maquette
wordt op dat moment hulde gebracht
aan de voorvechters van nu al weer
honderd jaar geleden" aldus WVdirekteur Hilbers, één der organisatoren van deze jubileumviering. Bovendien zullen ook alle in Zandvoort
wonende gepensioneerde spoorwegmensen worden uitgenodigd op het
Stationsplein op 3 juni aanwezig te zijn.

Wijzigingen busverbindingen
ZANDVOORT - Onderstaand volgt de nieuwe zomerdienst die geldt van 31
mei 1981 tot en met 30 augustus 1981.
De winterdienst van 31 augustus 1981 tot en met 22 mei 1982. In de avonduren
is de wagenomloop gewijzigd, waardoor andere vertrek- en aankomsttijden
gaan gelden.

Vanzelfsprekend is het grote nieuws
van deze week ili. nu al reeds ut. r
jaar zozeer begeerde overgang naar
de tweede klasse van ons eerste
voetbal elftal die /onJao jl. feit IN
geworden en zekei een feit om
dankbaar en trots op te /\\n. Ik /.ei
het al vorige week: Zandoort moet
een dergelijk elftal hebber, dat zijn
we als belangrijke gemeente toch
zeker aan onze reputatie \«plicht.
En onze jongens hebben er huid
voor gevochten, want deze proiiMtie is ten volle verdiend. Het is ,r
het afgelopen seizoen in de derdi.
klasse wel een kwestie geweest van
vallen en opstaan, maar men is.
ondanks alle tegenslagen niet bij de
pakken gaan neerzitten, maar heeft
dapper volgehouden, omdat men
mogelijkheden zag, mogelijkheden
die dan toch uiteindelijk met succes
zijn bekroond. Dat is een felicitatie
waard, die ik dan ook van harte
namens zeer velen breng, want we
zijn er allemaal heel blij mee en er
trots op. Dat is zondagmiddag jl. na
afloop van de strijd wel gebleken.
Er was o.a. een opvallende belangstelling van vele prominente iiguren. We zagen o.a. de burgemeester
met z'n echtgenote, heel veel raadsleden, enkele wethouders en zelfs
oud-wethouder Jansen van Publieke
Werken had de moeite genomen,
helemaal uit Oss over te komen, om
het overwinningsfeest mee te maken. Hij bleek nog altijd even populair." Ik wist het wel, dat ze kampioen zouden worden daar had ik
zo'n voorgevoel van." zei hij mij.
Een voorgevoel, dat hem niet heeft
bedrogen. En een opgetogen voorzitter Wim Nijboer liep van grozigheid bijna naast z'n schoenen. Na
vijf jaren dapper volhouden was het
nu dan eindelijk gelukt! Aan zijn
onvermoeibare doorzettingskracht
heeft men inderdaad veel te danken
gehad. Nogmaals: we zijn allemaal
even dankbaar en blij met dit succes! De Meeuwen strijken nu neer
op een nieuw nest. Dat is een
merkwaardige eigenschap
van
Meeuwen, dat ze elk seizoen een
nieuw nest bouwen. Vreemde vogels zijn het die Meeuwen. U kuni
dat elke dag opnieuw zien. Ze zijn
brutaal en vechtlustig. Wat dat betreft zijn onze Zandvoortmeeuwen
mensen die hun naam eer aandoen.
En nu op 't nieuwe nest gezamenlijk
maar broeden op de nieuwe toekomst. Moge dat een zeer voorspoedige zijn. We wagen ons niet
aan voorspellingen, maar dat deze
promotie een stimulans zal zijn om
energiek door te vechten, dat is wel
buiten twijfel. Er is nieuw leven in
de brouwerij en we wachten er nu in
het volste vertrouwen op wat er m
de toekomst gaat gebeuren. We
blijven hoopvol en van harte meeleven. Proficiat mannen voor de toekomst: alle mogelijke succes!

Lijn 80: Zandvoort-Haarlem-Amsterdam

Honderd jaar spoorwegen

Maandag/vrijdag: op het gedeelte Zandvoort-Haarlem-Tempeliersstraat
wordt tussen 9.00 en 12.00 uur de 15-minutendienst verlaagd tot een
halfuurdienst; (behalve in de maanden juni, juli en augustus) daarnaast
vervallen de volgende ritten'.
af Zandvoort: B 13 (17.55 uur), D 13 (18.25 uur) en F 13 (18.57 uur);
af Haarlem (naar Amsterdam): K 11 (17.44 uur);
af Amsterdam: C 18 (00.20 uur).
zaterdag:
tussen 10.30 uur en 17.30 uur wordt de 15-minutendienst over het gehele
trajekt verlaagd tot een 20-minutendienst; tussen 8.30 en 10.30 uur en tussen
17.30 uu en 19.00 uur wordt de 15-minutendienst over het gehele trajekt
verlaagd tot een halfuurdienst; tevens vervallen de volgende ritten:
af Zandvoort: H 3 (7.10 uur) tot Haarlem garage;
af Amsterdam: B 4 (7,00 uur), D 4 (7.30 uur), F 4 (8.00 uur) en H 4 (8.30 uur).
Toe te voegen ritten af Amsterdam om 7.15 uur, 7.45 uur en 8.15 uur.
zondag (winter):
tussen 10.30 en 17.30 uur wordt de 15-minutendienst over het gehele trajekt
verlaagd tot een 20-minutendienst: tussen 17.30 en 19.00 uur wordt de
15-minutendienst over het gehele trajekt verlaagd tot een halfuurdienst;
af Haarlem-garage vertrekt om 7.23 uur in plaats van om 7.08 uur de eerste

Vorige week berichtte ik u dat het
er somber uitzag wat betreft de

\iering van het honderjanii besi.niri
van de spoorlijn naar Zandvooit.
diii op 3 juni a.s zal morden heidacht. De spooi\vegen /ouden nl.
voor een grootse vieiing geen ueKi
hiMibeii. Ik hoorde dit \ a n de kan'
van de spoorv. Ljzen /el', dus een
m.i. wel zeei betiou\\riaie bron
Tlians blijkt echter, d.it dit een uat
voorhang beiicht hvfo!. want ei
gebeurt zekei v,, l het een en <iiule:
/•il hei ook iü een l-escheidener
vorm als oorspionkeliik de 'N doeImg was. Hi komt in eik m.va! ten
leest;hjk i_ebeuien. il.'t een comité
aan 't voorbereiden is. Het othaelke pronraniin.1 /a! hinnenkoit S'_rschijnen !n Zandvoort is dit ivnute
aktief ho/ig orn dit tot :ui loe
..eendaags feest" noy aan/ienhjk
uit te breiden waanour het \ereiugingsleven en hel beduiMevep. re
naderd is. Moue hel een .c. 'iionts
mogelijke feestelijke herdenking
worden' Dat is /oker de moeite we!
waard, want Zandvoort heelt aar*
spoorwegen heei v,eel. ia v, e motu-i
wel zeggen /ijn opkomst te dank -^
Met belangstelling zien \ve daarom
het feestprograrnma tegemoet Vele
pi eminente figuren. /owei landelijk l
als plaatselijk, zullen actv. de pre- l
sem.^ geven. We hopen da.uom van
harte dat Zandvoort daadwerkelijk
zal tonen, hoe verheugd men is o\er
dit honderd jarig jubileum Nogmaals: ee1' feestelijke herdenking
van enig KM maat mag er zeker aan
verbonden worden

Opoe en de aardpeer
Jeloi wete wacrscUamluk wel allegaer dat me hele femiïlje op zee
'ezete heb. Nou heb me faer me
dereis verteld, dat in de landen van
de Levant (Midzee) 'n merkwaerdige knol voor komt. Die heet de
,,Topinambours" oftewel de ,.aerdpeer". 't Binne knolle met dunne,
houtige ende die je d'r af mot haele
en 't velletje daaronder mot je
skoon borstele voor dat je ze gaet
koke. As je die krenge skilt, verkleure ze, dus onder waeter skille
met 'n bietje eek (azijn) d'r deur.
Bai, 't koke mot je oppasse. omdat
die merkwaerdige knol heel gauw
van gaer tot pap kookt. Zo ongeskild mot je ze ongeveer tien menute
koke. Zelvers vind ik ze niet om te
bikke, maer d'r benne mense, die
d'r gek op zain. Motte hullie wete
Geef mai maer 'n „Uien-agrodake.
Dat gaet zó: Veur vier minse 25
klaine ajoine, 3 eetlepels beste olie,
'n goed glas port (75 mt) twie
luppels broine basterd, 25 gramme
rozaine, zou en cajenne peper en 75
ml eek. En nou goed oplette, niet
staen te suffe of van je manskerel
drome. Dan doe je 't volgende: l
ajoine skoon maeke. 2 de olie op 'nt
zacht pitje warm laete worde, 3 de
ajoine froite en broine. de pan
skudde, zodat we aen alle kante
brom worde, 4 de eek en de port d'r
bai doen, 't vuur dempe en de
broine basterd, rozaine, zout en
Cajenne peper d'r deur spaetele.
Dan deksel op de pan en "n stief
kwertiertje stove tot de ajoine gaer
binne en de pan veel schudde om
anbakke te veurkomme, want d'r zit
veel zoetigheid in. 't Heeft een faine
kroidige smaek en bai 't opdiene
mot je de stroop oit de pan skrabbe
en over de ajoine doen. 't Is ook
hardstikke lekker met raist en varrekens-krabbetjes. Probeert 't maar
es. Je bikt je aige 'n puntboik!

rit;
af Zandvoort vervalt rit B 5 (8.10 uur) tot Haarlem garage:
af Amsterdam vertrekt de eerste rit om 7.45 uur; de volgende ritten om 8.15
uur, 8.45 uur, 9.15 uur. 9.45 uur, 10.15 uur en vervolgens om de 20 minuten:
af Haarlem vertrekt de eerste rit om 7.45 uur in plaats van om 7.30 uur; af
Amsterdam vervalt rit F 18 (00.20 uur).
Zondag (zomer):
tot 8.45 uur af Amsterdam en 9.40 uur af Zandvoort en na 22 00 uur af
Amsterdam en na 22.43 uur af Zandvoort wordt de 15-minutendienst over het
gehele trajekt verlaagd tot een halfuurdienst.

Lijn 81: Zandvoort-Bloemendaal-Haarlem
De koppeling aan lijn 4 in de avond is ongedaan gemaakt.
In de avond is de vertrektijd van Zandvoort busstation richting AindvoortNoord twee minuten vroeger.
<••
Maandag/vrijdag:
af Zandvoort-Noord vervallen de ritten F 17 (20.02 uur) en F 23 (22.02 uur);
af Zandvoort busstation vervalt rit A 23 (18.36 uur) naai Haarlem:
af Haarlem vervallen de ritten F In (19.27 uur) en F 22 (21.27 uur).
Zaterdag:
af Zandvoort-Noord vervalt rit A 27 (18.28 uur);
af Zandvoort busstation naar Zandvoort-Noord vervalt rit A 26 (IS. 18 uur);
behalve in de maanden juni, juli en aueustiis vervallen:
af Zandvoort-Noord de ritten F 17 (20.02 uur) en F 23 (22.02 uur).
af Haarlem de ritten F 16 (19.27 uur), F 22 (21.27 uur) en F 28 (23.27 u u i ) : in
de maanden juni. juli en augustus toe te voegen een rit af Zandvoort
busstation naar Haarlem om 18.06 uur.
Zondag:
af Zandvoort-Noord vervallen de ritten B 9 (9.28 uur) en A 17 (18.28 uur):
af Haarlem vervalt rit B 8 (8.23 uur), behalve in de maanden juni, juli en
augustus vervallen:
af Zandvoort-Noord de ritten F 17 (20.02 uur) en F 23 (22.02 uur);
af Haarlem de ritten F 16 (19.27 uur), F 22 (21.27 uur) en F 28 (23.27 uur); in
de maanden juni, juli en augustus toe te voegen een rit af Zandvoort-Noord
naar Haarlem om 17.58 uur..

Fietsdag
De gezinsiietsdag du: onlangs werd
geoigamseerd, heeft naai men mij
heeft verteld in geheel Noord-Ho'•
land ruim drieenderüghonOeid tie'sers opgeleverd die es /aterdag mei
het rijwiel op uittrokken
In Zandvoorl kon men starten bi|
Peter Versteegc en daai hebben
/ich dan ook heel wat hcfhebbeis
gemeld. Over het algemeen ktv.cn
de gezinnen vooi de 40 km fiets.
tocht, alhoewel zich ei ook en
krasse opa van 77 jaai heelt gemeld

die met /!!>' .'t-s-ianu' 1 Meirvoon
toch m.iai e v e n het t<\ije.J \ a n 15
km heelt atpelegJ \oonlat u nu
p.iat oenkvn dat ik d.;; bui gen eest
moet ik u teleurstellen, w a n t mijn
rijwiel is ;>l heel lanc verdwenen, ik
doe alles met (ie benenvvai!en wat
n u t weg neemt d.\t ik mijn hoed
afneem voor mijn tijdgenoot.
Volgend jaai /al e' na ir \erluicl
N\eer een tietstoeht v.or-.ieu ueoigamseerd, een beetje minde! regen
daarbij is wel

Df;erkestrè47 fd
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bomen

maken
gelukkig...
PLANT ZE!

In Noord-Holland zijn 8 regio's voor het
ambulancevervoer. Het ambulancevervoer in die
regio's wordt vanuit een aantal standplaatsen
verzorgd. De Wet Ambulancevervoer draagt het
college van gedeputeerde staten op te bepalen waar
die standplaatsen moeten zijn, en over hoeveel
ambulances die standplaatsen minimaal zouden
moeten beschikken. Dit gebeurt in een zogenaamd
spreidingsplan ambulancevervoer. In Noord-Holland
is nu een voorontwerp spreidingsplan Maar. Hierin
geven gedeputeerde staten (dat is het dagelijks
bestuur van de provincie) hun voorlopige mening
over de standplaatsen voor ambulances en over de
aantallen ambulances. Over dit voorontwerp gaat op
25 mei een inspraakronde beginnen.

PAGINA
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SQUASH-SPORT

METAALDETECTORS
voor beroep
en vrije tijd.
Postbus 573, Voorburg
tel. 070-867240.

in Zandvoort is
binnenkort mogelijk in

TE HUUR ca^OOm-' moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200nr

SPORTCENTER

WIIV1 BUCHEL

AMSTERDAM-c

Kontakt gedocht mol
eiyonnar van

A. J. v. d. Moolenstraat 47.

OPEL
MANTA GT-J

Opening is gepland medio juni.

U kunt uw baan nu reeds reserveren:

i v m uitwisseling ri| on
motoryedrag

02507 - 1 39 65 / 1 58 29 / 1 47 00
Boomkwekonj Draijer b v
Herenweg 103 b -2105 ME Heemstede
Telefoon (023) 28 64 55
D.icjeh)kb ueoper.d v 0 n 7 3Ü tot 17 jO uui
Zaterdacjs tot 15 00 uur

Reakties
tot i / iiul^nl igt liul ;)ian (• < nzdge >~
het pri'vinc iehuis te haat^rn in de bibnotheken. ir cV
«üïTiferitrhuL'cn \-i\ci <-i-n I-on f rup r<jdj.!Pr»n
DeteaMifr, moeien - c l i r ' f t i lijk voor l 7 ,'jli worden
(;ebiuijra aan Gedtrputefnp Stdt"n \in\<
Nocra-holland, Postbus i/3 2(JOOïv1D Heerlen.
A 'b u ddt zou willen Kan de initelnng vuor
Ondersteuningen Democ'üt schepldnrvngu 01, hel
opstellen w n enn red Ui & behulpzaam 71 ; n Het acres
van deze instelling ia Kleine H )utweg3 ?.
2012CDhJarlem I<M 0 2 3 3 1 S 1 3 0

Instituut Ria de Korte
Wim van der Stralen, directeur
Aangesloten bij de VAKOS en de N V v V
Een vertrouwd adres voor de opleiding tol

Officiële
Volvo-deaSer
H. P. Kooïjman
BV

(opleiding voor erkend STIVAS-diploma'sl

PEDSCURE

ZANDVOORT
BrederodestraatS
Tel. 02507 - 1 32 42
Ook voor diverse
merken mruil-auto 's

Acinv.ircj nieuwe cursussen augustus. september a s
Inschrijving vanaf heden
Vraag gratis studiegids
NIC. Witsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam-C.
Telefoon 020-233994.

Uitgeverij Êntercard
reklameburo pr> wenskaartenleverancier,
vraagt voor hele dagen een

Begin oktober zullen er een o' mee' inspraakavonden
worden rjehouden v\ ja r u mondehng uw reaklie kunt
toelichten Over do data en plaatsen ?ai nop bericht ir
de pers volgen

volvo

met leidinggevende k.ipacileiten, 30-40jaai
Wi| noemen haar geen sekrftares'«- en ook geen bedrijfsleidster maar iets ertussen in
Zij dient namelijk het dagelijkse bedrijfsgeheimen te koordineren en te stimuleren
Vereisten jijn:
een middelbare opleiding, bedrijfservaring, enige talenkennis en administratieve vaardigneid Voor iemand met een grote inzet en veel enthousiasme lirjt hier de kans.
Wij bieden een uitstekende honorering en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Uw brief kunt u richten aan de direktie van uitgeverij Intercard BV.
Anton Philipsweg 9, 1422 AL Uithoorn.

Wat gebeurt er verder!
Nd de sluitingsdatum zuilen Oe schriftelijke reakties
worde n verzameld on van kornmentaar worden
voorzien Als u voor 1 1 \\\\\ heett gereageerd is het
kommentddrvan fir-deputeerde stalen voor de
mspraakbijeenko nsten beschikbaar Het bijgestelde
plan wordt dan fan aantal adviseurs voorgelegd en
eind 1981 naarverwachtingdefmitief door
gedeputeerde staten vastgesteld
Het ontwerp-spreidingsplan kan legen vergoeding van
ae kosten worden toegestuurd. Het kan worden
aangevraagd bi| het provinciaal bestuur van
Noord-Holland
Postbus 1 23
2000 MD Haarlem tel. . 023- 1 63426

van 19 mei tot 2 juni
De lekkerste specialiteiten met
U komt toch zeker ook smullen
van die heerlijke verse
Zomerkoninkjes!

HANDWERK

Rijksweg A4.6 kilometer len zuiden van Scniphol
Telefoon 02526-86841
Rick's Brugrestaurant bij Schiphol.
Zeven nieuwe restaurants boven
Nederlands peil.

informatie:

G.E Oesterreicher
& Partners 020-757868
herman heijermansweg 6 amsterdam-z telex 18143

Telefoon 020-834049
tussen 18.00-20.00 uur

SCHOONHEIDSSPECIALIST^)
MANICURE

inspraakavonden

makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

/
,/

Wij maken ze voor u
Zie unze
nieuwe collectie.
Schaghelstraat 27
HAARLEM
Tel. 023 - 32 70 19

HOUTHANDEL C. 5VÏGQIJ B.V.
PIJLSLAAR3 5, TEL. 244809
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edeihoutsoorten
TEASC DEURPLATEf^
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorn,zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur
gesloten.

Schoonmaak- of
Bel Oago Reïnigingsservice
Ook glazenwassen).
Kelloggstraat 167, Hoofddorp,
telefoon 02503-13484

Bouwes Hotels Zandvoort

Als u meer informatie wilt kunt u schrijven of bellen
naar het bureau Volksgezondheid van de provincie
tel.: 023-163196CH. Hutten). 163180(M. van
Eekhout) of naar het bureau voorlichting
tel. : 023-163309 (Wilma Jacobs)

vragen

administratieve kracht
met mmimum-opleiding Praktijkdiploma
boekhouden. Voorkeur genieten zij, die-reeds
ervaring hebben in het hotelbedrijf.
Gelieve schriftelijk te solliciteren t.a.v.
mevrouw Van Rheenen.
U kuntevt. telefonisch kontakt opnemen:
02507-15041.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

Bouwes Hotels, Badhuisplein 7,
2041 JB Zandvoort.

AVONDSCHOOL AMSTERDAM-ALKMAAR
Uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding
van Leraren voor het Beroepsonderwijs
LERA(A)R(EK) Wis-en natuurkunde WORDEN

Dat kan!

In Amsterdam en Alkmaar start op 18 augustus a. s.
een part-time 3e graads opleiding. De lessen worden
in de avonduren gegeven.

Studieduur: 5 jaar als je in het bezit bent van een M. T. S. -verklaring
of -diploma of van een HAVO-diploma.
Heb je een L. T. S. -diploma (met de examenvakken op
tenminste B-niveau + 2 jaar leerlingenstelsel) of een
MAVO-4 diploma, dan kan je eerst de Voorbereidende
Lerarenopleiding volgen. Dat duurt 2 jaar.
Inlichtingen: kan je krijgen op de volgende adressen:
Korte Ouderkerkerdijk 5, Amsterdam.

Tel. 020 -92 09 08.

HANDWERK
Wij maken ze voor u
Zie onie
nieuwe collectie.
Schaghelstraat 27
HAARLEM
Tel. 023-327019

Laat nu uw tuin
klaarmaken

Bergerweg 200, Alkmaar.

Tel. 072 - 12 10 63.
Je kunt ook een studiegids aanvragen.

9.50 per uur, ook straat en
hekwerk, tevens alles
leverbaar

Aanmelden: ledere maandag-, dinsdag-, donderdag- of vrijdagavond
en
tussen 19.00 en 20.00 uur op bovenstaande adressen.
spreekuur

De N.V Luchthaven Schiphol, met ruim 1450 medewerkers, is verantwoordelijk voor het beheer en
exploitatie van onze nationale luchthaven Schiphol.
Voor de afdeling Post- en Archiefzaken vragen wij

twee assistentes (m/v)
LI v.orct! bcl.iV m»1! cli v.'rrHAitimhPdi'n dm
v n t j r t v l O ' M p n uit nol ^clfstnnri'c] bohandnlcn
v. in (li1 inkomonrio c n uilrjdcindf po:, t fn ric-

U verdient een aanvangssalaris ddt
afhankelijk van uw oploidmg en ervannq
liqt tussrn f l Rri() on f 2 400 - pn maand

rloo-numen en CM/ onoorwurp inst hrijven
v i n inkornondp pos' het bepalen ,i,in wie
hul ter tx'h.irult'lmq wordt aoqevi'n het
r c c j i b t f i e n v in iulcjjiindr post ! b1v
t;p t in!wüOi J t h ' j h nnon orn vnsttK ' Ti'ldf
|i innjn D.i.-fh i,! t t» diciif u dn lul"> t."
h> h.mdelt IKOU ndi-cl' /"IKI.mdiq du

Als medewerker van de luchthaven betaalt
u over uw salaris geen premie AOW/AWW.
Die komt voor rekening van de N.V.
Bovendien hebt u een pakket sekundaire
arbeidsvoorwaarden dat ronduit goed is te
noemen

Om i1i:.-t' .itwisbfilfnilt' \> )(in met suksf'b a. in
;i (•unnr'ii tn bt u nnivni,) il 'iet MAVO-''
dipto n. i Ah, u hel SOD dipkinia hobt ol
i'tvui i '-tuck't'it d. in b'it'kt dril heslist tot
<,int ( ipliiHj In cfk fjoval r-- IIP! noocj/^ki^lijk
<!a! u n behoorlijke kennis Vrjn de moderne
talun hebt

Schiphol

Interesse en woont u in de omgeving van
Schiphol? Schrijf dan, binnen 10 dagen,
een sollicitatiebrief, onder vermelding van
het vakalurenummer43B/RP aan hel
bureau Personeelsbeheer van de
N.V. Luchthaven Schiphol. Postbus 7501,
111BZG Luchthaven Schiphol.
Donderdag *AMERSFOORT
koopavond * DEN HAAG
«ZAANDAM

# AMSTELVEEN
«LEIDEN

vrijdag
* AALSMEER
koopavond *DELFT

* ALPHEN A/D RIJN
*PURMEREND

*VEENENDAAL

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

Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
Halte Laan Walcheren
Tel. 020-43 05 50
Donderdag koopavond
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VSV MET 2-0 GEKLOPT

Titel voor Zandvoortmeeuwen
geweldig competitieslot
ZANDVOORT - Na een enerverend compctitieslot is Zandvoortmeeuwen er
ingeslaagd om toch het kampioenschap te pakken en promoveert daardoor naar de Doelpunt
Iwecde klasse KNVB. Vy'f wedstrijden voor het einde lag Veisen nog vier punten
Met nog 5 minuten te spelen wisselde
voor op de Zandvoortcrs, doch met een enorme eindsprint zette Zandvoortmeeuwen deze achterstand om in één punt voorsprong en behaalde zodoende de fel VSV twee verdedigers voor twee aanvallers. Het hielp niet want Zandvoortbegeerde en luid-bcjubclde titel.

gaf, doch de kophal van Marcel Schoorl
werd gestopt door de VSV-doelman. In
de spannende slotfase waren de beste
mogelijkheden toch weer voor de mannen van interim-trainer Fred Boom.

In de beslissende wedstrijd tegen VSV
hebben de Zandvoorters het zeker niet
cadeau gekregen. De Velsenaren verdedigden hun laatste kleine kansje
enorm fel, maar konden toch niet
verhinderen dat de Meeuwen in de
slotfase tweemaal de weg naar het doel
vonden (2-0).

Een vrije trap van Ed Vastenhouw
werd uitstekend uit de bovenhoek geranseld, maar twee minuten voor het
einde was doelman Geerlofs kansloos.
Opnieuw een vrije trap, nu van links,
werd verrassend door de ver opgekomen linksback Chris Jongbloed achter
de doelman geschoven, 2-0.

Bruin niet te verontrusten.
De Meeuwen bleven strijden voor het
zonodig verlossende doelpunt. Ook nu
keeper Geerlofs die op zijn post was.
Schoten van Marcel Schoorl en John

meeuwen sloeg direkt toe. Een verre
vrije trap van Kees Bruin werd een
prooi van aanvoerder Willcm van Staveren die beheerst raak schoot, wat
grote vreugde in en om het veld teweeg
bracht. VSV gooide alles op de aanval.

Overwicht
Zandvoortmeeuwen heeft over het geheel genomen van de wedstrijd steeds
een overwicht gehad, waarbij vooral in
de eerste helft prima voetbal te zien
was. Helaas vlotte het niet met de
afwerking, waarbij gesteld dient te
worden dat de VSV-doelman Geerlofs
de meest fantastische reddingen verrichtte. Het vele publiek (ongeveer
1500) had er menig bewonderende
reaktie voor over. Reeds in de beginfase moest hij al zijn talenten aanspreken
om de score blank te houden. Eerst
stopte hij een vrije trap van Aaldert
Stobbelaar en even later wist hij opnieuw een vrije trap van Stobbelaar
tegen de lat te tikken.
Zandvoortmeeuwen bleef goed combineren, waardoor VSV geheel onder
druk kwam te staan. SÏechts zelden
kwamen de gasten uit de verdediging,
doch enig gevaar voor het doel van
Zandvoortmeeuwen is er niet geweest.
De badgasten forceerden vele hockschoppen en vrije trappen, maar doelpunten bleven tot de vrome wensen al
waren er diverse mogelijkheden. De
goed spelende Pieter Keur slalomde
door de defensie doch stuitte op de
doelman en ook Aaldert Stobbelaar
zag een fraaie kans verloren gaan, na
een gave voorzet van John van der
Zeijs. Ondanks het uitblijven van doelpunten bleef de strijd het aanzien
volkomen waard.
Na de doelwisseling vrijwel eenzelfde
spelbeeld. VSV kwam wel wat onder
de aanhoudende druk vandaan, maar
wist de Zandvoortse defensie onder
leiding van Richard Kerkman en Kees

VSV zag het toen niet meer zitten en
Zandvoortmeeuwen speelde de laatste
minuten rustig uit. Het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter had nauwelijks geklonken of de jeugd van Zandvoortmeeuwen bestormde het veld om
mee te delen in een ware feestvreugde.

Rondrit

van der Zeijs stopte hij bekwaam of
deze gingen naast. Slechts eenmaal
kwamen de Velsenaren gevaarlijk voor
het doel van Ed Steffers. Een voorzet
van rechts bereikte de Velsen-spits, die
ongehinderd kon inkoppen, maar gelukkig in het zijnet.

daarbij werd de verdediging verwaarloosd. Enige hoekschoppen wisten zij
wel te forceren maar Zandvoort hield
het hoofd koel. Uit een uitval van
Zandvoortmeeuwen passeerde Pieter
Keur op fraaie wijze enige tegenstanders waarna hij een voorzet op maat

SE HISTORISCHE ZANDVOORT TROFEE

bezoekers
circuit verwacht

De eindstand:
Zandvoortmeeuwen
22 12
Veisen
22 9
Kennemers
22 12
DEM
22 8
VSV
22 7
22 8
Halfweg
22 8
Beverwijk
HBC
22 8
WSV'30
22 6
DIO
22 5
KIC
22 6
TYBB
22 2 6

6 28 37-30
4 27 33-19
7 27 35-29
6 24 36-33
5 24 22-24
8 22 27-28
8 22 24-25
9 21 33-36
8 20 30-28
7 20 26-36
9 19 28-23
14 10 18-37

Het zal een interessant schouwspel
worden omdat de deelnemende auto's grote uiterlijke verschillen vertonen. Het is bekend dat veel vrije
uren worden besteed aan het in
goede conditie brengen van deze
vaak kostbare automobielen, en het
resultaat mag dan ook gezien worden.
Het is zonder meer het grootste
amateur-autosportevenement
op
het circuit. Een sportieve happening

waaraan rijders en toeschouwers
veel genoegen kunnen beleven. De
veiligheid van technici, publiek en
rijders komt op de eerste plaats, en
is in de bekwame handen van de
medewerkers van het circuit.
De wedstrijden zijn gemakkelijk te
volgen. Er zijn vier races van acht
ronden, en twee van tien ronden.
Er zijn 15 vooroorlogse auto's ingeschreven waarvan de oudste een
Bugatti van bouwjaar 1925 is. Deze
zijn in twee klassen ondergebracht
in groep l. De andere klassen worden gevuld door auto's met bouwjaren tussen 1945 en 1961. Het is
bovendien ook een fotogeniek
schouwspel. Daarom is er ook een
historischc-auto-foto-dag organisatie die voor een sponsor uit de fotoen filmwereld zorgt. Daardoor kunnen tienduizenden amateur fotografen en filmers met hun camera's
deze races bezoeken en naar hartelust opnamen maken.
Speciale fotopasjes zijn de afgelopen maand uitgereikt aan meer dan
dertigduizend amateurfotografen.
Vorig jaar werd deze dag door ruim
16 duizend mensen bezocht, de
aangevraagde pasjes doen vermoeden dat dit aantal dit weekeinde
verdubbeld zal worden.
De start van de eerste race is om
13.00 uur, voorafgaande aan deze
races is er een Concours d'Elegance
tussen 10.00 en 12.00 uur voor

± 15.15 uur: 2C race groep II, 8
ronden.
± 16.00 uur: 2C race groep II, 8
ronden.
± 16.45 uur: FUJI Cup. 10 ronden.
groep IV en de snelsten uit de
groepen I, 15 en III.
± 17.30 uur: prijsuitreiking in ..De
La Course".
GROEPSINDELING
Groep I:
vooroorlogse sport- en renwagens
tot 2000 cc.
vooroorlogse sport- en renwagens
boven 2000 cc.
Groep II:
GT's 0-1100 cc.
GT's 1100-1300 cc.
Classic Saloons.
Groep III:
GT's 1300-2700 cc.
GT's boven 2700 cc.
Groep IV:
rensportwagens tot 1450 cc.
rensportwagens boven 1450 cc.
Formule Junior.
Monoposto's boven 1100 cc.

spannend even
B

verdeeld over 6 poules, te weten: twee
Ie divisies van elk acht teams, drie 2e
divisies waarvan twee van acht teams
en één van negen teams en een veteranenpoule van acht teams.
In de eerste divisie spelen de beste
Het elfde toernooi, dat wordt gehou- amateurvoetballers uit de regio te zaden in de Pellikaanhal in Zandvoort, men met een groot aantal betaald
belooft dit jaar nog grootser en span- voetballers van onder meer AZ'67,
nender te worden, niet alleen omdat Haarlem en Telstar. Ook bij de veterahet aantal te spelen wedstrijden is nen treffen we een groot aantal zeer
uitgebreid tot 191, maar vooral ook bekende namen aan zoals bijvoorbeeld
omdat de organisatoren er in geslaagd Joop Brand.
zijn een grote sponsor aan te trekken Op 9 juni zal er een demonstratieweden wel de Nutsspaarbank West-Neder- strijd gespeeld worden tussen de kamland. In de hoogste divisie zal dan ook pioen van vorig jaar, de Fotolitho
gestreden worden om de ..Nutsspaar- Drommel, en een All Star team. In dit
bank-Wisselbeker". De wedstrijden laatste team zullen onder meer de
beginnen op maandag 25 mei om 18.45 volgende spelers meedoen: Wim van
uur. Er zal iedere avond gespeeld Hanegem, Jan Jongbloed, Gerrie Mühworden van 18.45 tot 23.15 uur en op ren. Pier Tol, Ronald Spelbos, Frits
de zaterdagen en zondagen de gehele Fiinkevleugel en Jan Peters. De coach
dag van 9.30 tot 18.00 uur met uitzon- van deze avond is niemand minder dan
dering van zondag 31 mei. zaterdag 6 Barry (kamerbreed) Hughes.
juni en de beide Pinksterdagen.
Op 9 en 24 juni zal er dit jaar voor het
In totaal nemen er 49 teams deel eerst ook een tweetal jeugd wedstrijden

ZANDVOORT - Van 25 mei t / m 26
juni a.s. organiseert de ZSV Zandvoortmeeuwen wederom het inmiddels traditioneel geworden, grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland.

Plesmanschool wint schoolhandbaf

U wist niet dat dat ook in
Zandvoort kon. Dus voor u
elders ook maar kijkt, kom
eerst bij ons.
U WEET HET WEL
RADIO PEETERS
Haltestraat 56

ZANDVOORT - Het door ZVM- 12-16, 3. Oranje Nassauschool 12-15,4.
handbal georganiseerde schoolhand- Mariaschool 12-10, 5. Hannie Schaftbaltoernooi is, zowel bij de meisjes als school 12-10, 6. Van Heuven Goedde jongens, uitstekend geslaagd. De hartschool 12-9. 7. Nicolaasschool 12-7.
wedstrijden hadden een zeer sportief A.s. zaterdag vinden op de velden van
en spannend verloop en ondanks de ZVM-handbal in het binnencircuit
regen in de middaguren bleef de stem- toernooien plaats voor meisjeswelpen
ming opperbest.
('s morgens) en meisjespupillen ('s
Bij de meisjes was de Plesmanschool de middags). Hieraan nemen, behalve
sterkste terwijl bij de jongens de Oran- ZVM deel de volgende ploegen: Aalsje Nassau school beslag legde op de meer, Concordia. Desiree/Odin.
eerste prijs. De wisselbeker kwam we- DSOV, Onze Gezellen.
derom in handen van de Plesmanschool.
Het verspelen van zowel de jongens als
de meisjcswedstrijden is zeker wat de
gezelligheid betreft een sukses geworden, terwijl ook organisatorisch alles
goed verliep, alhoewel dit zeker meer
ZANDVOORT - Club Perroquet gaat
werkzaamheden geeft.
Eindstand meisjes: 1. Plesmanschool haar winterseizoen afsluiten met een
6-11, 2. Beatrixschool 6-9, 3. Van optreden van „De Narren", een toHeuven Goedhartschool 6-8, 4. Maria- neelgezelschap uit eigen leden die een
school 6-5, 5. H. Schaftschool 6-4. 6. klucht in één bedrijf opvoert onder
Oranje Nassauschool 6-3, 7. Nicolaas- regie van Alie Bol. Een en ander zal
muzikaal worden begeleid door het
school 6-2.
Eindstand jongens: I. Oranje Nasau- kwartet ,,The swing dcpartment".
school 6-12. 2. Beatrixschool 6-7. 3.In verband met een bijzondere attrakHannie Schaftschool 6-6. 4. Plesnian- tic wordt iedereen verzocht op tijd
school 6-6, 5. Mariaschool 6-5, 6. Nico- aanwezig te zijn, namelijk 21.00 uur.
laasschool 6-5. 7. Van Heuven Goed- De zaal is open 20.30 uur, datum
zaterdag 23 mei aanstaande, toegang
hartschool 6-1.
De totale eindstand: 1. Plesmanschool vrij voor leden en introducc's.
12-17, (wisselbeker), 2. Beatrixschool

IN-GEZONDEN
Klachtentelefoon

De „Vrienden van het circuit" overwegen, zo lazen wij, een klachtentelefoon
in te stellen. Als u last van de herrie
hebt mag u bellen en wordt u begrijpend en welwillend te woord gestaan
door mensen voor wie diezelfde herrie
als muziek in de oren klinkt. Dit is de
ZATERDAG 23 MEI 1981
medemenselijkheid op z'n kop: hoe
Tussen 8.00 en 11.00 uur: aanmelmeer lawaai hoe liever het hen is en
ding van rijders en technici bij het
tegelijkertijd vol begrip voor mensen
HARC wedstrijdsecretariaat in cadie het niet uithouden. Over gelooffé-restaurant ,,De Vijverhut", Vonwaardigheid gesproken. Of zouden zij
dellaan, Zandvoort.
langzamerhand ook gaan twijfelen, je
Tussen 10.00 en 12.00 uur: training.
weet maar nooit. Wij echter achten de
Tussen 13.00 en 15.00 uur: tijdtraiZandvoortse burgers te intelligent dan
ning voor startopstellingen.
dat zij hier zouden intrappen. En om,
± 15.30 uur: T' race groep I, 8
zoals erbij wordt gezegd, daarmee aan
ronden.
te tonen dat er een verband bestaat
c
± 16.15 uur: l race groep II, 8
tussen geluidshinder en windrichting,
ronden.
wel daar heb je geen klachtentelefoon
voor nodig. Dat wisten we zo ook al
ZONDAG 24 MEI 1981
wel. (Zandvoorts Nieuwsblad 14 mei
jl.).
Tenslotte onze gelukwensen aan
Historische AUTO-FOTO-DAG
Jan
Lammers.
Hij doet niet meer mee
9.00-12.00 uur: concours d'Eleganin het spektakel. En dat maakt zijn
ce voor historische automobielen.
kans om te overleven groter. Wij vin± 13.00 uur: T race groep III, 8
den
dat een gelukwens waard.
ronden.
Anti-Circuit Komité.
± 13.45 uur: race groep IV. 10
Namen bij de red. bekend.
ronden, Europees kampioenschap.
± 14.30 uur: 2C race groep I, 8
ronden.

l \& &m W

Stereotoren kompleet enz. •_
Wega/Sony
~~
f 1.198,Kleuren-tv 51 cm v.a. f 1.398,-

automobielen uit de bouwjaren tot
1961 waarin sportieve auto's de
boventoon voeren. De entreeprijs
bedraagt ƒ 10,-.

ZANDVOORT - Zondag 24 mei
staat het circuit van Zandvoort hclemaal in het teken van beroemde
automobielen van' weleer. Races
met historische automobielen zijn
een pure liefhebberij, het is een
echte amateursport. Het circuit
staat zondag toch in het teken van
de amateurs, want behalve de ruim
honderd amateurcoureurs in hun
historische race- en sportwagens
zullen vele duizenden amateur vri jetijdsfotografen, zorgen voor de nodige sfeer op de racebaan.
Bij deze races zullen rond de honderd wagens van beroemde merken
aan de start verschijnen. In zes
races zullen Bugatti's, Ferrari's, Lister Jaguars, Alfa Romeo's, Cooper
Nortons, Porches en nog vele anderen laten zien dat de oudjes nog
heel best uit de voeten kunnen en
door hun eigenaren in een voortreffelijke staat worden gehouden.

11eZV
l

Nadat de spelers waren omgekleed
volgde een zeer geslaagde rondrit door
de gemeente die eindigde op het Raadhuisplein, alwaar een ontvangst gepland was door het gemeentebestuur
van Zandvoort. In een stampvolle
raadszaal voerde wethouder van Sportzaken J. Termes het woord. Hij feliciteerde Zandvoortmeeuwen van harte
met het zwaar bevochten sukses, waarna de aanwezigen nog even samen
bleven onder het nuttigen van een
drankje, 's Avonds volgde in de kantine van Zandvoortmeeuwen een bijzonder drukbezochte en gezellige instuif
die gepaard ging met veel gedans en
gezang tot in de late uren.

Spannend luchtduel voor het doel van VSV.

Topscorer Pieter Keur, na het behalen van het kampioenschap, op de schouders van dol enthousiaste supporters.

RONDVLUCHTEN
per

vanaf 4 april
elke zaterdag
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur
fa 5Oj" per persoon
f.45j- kind. tot 12jr.
Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-495070
of 020-492781

CityHopper
Friendly all the time.

Sluiting winterseizoen
Club Perroquet

C.A. Korvertrofee
voor sterk TZB
ZANDVOORT- Het dei de C. A. Korver zaalvoetbaltoernooi is opnieuw een
geslaagde dag geworden. Tien Zandvoortse zaalvoetbalverenigingen streden sportief doch fel om de beker In
twee poules werd verwoed gevochten
voor de finale-plaatsen, die na veel
spanning door doelsaldo's moesten
worden aangewezen. In poule A werd
verrassend Zandvoort-Noord winnaar
door een beter doelsaldo dan Rinko en
Hong Kong. In poule B was het bi|na
zeker dat Medina Carpets finalist ?ou
worden, maar in de laatste wedstrijd
zorgde TZB voor een monsti-r ovenvinning op Plumbers (13-0) en kwamen
daardoor op een voordelig doelsaldo
van één doelpunt.
De strijd om de derde en vierde plaats
ging tussen Rinko en Medina Carpets.
waarbij Rinko niet 6-3 de sterkste
bleek. De finale tussen TZB en Zaïulvoort-Noord gaf een sterker TZB te
zien, dat verdiend met 6-2 zegevierde.
De poedelprijs was voor de Plunibers
terwijl de sportivitcitspnjs voor de
Nachtuil was. Om de topscorespriis
moesten drie gelijkgeeindigde spelers
strafschoppen nemen. Hierbij bleek
Raymond Keuning de meest doeltreffendste te zijn.
De organisatie kan zeer tevreden zijn
over dit toernooi, waarbij de opbrengst, die bestemd is voor het Foster
Parents Plan ƒ713.10 bedroeg.

worden gespeeld. De kruisfinales vinden plaats van 23 t / m 25 juni. waarna
op 26 juni de finales worden gespeeld.
Als speciale service aan het publiek zijn
er dit jaar passe-partouts te verkrijgen.
De prijs van een passe-partout bedraagt ƒ 25,— voor volwassenen en
ƒ 7,50 voor kinderen tot 16 jaar. Ze
zijn verkrijgbaar bij sigarcnmagazijn
Schutte aan de Vondelfaan te Zandvoort en aan de kassa van de Pelhkaanhal. De normale entree bedraagt ƒ i.50
voor volwassenen en ƒ 0,50 voor kinderen tot 16 jaar.
Na loting zijn de volgende poule-indelingen vastgesteld: IA: Enkabé. Hong
Kong. FC Drommel. Renout-Limat,
Rinko, Luykx Verhuizingen. Reprox
Offset, 't Hemeltje.
1B: Fotolitho, ITsis bar. Pim Janssen.
Tum-Tum/Ajewe Sport. Collection,
Tiffany All Stars, Aurora BV, Klikspaan.
2A: Moulin Rouge. DVS. Wapen van
Zandvoort, Dubrovnik, Medina Carpets, LOC, Geerling Auto Service,
Nihot Luchttechniek.
2B: HB Alarmsystemen, Duivenvoorden, Auto Versteege, Café Bluys, Autovision. Rabbel Boys, Riemersma,
Publieke Werken, Nutsspaarbank.
2C: TZB Kerkhoven, Colpitt, Casino
Zandvoort, Mobil Oase bar, Luiten
BV, Aleichem Boys, Lippies Boys,
REA.
Veteranen: Reisbureau Kerkman,
Bouwbedrijf Keur, Nihot Veteranen,
Hairshop, Flipper, Perroquet, Hollandia bar, Pim Janssen Olds.
De organisatoren verwachten spectaculair zaalvoetbal en rekenen er daardoor
op. dat evenals voorgaande jaren, de
sporthal op vele avonden vol zal zitten.

TC Zandvoort
-blijft in race-

ZANDVOORT - In de tenmscompetitie behoudt Zandvoort een goede kans
op het kampioenschap. Door de slechte
weersomstandigheden moest de laatste
partij gestaakt worden, waardoor de
stand tegen Victoria voorlopig 5-5 is
De laatste partij geeft Zandvoort echter goede winstkansen, doordat het
gemengd dubbel Jane Plackett en Hans
Bruggeman de eerste set met 6-3 vusten
te winnen en de tweede set bj de stand
3-2 in Zandvoorts voordeel helaas gestaakt moest worden.
Als Zandvoorl uU de laatste twee
wedstrijden drie punten weel te bemachtigen is het kampioenschap een
feit.
De voorlopige uitslag Zandvoort-V'ictoria is 5-5 HF.' Hans Schmidt-NV. \
2-6, ö-4, d-1, Hans Bruggem.inZANDVOORT - De toneelvereniging Gorp
N.
Salan
5-7. 2-lr. Marco Groot-D
Op hoop van Zegen, luengt morgenavond, 22 mei en zaterdagavond 23 mei Takx d-3. 6-2: \Vi|n.uul v .d. Boom-K
in De Krocht een uitvoering van het v.d. Mare] 2-6, 6-4. 7-9: DE: Jaiu
bekende toneelstuk van Herman Heij- Plackett-A. de Laise d-3. 6-4; Xandr.i
Weller-B. de Vries 2-6, 0-6; HD: Hanermans ,,De Meid".
Rtui:«eman-SalnDe regie is in handen van Cock Basus- Schmidt Hans
n / v . d . Mare! 6-3, 4-o, 2-6: Maico
ki.
Biandse-Tak\ / Van
Beide voorstellingen beginnen \ Groot Wim
Gorp
(i-4,
7-D.
GD:
avonds om 20.30 u u r . toegangsprijs De Vries/ Van GorpVVeller/Schmidi6-2. 6-3.
ƒ 5.50.— (donateurs gratis). Plaatsbesprcken was gisteravond, maar misl
schien dat er voor de voorsteHing <iok
nog kaarten /.uilen u-orden verkocht.
WULLUM v. d. WUHFP'

van Heijermans

Tentoonstelling
Amnesty International
ZANDVOORT - In verband met het
twintig jarig bestaan van Amnesty International wordt er m cle openbare
bibliotheek aan de Pnnsessevveg een
tentoonstelling gehouden.
De/e tentoonstelling geeft een oveizicht v a n de aktiviteiten van deze organisatie m de afgelopen twintig jaar.
Onder andere worden verschillende
aspecten, adoptie, schrijven voor gevungenen. en londsenwerving belicht.
Van.it v n i d a g 22 mei t / m zaterdag 30
mei .M! deze expositie tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bezichtigen / n u .

Weet u al. waar u a.s. dinsdag uw
roje puppeltje zet?

DONDERDAG 21 ME11981
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U kunt kiezen:

PAGINA 8
TE KOOP AANGEBODEN:
Gevraagd:

een partij WIT HOTELPORSELEIN

een net meisje

(Mosa)

_±_ 18 jaar, voor huish.
werkzaamhBden
Voor halve dagen
(ochtend).
Juni - Juli - Augustus

Glos m ilood, ram
S
Gebrandschilderde romen

Voor Bravilor 172 mm
Te bevragen:

LUNCHROOM BERKHOUT

bouwes hotel

U en wij.
Samen verantwoordelijk.

22,23,24 mei:
dineren en dansen in ons aan zee
gelegen A la carte restaurant. Muzikale
omlijsting:

Trio Mitsey Smeekens.
23 mei:tné-dansanr, aanvang-15.00 uur.
25 mei: modegala 1981, uitreiking van de
prix d'humanüé aan Mies Bouman.
Organisatie: Lions Haarlem.
ledere zonnige dag even heerlijk genieten
*~op ons nieuwe terras.

Luxe
Helioform
zomerschoenen

palace hotel

in wit, beige en
\blauw.

Koffie met gebak, snelle lunch ol tijdens
het diner genieten van de ondergaande
zon in het hoogste restaurant aan de
kust.

Inlichtingen:

o.g.

dolfirama

SCHOENBOETIEK

Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwatergalerij. Dagelijks 3 voorstellingen.
Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.

HARMS

Tel. 1 55 31

Diaconiehuisstraat 5
(zijstraat van de Haltestraat)

Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.
KOM NAAR DE MARKT
WOENSDAGS VAN 10 TOT 4 UUR

KAASEXPRESSE • Bodegraven

't STIJFSE1KISSIE

Dikke meidenmode
Tolweg 32
ZANDVOORT
Tel. 1 29 52

A H
Aanbieding voor woensdag a. s.

als u dinsdag 26 mei niet kunt stemmen,
machtig dan iemand om namens ü te
stemmen... dat kan heel eenvoudig met
uw oproepkaart...
bel dan jet van den broek,
zandvoortseiaan 66, telefoon 13347.
zeker weten dat uw stem gaat naar de

Tel. 02507 -1 32 73

bouwes' agenda

Veiligstelling sociale zekerheid.
CDA voor uw welzijn,
óók in de Tweede Kamer!

Vraagprijs sïechts f 139.000,- k.k.

Nog niet ingelopen,
T.e.a.b.
Zr. D. Bronderstraat 10,
Zandvoort, ,
tel. 1 21 98

KOFFIEFILTERS

EENS

met schuur in centrum dorp jwoorserf).
indeling: woonkamer, keuken, toilet; 1e verd.:
2 slaapkamers, douche.

4 pk Johnson
buitenboordmotor

Jonge graskaas

smaakt als room, kilo
Heel kaasje .±. / 30.-.

zorg dat u
daar bij bent.
op zaterdag 23 mei organiseert de partij van
de arbeid afdeling zandvoort een grandioze

verkiezingsmanifestatie

overdag politieke markt op het raadhuisplein
met afgevaardigden van pvda, d'66, wd en
cda...
vanaf 20.00 uur spreken in het gemeenschapshuis het 2e kamerlid piet stoffelen en
annemarie grewel...
er is volop gelegenheid tot politieke
diskussie...
de zanggroep 'de rode kelen'
zal letterlijk een steentje komen
bijdragen...

PvdA

NU IJZERSTERKE

6.95

TENNIS

KUNSTNAGELS
op iedere gewenste
lengte.

partij van de arbeid
afdeling zandvoort

ApoBoban-A'dam
Voor inlichtingen:
tel 02946-42 40

In Zandvoort op de nieuwe tennisoanen kunt
u nog

BANEN HUREN
Ook kunt u nog TENNISLES krijgen.

ais u slecht ter been bent,
maar toch graag zelf wilt
stemmen, bel dan:
carola achterhof,
celsiusstraat 209, zandvoort
telefoon 1 7726.
^^~ j^

W

Inlichtingen:
E.Y. Bourtel
Telefoon 020 -171261 of 023 - 284919.
Bij voorkeur 's avonds bellen.

Een lekkere saucijs?
Even bestellen bij

PvdA

BAKKERIJ

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

partij van de arbeid
afdeling zandvoort

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

SURRNG
TEIM CATE
Windsurfer Regatta
Windsurfer Economie,
Ten Cate 38
Ten Cate 38 Economie.
Windsurfer Rocket ...

fle lophtt van 1981, 85 pluspunten . . .

Wetsuiïs,, Seal Marine ", vele modellen.

A. RITMAN

1850.
1395.
1565.
1145.
1800.1375.
1595.
1595.

Rcinwardtstraat 20. telefoon 02507 • 1 43 65

MEI-JUNI

Asperge maanden bij uitstek

[la reine)
serveert ze op zeven verschillende manieren.

WIJN ADVIES:

BOURGOGNE Chardonnay 1978
Spaarne 48 - Haarlem

Zondagavond pianomuziek

Telefoon 023-321534

Tafelreservering teletoon 12253
KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT

^^liJM^/A

Vakantie Service
Bij vakantieplezier horen geen autozorgen.
Daarom is het verstandig om van tevoren even bij
ons langs te komen voor de Vakantie Service. Daar
wordt uw auto tot in de puntjes nagekeken, op alles
wat 't tijdens zo'n reis zwaar te verduren krijgt.
Gecontroleerd wordt: accu, ontsteking, carburateurafstelling. V-riem, koelsysteem, uitlaatsysteem,
koppeling, remmen, schokbrekers, banden, verlichting, ruitewissers, trekhaak/contactdoos.
Voor slechts f57,50 inclusief BTW, tenminste als
u er voor 27 juni a s. bij bent! Eventuele afstellingen
zijn bij de prijs inbegrepen. Evenals advies over mee
te nemen reserve-onderdelen en een dealerlijst van
uw vakantieland (op aanvraag). Doen!

Deze AutoPlus accessoires met tijdelijk voordeel:

Blaupunkt Porto

399,-

stereo radio/cassette 499,- voor ...'

Blaupunkt Mannheim
stereo radio/cassette 559,- voor ...

Blaupunkt Frankfurt US O 4 c
275.- voor

VA G Service System: u kiest gewoon de service die u wenst

Auto Strijder bv
B. van Alphenstraat 102/Van Lennepweg 104,2041 KP Zandvoort,
telefoon 02507-14565

&• l %ï ƒ"
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FORS VERLIES SOCIALISTEN IN GEMEENTE

ZANDVOORT - De opkomst van de Zandvoortse kiezers is lager geweest dan die
voor de kamerverkiezingen in 1977, namelijk 84,5% tegen 87,4%.
Naast een fors verlies van de PvdA van 29,6 in 1977 naar 23,6% nu en een verlies
van 2% voor de VVD, heeft D'66 in de badplaats duidelijk gewonnen. Het aantal
uitgebrachte stemmen op deze partij is verdubbeld, namelijk van 6,9 naar 12,3%.
Kenmerkend is de vtinst voor het CDA in de gemeente, van 17,0% in 1977 naar
18,7%.
De vier fractievoorzitters van de Zandvoortse grote partijen, namelijk Gert
Toonen, Richard van As, Jelle Attema
en Tom van Erp. zijn echter van
K '81 K '77K '78
mening dat deze landelijke verkiezingen voorlopig nog geen inzicht geven in
84,1
87,4
76,8
het stemgedrag van de kiezer wanneer Opkomst
PvdA
23,6
29,6
31,2
het gaat om de volgend jaar te houden
CDA
18.7
17,0
19.4
gemeenteraadsverkiezingen.
Dan
VVD
37,4
39.4
38.5
wordt alles veel meer toegespitst op de
D'66
12.3
6,9
6,8
gemeente zelf en men denkt dat er dan
SGP
0.1
0.2
0,1
wel verrassingen uit de stembus zullen
PPR
1.6
1.3
0.8
komen.
CPN
1.9
1,4
1,1
Gert Toonen (PvdA), de enige partij
GPV
0.1
0,3
die afgelopen dinsdag per geluidswagen
0,1
PSP
1,5
0,71,0
de kiezers aanmaande op deze partij te
RVP/(BP) 0,1
0,7
0,4
stemmen, erkend dat de uitslag erg is
DS'7Ü
0,4
1,4
1,4
tegengevallen. ,.VV'ij zullen er nog harOverigen
0,2
1,3
1.1
der tegenaan moeten gaan, maar in de
gemeente voeren wij een goede politiek, die volgend jaar zeker zijn vruchten zal afwerpen". Bovendien is hij van moeten kiezen voor partijen waarmee
mening dat het nieuwe kabinet aange- wij constructief kunnen samenwerken,
voerd moet worden door de lijsttrekker gezien de uitspraken van de PvdA, zie
van zijn partij, namelijk Joop den Uyl.
Richard van As (CDA) zegt zeer verheugd te zijn over de uitslag. „Wij
moeten echter niet vergeten dat ook
veel kiezers van buiten hun stem in
Zandvoort hebben uitgebracht". Ik
hoop echter dat wij de voorsprong
vasthouden". Van As is van mening dat
een kabinet van CDA waarin ook de
PvdA deel uitmaakt voor hem niet
hoeft. Als CDA'er vind ik dat wij

Uitslag:

ik persoonlijk een kabinet met de
PvdA niet /.itten", aldus deze frakticvoorzitter, die er zeker van is dat
lijsttrekker Vag Agt als premier zal
terugkeren.
Tom van Erp (D'66) zegt dat naar zijn
gevoel de PvdA in de badplaats wel erg
sterk is teruggevallen, een ontwikkeling die hij niet had verwacht. De
overwinning van zijn partij was door
hem wel voorzien, maar vindt het noc
veel te vroeg om een mening te geven
over de komende kabinetsformatie.
„Alle namen zijn in alle combinaties al
voor de televisie genoemd, ik zeg dat
wij het voorlopig maar rustig afvvachten".

verwacht en dat de 29r hem uitemdelijk nog is meegevallen. „Wat de één
verliest krijgt de ander er bij en groter
dan ik had verwacht", zegt hij.
Gelijk de lijsttrekker van de VVD,
Hans Wiegel, is Attema van mening
dat er een nationaal kabinet zou moeten komen. „Dat is natuurlijk moeilijk,
want iedereen heeft elkaar eerst afgebekt, maar er zal toch iets moeten
gebeuren, wij zullen landelijk gezien
toch de handen ineen moeten slaan en
dan zie ik de meeste voordelen in een
nationaal kabinet", aldus Jelle Attema.

Postkantoor op

Jelle Attema tenslotte bekent dat hij
wel een verlies voor de VVD had

vooreen goed f .modem interieur -

•

binnenhuis van de bilt
••tonMcf hoofddofp uHnoQffn

ZANDVOORT - In verband met
het zomerseizoen zal het postkantoor aan de Louis Duvidsstraat van 30 mei tot en met 29
augustus ook op zaterdag zijn
geopend en wel van 8.30 tot
11.30 uur.

MET ELF STEMMEN VOOR

Wat dacht u hiervan:
Hifi toren Sony/Wega 1198,Jamo boxen 75 W stel 498,Jamo boxen 35 W stel 298,Sharp cass.deck Metal 269,Begrijpt u me!
PEETERS
Haltestraat 56

V.l.n.r. Rob Lenterman (president Lionsclub Zandvoort), Mies Bouwman en Bcp van den Bcigh (de kiwitenaiew) met de
pn* d'luimanitc 1980. Foto.

ZANDVOORT - „Och wat mooi", dat Een beeldje dat door de Bentvcldse
was de reactie van Mies Bouurnan kunstcnaresst werd gemaakt op ver/ook
maandagavond in hotel Bomvcs. nadat van de Lionsclub Zandtnort en LionsAlbcrt Mol het doek had weggetrokken club Zuid-Kennemtrland, bestemd voor
en het beeldje van Uep van den Bcrgh, de jaarlijkse Prix d'llumanite. üe/e
aan haar werd getoond.
prijs is bestemd voor „htm of haar die
zich op een bij/ondere v. ij/e heeft ingty.et voor de medemens". Ditmaal was de
keuze gevallen op Mies Bouwman voor
haar werk destijds in het programma
Open het dorp, de laatste jaren voor
Telcbingo en in de toekomst voor het
fostor-parents-plan.
Het beeldje door Bep van den Bergh
ontworpen, toont beschermende handen
boven de hoofden van mensen die om
hulp vragen.

Beschikbaarstelling krediet voor
schetsplan wijkcentrum uitgesteld

ZANDVOORT • Slechts vier raadsleden, Aukcma, Van Erp, Van der Moolen en Toonen, stemden uiteindelijk
tegen het voorstel van Richard van As,
de beschikbaarstelling van een krediet
van ƒ 15.000,- voor het maken van een
schetsplan voor het nieuwe wijkcentrum
in Noord, opnieuw ter discussie te
stellen in de commissie van financiën.

Mei 1981

Op de raadsvergadering van 25 mei lag
een voorstel van het college ter tafel
waarin werd gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen, in overccnstemming met het op 11 mei 1981 door de
commissie van bijstand voor de financien uitgebrachte advies.
Het advies dat het merendeel van de
commissieleden echter had uitgebracht
luidde anders dan het voorstel deed
vermoeden. Drie van de vijf aanwezige
commissieleden waren namelijk van
mening dat eerst bekeken diende te
worden of men genoeg geld in kas heelt
om, na voltooiing van de bouw, ook de
exploitatielasten jaarlijks op te biengen. Men liad dus om een voorlopige
exploitatierekening verzocht. Huisarts
Flieringa was naar zijn zeegen zelfs
dagelijks naar het raadhuis gestapt om
inzage te krijgen, maar slechts op
maandag 25 mei had hij de cijfers
onder de ogen gekregen.

Tekort
Voorlopig wordt het jaarlijks tekort
van de exploitatie geraamd op ruim
ƒ 240.000.- en de Iracties van het
CDA, VVD en Inspraak Nu. willen
eerst een oplossing van dit probleem
voordat er gebouwd kan worden, of
liever voordat , men een schetsplan
maakt. „Wij moeten nu reeds alle
mogelijkheden gaan begrenzen. Wat
hebben \\i| aan een nieuw wijkcentrum
dat ruim anderhalf miljoen gaat kosten,
wanneer w i j de exploitatielasten jaarlijks met kunnen opbrengen". was de
teneur van de betogen van deze drie
trakties. Men wilde dus het voorstel
teruggenomen zien. zodat de commissieleden financiën uitgebreid kunnen
beoordelen of men in de toekomst ja
dan nee het e.xploitatiekort kan diagen.

de plannen verleend omdat men wenste
na te gaan of samengaan met Nieuw
Unicum en een deel van het gebouw te
bestemmen voor dagrekreatie voor
mmdervaliden, wellicht mogelijk zou
zijn. Toen dit door de raad na rijp
beraad werd afgewezen, werd opnieuw
uitstel verleend, nu om na te gaan of
wellicht De Nachtuil en 't Stekkie
samen in één gebouw konden samenwerken. Toen ook dit geen haalbare
kaart bleek, zou men uiteindelijk kunncn beginnen met het uitwerken van de
plannen voor een nieuw wijkcentrum,
en nu begint men over een exploitatietekort in de toekomst. Wanneer het
opnieuw in de commissie financiën
besproken zal worden, kan de wethouder geen nieuw cijfermateriaal, noch
andere plannen ter tafel brengen. ,,Een
hernieuwde discussie levert geen nicuwe gezichtpuntcn op" aldus de wethoudcr, die nogmaals wees op de prioriteit
die door de raad aan de bouw van een
nieuw centrum was gegeven.
„Wanneer men werkelijk van plan is
een nieuw wijkcentrum te bouwen dan
zal men daar ook het geld voor moeten
vinden, want de cijfers van de \oorlopige exploitatienota, zijn nog arbitrair
ook", aldus een geeigerde wethouder
die zei. d a t , wanneer het niet anders
kon, men dan maar een politieke daad
zou moeten stellen (belastmgverho-

"K-9-c-"gaat open

ZA\D\'OORT - Uilhnndige zonnige dagen heeft deze maant! niet gekend,
tezamen niet een uiterst kond regenailnig begin van de maand Tot.li
kenmerkend is deze foto van G. \an Zuieten de IS/om, lid van de l-'otoknng
Zandvooit, die /imr \\eeigeeft wat deze maand on\ hrailtt.
Een ver<iiliolen fiockje, in het centrum \an liet dorp, waar liainlige voorbifgange», achteloos aan voorbijgaan, 't H itte //i<;s, heeft zith mooi gemaakt mei atle.t
war de natuur zo ri]keli;k biedt tn deze vroege zomermaanden.

Lijdensweg
Wethouder Aukema had begrip voor
de aarzeling van de laad, maar wees
desalniettemin op de prioriteit die door
de gehele raad aan dit projekt was
verleend.
Anderhalf jaar geleden werd uitstel van

Dubbeltjes
Volgens Flieringa betreft het hier geen
politieke wil of onwil, maar is het veel
meer een kwestie van centjes tellen. Je
moet eerst overwegen, voordat je begint, en misschien is het wel noodzakelijk dat wij een gecombineerde commissievergadering houden om de prionteitenhjst (investeringsplan) te heroverwegen", aldus de huisarts, die
hiermee duidelijk van mening \crschilt
met de fiaktievoorzitter van de PvdA
die geen gesleute! aan de pnonteitenlijst wenst.
De demokraat Van Erp konstateerde
tot slot dat het uiteindelijk uitermate
komisch wa.s wat er maandagavond in
de raadszaal gebeurde. ,,Men vertraagt
het gewoon een maand, het is het
opschuiven van een beslissing die ook
nu genomen kan worden. Ik weiger er
nogmaals in de commissievergadering
over te discussieren."
Omdat elf raadsleden voor het voorstel
van Van As stemde, /al het m de
eerstvolgende commissievergadenngfinancicn op de agenda worden geplaatst
l Iet belooft dan we! een eenzijdige
discussie te worden, omdat zowel Aukema. Van dei Moolen en als I i p van
mening /ijn dat alles reeds bekend en
ge/cgd is over dit onderwerp

Zandvoorts Nieuwsblad
VRAAGT

RESERVE
voor de vakantieperiode
juli en augustus.
Aanmeldingen,

Geslaagd!

telefoon 1 71 66.

ZANDVOORT- Aan de Sociale A k a demie te 's Gravenhage is on/e plaatsgenote Netti Loos geslaagd v ooi maalschappelijk werkster. Proticia!'

Prioriteit
Lijnrecht hier tegenover stond de
zienswijze %an de PvdA en D'd6, die
van meniny /ijn dat het huidige centrum nog slechts als bouwval kan vvorden aangemerkt. Vernieuwing is dmv
gend noodzakelijk. w i j hebben zeil
nieuwbouw van 't Stekkie als eerste
prioriteit in het college progi.im en op
het imestenngsplai) gevel ,,Wij kiinnen nu niet meer teuigkrabhelen, andcrs kan het hele investeringsplan wel
op de helling", aldus Geit Tonnen.

ging), wanneer men werkelijk geen
geld kon vinden. ,,Dit is overigens niet
noodzakelijk, maar men is wel aan
deze wijk vcprlicht het een nieuw
centrum te geven."

Uit de toespraak van Lionsclub Zanclvoorts president, Rob Lenterman,
bleek duidelijk dat Mies aanvankelijk
de prijs had geweigerd ..Mijn inzet m De topiniinnefjiiiii'i van Nederland wade programma's is gewoon mijn werk ren in Hotel Houwen aanwezig, plus de
waarvoor ik betaald word. Ik vmd het allcr-alleikleinste, die het meeste apeigenlijk de prijs van ,,je hebt het niet plaus ontving
Foto. Euiopress
zo gek gedaan meid", en als u het
daarmee eens bent wil ik de prijs graag
De Stichting Lions help kinderen werd
hebben", lachte ze.
Voordat de prijs werd uitgereikt werd in 1975 opgericht en verleent steun aan
er een schitterend rnodegala gegeven kinderen m nood. zowel kinderen m
door de drie grote couturiers van Ne- ontwikkelingslanden als kinderen in de
dcrland, namelijk Trans Molenaar (de regio
architect van de mode), Max Heijmans Bijzonder was dan ook dat Mies Bouw(onnavolgbaar chique) en een werve- man juist was teruggekeerd uit Opper
lende show van schitterende kleuren en Volta waar ze te /amen mei haar man
modellen van couturiei Frank Govers en anderen een tilm heeft gemaakt O\LT
Als het aan Albert Mol ligt w o i d t de dit ontwikkelingsland en de adoptiekinlaatste minister van CRM de eerstko- deren v .m het I ostjr Parems Plan
mende vier jaai president, w a n t dan \Vi| z i j n uit Opper-V olta n|ker tcrtigworden het v i e r heel mooie jaren", zo gekeerd dan w i | k w a m e n , hoe gek dat
ook k l i n k t " aldus Mies na afloop van
merkte hij op
Bovendien was er de/e avond de belan- de p n j s u i t i e i k m g . ,.\\ij hebben daar
geloze medewerking van enkele topar- onder eig moelijke omstandigheden
tiesten /oals Therese Stemmetz. Wille- geweikt. het was er S5 giaden in de
ke van Ammeliooy, Marto Bakker en schaduw. \ v i j /i|ii allemaal ziek geweest. m a a r de eivarmgen /i|ii van
Albert Mol.
onschatbare waarde. Ik denk dal de/e
i e is toch v a n i n v l o e d /al b l i j v e n op m i j n
denken en doen m de toekomst

kunst
ZANDVOORT - Naast hel C'iilimeel
Centitim in Zaïulvooit. Cïastluiisplein
9c. w a a i voorheen edelsmid Joop hekels /ijn werkplaats had. is van.il 30
mei een kleine w i n k e l geopend
Men kan ei \ t i | b l i | v e i u l kunst k i j k e n en
kunst kopen. W.it ei te zien en te koop
is wordt legelmalig afgewisseld, zodat
er ledeie keer wel iets nieuws is.
De w i n k e l is geopend van.it 30 mei
1WI dagelijks van 13.30-16 0(1 u u r ,
beh,live /omlag, maandag en dinsdag.
Ci.isivrouwe is: Lmmy van Vrijbeighc
de C'onmgh.

Woningruil
bont en lamsvachl
(ook grote maten)

Aangeboden:
op 1e etage, grote
driekamerflat
(voorheen 4 kamers),
plus groot terras en
lift in Schalkwijk.
Gevraagd:
woning of flat
in Zandvoorl.
Hoge lui u r geen
bc/waar.
Tel. 02503-30048.

alle bekende merken o.a.

^

. beforeyoubuy .
„'

donderdag koopavond .a

Haarlem: Bartdjorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / teJ. (020) 22 35 96
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Z A T E R D A G 30 M E l

met rommelmarkt voor de kinderen

Nieuw uit USA
bekendmaking Shoes with Pockets

Aangeboden:
nieuwbouw, eengezinswoning in Haarlem

VANAF f 69 90
TOT LEDER f 99,-

KóhgoRÖOS

Dealer:

KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL 12106

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatn men
en zoutloos
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel 02507 1 61 23

KEESMAN
Jan Steenstraat 1
Voor glas, behang,
Histor verf,
Alabastine produkten
w.o. loogpasta,
klompen etc. etc.
Tel. 12425.

dolfirama

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

't KINDERWINKELTJE

5 minuten

Buureweg 1 - Zandvoort
Tel 1 65 80

TE KOOP

dievrieskast
3601, z g a n
Merk Gram, 5 laden
Te bevragen
tel 02507-13667

Posterfoto

Foto Quelle

Grannetïa
GELDLENEN NIET DUUR
15095
289 14
42734
56553
703 73

60
mnd
129 93
247 15
36437
481 59
59881

mnd

120
mnd

9893
184 15
26992
35568
441 44

23843
31371
38899

96

Compleet foto/film
assortiment voordelig
afdrukken en
ontwikkelen
DROGISTERIJ

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

MOERENBURG

InïormL er eensr

Mocht u een keer wal langer wachten
en naar een hapje smachten
scheld dat ons dan kwijt,
want het enige waar wij naar streven
is goede kwaliteit

Schiesser?B>
Perfektie is onze kwaliteit

Kroon
Mode
GLEN ZAALHL'UR! Korting bij contante betaling

GEVRAAGD

huishoudelijke hulp
2 J 3 maal per week

NICO

H.W.CosterBv

Restaurant „Queenie"
Kerkplein 8 Zandvoort
Telefoon 02507 13599

ZANDVOORT

Makelaar o.g.
Burg Engelbertsstraat 11 Zandvoort,
telefoon 15531
Vooraan of ve-koop van uw
FLAT o< WONING
Taxaties -Assurantiën Hypotheken

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

Vraagprijs f 109 000 - k.k

Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas m lood Restauratie
Specialiteit
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel 19015, zondagmiddag open

Rijksgediplomeerd

Nu ook automaat
Voor afspraken bellen tussen 18 15 en 18 45 uur
van maandag t lm vrijdag

Tel. 02507 - 1 38 87

Gevraagd voor direct in Zandvoort

HULP

BEHANGER
STOFFEERDER
BEODEMAKER

m de huishouding,
voor 1 '/2 dag per week
Tel. na 18.00 uur 02507-17682.

Bilderdijkstraat 5.
telefoon 13796

Fa. Gansner & Co.

*^SSSXSSSSZSKf.

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Bouwman

PETER

VERSTEEGE

Etna, Faber, Benraad gashaarden.

HlllLS

TooiUtijl

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

ZANDVOORT

ZANDVOORT

Royale maisonette, ebenen ,n Leuke flat. met uitlicht op duinen
2 kamcr/partcrrt (hl m L t < ] « , > ( llrq .-onnctcrrr
Ind woonk sh ip^ hjl open ku/kc.n toilet
en badkamer met douche
VAN GALENSTRA<\T 18

.-•-.

J. v. d. Bos

lljlliNlr.ul -.-,

Drogisterij
Oranjestraat 7
Zandvoort
tel 02507 12327

l Niet het enige, wel het beste adres

Ing. Friedhoffplein 11

tijn perlekt afgewerkt
Tot m de kleinste det nis
Gnderrnode in alle kleuren die
niet knelt en niet lubbert
Hoe vaak u het ook wast
AL pisuorm blijft
Ondermode van met 'org
geselecteerde katoen
Reusachtig fijn draagbaar

Wij zullen ervoor zorgen
dat u niet ontevreden weg zult gaan

Let u op ont(. \, i A (.////cAt' id. f rü n tic

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

G. van Engelen
Schiessers Sport slips en smglets

Als u eens een fnetje wil,
kom dan een keer bij ons aan

Vondellaan 1 Zandvoort
telefoon 02507 16227

Kwekerij P. van Kleeff

l AUTORIJSCHOOL

Soms ben ik
haar witte reus.

Groenteplanten met kluit
Groente- en bloemzaden
Zaaigrond
Jiffypots
Btisliijüiiigs-Bn
TiMbemxfgdheden

gediplomeerd lioncVnlrimslcr
Liefctc\olk ufco/vni;
lo/iH» hond
Ir I ricilhoffplem 10.
Zjndvoorl, (el 12773.

Holmcrsstraat 1 Zandvoort
telefoon 02507 12150

BIJ ons kunt u voor al u>/v snacks terecht
Bovendien leveren wij fijne service
waar u veel waarde aan hecht

Snackbar De Frietpot

•
•
•
•
•

ELLEN CATS

Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel l 25 38

Tot ziens m

Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Paviljoen „De Vijverhut"

Patat mogen bakken is een geluk
en tevreden klanten is een meesterstuk

R. v.d. WERFF

20,00
10,00

ASFOTO's

ASSURANTIËN

48
mnd

die lekker is?
BAKKERIJ

Klaar terwijl u wacht i

A. J. DE LEEUW

Bedrag
5000
10000
15000
20 000
25000

SLAGROOMTAART

POSTERFOTO

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v a babymaat 56
t/m maat 176

Voor al uw bruiloften en partijen
Kom dan eens bij ons langs
en proef de kwaliteit

Speelse zeeleeuwen- en dolfynenshows
en een bezoekje aan de onderwatergalerij Dagelijks 3 voorstellingen
Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21 00 uur

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws'

Wistu datweP

Haltestraat 8
Zandvoort

Wilt u smakelijk eten
dat met zorg is bereid

7 en 8 juni, Pinksteren:
ook in ons hoogste restaurant aan de
kust serveren wij u tijdens lunch en
diner een speciaal Pmkstermenu
a fl. 29,50 p.p.
en een kindermenu a fl. 12,50

Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.
Drogisterij Reform

Phi! Waaning

Bakkerstraat 7a, Zandvoort

palace hotel

Keesomstraat61 -Telefoon 1 53 51.

Gespecialiseerd in

hoogste prijs, contante betaling

ledere ?onmge dag: even heerlijk
genieten op ons nieuwe terras.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10 00 uur

Dag en nacht bereikbaar

AUTORIJSCHOOL

OUD GOUD

Trio Mitsey Smeekens.
Tevens op beide Pmksterdagen:
thé-dansant.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

MOERENBURG

Te koop gevraagd:

Wegens sukses geprolongeerd:

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging

Kennemerland bv

Brugstraat 20
ZANDVOORT
Tel. 02507 -1 20 71
Event met
anti slipcursus

31 mei: thé-dansant aanvang 15.00 uur.
7 en 8 juni, Pinksteren:
dans tijdens en geniet van ons speciale
Pinkstermenu a fl. 47,50 p p.

Kantoor GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16 00 uur
DINSDAG -9 00-16 00 uur
WOENSDAG - 9 00-16 00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9 00-12 00 uur en van 13 00-16 00 uur
Telefoon 02507-17166

... TM

^

F. KORS

KAN NOG
LEERLINGEN
PLAATSEN.

Behandeling volgens
afspraak

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Uitvaartverzorging

Rijksgediplomeerd

29, 30 en 31 mei:
dansen en dineren
in ons a la carte restaurant

Oranjestraat?
tel 02507 1 23 27

KANTOORUREN

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

TE KOOP
Leuke
eengezinswoning
m Zandvoort
f 145.000,- k.k
Incl volledige
stoffering en
gaskachels
Tel. 02507 - 1 78 32,
na 19.00 uur.

bouwes hotel

BOUWMAN

Tel. 023-334639 of 02507-14985

Ten a f s c h r i f t vin de^e vergunning ligt lei
lez ng tei s e c r e t a r i e gedmende de tcimijn
dat tegen deze btjChikMng uerocp kan
woiden ingesteld

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats Swaluestraat 41 A
Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

bouwes' agenda

b'J
Drogisterij Parfumerie

Gevraagd'
iets dergelijks m Zandvoort

Burgemeester on Wethouder s v in /indvooit
nnken bekend dit t i j hebbon besloten nu
di heer L H J Teeselrng DI C A Geike
b t i a i t 47 id te Z a n d v o o t t veigunmng te
vtr lenen voor het v e i v o e t van personen met
een t j x i zulks met onmiddellijke uiweikmg
treding

Zandvoort 20 mei 1981
Burgemeester en Wethouder.s voornoemd
De secretaris
De burgempester
J Hoogendoorn
H Machiclsen

PEDICURE/
MANICURE SALON
mevr.
G. Hamminga

WONINGRUIL

gemeente
zandvoort

Beioep kan op grond vin het bepa ildt. in
a r t i k e l '->0 e e r s t e lid van de Wet Autovervoer
Personen binnen 30 dagen m de datum van
deze bekendmaking dooi belanghebbenden
de Commissie Vervoet verdunningen en de
Rijksmspecteur van het verkeei in Noord
Holland worden ingesteld bij het College van
Gedeputeerde Staten van Noord Holland

ZANDVOORT

centrum durp Ind IL vi.rd woonk lul kou
ken lorlrt schuur 2c verd 3 slnpk badkamer
metdouchr 3rvfrd ruime ^olderberqrnc]
THORBECKESTRAAT3 flat 1

Vraagprijs f 150.000 -k.k

qo
legen op de 8e verd Ind 2 kamers hal open
keuken toilet badkamer met douche Ook ie
gebruiken als 2c woninq
TJERK HIDDESSTRAAT 131

Vraagprijs / 120.000 - k k.

ZANDVOORT

ZANDVOORT

Helft van een dubbel

Moderne 3-kamerflat

OP

de

WOOnnUIS met garage voor zij en
achtertuin In goede itaat van onderhoud Ind
L woonkamer met p irket en open haard hal
keuken toilet en kelder 1e verd 3 slaapk en
badkamer mei douche 2e verd 3 slaapkamers

Ie verd Incl stoffering Ind woonk , 2 slaapk
hal keuken toilet en badkamer met ligbad Moet
gezien worden
VAN GALENSTRAAT 160

Vraagprijs: ƒ245.000.- k.k.

Vraagprijs: f 140.000.- k.k.

kunstvoorwerp ter discussie

Weekenddiensten
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman Mol en
Ridderbos arts G J J Mol tel 15091
en 15600 Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen
Anderson tel 12058 Drenth tel
11355, Tlieringa tel 12181, Zwerver
tel 12499
TANDARTS: telefoon 023-313233
WIJKVERPLEGING
Zr R Leurdijk, Jan Steenlaan 28,
Heemstede tel 023-286637
Zandvoortse Apotheek, H B A Muider tel 13158
VERLOSKUNDIGE
Mevr Chr Oudshoorn, Linnaeusstraat
3, flat 2, Zandvoort Telefoon 0250714437, b g g 023-313233

Brons „De redding'
ZANDVOORT - In de vergadering
• an de raadscommissie van financiën
..n cultuur op maandag aanstaande in
het raadhuis, komt ook de aanschaf ter
verfraaiing van de nieuwbouw ter sprake
De ontwerpen die de diverse kunstenaars hebben ingezonden zijn een week
lang voor de raadsleden te bezichtigen
geweest
Het betreft hier een vrij uitgebreide
i kollektie met verschillende ideeën Er
zijn tableaux om aan te brengen in de
gevel, onder andere een met albatrossen, aan te brengen tussen de eerste
, verdiepingen de begane grond, waarbij
is uitgegaan van de legende dat verdronken zeelui „overgaan" m een albatros <,
Een relief uitbeeldend de reddingsrtioed m vroeger tijden, dat eventueel
ook geplaatst kan worden tussen twee
banken met daarvoor een bassin Een
tableau „De redding" uit te voeren in
diverse kleuren, van klei
Er zijn diverse ontwerpen voor beelden, een bijzonder mooie was , een
golf verstild in glas"
Onder het motto Holland werden drie
figuren, uit te voeren in brons, gemaakt, waarvan twee reddingsheden
met een drenkeling een zeer strak
werkstuk ,,De duiker' Onder het mot-

Extra gift
ZANDVOORT - De Nederlands HerI vormde Gemeente van Zandvoort kan
een gift van ƒ 2500,- tegemoet ?ien van
de gemeente als bijdrage in de Kosten
van de restauratie van het kerkorge).
In de vonge raadsvergadering had men
duizend gulden voorgesteld, doch Attèma vond dit wel wat weinig In-de
commissie financiën werd het onderwerp opnieuw besproken Omdat er
slechts ƒ 11 000,- in het desbetreffende
potje zou zitten, vond men duizend
gulden genoeg
Maar wat blijft1* Er is tweemaal veertigduizend gulden afgetrokken, en dat is
met juist Dus zit er in de pot nog ruim
een halve ton, en daaruit (vonden de
raadsleden) kan wel ƒ 2500,- voor de
restauratie van het orgel.
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to Martha, vier bronzen figuren waarvan opmerkelijk was de vrouwenfiguur
een Lorelci, wier lange haren de helpende hand bieden een polyester monument voorstellend, drie onbekende
drenkelingen bijeengehouden door een
reddingsboei, een soort „vermenselijkt" wapen van Zandvoort Waarvan
de figuren ook binnen kunnen worden
«aangebracht
Opmerkelijk was ook ,,drijvend zwevend hout" in twee ontwerpen een
voor binnen en een voor buiten Jammer dat de kunstenaresse van het werk
„Als de nood het hoogst is' haar
ontwerp wegens ziekte niet op tijd kon
inleveren Het was een boeiend schilderstuk
Niet helemaal duidelijk was het ontwerp van een Zandvoorts kunstenaar
een galeischip
Men vermoedt, dat het rapport van de
jury ook aanstaande maandagavond op
het raadhuis is ontvangen, zodat de
commissieleden hun mening kunnen
toetsen aan die van de jury

Zomerconcert
ZANDVOORT - Op woensdag l juli
aanstaande zal in de Hervormde Kerk
van Zandvoort het traditionele zomerconcert plaatsvinden Dit wordt gegeven door het Noordhollands Philharmonisch Orkest
Onder leiding van de dirigent Roelof
van Dnesten, zal de Amerikaanse violiste Skye Carman optreden
het programma vermeldt
Mozart - serenade voor 8 blazers nr 11,
KV 375
Haydn - vioolconcert nr 2 in G gr t
Beethoven - symfonie nr 2 m D gr t ,
opus 36

Burgelijke stand
GEBOREN
Dagmar Mathilde, dochter van J A
Meij en H M Goysen; Marloes, dochter van P de Boer en J M C. Louman
ONDERTROUWD
L Brand en A H van Wulfften Palthe,
D A. Meijer en M I F van der Pool
OVERLEDEN
Daniel M Strijder, 82 jaar, Dirk Pieters» 83 iaar

DIERENARTS
Mevr Dekker, Thorbeckestraat 17,
tel 15847
STORINGSDIENST
telefoon 17641

~•;

Kerkdiensten

'•

Hervormde kerk. Kerkplein
10 O ur ds C Mataheru, crèche aan\vezig
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15
19 00 uur in de Calvijnzaal catechesedienst, voorganger Vicaris T h J
Haitjema
Jeugdhuis achter de Hervormde kerk
10 00 uur jeugdkapel
Gereformeerde kerk Julianaweg 15
09 30 uur ds J J van der Leer van
Driehuis, 19 00 uur in de Calvijnzaal
catechesedienst voorganger Vicaris
Th J Haitjema Gcm Herv/Gerefdienst
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15
10 30 uur Niko van Noordenne v
Amsterdam doopsge?
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St Agatha
Grote
Krocht
zaterdag 30 mei 19 00 uur euchanstievienng met orgel en samenzang, zondag 31 mei 8 45 uur stille euchanstievienng 10 4S uur eucharistieviering
met medewerking van het Jeugdkoor
St Agatha en van leerlingen van kleu
ter- en lagere scholen
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14
9 30 uur ds N van Wijngaarden van
Nieuw. VenngEt. 19 30 uur ds L J
Boeymga
Nieuw Apostolische kerk
tot nadere aankondiging zondag 9 30
en 16 00 uur, woensdag 20 00 uur
diensten in gebouw Madoerasstraat l,
Haarlem-Noord
Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbnd
gedurende de zomermaanden, t/m augustus geen bijeenkomsten
Volk Evangelie Gemeente
zondagmorgen 9 45 uur dienst m gebouw "Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee

Zandvoorf BV
niet alleen

POLITIE: telefoon 13043

TAXI: telefoon 12600 en 16843

Mfcl KLUKKcninuia rVIET PIT
Sophiaweg4 Tel 12307
k m opiui 1 00 i in h
n > niet iLriii /iu n i
d K lm i il x
u uit cl n i xijt [
W i in i l ui is o< l l
KomlULLiiskiiki.il]
ho

maar ook

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b g g
023-320899 of 320464) Spreekuur op
werkdagen van 9 00 tot 10 00 uur,
maandagavond van 7 00 tot 8 00 uur
Verder volgens afspraak Voor di_zc
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn

llunduil | i il |)L IrciTi n i ir / inds
d il is LLII hek 1 1 ( !
L)d! cl ik hLt.tii.nUL r IIRI k
i
! i i v in (.(.n kink '

HORLOGERIE C. WAANING

FIAT

BRANDWEER: telefoon 12000

l l

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
|Dr Schaepmanstraat 1, tel 02507-1 45 80 j
(Dagelijks geopend van 7 30 tot 19 00 uur
Zaterdag van 8 30 tot 17 00 uur

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp telefoon 17373 Op alle werkdagen van
11 00 tot 1200 uur Ook schriftelijk
postbus 100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL
Gemccnschapshuis, Louis Davidsstraat Eerste en derde woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uur

GASBEDRIJF: STICHTING WUKRAAD
NOORD: tel 18083

>&frj^&rm£?mii!«i?~.',.-.K.-

BIJ AUTOBEDRIJF

o|

LCD tHlLVLIH '

l i|>i n rep i r i l i i i l r i i l i n i t i n i l üihlriinisilu
i|>(> ir t l i i u r

. V,
Mansstraat 13A Zandvoort
telefoon 15186

BELLEN

*02507 -1 71 66*

NIEUW

ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel 023256198 Geeft dirckt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen

ib ei-n d» nst hiwi|/en <i<m cli \t.t\ is
On/c li /(.rs bi M (ton d il cl i mini
worden lic iiclvt rl^nlmptUjiMii s /o (jont
<ji Ic/i 11 d,i ironi ook /ijn (li,
uclvcrtbcrdLfb /o ingenomen nit.1

^WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week
HW LW HW LW
Datum
12 36 7 49
20 36
29 mei
1 11 900 1340 21 43
30 mei
2 09 10 07 14 37 22 42
31 mei
256 11 03 1526 23 35
1 juni
3 43 11 54 16 10
2 juni
4 29 O 20 16 55 12 44
3 juni
5 17 l 02 17 42 13 02
4 juni
Maanstanden dinsdag 2 juni N M
13 32 uur

Zorg datje er bij komt
bij de natuur die
we verkopen.
BLOCMENHUIS

J. BLUYS

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

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

Voor al uw

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A.J.KLEI1MHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Tel 023 - 32 47 78

HaltcslraaKiS / i m h m i r l
Tel 02507-12060
p S alk s \ oor
hun Win i' *< !<'<?"

Evenementen

Let op' U\\ ka^ubon hit.fl uinntk

GEVRAAGD

vakantiehulp

voorde oliebollenkraam
Kruisstraat 12A, Zandvoort.
telefoon 02507-18108

ZANDVOORT - In de gemeente vinden de komende week de navolgende
evenementen plaats
Zaterdag 30 mei windsurfwedstnjden
bij strandpaviljoen 1B
Zaterdag 30 mei pomtregatta Prmdle
15-16 18 door de Watersportvereniging
Zandvoort, strand Zuid
Zondag 31 mei idem
Dinsdag 2 juni avondfietstocht ± 30
km, vertrek strandpaviljoen 8, aanvang
19 00 J.9 30 uur.
Dinsdeg 2 junr 16 00 uur opening door
Mgr. Zwartkruis van de Nicolaasschoo!
Woensdag 3 juni jubileumvienng 100
jaar spoorlijn Haarlem/Zandvoort,
's middags diverse festiviteiten op het
Stationsplein, onder andere het oplaten
van duizend ballonnen
Woensdag 3 juni strandloop4en8km,
start 19 30 uur bij strandpaviljoen nr
18 Inlichtingen tel 020-848908
Zaterdag 6 juni windsurfwedstnjden,
strandpaviljoen l B Inlichtingen tel
02507-12547

KUNSTGEBITTEN REPARATIES
Te koop-

garage
A. RITMAN
Remwardtstraat 20, tclofoon 02507 1 43 65

v. Galenstraat.
Vraagprijs f 12.000.Te bevr. v. d. Zee,
tel. 02507-12377.

Wij maken een afdruk van uw
favoriete foto, terwijl u wacht.
Géén negatief nodig.

METAALDETECTORS

Frankiin's

voor beroep
en vrije ti/d

Telefoon 02507 -19005

Postbus 573. Voorburg
tel 070867240

CREATIEF
voor

INLIJSTEN
Buureweg 7, zijstraat
van de Kerkstraat.
Zandvoort,
tel 02507 -1 73 67

Te koop.

Honda
XL 500 S.A.
bouwjaar aug 1980
Tel 02507-13587

^•^^^^^^^^^^^^^^^•M^MBiMggBBiaHtM''™''"Sg|MBBaj^HBfflJ|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MJ^M^^JH^^BM

K
Dedr'jnn
Citroen GSA.Tijdelii
Ir ^
f 15.300,- voor snelle beslissers,
7

Drogisten) Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel 02507 l 61 23

Bagagewagens
v a 750.
VERHUUR
75.- per week

Boottrailers
v a 595,
Holland trailer
hi]nl na t /i i l 95
N tuw X mep
tel 02526 HBOC

Set
HANDWERK

TAFELS

De Qtroën GSA is nu aanmerkelijk voordeliger in
aanschaf. Want de allernieuwste GSA heeft u nu al
vanaf f 15.300,-Een speciale aanbieding voor snelle beslissers,
want het aanbod is tijdelijk en het aantal beperkt. Terwijl de GSA op zich al een heel speciale aanbieding is.
Want waar vindt u een middenklasser met een
i'ni li IMIIU ( uu ( itroi.ii k KIIII; b \

zo uniek hydropneumatisch veersysteem, handige
bedieningssatellieten aan weerszijden van het stuur.
En die zoveel biedt aan ruimte, zuinigheid,
veiligheid en comfort.
Wilt u deze zomer dus nog met een nieuwe
GSA de weg op, ga dan snel even naar de dichtstbijzijnde Qtroën agent.
CITROEN^ GSA

W" maken /e voor L
2ie o r *t
n <-üiu e i //t r i
Schaghelsttdat 27
HAARLEM
Tol 023 32 70 19

Zomerhuisjes
te huur, o a van 27
juni tot 18 )uli Met
gebruik van alle at
tracties
Ponypark
Slagharen
Een Wereld van Plezier'
Tol 05231 1596 on 1317

RANDSTAD PUBLICATIES4/5

PAGINA 8

VRIJDAG 29 MEI1981

*^•••"4 M"

l

f'"," < ' r,

l

''""' ^^!bi3^^
.,^,j.«F^' ff l
hJV *•••*• v:^

PRIJS.'
;'

n>

''W&'ÏWÜ/i'iï.

GRAPEFRVtT-COCKTAlL
een coupe vol frisse grapefruit •
partjes, een scheutje sherry
en een rode kers.

Voordelig en lekker eten, waar kan dat nog
tegenwoordig?
In een restaurant of een bïstro kost een hoofdgerecht zomaar f 30.-. Dan is een familie met
bijvoorbeeld 2 kinderen al gauw f 150.- kwijt!

i J-/ j...
/ *f

4.75

. L :'. 'il

CANADESE ZALM-COCKTAIL
frisse, rode zalm met een heerlijke
geratfineerde coflitail-saus.
Geserveerd met toast.

•1.95

WIENERSCIINIT2EL
14.95
een geponeerde kro/iant gebakken schnilzel,
zoals die in Wenen ook wordt geserveerd'
KIPSTEAK "MARYLAND"
14.95
een heerlijke combinatie van gebraden
kuikenstcah. bedolven onder een garnituur
van gebakken perzik, maïs, ananas en
mandarijntjes

TOAST VAN DE CHEF
belegd met gebakken champignons,
ham, uitjes en paprika.
KfPPESOEP
kop heldere kippcsoep
met vermicclli en veel kip.
TOMATENSOEP
lekker met veel balletjes
en licht gebonden met room.

HET RESTAURANT IS JUIST BEDOELD
VOOR U DIE GEZELLIG WILT KIJKEN
NAARDESKIERS!

""

uoperwtjes en frites. .en uiofijesspek,

PASTEITJE -MADELEINE"

fcrakant. royaal horstbaltjc gevuld
met een volte kipperagoüt.
COCKTAIL "MONA L/SA"
stukjes kuiken filet, mandarijntjes
en verse bleekscldenj. overgoten met
een
zachte saus volgens speciaal
huisrecept.

DAT IS NU VOORBIJ!
Gezellig buiten de deur eten voor f 20.- a f 25.per persoon (voorgerecht plus hoofdgerecht
plus nagerecht, compleet met glas wijn);
HET KAN WEER!

GEGRILLDE KIP "BOMDAY"
15.75
een halve kip overgoten /net een pikante
saus van kcrry, ananas en rozijnen, gegarncerd
met vruchten, krocpock en rijst.
KOTELET "GRANDMÉRE"
12.95
een flinke kotclet met daarbij een garnituur
van
gebakken
blokjes
spek,
doperwtjes
en frites

SOFB . ' • - • - ~

15.75

2.95

De piste is 's avonds feestelijk verlicht.
Waar vind je zoiets unieks tijdens het eten?!
Er is altijd wel bedrijvigheid. U hoeft zich
geen minuut te vervelen.

CORDON BLEU

</:>;-•:?/;"-•-*

j^r.^ f•'_•?±•}>'.'< ,\ -

15.95

tl

,

CHIPOLATA-PUDDING
luchtige
pudding met aardbeientaus
en
slagroom.
SORBET
een ouderwets hoog sorbet-gtas
gevuld met roomijs, vruchtentaus, fruit en slagroom.
DAME BLANCHE
royaal portie vanille -room ijs
overgoten met een wanne chocoladesaus en een toef slagroom
COUPE "MEEHBERG"
een zeer royale coupe met vanille-,
aardbeien- en chocolade roomijs,
bedekt met diverse soorten vruchten,
slagroom en een wafel.
COUPE "OONALD DUCK"
kinderijsje mei verrassing.

4.95

HV1SWUNEN
f daar zijn wc trots op.')
Rood, wit of roté.

5.95

Per
Per i

LIEBFRAUMILCH
eenhet
witte,
tets zoete kwaliteitswtjn
uit
Moezcldal
Een smakelijke wijn.'

mrsii COFPEE

BLANC DE BLANCS!
een zachte, witte droge wijn
uit de Loirestreek.

speciaal aanbevolen • een groot glas
met daarin een tepel bastcrdsuiker,
echte Ierse whuky, hete koffie
en bovenop koele slagroom.
APPELGEBAK 'TREMALZO"
een forse punt appelgebak,
4.50
een flinke bol vanille-roomijs en slagroom.
X*>

<vSir

ASTERIX
nopjvsoc
' h 10 f il., i „
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In de stad eten? Waar laat je de auto?
En tijdens de maaltijd is er vaak zo weinig te
beleven! Restaurant "De Meerberg" ligt in
Hoofddorp, in het hart van de Haarlemmermeer. Dus: gemakkelijk en snel bereikbaar,
van waar u ook woont in de Randstad!

9.50

n

EXTRA-6" •"""•

.

&

" """"' A°C

n« oofdgcrechi.*

14.95

15.75

MATEUS ROSE
die kent u vast wel!
COTE DU RHONE
Appellation Contrôlée 1979
Een prettige rode wijn die door
allen graag wordt gedronken.
BEALTJOLAIS VILLAGES
Appellation Controles 1979
Fris en fruitig zoals een
Beaujolais behoort te zijn,

Ook met kinderen is "De Meerberg" gezellig.
Die zullen het zeker geweldig vinden om bij
de baan eens een kijkje te nemen.
-.'

l

U,T

V

,..
;.,

• T»

CHATEAU LA TOUR PRIGNAC
Appellation Medoc Contrôlée 1978
Cru Bourgeois, Mise en boutetlle au
chateau. Voor de liefhebber van een
goede volrode Bordeaux-wijn.

18.50

24.95

-

OQ

*•"""*•« uiiKKSf »

'aar uu welllf) 7'5° '
Mes. appcim'ocs

<L-

Arnolduspark 10, Hoofddorp

BADHOEVEOOW
ZWANENÖURC

-%t*

VOLG DE BORDEN „SPORTCOMPLEX"
voor verkoop
en service
naar
;—:

•••••••••••i

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

SQUASH SPORT

rinko

in Zandvoort is
binnenkort mogelijk in

2323. RENAULT

Oranjestraat 2-12, Zand voort. Tel. 02507-;

-KOOIJMANS

FORDOTO

bomen
maken
gelukkig...
PLANT ZE!

ZANDVOORT'
Ampireitraat 10
(naast Colpltt)
Ttl. 02S07-1 69 25.
b.g.g.13242
Ford verkoop en
•ervlca.

SPORTCENTER

WIM BUCHEL
A. J. v. d. M ooienstraat 47.
Opening is gepland medio juni.

U kunt uw baan nu reeds reserveren:
02507 - 1 39 65 / 1 58 29 / 1 47 00

DOE MEER ZELF

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorrijzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maanc. dgesloten. 's Middags van 12.30-J3.30 uur

gesloten.
"••••••••••••••••••••••••••••a

GLAS
SERVICE
Gespecialiseerd in
etalageruiten.
Snelle service.

KEUR EN ZOON
Telefoon 02507-15602
Telefoon 023-286182

Ook voor diverse
merken inruilauto's.

m

te koop
Boomkwekeri) Draijer b.v.
Herenweg 103 b-2105 ME Heemstede
Telefoon (023 (28 64 55
Dageliiki geopend van 7 30 tot'17 30 uur
Zaterdagb tot 15 00 uur.

Woelende rfanten voor
imbakken

Mijdrecht

AMSTERDAM-c

2

TEHUURca.400m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200rrv'

Zadclhoff Amsterdam

m. ikoli i. ir s S tax.itrurs in Ijcdt ij(s- en woonruimten

INOUSTRIEGROND ca. 2.200 m

G.E Oesterreicher
& Partners 020-767868
hprm,inrK;i|(!mi;inswegG iirtiblcrd.mi-? telex 18143

Elke werkdag van
halfnegen lot halléen
en van halftwee lot
ria^es geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
190021 00 uut
en zaterdags van
1000 12 00 uur
U bent welkom

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560'
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VOORLICHTING GEMEENTE OP OPENBARE BIJEENKOMST

Nieuw verkeersplan voor Nieuw Noord
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 2
juni zal in het Wijkcentrum 't Stckkic
een openbare informatiebijeenkomst
plaats vinden waarbij de bewoners
voorlichting zullen ontvangen over de
voorgestelde verkeerstechnische rckonslruktie van dit gebied.
In de wijk is een folder verspreid waarin
de voorgestelde veranderingen worden
besproken.

Van vier naar één
Het accent van het plan, dal het resultaat is van overleg lussen de gemeente,
het verkeerstechnisch bureau Goudappcl & Coffeng en de gemeentepoliiie,
ligt hel accent van het plan op de
parallel lopende wegen Lorentzstraat,
Celciusstraal, Flemingstraat en kam.Onnesstraat. Deze hebben op dit
moment allemaal dezelfde funktie: namelijk de ontsluiting van het lussen die
wegen liggende gebied. Voor dat doel
zijn vier straten echter wel wal levecl
van het goede.
Volgens het nieuwe plan worden hier
en daar bepaalde gedeelten voor het
verkeer afgesloten, zodat er slechts één
doorgaande route overblijft. Op deze
route zal het verkeer bovendien door
versmallingen en uitbuigingen gedwongen worden tot rustiger rijden.

Zaterdag braderie
Zandvoort-Noord
ZANDVOORT - Op zaterdag 30
mei zal er in en om het winkelccntrum van Zandvoort-Noord een braderie worden gehouden, waaraan
zo'n vijftig verschillende standhouders en marktkoophti zullen meewerken.
Het unieke van deze braderie is dat
hel de organisatie is gelukt ook vijftig
verschillende attrakties bijeen te
brengen. Er zullen kramen zijn met
antieke poppen, antieke sieraden,
scheepsantiek, Hindeloopens schilderwerk, Marokkaanse artikelen,
kleding uil de Derde Wereld, kramen met artikelen uit Roemenië,
Indisch en vegetarisch voedsel, kaarsen en honing. Er zijn oude ambachten te zien, zoals spinnen, manden
vlechten, midwinterhoorn maker,
glas graveren, er is een kralotheek,
er zijn kramen met oud-Zandvoortse
prenten, bloemen, planten, kaas,
brood, oliebollen etc.etc.
Voor kinderen die hun ,,handel",
net als op Koninginnedag, willen
verkopen is er ook gelegenheid,
maar dan moeten ze zich wel om
9.00 uur 's morgens melden bij
Mickey's Snackbar.
Uiteraard weet iedereen wel waar
Zandvoort-Noord is, mocht u het
niet weten, richtingaanwijzers vanaf
de invalswegen van Zandvoort helpen u op weg.
De braderie wordt dus gehouden van
09.00-17.00 uur, op zaterdag 30 mei.

l OfPHtZStraat
""BI1I«»U€I«»
Volgens hel nu gereed liggende plan
wordt de straal vooral met het oog op
de veiligheid van kinderen bij de beide
flats voor het verkeer afgesloten. Een
gedeelte van deze straat zal doodlopend zijn en twee verkeersdrempels
zullen worden aangebracht.

Veel drukte verwacht
Z A N D \ O O K I - On/e l l a l i e s t i a a i
-u hebt het n a t u u i . i j k icetis l.mg
ge/ien- heelt sinds voiige week
weei een n i e u w e v e r l i c h t i n g \ooi
het sei/oen gekreuen. D.it is een
lelieit.ttie waard, w , i n t een sei/ocnplaats /onder e\tra v e i l i c h t i n g is als
een boteiham /onder bolu 1-n
de/e verlichting in.iu er /i|n l kt
ueelt een van on/c belangiijksti.
\\inkelsti.ilen een teestelijk .i.m/ien
en past mooi a.m b i j de v e r l i c h t i n g
in de andere sti.iten van ons cent t u m Niet overdadig, rn.i.tr sober
en steeivol. Wi| leiiciteren on/c
neringdoenden v.in harte met de/e
belangrijke aanwinst Dat liet nu
maar goede resultaten mat: .itwerpen, w a n t daar gaat het tenslotte
toch om. Veel succes mensen"

Gelciusstraat
Het begin en het eind van de Celsmsstraat worden niet meer opgenomen in
de doorgaande route. Tussen de punten hoek Flemingstraat en de hoek
Keesomstraat wordt de Celsiusstraat
voor het verkeer afgesloien.
Voor hel overige gedeelte van deze
slraal zal alles worden gedaan door het
plaatsen van verkeersgeleiders (vluchtheuvels) om deze te versmallen helgeen ook een afremmende werking op
het snelverkeer zal hebben.

Flemingstraat
Voor hel doorgaande verkeer wordt
deze straat afgesloten. Wél kan men
deze per auto bereiken, maar dan wel
langzaam, want bij de kruisingen met
de Noorderduinweg, met de Celciusstraat, mei de Leeuwenhoekslraat en
met de Treubstraat komen drempels.
De hoek Flemingstraat / Pasteurslraat
wordl afgesloten, evenals de hoek Flemingsiraat/Keesomstraal. Ondanks al
deze maalregelen blijft ieder huis per
aulo bereikbaar.

Fahrenheitstraat
Ook de Fahrenheitstraal blijft buiten
de toekomstige route voor het doorgaande verkeer, de hoeken met de
Kochstraat en de Reamurstraal worden
voorzien van drempels.

Keesomstraat

Leuke verrassing

naeusstraat/Celsiusstraat: Daar komt
een bord ..doodlopende straat" de
hoek Linnaeusstraat / Noorderduinweg
wordt aangekleed met verkcersgeleitiers en me! versmallingen en omhuigingen van de rijbaan.

Kameriingh Onnesstraat
De hoeken Kam. Onnestraat/Kochslraat en Kam.Onnesstraat/Reamurstraal worden waarschijnlijk voorzien
van verkeersgeleiders.
Fietsers krijgen in Nieuw Noord de
speciale aandacht. Er worden fictsroules gepland bij de Nicolaasschool. de
van Pageéhal en de Kameriingh Onnesstraat.

De Keesomstraat zal worden voorzien
van verkeersgeleiders (vluchtheuvels)
die dus een remmende werking heb- Woonerven
ben. De diverse hoeken van deze slraat
worden al besproken bij de andere- Volgens de uitgebreide, en ovcrzichtelijke folder, komen woonerven voor
straten.

Linnaeusstraat
Hier zal aan twee kruispunten" iets
veranderen. Ten eersie de hoek Lin-

Ingwersen in
Commissie PW

aanzienlijk zullen /.ijn en deze het leven
in Nieuw Noord heel wat plezieriger
/.tillen maken, voorziet het gcmuentebestuur diverse hindernissen die nog genomen moeten worden.
Er schuilen heel
wat addertjes onder het gras. Het aanIcggcn van verkeersdrempels sluil hier
en daar op bezwaren en ook de NZH
heeft 7.0 /ijn bedenkingen, omdat bij het
doorzetten van het plan de busroule
gewijzigd dient te worden. Toch vertrouwt net gemeentebestuur erop dat zij
samen met de bewoners in staat zal zijn
een goed plan te realiseren.
Daarom
worden alle belanghebbenden dan ook
dringend verzocht naar de bijeenkomst
Niet eenvoudig
te gaan die op 2 juni in 't Stekkie wordt
Alhoewel de gevolgen van het projeki gehouden. Aanvang 20.00 uur.

het eerst met in aanmerking. Men moet
dan namelijk voldoen aan strenge juridische eisen, waartoe de gemeente op
korte termijn niet m staat is. Men
adviseert de bewoners nu vast te beginnen met de voorgestelde veranderingen. Hel realiseren van de voorgestelde
verbeteringen en de/.e in een volgende
fase zo uit te werken dat het inrichten
van ,.verblijfsgebieclen" mogelijk kan
worden.
De totale kosten voor het gehele projekt worden voorlopig geraamd op een
half miljoen. Dit geld kan niet dirckt
op lafel komen, daarom wordt voorgesteld het gehele projekt in diverse fasen
uit te voeren.

DOOR TE LATE BERICHTGEVING GEMEENTE

M ijf weken vertraging inbouw
woningen in Brederodestraat

ZANDVOORT - Raadslid Van Erp
(D'66), die doordal hij slechts een
éénmansfraktie .heeft, .al in alle commissies is vertegenwoordigd, deed
graag' afstand van zijn zetel in de
commissie van JPüblfeké Werkenr om- ZANDVOORT - „Hoewel "wij de wodat nagenoeg alle onderwerpen die in ningbouw op de plaats van het pand
deze commissie aan de orde komen ook Bredcrodcstraat l onder geen enkele
in één of meerdere andere commissies voorwaarde willen stagneren, moeten
worden behandeld.
wij u er wel op wijzen, dat, indien voor
Met algemene stemmen werd Peter ons geen vervangende woonruimte
Ingwersen (CDA) in zijn plaats be- wordt gevonden, wij ons zullen houden
noemd.
aan de eerder dit jaar gemaakte af-

Fenomenaal spel Jo Bischenberger

spraak, namelijk dat wij een twee
maanden opzeggingstermijn in acht zullen nemen. De datum waarop wij dus
uiterlijk het pand vrijwillig zullen vcrlaten, is 14 juli".

Brederodestraat. het ..Flieringahuis".
Ruim drie jaar geleden werd dit pand
door een groep woningzoekenden gekraakt. Het heeft een jaai geduurd
voordat men over water en gas kon
beschikken, maar over het algemeen
Dit is in het kort de mening van de verliep deze kraakaktie en acceptalie
bewoners van het kraakpand in de hiervan door de gemeenle vrij soepel.
Slechts twee bewoners van de krakers
van het eerste uui. hebben in de
gemeente Zandvoort een woning toegewezen gekregen in die tijd. Een
derde accepteerde een woning in Alkmaar, de anderen vonden een onderkomen, doch twee bewoners, namelijk ile
broers Van Tetlerode, hebben bijna
zonder onderbreking in het huis gewoond. Eén van hen is in het bezit van
een urgentieverklaring van de gemeente. de overigen, wel ingeschrevenen,
hebben deze niei.

'De Meid' een nostalgisch avondje
ZANDVOORT - Nog vaag, heel vaag
kan ik mij herinneren, dat onze toen
nog „Arbeidersvereniging „Op hoog
van zegen" geheten Zandvoortse toneelvereniging in een stampvol theater
Monopole een opvoering gaf van het
toneelspel ,,De meid" van onze plaatsgenool, (want dat was hij toch immers
sinds enkele jaren) Herman Heijermans. Zijn laatste jaren, hij overleed in
1924, woonde hij in de Kostverlorenstraat en stierf op 60-jarige leeftijd.
Van „horen en zeggen", want ik kan
het -zoals gezegd- nog maar moeilijk in
mijn herinnering terugroepen, weet ik,
dat het een eclatant succes werd voor
de vereniging. Niet het minst, -ja in
hoofdzaak- door het kostelijke spel van
mevrouw A. Kraayenoord, (de vrouw
van wijlen Ab de Rot) die een onvergetelije „Meid" op de planken neerzette.
Een creatie die velen heel lang is
bijgebleven, en waarover men nu nog
wel spreekt. Die uitvoering moet hebben plaatsgehad in 1938.
„De meid" is niet een der sterksle
stukken van de grote en beroemde
auleur. Hel gegeven zinkt volkomen in
het niet bij stukken als „SchakeK",
„Op hoop van zegen", „Glück auF',
„Eva Bonheur", „Allerzielen" e.a.
Maar desondanks vinden wij er Hcijermans in terug in al zijn bewogenheid,
aanstellerij, veinzerij en dat alles op
een bodem van haat. De haat van
Annemie,'de reeds jaren in het gezin
aanwezige dienstbode, die thans haar
kans schoon ziet. Die in dit stuk wraak
neemt op haar mevrouw, een haat. die
zij lang heeft weten te onderdrukken
doch die zij nu kan uiten door een
begane misstap van haar mevrouw,
waarvan zij alleen de bewijzen heeft in
de vorm van een compromitterende
brief, die zij angstvallig in haar schoen
heefl verborgen. Zij wordt dan als hel
ware de op hol geslagen dienslbooi. die
zich van niemand en niets ook nog
maar iets aantrekt en zich af en toe
gedraagt, alsof zij de vrouw of heer des
huizes zelf is. Het is slechts aan enkele
uitverkorenen-onder onze amateur-toneelspeelsters gegeven, dit emotievolle
en hoge eisen stellende spel op aanvaardbare wijze te brengen. Jo Bisenbergen-Kromhout. één der veteranen
van de vereniging, behoort tol die
uitverkorenen en maakte van haar rol
een onvergetelijk gebeuren, dat zéér
sterk aansprak.
Hier stond de met haat geladen meid
op de planken, een haat die af en toe

Nadat in januari 1981 de bezwaarschriflen van omwonenden legen de bouw
van woningen in de sociale sektor niet
ontvankelijk waren verklaard door GS,
vond schriftelijk contact plaats tussen
bewoners en het college van b en w van
Zandvoort.
Door de gemeente werd op 20 januari
1981 schriftelijk toegezegd dat de bewoners twee maanden van tevoren van
de sloop van het pand in kennis zouden
worden gesteld. ..De toewijzing van
voor verdeling beschikbaar komende
woningen /al. zoals gebruikelijk, op
basis van urgentie plaatsvinden", aldus
het college.

Stans (Martje v.d Klauw-Bos) en
tante -Bettina (Bep Faber) in het
eerste bedrijf, voordat het spel
groeide naar de climax. Foto Europress.

tol grote hoogte steeg, wanneei het
erom ging, haar gal te kunnen uitspuwen. iets waarvan zij kennelijk genoot,
onverschillig om wie hel ging. Hel werd
een fenomenaal opireden. dat velen
nog heel lang zal bijblijven.
Ik kan mij voorstellen, dal vooral de
jongeren onder ons geen heimwee zullen hebben naar dit nostalgische gebeuren. Het is onze tijd ontgroeid en men
kan zich moeilijk voorstellen, dat zoiets
in het begin van deze eeuw nog bestaan
heeft. Maar de ouderen zullen er icls
van heimwee aap hebben overgehouden. aan die tijden van vroeger, toen
het schouwburgbezoek zozeer in trek
was.
,.Op hoop van zegen" heeft er goed

aan gedaan, het stuk te spelen in de
kosluums uit die tijd rondom de eeuwwisseling. Ook hel bii/.onder mooie
decor was daaraan geheel aangepast
evenals de grime, de belichting en de
rekwisieten. De fraaie, oude kleding
was een ware lust vooi het oog.
Als ga.st-regisseur trad op Cock Basoski. voor mij een tot nu toe onbekende
grootheid maar die er blijk van gat', die
laak ie verstaan, want alles liep op
rolletjes. En „De meid" werd omgeven
door een uitgezocht ensemble. Elk
kende zijn plaats en bracht zeer aanvaardbaar tegenspel. l£d Leuven als de
heer des huizes, de ingenieur Cor de
Pauw; zijn vrouw Stans door Martje
van der Klauw-Bo.s, die de bazigheid
van haar dienstbode af en toe Ie veel
werd. lante Betlina werd gespeeld dooi
Bep Faber. die m.i. af en toe wat al te
veel aanleunde tegen de souffleusc.
maar desondanks sterk spel gaf m
prachtig mooi kledij. Dan was er de
dolkomische kruier Dirk. van Gerard
Schouten als de neef van „De Meid".

diens vrouw Carhen Henriette Brokmeier en hun beider dochter Mina.
ge.ipeeld door Ineke Krist. Tenslotte de
wasbaas door Gerartl Bijnsdorp die ons
bovenal duidelijk maakte, dat het hier
om een met meei bestaand beioep
ging
We maakten de .ivniul vrijdag |l. mee.
die /atetdag weid herhaald. Jammer,
dat vooi een deigelijk toneelwerk de
belangstelling niet groter was. Vrijdagavond was de /aal slechts iets meer dan
half bezet. Zaterdagavond moet het
beter geweest /i|n. Maar een woord
van dank en hulde aan het wakkere
gezelschap van ,,Op hoop van zegen",
dat het heeft aangedurfd in deze tijd
een dergelijk nostalgisch werk van een
beroemd schrijvei te laten herleven!
Daar is moed voor nodig en die moed
heelt men laten blijken, waai bij men
de voldoening Kan smaken, dut men
velen een kosteli)ke avond van echte
toneelspelkunst heeft bezorgd.

K.Sr.

Op 13 mei ontvingen de bewoners
bericht van het gemeentebesuuii dat de
sloop van het pand is bepaald op 2 juli.
Het schrijven van de gemeente is aan
de late kant. want wilde men snel
kunnen beginnen met de sloop en bouw
van achllien wooneenheden, dan had
dit schrijver) al op S april \er/ondcn
moeten worden.
De aannemer kan namelijk ,il op 9 j u n i
beginnen, doch het college heeft de
bewoners t-en dienst willen bewij/en
door hun /even weken de gelegenheid
te geven urn te zien naar een vervangende woonruimte Dit is unni drie
weken later dan 9 |imi.
De bewoners willen best eerder v e r trekken, /elfs voor 1 ' umi ..wanneer wi|
maar woonruimte \iiulen"
..Wij hopen dat de gemeenk ons hionn
behulp/aam wil / i j n . a m k i s /.ijn \\\\
genood/aak! de tneKengekiimei) l wei'
maanden oiitnmiiiiH'steniiiin aan te
houden en daaimee ts nienund geluilpen". aldus de bewoneis 111 ten schiijven.
Ook hebben /,ij hun bevm-imliiig uitgesproken over het uitblijven van een
onderhoud met de wethouder van volkshuisvesting. „Na enkele telefoontjes «mzerzijds is dit nu geregeld, en hebben
W
Ü °P l J"1" 's middags om drie uur ei-n
onderhoud met de weihouder. Wij hopen dat er een oplossing komt voor ons
probleem, anders mouten v\ij IIOIH||>I>(hxmjicii M lang mogelijk blijven MOnen en trekken wij er op 14 juli uit,
maar dat /al dan nel gepaard gaan met
een grote demonstratieve aktie onzi-rzijds". aldus één der bewoners.

On/e plaatsgcnoot. brigadier B
Balledux v a n de /andvoortse reser\epolitie heelt onlangs, na een
dienstpenode van niet minder dan
35 ja:ir. het b i j l t j e erhit moeten
neerleggen, omdat /ijn leeftijd een
langer dienstverband met meer toeliet In de politiepost op het circuit
is hij onlangs gehuldigd en bij die
gelegenheid o.rn. benoemd tot lid
van verdienste. Ik hooide over hem
een leuk verhaaltje, dat ik u met vul
onthouden, lien aantal intieme
vrienden en kennissen v a n hem
lieten hel bij Je/e huldiging mei
/itten. Zij hielden een inzameling
voor eui atscheidscadeautje en veizamclden spontaan vijttig gulden bij
elkaar, die hem werden overhandigd in de vorm van waardebonnen
Vanzelfsprekend was hij daarmee
bij/onder ingenomen. Maar zijn
blijdschap veranderde al spoedig m
droefheid toen hij kort daarna van
de Zandvoortse politie een kennisgeving kreeg, dat hij f 35.- verschuldigd was voor het enkele maien overtreden van het parkeerverbocl. Vijfendertig jaren lang heeft
hij zijn vrije tijd opgeofferd om de
politie te assisteren en nooit deed
rnen tevergeefs een beroep op
hem!! 't Is wel een ijskoude douche,
die hij daarvoor nu ontving.
Maar in elk geval heeft hij nu
tenminste de tijd en gelegenheid om
die koude douche -desnoods via /ijn
waardebonnen- te betalen en nog
op tijd ook. Alleen al bij de gedachle eraan zou je het er warm van
krijgen. Zo ziet u maar weer dat een
klein dorp bij de handhaving van
recht en orde af en toe toch wel
groot kan zijn!

Sp.innende en lopd.inen staan «eer
voor de dun De VVV m e r k t dit in
lic b e r i c h t e n , die b i j haar h i n n e n k o ineii Hernelva.iitsilai: en I'inksteicii. / i j i i van oudsher dagen dat men
t! op uu t i e k t en hei /ijn ook
'Undehjk dajcn die het /omersei/oen echt openen l on advies aan
allen, die hun k a ï n e i s HOL: niet
hebben npuegeveii dit nu wel te
doen Dan kan er tenminste op
momenten, dat u naai gewaagd
\\onlt. hulp u o i d e n nebotlen. Zoals
hekuul heelt de N \'\ het iniliaticl
üenornen urn het eeuwfeest van
onze spooihjn niet otmemerkt \ oorhij te laten j.'.tan DL a c t i v i t e i t e n op
dat gebied -e >- a speelt /ieh voK
gende weel. al- / i j n niet geinii.;Zeker w a n n e e r ei /ovéel personen
v a n buiten Zandvoort h i j h e t i t i k k e n
/i j n
Hel aardige is. dat de/i aktie ook
weer icuctic oproejit Zo weid v i a
een inge/etenc van on/e batlplaats
tle aandacht gevestigd, dat ook van
w i j l e n de tamdie lill/hacher (commissari'-sen van t/e spoorlijn rn l W l
en betrokken bij /aiitivotirtsi. luttels) ook nog k l e m k i n t i e i e n in leven
/ijn. die beliingstelhng hebben voor
de/e /aak. Met een telefoongesprek'
en hriet daarbij kan worden aangenomen, dat de/e personen ook bij"
tle jubileumwermg aanwe/ig /uilen
/i i n
Nog een aardig toeval. On/e Zandvoortse Muziekkapel. die duidelijk
op cle promotietoer is. gaat de
leestelijkheden van de Je openen.
en wel door het brengen van een
licht /omereoncert op de vooravond. dinsdag de 2e juni. Zij
mogen daarbij weten, dat precies
11)11 jaar geleden ook een feestconccrt was en ook op de 2e j u n i . De
plaats van optreden verschilt nat u u r l i j k . Wanneer het dinsdagavond
goed weer is -en waarom met'spelen onze mensen op het Stationsplein. Zijn de omstandigheden iets
minder, dan kunnen we dit optreden tegemoetzien op het Raadhuisplein. Het uanvangsuur wordt m
beide gevallen 20.0(1 uur.

Oud menu nieuw op tafel

De tussenrib van opoe
Ik wil jeloi nou es een leuk en
smaekeluk verhaeltje vertelle. Zo
bij de naedering van de Pinksterdaege kan je d'r messchien ie voordeel mee doen. Het is es 'n keer
veurekomme. dat me vaer thcus
kwam niet 'n halve koei op /'n
schoor. Hij .sjouwde /'n aigen 't
laezerus. Jae. teugeswoordig gaene
jeloi naer de slaeger mat-r dat was
vroeger wel etties andeis en jeloi
opoe kan op maraekelse wai/e oitbene. Dat's óók 'n kunst, 't Beste
stuk oit /o'n halve koei is op z'n
Fransosisch 'ezegd de contrae-filet
of de tusserib. Want daer kun )c van
alles van muke.
Lekkerste is de entrecote ol lendebiefstuk. Dat's 'n eerluk brok vlees
waer je op mot kauw e met 'n rand
vet deran. Entrecoie mot je altaid
met die vetrand bukke. Bm |c oit'ebakke, dan snai Je die rand vet
deraf. hakt 'em klain. en dan beroni
in de pan. Met 'n bietje mosteid
derbai en eftics deurbakke tot 'i
knappenge kame /.ain. De enirecote leg je op de sn.nplank en Miaidt er
dan na 2 ot 3 nienute silioine lepies
van. dwars op de dread van 't vlees
Dan motu oitstaile op 'n vleessKael
en de kaene d loverheeii Lekke! us
't om d'r 'm pepeiste.ik \ a n ie
m.ieke. Dat k,in niet groene pepers
van 't ailand ..L,i Rennion" tlat
beiine Franso/iche ailamle 'eweest
As 't vlees en de kaene ileroi'.
benne. kwak je 'n cetluppel besu
bloem m 't h a k v e t . hetst kaltsniei
vet. Dan goed roeie en v e r d u n i k
mi t vvitlt' wam ot w.ietei ('n halt
koppie) en blaive loeie t o t d a t de
saus bindt De geplette pepuKoireis d e i d e u t en dan veulei op .iige
smaek brengt-, tl.i! kan üoi'tl uu-t i>
achtste licht opgeklopte lonin K-n
slotte om te eontioleie o| 't \livs .ij
dan met lood. iose ol i:aei is. d i u %
|e met de . u h l e i k a i i l \.m N v u n e k
op 't vlees t loc meei 'et dan veen
hoe rauwer et is t Is m.u'i. tlat
jeloi 'et vveti- \ fin de kommcmK
Pinksterdaei:e ken ik 'l ji-loi at'iiln
vele 't Is wel n bielje pi.u/ig man
/o leii k e e i t j i in n j.iei mol je dun
maer overheen slappe en heus |f
/ou 'tiran deur blaive schuinst.

De direktie van hotel Keur aan de •
Zeestraat in Zandvoort. mevrouw:
Phili Duiven>oorde. gaat op een
heel bijzondere wijze inhaken op.
het komende spoorjubileum. In
haar restaurant zal een zeer oudmenu met alle sfeer daar omheen!
opnieuw op tafel worden gebracht.
BIJ de ingebruikneming van de
spoorlijn Haarlem-Zandvoorl. werd.
op 2 juni 1SS1. m tle nieuwe Kurzaal
van het voormalig Kurhaus een.
maaltijd geserveerd, waarvan het
menu nog steeds bewaard is gebleven. Op de menukaart staat dan
ook geheel in stijl, dus met een.
Franse tekst, dat dit dejeuner gegeven werd bij gelegenheid van cle!
opening van de nieuwe spoorlijn ".
X.andvoort had toen m het Kurhausj
een eigen orkest, de ZantKoorlcr;
Kur/aal Kapel. Du orkest bracht opde/eltde dag e<,-n buitengewoon,
concert en de kapel stond ..onder
directie der heeren Jacques C. Bla/ei en Louis D. Strehtskie De
kapelmeester ..w.is den heer
Knoir
Op het progiaiiiinablad staat fiei als
niimmei ! vermeld /.andvoorter
1-eestmarsch van aug l a Rontielle
l'lnli D i n v e i i v t i o i ü c wilde a!s naaste
huur v a n tle jubilerende spoorlijn
op aparte w i j / c i n h a k e n en gaat
eenmaal de/e maaltijd in het restaiii.mt seiveii'ii Zij w i l dan ook, mits
c e a m'.voeihaar is ook het personecl en het orkest ui kletlmir tut die
datten laten tiplK'den. v v a a i b i j vooi
de entouia^e' interaaiii tiok tle palmen v,m vvelcei vooi tle nood/akelijke sleet /org /uilen dragen.
lot tle gasten /uilen oniiei anck-rt.hehoien. de heii-n Spa pc en \i\n
W.triitiin. ies|i. inaohinist en eontlncieui van trein nummer 1KS10.
tlie beulen in de vioegc morcenuien
neJuildigtl /uilen vvoulen Met hun
tl,mies /uilen / i j eie-.'.isten / n n b i j
tlit c u h n a n e golvuit n Mei alle
gedachten aan de. t 10(1 j a i i p c
spooilijii /al de/e i i K i a l t i j t l een ple/ieiig s t u k j L nostalgie n\n. w a . n voor hulde ian tle initiaticliR-finstci.

l,/v

Dr. GerkestraatW
•
1

•
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
Zont eraanbieding

%•

LOOK OVER
Superhandige lookover, bril in etui.
Kompleet met glazen
voor de zonnige prijs

Zonnebril
op brilsterkte.

Azeancttc
GROTE KROCHT 21 • ZANDVOORT
TELEFOON 02507 -25 74

• Tot s + / - 4 anders geringe
bijbetaling.

compleet voor
Oü^~
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK- APPARATUUR

'T WINCKELTJE

« ? »

kadootjes

3,98
1,78

watermeloen

O. a. beeldjes - spiegels - etsjes fotolijstjes enz. enz.

Hollandse aardbeien

's morgens gebracht • 's middags al schoon.

Kom eens langs.

Wij zijn geopend van 8.30 tot 12 30 uur en van 13.00 toi
1800 uur. Vrijdagavond open van 1900 tot 21.00 uur
Zaterdags gesloten.

VEER

In een dure tijd voordelig met
Vakantie. Oordeelt U zelf:

SOl 10 dagen in 3-sterren
hotel "Playa el Retiro", half pension.
Vertrek: 2 ju n i,
11 juni,
ISjuni.
voor

695.-

Voor f 200,- meer mag u nog een week langer blijven.

Of Mallorca:
Hotel Honderos, vol pension.
Vertrek iedere zondag vanaf 24 mei t/m eind juni.

8 dagen ... 575.- 12 dagen ... 675.11 dagen ... 650.- 15 dagen ... .750.PJus f 20.00 toeslag-zondagvlucht.

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20. ZanrlvooM
telefoon 02507 12560

{

Matras /

l

14 cm dik
80x190

M19,-

, Het Kastenhuis,

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht

•Grote Krocht 25,
telefoon 02507-17751.

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes O/d-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
_ Ook in combinatie mogelijk

Eiken miniset,
'

Taxi Centrale

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

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

Bij regen of
zonneschijn
een bloemetje moet er zijn.

Het Kastenhuis

Grote Krocht 18, Zandvoort, lel. 02507-12600/17588

Grote Krocht 25
'
•telef oön 02507-17751 -

DONDERDAG 28 MEI

OPENING
VISSEIZOEN
heden verkrijgbaar^

> Groot
schoenenkastje
f139,-

verse maden en
wormen.
alles voor uw hengelsport.
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK

Hang-en legkast
met schuifdeuren
:
182-60-97, wit en grenen i
uit voorraad -leverbaar.

'erica'

Uit voorraad leverbaar.

f 198,-

Het Kastenhuis

GROTE KROCHT28 - ZANDVOORT
polo's - T-shirts,

Grote Krocht 9—15, Zandvoort.

GROTE KROCHT 20B.

asperges

pantalons.

lei nog steeds op de kleintjes.

2,95

Wij lijsten ook voor u in.

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

LACOSTE

in Zandvoort

Wij hebben een leuke collectie

Optiek Slinger

Bermuda's en

ALBERT HEYIM

Komt u eens kijken!!!

V3D

Ideaal is het om een zonnebril te laten
maken in de sterkte van uw bril.
Wi) bieden u een eerste klas montuur
met gekleurde lees- of afstandsglazen,

Ook

Nieuw geopend
in Zandvoort

REINIGEN -STOMEN -PERSEN

/tcta èrcmetmede

Gróte Krocht 25.
telefoon 02507-17751

GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT

Het Kastenhuïs
Grote Krocht 25.
telefoon. 02507-17751

RIJWIELHANDEL BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff, Motobécane, Kyoso en div. Kinderrijwielen.

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort,
Telefoon 02507-17878-

Tevens KIS-sleutelservice en rijwielverhuur.
GROTE KROCHT27, TELEFOON 12954

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!
VRIJDAG 29 MEI IS DE GROTE PRIJS VAN ZANDVOORT
VOOR DE RABOBANK
Op vrijdag 29 mei aanstaande nemen wij óns uitgebreide- en verbouwde kantoor aan
de Grote Krocht te Zandvoort officieel in gebruik.
Een feestelijke gebeurtenis waar we niet meteen aan voorbij gaan. Integendeel. We
hebben tal van heropeningsaktiesvoor iedereen in Zandvoort
op touw gezet. Kijkt u maar eens:
* BALLONWEDSTRIJD
* KLEURWEDSTRIJD
* FOTOWEDSTRIJD
* SPAARPREMIES VAN ƒ 7,50
* SPAARBANKBOEKJES VOOR BABIES
Kortom, voor ieder is er wat bij. Leest u de brochure die
wij onlangs bij u bezorgden nog eens door, dat loont
beslist de moeite.

Rabobank
te Zandvoort
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HUUSMAN BLIJFT EUROPEES LEIDER

Klassiekers; 'n klasse apart
ZANDVOORT - Amateurisme en autosport. Een steeds schaarser, ja zelfs vreemd
wordend verschijnsel in deze snelhcidsport. Toch komt het nog wel voor. Op een
zonnig, maar winderig circuit werden vijftienduizend toeschouwers ermee
geconfronteerd. Voor de vijfde maal in successie hadden verzamelaars en bezitters
van oude automobielen hun jaarlijkse weckend op Zand voort. Sommigen pronkten
alleen maar met hun dierbare bejaarde vierwieler. Een schitterend schouwspel
werd dit Concours d'EIcgancc. Dat wel, maar waar het toch eigenlijk om te doen
was, was het echte racewcrk. Zes races had de Historische Auto Ren Club
georganiseerd voor de ruim honderd bezitters van verouderde sport- en
rensportwagcns, GT's en monoposfo's.
De in groep 4 ingedeelde raceauto's
strijden in zeven races in Europa zelfs
om het Europees kampioenschap. Het
is de klasse waarin verwoed strijd
geleverd wordt, al mocht het groep 2
gevecht tussen Alexander van der Lof
en H. van Doorn er ook best zijn. In
hun Lotus Elite maakten beide heren
er een perfekt kopgevecht van, dat in
het voordeel van Van der Lof beslist
werd.
Bij de groep 1-rijders heerst toch vooral de, overigens ook al weer verouder-

de. Olympische gedachte, dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Dat de
Brit Manson in zijn Riley uit 1937
winnaar werd is leuk voor de statistieken, maar minstens zo interessant is de
gemiddelde snelheid van ruim honderd
kilometer per uur voor de oudste wagen van het veld, een Bugatti T 37 uit
1925. Bart Rosman werd hiermee achter Manson verdienstelijk tweede.
Bij deze vooroorlogse sport- en renwagens ging in de klasse boven twee liter
de zege naar de Brit Duly in een Alfa

Romeo Compr. gevolgd door Dries van
der Lof in zijn 3500 cc Delahaye en
Oprey in een halve eeuw oude Bugatti
51.
Na Monza en Brands Hatch was Zandvoort de derde ontmoeting van de
Europse groep 4-rijders. Verdeeld in
vier klassen wordt hier om de Europese
titel strijd geleverd. Vier races volgen
nog in België, Frankrijk, Engeland en
Duitsland. Ook in dit veld bijzonder
veel fraais. Zoals de Masserati's 250 F,
van Dries van der Lof en P. Martin, de
Lola's Mallocks U 2, de verschillende
typen Lotus en niet te vergeten de nog
steeds razendsnelle Lister Jaguars. Deze toppers uit de vijftiger jaren komen
nog met gemak boven de tweehonderd
kilometer per uur. Tegen het geweld
van deze Lister Jaguars kan geen historische erensportwagen op. David Ham
was de snelste. Zijn gemiddelde snelheid van 132,187 knvtiur, vormde tevens de snelste rondetijd van de dag.

De Brit finishte ruim voor Ben Huisman, die overigens aan zijn tweede
plaats genoeg had om de leider in het
Europees klassement te blijven.
Aan die titel denkt David Ham niet.
Hij is blij dat hij zo'n fraaie Jaguar
bezit en is dolgelukkig als hij er zo af en
toe in kan racen. Het volledige programma afwerken staan zijn financiën
nu een niet toe. Het maakt hem tot een
echte amateur in deze snelheidssport.
De dure trip naar Italië zat er dan ook
niet in. Ben Huisman startte wel in
Monza en won. Dichter bij huis kwam
Ham op Brands Hatch dit jaar voor het
eerst in aktie. Dooor een spin kwam hij
niet verder dan een vierde plaats.
Huisman werd toen tweede.
Van Ham mag Den Huisman best kampioen worden. De Hollander bestuurt
immers eveneens een Lister Jaguar. Zo
de titel toch nog in de „familie".

Dames zaahroetbal
in Zandvoort Noord
ZANDVOORT - Sinds een viertal
jaren neemt een dameszaalvoctbalteam
onder de naam Zandvoort Noord met
wisselend succes deel aan de kompetitie van de KNVB afdeling Haarlem. De
groep die enkele jaren geleden van
start ging heeft voor het komende
seizoen enige aanvulling nodig.
De FC Zandvoort Noord speelt niet
uitsluitend wedstrijden, maar zorgt ook
voor de training, die tijdens het seizoen
op woensdagavond van 18.00 tot 19.00
uur wordt gehouden in de Van Pageehal.
Inschrijfformulieren voor dames vanaf
15 jaar zijn te verkrijgen bij drogisterij
Goossens in het winkelcentrum Noord;
D. Kreuger sr, Celciusstraat 23; J.
Kerkman, Van Lennepweg 39 en mej.
DIJ de vooroorlogse sport- en renwagens trokken de Alfa Romeo uit 1931 van Duly (15) en de Bugatti 51 uit 1930 van Oprey O. Poots, Gasthuisstraat 4, allen te
veel belangstelling.
Zandvoort.

Levens
gevaarlijk!

Tennisbanen geopend
ZANDVOORT- Met een geweldige klap heeft burgemeester Machielsen, met een enorm groot racket, zaterdagmiddag
de twee nieuwe tennisbanen in het zwembad De Duinpan, in gebruik gesteld.
Na enige maanden van hard werken was het dan zover, dat Zandvoort werd verrijkt met twee prachtige banen, die voor
de sterk in de belangstelling staande tennissport een welkome uitbreiding betekenen. Dat de banen in een behoefte
voorzien, blijkt wel, omdat reeds nu vrijwel geen plaats meer beschikbaar is. Alle weekends en avonden zijn hijna
volgeboekt.
Voorzitter van de Raad van Beheer van het zwembad. J. Anderson, vond het een goede zaak dat de tennisbanen waren
aangelegd, zodat het tekort van het zwembad enigszins terug zal lopen door de opbrengst van de huur.
Na het openingswoord en de klap van de burgemeester, volgde direkt de eerste les, onder leiding van Jannie
Hogenkamp. Vier jeugdige spelertjcs toonden, dat Zandvoort over leuke talentjes beschikt.

Uitstekende start ZV
zaalvoetbaltoernooi
Belangrijke
mers:

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

Dat is de mening van waarnemend
politiechef Blokland over de laatste
sport die op het strand wordt beoefend,
namelijk het strandskiën.
Naar aanleiding van het bericht dat er
een „ski-club" op het strand was opgericht, heeft de politie een kijkje genomen en is tot de conclusie gekomen,
dat een slalom tussen de strandstoelen
door, ofwel het zich voort laten trekken
met grote snelheid, niet zozeer gevaarlijk is voor de deelnemers zelf, als wel
voor de overige strandbezoekers. Een er al heel wat mooie zonsondergangen
geruisloos einde dus van een spektaku- te zien zijn geweest.
„Eigenlijk zou het leuk zijn wanneer ze
lair gebeuren.
door De Wurf werden uitgenodigd in
het Cultureel Centrum om daar 's
middags de diashow te zien van het
Genootschap Oud Zandvoort, tenminDe vroede vaderen van het strand ste ik geloof dat deze daarover bekunnen er wat van. Binnen precies schikt. Daarna zouden de gasten dan
twaalf minuten en 45 seconden werkten naar strandpaviljoen 7 gebracht kunze een agenda af, die er op papier toch nen worden, waar ze koffie en een
wel belangrijk uitzag. Er was een jaar- glaasje krijgen, fk heb geprobeerd de
rekening over 1980 goed te keuren, de heer De Koning te pakken te krijgen,
begroting voor 1982 lag op tafel, er was van De Wurf, maar ik heb steeds pech
een rondvraag, waar je dan nog iets van en krijg geen gehoor. Ook de dames
verwacht; niets van dit alles. Behalve die de vorige jaren zo goed voor het
het lid Jelle Attema, die dan nog wat vervoer zorgden zouden gewaarschuwd
vragen stelde, vonden de heren alles moeten worden. Ik zou het graag doen,
uitstekend en kon voorzitter Machiel- maar het is een hele organisatie, en je
sen met een ferme tik van de voorzit- ziet natuurlijk ook dat ze wel een hapje
tershamer de vergadering besluiten. eten lusten. Die mensen zijn gek op
Daarna bleven de heren, zoals dat zo broodjes paling of garnaal, maar dan
mooi heet, in gezellig samenzijn bijeen, zou het wel wat duur worden. Ik pieker
hetgeen aanmerkelijk meer tijd in be- er nog over, en wat mij betreft gaat het
door, maar zonder hulp van buitenaf
slag nam dan de vergadering.
lukt dat niet. Er is ook een antieke
badpakken-show, dat zou toch ook
leuk zijn, dan zou het een echt feest
worden voor de bejaarde ZandvoorSinds 1978. toen het 150-jarig bestaan ters", aldus mevrouw Van Dam. Wie
van Zandvoort als badplaats werd ge- wil haar helpen deze traditie voort te
vierd, is het een goede traditie om zetten? Het telefoon van strandpavilbejaarde Zandvoorters, die niet meer joen 7 is 17170.

Strandschap

Lekker bakkie

De zee
Overigens liggen de zee en het strand
het gemeenteraadslid, fractievoorzitter
van de VVD, Jelle Attema, wel na aan
het hart. Hij mist toch kennelijk de
laatste jaren de ruime blik (op het
water). Had hij eerder al eens bezwaren tegen de vele vishandelaren, waardooi je zee niet meer kon zien, nu
maakte hij donderdagmorgen bezwaar
tegen de vele borden die op het strand
zijn geplaatst, waardoor je evenmin
van het water kunt genieten.

door
Margrcci Alcs

Bovendien kosten deze borden, voor den gehouden bij strandpaviljoen 1B,
het plaatsen, wegnemen aan het eind bij Tijn Akersloot. Het zijn speciale
van het seizoen, aan reparaties en wedstrijden alleen bestemd voor suronderhoud, de gemeenschap de lieve ters met de Kailoua-planken.
som van drieëndertigduizend gulden. Het betreft hier één van een serie
Inderdaad een fors bedrag waar Jelle wedstrijden. De uiteindelijke winnaar
ook moeite mee had. „Als dat zoveel vertrekt voor zo'n veertien dagen naar
geld kost, dan doe ik het volgend jaar Honolulu om op de zonnige Hawaïzelf wel", was zijn commentaar.
eilanden zijn titel te verdedigen.
Wanneer je nagaat dat dezelfde Jelle al
hulp heeft aangeboden bij het controleren wanneer het huisvuil in Zandvoort
wordt buitengezet, en dat hij nu ook Nu we het toch over sportieve bezighenog eigenhandig de palen, zo'n dikke den hebben. Het gaat uitstekend met
honderdvijftig stuks, op het strand gaat de toeristische fietstochten van Klaas
plaatsen, dan vraag je je af waar hij Koper. Duizend deelnemers zijn er nog
volgend jaar al die vrije tijd vandaan niet, maar wel waren er vorige week
moet halen. Of zou het de bedoeling 379 deelnemers.
zijn dat hij zijn raadslidschap opzegt? Voor de goede orde herhalen wij nog
even de diverse data: 2-9-16-23 en 30
juni. De laatste fietstocht is op 7 juli.
Voor deelname en inschrijvingen kan
Woensdagavond 3 juni wordt bij men terecht bij strandpaviljoen 't Trefstrandpaviljoen nr. 18, „Thalassa" de punt tussen 19.00-19.30 uur.
jaarlijkse Strandloop gehouden. Nu is De kosten bedragen de eerste keer
jaarlijks misschien wat overdreven twee gulden, de andere avonden één
want in 1980 was het de eerste maal, gulden. Bij de inschrijving ontvangt
maar het is Wel zo dat het wegens men een kontrolekaart en routebedoorstaand succes dit jaar wordt gepro- schrijving. ledere avond wordt er een
longeerd en wie weet in 1982 opnieuw, andere route verreden.
en dan kun je toch wel van een jaarlijks
evenement spreken.
Het gaat hier om de afstanden 4 en 8
km. De organisatie is in handen van de
„Veteranen 40+" uit Amsterdam (tel.
020-848908). „Ook jongeren kunnen
meedoen, want ik zag vorig jaar toch
aardig wat mensen die beslist nog geen
veertig waren", aldus mevrouw Goossens. Dit jaar is er voor de winnaar een
speciale beker beschikbaar gesteld
door paviljoen „Thalassa". Men is zeer
benieuwd wie deze beker gaat winnen.
Vorig jaar werd het aantal deelnemers
geschat op zo'n dikke honderd, voorwaar niet niks.
Wie mee wil lopen, de start is om 19.30
uur, inschrijven van tevoren.
Dcgcne die dit seizoen op de politiepost Rotonde dienst doet als „kinderjuf" is Joyce P.M. Clay. Alhoewel haar
Sport en speciaal de watersport is dit naam Engels is, is ze geboren en
weekeinde populair aan het strand gelogen in Haarlem. Joycc .spreekt
want ook de Watersport Vereniging Duits, Engels, Italiaans en Frans, beZandvoort, die gisteren nog het seizoen halve natuurlijk Nederlands, dus ze
opende met het Admiraalzeilen, heeft kan een internationaal gezelschap
voor dit weekeinde een aantal wedstrij- zoekgeraakte kinderen geruststellen.
De aanstelling van Joyce is voor de
dcn op het programma staan.
Het betreft hier de pointregatta Prindlc maanden juni, juli en augustus en ze
15-16-18. Meer hierover en over het begint aanstaande maandag met haar
bijzondere boekje „Veilig Varen" uit- werk.
gegcven door de Nederlandse Federa- Niet om het een of ander, maar we
tie van Brandingzeilverenigingen, vol- hopen dat ze het goed druk zal krijgen,
gende week.
dan vangen wij ook af en toe een
Bovendien worden er deze week, mor- straaltje zon, want het is momenteel
gen, zaterdag 30 mei, windsurfwedstrij- niet veel bijzonders.

telefoonnum-

Strandpolitie Rotonde 13545
Kinderkamer Rotonde 14445
ZRB Noord (PostBrokmeyer)
12376
ZRB Zuid (Post Piet Oud)
12687
ZRB Naaktstrand
18431

Deelnemers

Strandloop

'Kinderjnf'

Sport

zo goed ter been zijn, en het strand
missen, uit te nodigen in Paviljoen
Johnny, waar mevrouw Van Dam hen
dan trakteert op koffie, koek en een
glaasje. In de jaren 1979 en 1980
groeide dit zelfs uit tot een middag met
dia's en films van oud-Zandvoort, plus
een broodje garnaa!, aangeboden door
een bekende vishandelaar.
Ook dit jaar is mevrouw Van Dam van
plan deze traditie voort te zetten Doch
in verband met de mooie weken en de
drukte die dat met zich meebracht,
kwam ze op het idee de morgen koffie
te veranderen in ..avondkoffie" omdat

Burgemeester Machielsen ontvangt hier het reuze-racket, waarmee hij even later, met een reuze
back-hand de banen op het complex van De Duinpan zou openen.
(foto £uropressi

Olympia
Trouwens Het Trefpunt, dat op de
dinsdagavond toch zo in de belangstclling staat bij toerfietsers, is bijzonder
bekend bij de wielrenners. Niet die
hele grote, maar de gewone renners, 't
Trefpunt is namelijk officieel erkend
als controlepost en dit al sinds 1971.
Tot 1971 had men bij 't Trefpunt geen
racefiets gezien, hij toeval wilde men
de organisatoren wel helpen, en dit
groeide uit tot een volwassen stempelplaats. Een gevleugeld woord onder de
renners uit Amsterdam van Olympia ts
„Als je het strand maar haalt", want
het is bekend dat men bij J aap Paap
genoeg reparatiemaieriaa! heeft om
een aantal fietsen weer op de weg te
brengen.
In de loop der jaren is er al heel wat
hulp geboden, en de contiolepost 't
Trefpunt, valt dan ook niet m<.or weg te
denken uit de organisatie van de wielrenncrs.

'Gasten'
Vorige week werd er 's nachts mgcbroken in één van de strandpaviljoens. De
„gasten" deden zich te goed aan verse
appeltaart, smeten met eieren, zodat
alles onder de struif en eierschalen zat,
en lieten toen als dank voor het aangcnaam verpozen een grote boodschap
achter.
Jammer dat dergelijke daders niet direkt gegrepen konden worden. Het
schoonmaken van de bevuilde boel iou
een aardige straf geweest «Lijn.

ZANDVOORT - De kop is er af in het
elfde Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi. De eerste twee speelavonden
toonden aan dat het evenement wederom in grote publieke belangstelling
staat. En de volle tribunes hebben
kunnen constateren dat het wedstrijdpeil in de eerste klasse wederom
groeiende is. In deze klasse ^vas de
strijd tussen'Pim Janssen en Tiffany AH
Stars volkomen het aanzien waard.
Tiffany met Haarlem spelers Kleton en
Hendriks was wel wat sterker, maar
doelman Cuppè van Pim Janssen was
uitstekend in vorm. Met snelle counters
wist Pim Janssen zich fraaie mogelijkheden te scheppen en het zegevierde
dan ook, na veel spanning, met 2-1.
De oudjes van Pim Janssen speelde in
de veteranen-poule eveneens een goede partij en hadden weinig moeite met
Reisbureau Kerkman. (8-4). In deze
afdeling had Bouwbedrijf Keur, na een
5-2 voorsprong, in de slotfase moeite
om Hollandia Bar van zich af te houden. Keur sleepte met 5-4 de eerste
overwinning weg.
In de tweede klasse liet TZB Kerkhoven een sterke indruk achter, door met
6-1 van Lippies Bar te winnen. Duivenvoorden stelde zich eveneens kandidaat
voor een hoge klassering door met 7-1
Publieke Werken kansloos weg te spelen. Verrassend was hier de overwinning van Rabbel Boys op Bluys 1-2.
Moulin Rouge had het moeilijk tegen
Nihot, maar kon toch de overwinning
veilig stellen, 5-3.
Enigszins teleurstellend kwam het Wapen van Zandvoort uit de startblokken.
Wel veel sterker maar de afwerking
was onvoldoende. LOC één uitval en

dat betekende 1-0. Tot tien seconden
voor het einde moest men wachten op
de gelijkmaker, 1-1.
Voor de grootste overwinning zorgde
HB Alarmsysteem. Het had totaal geen
moeite met de Nutsspaarbank, (21-0).
Programma vrijdag: 18.45 uur Harischop-Flipper, 19.30 uur: AutovisionNutsspaarbank, 20.15 uur: Luifen-Lippies Bar, 21.00 uur: DVS-Geerling,
21.45 uur: Luykx-Rinko, 22.30 uur:
Aurora-Pim Janssen.
Zaterdag: 9.30 uur: Reisbureau Kerkman-Hollandia Bar, 10.15 uur: HBAlarm-Publieke Werken, 11.00 uur:
Duivenvoorden-Riemersma, 11.45 uur:
Drommel-Reprox, 12.30 uur: Autovision-Auto Versteege, 13.15 uur: Geerling-Medina Carpets, 14.00 uur: Hong
Kong-Luykx, 14.45 uur: Tum TumKlikspaan, 15.30 uur: LTsis Bar-Collection, 16.15 uur: Pim Janssen Olds:
Bouwbedrijf Keur, 17.00 uur: LOCDubrovnik, 17.45 uur: Mobil Oase
Bar-RE A.
Maandag: 18.45 uur: Bluijs-Publieke
Werken, 19.30 uur: 7T Hemeltje, 21.45
uur: Colpitt-Casino, 22.30 uur: Enka;
bé-Renout.
Dinsdag: 18.45 uur: Rabbel Boys-Nutsspaarbank, 19.30 uur: Perroquet-Hairschap, 20.15 uur: TZB KerkhovenAleichem Boys, 21.00 uur: Moulin
Rouge-LOC, 21.45 uur: Fotolitho-Au^
rora, 22.30 uur: Tiffany-Tum Tum.,;
Woensdag: 18.45 uur: Colpitt-Luiten;,
19.30 uur: Kerkman-Nihot vetaraneh-,
20.15 uur: Autovision-Duivenvoordcó,
21.00 uur: HB Alarmsysteem-Auto
Versteege, 21.45 uur: RiemersmaBluys, 22.30 uur: Pim Janssen-Klikspaan.

Regenbuien opnieuw
spelbreker TC
ZANDVOORT - Opnieuw is de regen
spelbreker geworden. De TC Zandvoort zag de wedstrijd, tcg.cn degradatickandidaat GTR in Gelcen. gestaakt
bij een 5-2 achterstand. Het steeds
opnieuw onderbreken van de wcdstnjden is zeker, voor de Zandvoorters.
met bevorderlijk geweckt voor de con
contrarie. Alle heren \crloren hun wed
strijden.
Huns Schmidt *peelde tot .i.m de regenbuicn een prim.i p.irtij. Won de eef-tc
set vny gem.ikkehik met 6-3 en nam in
de tnecde set vlot ccn 5-1 voonpronz
De strijd moest toen gestaakt worden,
waarna hij geen moment meer het
goede ritme te [ukken kon krijgen en
de set alsnog met ft- 7 verloren /ag £.i.in.
Ondanks toch nog wel kjnyes in de
derde set moest Schmidt ook deze laten
gaan, 4-6.
De drie andere heren konden ook niet
voor een punt zorgen. Hans Bruggeman verloor met 6-7 en 3-6. terwijl
Marco Groot en VV'erner Boom evencciui gei. n mogelijkheid zagen om tot
een positief resultaat te komen. Groot
verloor met 1-6 en 3-6 en v.d Boom
met 4-6 en 2-6.
Voor de twee punten zorgden de dames, alhoewel daarvoor drie sets nodig
waren. Jane Plackett won met degelijk
spel de eerste set met 6-2. Na een

kleine inzinking in de Woede set. die
verloren ging met 5-7. herstelde zij zich
uitstekend en zorgde met ti-1 voer de
zege. Sandra Wcller zcge\icrde ei'cnec-ns. n:i veel spanning, niet 6-2. 4-t> en
6-3.
Het waren de enige twee zegc^. d.ur
ook het heren dubbel A/.irro Giont/\Virn Brandse \ erloren fniff. 0-7 on .'-o.
De overige parttien konden geen doori-V/ii; vinden en wolden m een later
stjdium jtgenetkt. Ondanks Jcse achle/sr.ificf heelt Z:ind\ooil nog .uk' A.ins
op c/e titel. In alle algehniken /urn/en
en m de la,it*tc nedsiri/i/ ,i.s /ondag
tegen Pclhkaan Tennis knnen de benodtgde drie punten zeker wel behaald
worden.

Receptie ZV
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van
het behaalde kampioenschap in de
derde klasse B van West [ en de
daarmee veroverde promotie naar de
tweede klasse geeft Zandvoortmeeuwen hedenavond een receptie in de
kantine aan de V'ondellaan. Belangstellenden kunnen daar spelers, trainer en
bestuur feliciteren met het behaalde
succes. De gelegenheid daartoe is» van
19.30 tot 21.30 uur.
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massief eiken
arantie.
SPECIALITEITEN

Restaarant
„Gbalêt Het Witte Hals'

Alleen vakbekwame lieden met de echte
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: /.ij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.

Vakwerk van de
Meubelmakers van
Oisterwijk betekent:
•
•
•
•
•
•

12 Jaar garantie
Massief Europees eiken
Geloogd volgens oud recept
Ongekende service, ook najaren
Voorzien van eigen brandmerk
Verkoop uitsluitend in eigen
toonzalen

Zeeweg 3. Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid.
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal f ôndue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjcslraal 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-1 1-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

PROVINCIALE
STUDIETOELAGEREGELING
NOORD-HOLLAND.
Ook voor het studiejaar 1981-1982 is het mogelijk een
studietoelage te krijgen van de provincie Noord-Holland.
Die studietoelage wordt door gedeputeerde staten van
Noord-Holland (het dagelijks bestuur van de provincie)
toegekend in de vorm van een gift of een renteloos
voorschot. '
fri»

Wie komt in aanmerking?
- inwoners van Noord-Holland;
bij minderjarigheid moeten de ouder(s) of verzorger(s)
in Noord-Holland wonen
- het bruto in komen mag-afhankelijk van de
gezinssamenstelling-niet boven een bepaald
maximum liggen.
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Welke studiekosten?

x

- school-of lesgeld
- leermiddelen, materialen
- dagelijkse reiskosten van en naar school
- specialeschoolkledingtgeensportkleding)
Let op: de studiekosten moeten tenminste / 200,bedragen.

"^>^*^ftjK- "

Hoeveel kunt u krijgen?

Louter Europees eiken. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisierxvijk
oud recept.
reizen heel l-uropa af op zoek naar

12 Jaar garantie.

Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk
met veel zorg hun meubels
De klassieke manierom eikchout
ie beu-erken is logen. Want door hel maken en daarbij op de kleinste
lonen
komt de iprachline
tekeniimi- van details letten, kunnen ze U zwart op
^
C
wit 12 jaar garantie geven.
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
Op de kwaliteit van het eiken en de
mogelijk bij het beste hout van de
konstruktie van het meubel.
Europese eik.

het beste hout: eersteklas luiropees
eiken, l let wordt jarenlang gelagerd,
daarna <.-üaat het non•~~ de ei<zen
•*drooükamers in.

12 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikevvoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

- de studietoelage is nooit hoger dan;.; van de
studiekosten na aftrek van een eventuele eigen
(ouderlijke) bijdrage.
- de maximum toelage bedraagt/ 3700.

Welke opleidingen?
- tweede kans onderwijs (dag- of avondschool voor
volwassenen)
- instellingen voor onderwijs of kunsten
- kursussen
Niet: - gewoon of buitengewoon lager onderwijs
- ballet of muziekopleidingen op lagere school
leeftijd
- hoger beroeps onderwijs
- hogescholen
- universiteiten.

Waar en wanneer aanvragen?

Meubelfabriek
Oisterwijk
Toonaangevend in eiken.
^
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.
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Wilt u meer welen?
Bel dan het provinciehuis in Haarlem:
023-163368.163370/163372

t
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- zosnel mogelijk, in ieder geval voor l oktober 1981 bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3,
2012 HR Haarlem
- omdat de provincie maar een derde van de
studiekosten vergoedt is het zinvol ook bij deandere
overheden- rijk en gemeenten-een studiebijdrage
aan te vragen. Schrijf daarvoor naar het ministerie van
Onderwijsen Wetenschappen, Kempkensberg4, 9722
TB Groningen en naar de gemeente waarin u woont,

• ••

Kom naarde toonzaal in

Parallelweg 100

Meubelboulevard tel. 02510-26923-Qtoopavond donderdag) Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.

provinciaal bestuur
vannoord-holland
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Zandvoort een "superbadplaats ff*

'if'

circuit en
Persbericht 1

ZANDVOORT - Of Zandvoort wel zo'n „superbadplaats" gaat
worden als een groot landelijk ochtendblad afgelopen vrijdag niet
koeieletters op z'n voorpagina suggereerde, moet sterk worden
betwijfeld. Niet dat deze krant het zelf had bedacht. Persberichten
afkomstig uit de koker van Michael J. Hordo, de Canadese eigenaar
van het Bouwenscomplex in Zandvoort, hadden immers aanleiding
gegeven tot die kreet. Een feit is, dat Marlboro Hotels Internationa!
BV waarvan Hordo eveneens eigenaar is, vorige week de aktiviteiten van CENAV BV (het exploitatiebedrijf van het Zandvoortse
circuit) heeft overgenomen. Maar (nog) niet het circuit gekocht,
zoals via televisie en eerder genoemde krant werd medegedeeld. Dat
kan ook niet, omdat het circuit en het gebied er omheen eigendom is
van de gemeente Zandvoort. CENAV huurt het circuit van de
gemeente. Bovendien heeft de gemeenteraad zich anderhalf jaar
geleden duidelijk uitgesproken in een motie, dat het circuit in
principe moet verdwijnen. Uiterlijk op l januari 1983 moet het met
de racerij in Zandvoort zijn afgelopen.

Michael J. Hordo, de Canadese eigenaar van Marlboro Hotels International
BV, holdingmaatschappij van Bouwes
Exploitaüemaatschappij BV te Zandvoort, welke zij enkele maanden geleden
heeft overgenomen, heeft grote plannen
met Zandvoort.
Niet alleen het Bouwescomplex - omvattende het hotel, waarin één van de drie
Nederlandse Casino's is ondergebracht,
liet twintig verdiepingen tellende Palace
Hotel, de Bowling en het Dolfirama
Zandvoort - wordt volkomen vernieuwd, maar Marlboro Hotels International BV gaat aktiviteiten van CENAV Burgemeester Machielsen bracht die
BV (circuit exploitatie Nederlandse au- motie vrijdagmiddag, tijdens een indertorensportvereniging) overnemen.
haast belegde persconferentie in het
De heer Hordo en de managing director Bouwes Hotel, nog eens onder de aan„Momenteel vindt een ondervan CENAV BV, Johan Beerepoot, dacht.
zoek
plaats
naar een andere opzet van
willen hiermee bewerkstelligen dat het het circuitgebied.
Eind dit jaar moet de
circuit van Zandvoort behouden blijft raad zich daar definitief over uitsprevoor de auto- en motorsport.
ken. Ik weet wel, dat de nu door Hordo
plannen met de racebaan,
Marlboro Hotels International BV gelanceerde
neemt de aandelen van CENAV BV in ieder geval niet stroken met die van
het provinciaal bestuur", aldus de burover. De exploitatie van ons enige attto- gemeester.
circuit blijft feitelijk in handen van de
bestaande directie en raad vn commissa- Zoals bekend, worden plannen ontwikrissen van CENAV BV.
keld om te komen tot de bouw van
ondermeer
zomer-bungalows op het
De heren Hordo en Beerepoot zouden
circuitterrein, 'zodra de racerij is geook het 110 ha. grote circuitgebied om stopt.
Overigens was de overname van
de baan heen willen gaan gebruiken het aandelenpakket van CENAV door
voor diverse andere aktiviteiten. Marlook voor burgemeester Maboro en CENAV zijn met het gemeente- Hordo,
bestuur van Zandvoort in diepgaande chielsen een komplete verrassing. ,,Naonderhandelingen over het voortbestaan dat Horde vorig jaar eigenaar van het
Bouwes-complex was geworden, heeft
van het circuit en de nevenaktiviteiten op er
tussen het gemeentebestuur en hem
en om het complete circuitgebied.
altijd een uitermate plezierig kontakt
Tot onze grote verbazing verMichael J. Hordo, bestaan.
namen wij dinsdagavond pas voor 't
Johan Beerepoot eerst dat CENAV z'n aandelen had
verkocht aan Hordo. De dag daarop
heeft het kollege de Canadees uitgenodigd om een en ander te komen toelichten. Dat heeft hij gedaan. Ons kollege
heeft echter op zo'n korte termijn nog
geen standpunt daarover in kunnen
nemen", aldus de burgemeester.
Marlboro Hotel International BV is De mededeling in één der persberichonder de inspirerende leiding van de ten, dat Marlboro en CENAV met het
heer Hordo bezig het gehele complex gemeentebestuur van Zandvoort ,,in
van Bouwes Exploitatiemaatschappij diepgaande onderhandelingen zijn over
BV een complete metamorfose te laten het voortbestaan van het circuit en de
ondergaan, zowel wat betreft het imago nevenaktiviteiten op en om het komals de outillage van het geheel.
plete circuitgebied", is dus op z'n
zachts gezegd „niet helemaal juist"....
Reeds nu is het aangezicht van het hotel
aan de voorzijde zichtbaar vernieuwd.
Er is een gastvrije luifel geplaatst en de Racerij
neonreclamc is in de nieuwe frisse huis- Al blijft het voortbestaan van de racekleuren opgezet.
rij, ondanks alle plannen die Hordo
Het terras aan de zonnige zeezijde is met het Zandvoortse circuit heeft (geenorm verfraaid met stylish meubilair. sproken wordt al over een groot pretHet is de bedoeling dat het Hotel in de park ,,op z'n Amerikaans" zonder de
komende periode drastisch wordt ver- racebaan), toch wel aan een zijden
bouwd. Er komen ruim 200 kamers in draadje hangen, de circuit-direktie ziet
nieuwe stijl, er wordt 5.400 meter pu- de nieuwe ontwikkelingen uiteraard
blieke ruimte geschapen en er zal een positief in. CENAV's Ben Huisman zei
parkeergarage worden gebouwd mei op de persconferentie (hij verving diruimte voor 200 tot 300 auto's, ook het rckteur Johan Beerepoot, die samen
Palace Hotel wordt op dezelfde manier met Hordo de formule-1 races in Moverbouwd.
naco bijwoonde, de belangrijkste perDe heer Hordo wil zeer zeker van sonen waren bij de presentatie van de
Zandvoort met zijn complex en het plannen dus niet aanwezig) dat de
circuit weer een swingend geheel maken. realisering van de plannen inderdaad
afhankelijk is van het standpunt van de
Fons Pessers gemeenteraad en het provinciaal bestuur. Hij sprak echter de hoop uit, dat
door de nu ontstane nieuwe situatie de

Persbericht 2
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continuering van de racerij in Zandvoort groter wordt.
4»'

„CENAV is erg blij met de plannen en
ziet de toekomst met zeer veel vertrouwcn tegemoet", aldus Huisman. Hij
maakte duidelijk, dat de verkoop van
het aandelenpakket aan Marlboro juist
ook is bedoeld om de autoraces in stand
te kunnen houden. „Wij denken dat die
met Hordo als nieuwe eigenaar van
CENAV veilig zijn gesteld. En wat er
ook in het circuitgebied gaat gebeuren,
de racebaan blijft er een onderdeel van.
Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat
daarop alleen autoraces worden gehouden. Ook andere aktiviteiten kunnen
daarop plaatsvinden. Zo traint bijvoorbeeld de rijkspolitie al jaren op het
circuit, zo zijn er meer voorbeelden.
Het is dan ook zo, dat het circuit meer
„gebruiksdagen" kent dan „geluidsdagen". Daar bedoel ik mee, dat het
aantal dagen dat men in Zandvoort last
heeft van lawaai van autoraces, minimaal is. Zó weinig, dat dat geen argument meer hoeft te zijn om het circuit te
sluiten", aldus Ben Huisman.
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Zo zal Hotel Bouwes er uitzien na de ingrijpende verbouwing. Op nieuw te bouwen glazen gedeelte te zien en onder eveneens op de
de bovenste foto ziet men het complex vanaf het strand en op de voorgrond, de nieuwe hotel-aanbouw.
onderste foto vanaf de straatkant. Boven is op de voorgrond het

geval een zeer ingrijpende verbouwing,
zoals wij reeds enkele maanden geleden al konden melden. Het zal worden
uitgebreid met maar liefst ruim tweehonderd kamers ,.in nieuwe stijl", dat
wil zeggen,'véél blauw en marnier, in
het interieur onrdaaïïKec mooi weer te
suggereren. Er komt voorts een geheel
nieuw gedeelte bij het hotel, dat zowel
geheel rondom een glazen wand als een
glazen dak zal krijgen. Mét de begane
grond van het bestaande hotel meegerekend, komen in het gehele komplex
winkels, restaurantjes, overdekte terrasjes. waterpartijen, kortom het wordt
één grote binnentuin. ArehitektenbuBouwes-tiof el
reau W.I. van Oostrum uit Haarlem
Grootse plannen met het circuit, maar heeft het vernieuwde hotel ontworpen.
zeker niet minder grootse plannen met Fons Pcssers deelde op de persconfehet Bouwes Hotel aan het Badhuis- rentie mee, dat het Bouwes Hotel veel
plein. Nou hangen die twee zaken wel meer toegankelijker zal worden voor
nauw met elkaar samen, want als het de .,gewone man". Of zoals hij het zelf
circuit uiteindelijk toch moet sluiten, zei: ..Bouwes Hotel zal binnenkort
dan hoeven de verbouwings- en uitbrei- worden opengesteld voor een breder
dingsplannen van het Bouwes Hotel publiek. Dus gezinnen met kinderen,
niet zo gigantisch te worden aangepakt mensen met een smallere beurs".
als nu de bedoeling is. Maar voorlopig
gaat „residential manager" Fons Pes- Casino
sers er vanuit, dat het allemaal wel liet Casino, dat onder dat heeft in het
door zal gaan. Het hotel wacht in ieder Bouwes Hotel, kampt al geruime tijd

met ruimtegebrek. Ze zou graag een
grotere ruimte willen. Onderzocht
wordt momenteel, of die ruimte elders
in Zandvoort gecreëerd kan worden.
En als die niet wordt gevonden lijkt het
niet geheel ondenkbaar dal het Casino
Zandvoort nog eens de rug zal toekeren.
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f 20,-per gram.
Bij aankoop van nieuwe artikelen
zelfs f 22.50 per gram."

Haarlem. Grote Houtsti
Amsterdam. K.iKvii.lu
Dcn Haag. l.jiu|e Poten
Utrecht. BakkcrstrjJl ;!
Rotterdam, Stüdrunspli'
1
Gfkiui t in l.vOi/

ZANDVOORT - Afgelopen zondag, 31 mei.
vierde
mevrouw
K.
Kipp-Meesters
in het bejaardcnhuis ,,Het
Huis in de Duinen",
haar
I02de verjaardag. Daarmee
is zij de oudste
inwoonster
van
Zandvoort.
Mevrouw
Kipp
werd op 31
mei 1879 te
Middctharnis
geboren . Zij
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bont en lamsvacht
(ook grote maten)
s alle bekende merken o.a.
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> vas getrouwd mentenmaker zij thans inj?eZo'n zetene
\ an
inet de ortho- Kipp.
5)edisch instru- jaar of vier is Zandvoort.

ZANDVOORT - Vorige w e e k doiiderdag is in bejaardenhuis ..Huis in de
Duinen", ik- oudste inwoner * an X.indvoort. de heer , ; .1 J . ll.!!v:i.-..ir o v c r l e den. Hij w a:-, b i j n a ld! i V h.vr [i.mcnaars \ v c r k l c vrneyer ri| iie ••jHion'.ci;;jn i'ti liL'vti in \vii' ;;c'ni<-vnten uewoond. Omdat / i j n /non m /'.tndvoorl
woonde, k w a m h i j tenslotte i:i ,.iiv,is in
de Duinen" t e i c c h t .

(Advertentie!

SUEDE
NAPPA

'

7.ANUVOOKT - .Meelopen /midat; is op
d c boulevard BanKUirt en iir.' lïonli'Vanl
I'aulus Koot een M.'rUi'i.'rsonjAL>v:\l ^cbcurd waarbij eon auto rn t1 n: Hels
waren lu-trokkcn, t-n waarbij personen
vt'mondingen opliepen.
O|> de Houievard Harn:i;ir! luid rond
twaalven een .uinrijiiini; pLuiis tt;s>en
i-en persimemniln en ven iiiol'.'ri'iets. De
motorrijder moes! naar !ie! /.iekenluiis
mei een geliKikcn .'>>eii!ellHv;i. tersuj!
/ij:i (luo-jiassimier enkele seiiaaiViosul'-'H
opgelopen hail. Hel 'iti'_;e\:>.l op de liii'a-

leviirt! Panhis I.oot li ct om haii'/es
piaats, ook d:<;:r \MIS L'eii ;i;ninjdiiii;
tussen een pi-rsoiitiuuii;. et', een mutorfu'ts. Alleen (ie duo-pas agier v,er>; iywoml. Hij moes! mei een hersen^e'utdmmr de M;>-

wo

Zanduoorts Nieuwsblad!
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MORRIS
beföreyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Bart<H;orisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

/.\M)Vl UÜM' - l'.en i . < - j a r i g e inwoner
i

van l Jaar Iv in !,:''. m vorige v. eek domlerZANDVOORT - Gisteren is liet ccuwl'tcst van de spuurüjn IE:iar!etn-/,;in(!v<)(>rt j^vierd. KÜ dut lu'^oti <l.ig
op hel strand ^a!l /anmoor; ren
al om half zes 's morgens op liet station Zandvoort, waar cie feestcommissie de rei/.i°,ers i rat toerde op t r a p van een paard dm naasl hem liep.
haring. Voorts werden machinist P.A.J. Spape en conducteur O.D. van Watmmy gcluikligd, met Ui- jongen moest niet verwonding aan
onder meer een mand met levensmiddelen, aangeboden door VVV-direkteur Theo Hilbers en de heer hel seheenheeii, naar een Haarlems
ziekenhuis overgebracht worde».
Van Droffelaar.

Ivoor de vakantiopcriode(
|
juli en augustus.
\
\
f

Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66.

|
|

Op zaterdag 6 j u n i a.s. hopen wij met onze
ouders

gemeente
zandvoori

E. van Koningsbruggen
en

S. van KoningsbruggenKraoijenoord
liuri 35-jarig huwelijksfeest te vieren.

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bi. besluiten van 25 mei
1981 op grond vao artikel 21 van deze wet
heeft verklaard, dat voor de te-remen:

K I N D E R E N en K L E I N K I N D E R E N

KMGK KENMSC.KVING

1. Stationsstraat hoek Zeestraat.
2. Swaluëstraat naast parkeerterrein
Swaluestraat.
3. Swaluestraat hoek Rozenobelstraat.
4. Kruisstraat hoek Smedestraat.
5. Kostverlorenpark.

Op 31 mei overleed geheel onverwacht tot ome
d r oefheid mijn lieve m a n , onze lieve vader en
opa, onze zwager en oom

Karl Mulder

NIEUW VENNEP:
A. F. MULDER-LANGWAGEN
YVONNc JELSMA-MULDER
PATRICK
E N V E R D E R E FAMILIE
ZANDYOORT, 3 rjni 1981.
Dr. Smiibiraal 10.

U kunt uw auto overdag slecht
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

SHELL STATION „DUINZICHT"

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.

Wij gullen hem erf missen.

Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, ondsrhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".

Ook voor olie en diesel.

bestemmingpslannen worden voorbereid.

op de leeftijd van 75 jaar.

„Shell Duinzicht"

Zandvoort, 27 mei 1981.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

P, TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

SPECIALE AANBIEDING

LINNEN
SCHOENEN
in wit - beige - zwart
en blauw

Op verzoek van de overledene heeft de
cremcüe in st</te te Wesierveld plaatsgevonden.

Algemene Ledenvergadering

SNACKBAR DE FRIETPOT

De Kruisvereniging Zandvoort nodigt de leden
uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op
maandag 22 juni a.s., in het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort.
Aanvang 20.00 uur.
AGENDA:

Vondellaan 1B, Zandvoort,
telefoon 02507-16227.

1. Opening.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering
van 5 juni 1980.
3. Jaarverslag 1980 secretaris.
4. Jaarrekening 1980 - penningmeester.
5. Begroting over het jaar 1982.
6. Contributie 1982.
7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn de heren B.Th. van Norden, voorzitter en T.R. Althuisius, lid.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Het staat de leden vrij om andere personen als
kandidaat-bestuurslid voor te dragen en wel
schriftelijk, getekend door tenminste 10 leden;
uiterlijk 7 dagen voor de vergadering bij de
secretaris, de heer F. Bakker, Voltastraat 22 te
Zandvoort, vergezeld van een door de betreffende kandidaat getekende verklaring, waarin
vermeld, dat hij/zij een eventuele benoeming
aanvaardt.
Het bestuur.

24,90 PIANO
aangeboden,

SPORTIEVE

JOGGINGSCHOENEN

Lr.ige en algemene kennisgeving.
Heden is geheel onverwacht van ons iicengegnan, onze geliefde
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 8 juni 1981
gedurende 14 dagen t?r rjerr^entesecretarie,
voor een ieder ter inzage liggen de volgende
bouwplannen:

op de leeftijd van 30 jaar.
Namens de familie: Th. Kost.
m

u

Hillc2° , i J "i 1581.
Corr.-adrc!>: Van Os'adestraat 5,
20-J2 V R Zandvoort.

1. Het oprichten van 16 2-kamerwoningcn
op het terrein Stationsstraat hoek Zeestraat.
2. Het oprichten van 5 1-kamer-, 5 2-kameren 5 3-kamerwoningen op het terrein
gelegen aan de Swaluestraat (naast het
parkeerterrein).
3. Het oprichten van 5 eengezinshuizen op
het terrein Swaluestraat hoek Rozenobelstraat.
4. Het oprichten van 4 1-kamerwoningen
op het terrein Kruisstraat hoek Smedestraat.

De crematie heeft in ^iie stilte plaatsgehad.

Bedroefd geven wij U kennis, dat na een geduldig gedragen ziekte, zacht en kalm, van ons
is heengegaan, mijn geliefde man, onze zorgzame vader en lieve opa, onze zwager en oom

WSIJem van Jaarsveld
in de ouderdom van 80 jaar.
Zandvoort:
H. van Jaarsveld-Kruger
De Bilt:
J.L. Stam-van Jaarsveld
J. Stam
Zandvoort:
W. van Jaarsveld
C. van Jaarsveld-Jurriaans
kleinkinderenen
verdere familie.
2042 ND Zandvoort, l juni 1981,
Haarlemmerstraat 48.
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium "Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders beiwaren tegen deze bouwplannen indienen.
Zandvoort, 27 mei 1981.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

PÊDICURE/
MANICURE-SALON
mevr.
G. Hamminga

bij

BOUWMAN
Oranjestraat?

Muziek voor uw party's?
TRIO

tel. 02507 - 1 23 27
Behandeling volgens
afspraak.

7& Uw Wfatm W?
voor het betere genre
Telefoon 02507-13014

•t KINDERWINKELTJE

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaat56
t/m maat 176.

Krijgt u gasten?
BEHANGER
STOFFEERDER
BEDOEMAKER

J. v. d. Bos
BilderdijkstraatS.
telefoon 13796

Wist u dat wel?

SCHOEHJBÜETIEK

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18 00 uur 16658.

ZELF MEUBELS BEKLEDEN?
Gemakkelijker dan u denkt!

MEÜBELBEKLEDINGSSTOFFEM
Goedkoper dan u denkt!

OLLE - BIJ BOLLE

mee f dan 300 soorten
iliTtfOOBRMDLEVE
%i-88 % onder de urijs
RIBCORD 150 cm breed v.a

16.90 p.m.

GOBELIN 130 cm breed v.a

13.90 p.m.

DRALONVELOURS 130 cm breed v.a

23.90 p.m.

VEL VET 140 cm breed v.a

19.90 p.m.

SVIOHA1R 130 cm breed v.a

49.00 p.m.

WEEFSTOF 130 cm breed v.a

14.00 p.m.

TWEED 140 cm breed v.a

29.00 p.m.

Schuimrubber In verschillende diktes voor u op maat gesneden.
Verder allo (ournlturan zoals franje, agrement, marabout, siernagels,
vulling, slngelband, afdekmateriaal, etc.

één gulden tien,
dat heb je in heel Zandvoort
nog niet gezien.
A.s. vrijdag zijn wij v.a. 21.00 uur gesloten.

ZONDAG 31 mei is bij Kopertje mijn

TAS GESTOLEN
Zou de „vinder" s.v.p. de papieren die in de
tas zitten terug willen sturen?
ANTOIIMETTE SCHUURMAN
Rosenobelstraat 12 - Zandvoort
Tel. 02507-138 52

knie- en enkelstukken,
ook naar maat

Drogisterij - Reform

Drogisterij

MOERENBURG

G. Kol

Gespecialiseerd in

Schuitengat 7,
telefoon

Bouwman

nieu wpnjs.

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

DIEET ARTIKELEN

13212
aufo-brand-leven
alle verzekeringen

voor suikerpatiënten
on zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 6123

DIJKMAN

Diaconiehuisstraat 5 A
(zijstraat van de Haltestraat)

Smedestraat 2,
Zandvoort,
tel. 02507-17462.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

BIJ AUTOBEDRIJF
Te koop aangeb.:
mooie

MAHOIMIEKAST,

Zandvoort BV
FIAT
maar ook

bekendmaking

DE WIT VERHUIZINGEN

MAZDA
Zandvoort BV

gemeente
zandvoort
KABELTELEVISIE

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

niet alleen

velours bankstel,
kl. goudgeel.
Prijsn.o.t.k.
Tel. 02507 - 15567.

iDr. Schaepmanstraat 1. tel. ,02507-1 45 80.|
{Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

ERKENDE
VERHUIZERS

KANTOORUREN

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

gemeente
zandvoort
OPENBARE BEKENDMAKING
HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat
op 13 april 1981 bij hen is ingekomen een
aanvraag van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. te Rotterdam, Hofplein 20
voor een vergunning mgevolgu 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.

De werkzaamheden die de Casema tijdens
de aanleg heeft vernchi kunnen worden
opgesplitst in die welke bij u thuis hebben
plaatsgevonden en die welke nodig waren
om uw woning te bereiken.
Voor de laatstgenoemde werkzaamheden
• de zogenaamde buiienbekabeling • zijn geen
kosten verschuldigd indien u een normale
individuele aansluiting heeft en niet schriftelijk heeft verzocht om een speciale kabelloop m uw tuin of erf.
Dit geldt m beginsel ook voor de werkzaamheden die bij u thuis zijn vcri icht. Hierbij
moet u echter wel letten op artikel 12a van
het destijds door Casema verspreide blauwe
mformatiebockje.
Dit artikel bepaalt. „ Bij do aanleg van een
aansluiting steil Casnma, voor zover
moqulijk rekomnq houdende met reeds aanwezigo bouwkundige voorzieningen, de
plaats van invoer van de aansluit kabel in het
perceel, de loop van de k.ibels en de plants
van do aansluitdoos v.ist.
De pltiats van do aansluitdoos wordt door de
Casema gekozen m hel hoofdvortrek
70 dicht mogi!li|k bij do .i.mvoerkabel en
ten hoogste 2 meter v,inal de doorvoer m dat
vi.'Mii'k".

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd,
Zandvoort. telnfnnn 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

~~

Er is enige verwarring ontstaan omtrent de
juistheid van de rekeningen die door de N.V.
Casema zijn gepresenteerd voor de eerste
aansluiting op het kabeltelevisienet in onze
gemeente.
Om duidelijkheid te scheppen voor die ingezetenen die menen dat zij abusievelijk een
rekening hebben ontvangen van Casema,
danwei denken een te hoog bedrag te
moeten betalen, hebben wij de volgende
informatie samengesteld.

De aanvraag en andere op de aanvraag
betrekking hebbende stukken liggen tot 21
juni 1981 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling 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,
Prmsesscweg 34 te Zandvooit, elke zaterdag
van 10.00 • 14.00 uur. Gemotiveerde be
zw.iren kunnen lot bovengenoemde datum
schnf lelijk bij ons col logo worden ingediend.
Een ingekomen bozwaaischrift zal bij de
stukken ter in/age worden geleyri. Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift
indient, verzoeken zijn persoonlijke gegevens
mei bekend to maken.

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Hieuw uit USA
Shoes with Pockets

Mondolingo bezwatfin kunnen worden ingedierid tijdens de openbare zitting op 9 juni
1981 om 10.00 uui ter gcmeentcsecintaiie,
Swaluestia.it 2 te Zandvoort.

In combmaiie mei dr m dit boekje gevoegde
taru.'venstaat belt.'konl dn f. 7, vooi ic.'deio
meter l>mnr;nlmkaheliMi| boven de 2 meter
m het hrx.fdvr.'rliek plus f 55. vooi do af
wijkende pl.i.its van di; aansluitdoos.

Tijdens dn openb.iio zitting wordt tevens
gelegenheid <je(|even lot een gedachlonwisselini] tussen hol bevoegd gez.ig. de n.mvinger
tm de overige ,i.mwezi<|i'n.

Indien u, in afwijking v>in hut bovengeslelde,
oen reknning hebt ontv,m<|i!ii vooi builenbi!
kabelmq of n,i conliole v,m de pl.i.ils v.in de
iiansliuldoos mei toebehoren vindt d.n het
u m leküninq (|ehi,u:hle bccli.iq vooi de in uw
wonmt) vomdite weik/.i.imheden niet juist
is, tlitn verzoeken wi| u dn schi d lelijk kenbaar te m.iken ,1,111 butc|emi!(.'sK.'r P" wethoudets v,m Zandvnoil
Bij eventuele KMCIH,", dient u een afschrift
van de dooi u ontvangen nol.i mee to
zenden.
Zandvoort, 15 mui 1981.
Burqemi.-c.'sler nn wi.Mhoudors van
Zandvoort.

ZIJLSTRAAT 83 - b/d Groto Markt - Tel. 310315-HAARLEM

In ons zaakje is dat anders, bij ons is
een portie f riet geen klein puntzakje,
maar een volgeladen bakje.
En dat voor maar

Uw adres voor
efasL kousen, parrties,

ƒ l'000,- onder de

AUTOBEDRIJF

Drogisterij - Parfumerie

Buureweg 1 - Zandvoort
Tel. 1 65 80

fonkelnieuw.

v.a

Rïjben Kost

Vaak komt men mij vertellen,
dat in dit toeristendorp een kleine
aardappel de inhoud van een portie
f riet moet voorstellen.

Tenslotte wordt de .land.icht gevestigd op
het volgende degenen dio op de hifi hoven
ormrhieven wijze bt'zw.iien hebben mqe
liMcht on een iedi!i die ,1,111100111, d,it hij
d.ï.iMoi' iodeli|kerwijs niet in sl.uit is gewenst,
zal in dn gelegenheid woiden gestold bczw.i
len tegen de on l wei p bi'schikkmg in te
dienen.

,

Zandvoort. 21 mei 1981
BurgemcusttM on wethouders voornoemd.
De sccietflfis,
De burgemeester.
J. Hoogendoorn. H Machielsen.

VANAF f. 69,90
TOT LEDER f. 99,-

r

. - • . • • • • • . TM

hgoROOS

Dealer:

KERKSTRAAT30 ZANDVOORT TEL. 12106
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bakker

bakt

beter!

Heerlijk vers, warm brood, 2x daags aangevoerd uit eigen
bakkerij. De 'Allisons', het 'Vierkoren brood', de 'Kropbol',
het stokbrood en een keur aan lekkere luxe broodjes.
En uit Knappers fijne Banketbakkerij de heerlijkste taarten
en taartjes, schnitten en cakes. Uniek zijn Knappers'
belegde broodjes, warm of koud, met kaas of kaassalades,
maar ook pizza's enz.
tl\T\

•PMMMMMMWMnHMMHHMOiBIiamMiMMiMMMMMHÜMHiHBBBMMM

^

10 zalig verse kadetten of puntjes (ook bruin) nu van 3,20^ Qfi
**•7>W
Zalig belegde broodjes, o.a. „Broodje Knapper" met Zwitserse salade 2,25 n

bakker
knapper
bakt ze beter!
Wij zijn
gespecialiseerd in

GOURMET
FONDUE
BARBECUE
ALLE KIPSPECIALITEITEN

tippft
all p
llVVl.1. 61J.AV'
Hollandse kaas, onze nationale trots. Tromp heeft voor u alle
soorten (57!) op de plank. Vers van het mes, goed op temperatuur
en met de uiterste zorg en aandacht behandeld. Daarvoor zijn
we uiteindelijk kaasspecialisten! Deze hele maand kurit u de
verschillende soorten eens uitproberen en nog zeer voordelig ook!
JONG BELEGEN 500 gr. ƒ 6,50
OUD BELEGEN 500 gr ƒ 7,90
HOLLANDSE KWARK van ƒ 2,75 pot 360 gr. nu
HOLLANDSE SCHAPEKAAS 100 gr. NU

-m

GROTE
KROCHT 3 -5

I

da's andere kaas

(naast Albert Heijn)

Donderdag 4 juni

REKLAME
FIJNE VLEESWAREN

SENSATIONELE

150 gram
150 gram

Tast Toe

.........

Achterham 150 gram..
ROSblef 150 gram

SLAGERIJEN

......

Frikando 150 gram .....
ham 150 gram

GROTE KROCHT 7 IN ZANDVOORT!

Borstlappen i kg

9,98

M. riblappen ug 12,98
M. runderlappen u,
Malse
rosbief ug
Rundergehakt i kg

14,98
16,98
9,98

Gehakt h.o.h. ,„„ 6,98

HET BESTE
VARKENSVLEES

HET BESTE
KALFSVLEES

Magere
6,98 borstlappen u,
Magere
Ribkarbonade
riblappen 1 kg
1 kg
Magere
Haaskarbonade
kalf sroilade ikg
1 kg
Mager/
Haasf ilet 1kg
13,98 kalfsgehaktu
Mager
Varkensf rikando u,,
10,98 kalf spouletug
Kalfsoesters
Hamlappen u, 10,95 of schnitzels 1
Schnitzels ug 15,95 Kalf sf rikando
Schouder
karbonade 1 kg

13,98
15,98

HET BESTE
HOLLANDS
LAMSVLEES

Lamsbout i kg

ff

Lamslappen ikg..18f!

13,98
Lamsrug 1kg

1

9,95
Lamskotelet ,kg 1 9,9
11,95
28,00
,26f O O

1,
0,69

2,69
2,98
2,98
2,

Fijne paté en salades.

Me Jagen lang gratis bloemen wor i eJef e
HET BESTE
RUNDVLEES

l

Lamsborsf
Lamsrollade > . , . 1 4.95

Kalf&tong

RANDSTAD PUBLICATIES f

Wenst u zonnige pinksterdagen toe. Groente fruit.
Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

tff?\ eytes
S'?lUi!

polo's -T-shirts,
voor o.a.

Zonnebril
op brilsterkte.

Ideaal is hot om e o n zonnebril U; laten
makon in de merkte van uw bril.
Wij bieden u oen eerste klas montuur
met gekleurde Ict-s- ol afstandscjlazen,

van 44.-

0

Bermuda's en

Empo, Union, Gicom, KaSkhoff,
Motobécane, Kyoso en
div. kinderrijwielen.
Tevens KIS-sleutefservice
en rijwielverhuur.

Superhandiqe lookover, bril in etui.
Kompleet met glazen
voor de zonnige prijs

pantalons.

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

TURELUURS
VAN H ET
TUREN?

Grote Krocht27, telefoon 12954.

Tot s + /-4 anders geringe
bijbetaling.

compleet voor
^ vJPy
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

GROTE KROCHT21-ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

9t

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

U kunt nu nog uw

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

naamdocument
voor vaderdag
bestellen.
Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Uw adres voor:

Grote Krocht 15
Zandvoort
Telefoon 02507-15933

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507- 17878-

's morgens gebracht - "s middags al schoon

V/J^nbriÏT\
ft //nodig. Wij \\

Wij zijn geopend van 8.30 tot 12 30 uur en van 13 00 toi
1800 uur Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdaqs gesloten

Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uur.

Hang-Oflegkast
-,'uit voorraad leverbaar.:
'•' 'f'<3ratïs-thufsfciézói:gd

Tureluurs
van het turen
?
WIJ ZIJN ER VOOR!

1-125,00 t'
,; Het Kastenhuis

• Rauwe pens 85 p.p.
• Lamsvlees
0
Lamshart
« Visfilet
• Kippevlees

REISBUREAU
Grole Kfócht 20 Zandvoort '•
',,telefobn.025p7 1256Q . •', :;" .'/.

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28,
Zandvoort.

e"
Grote Krocht 25.
' .telefoon 02507-17751. :

GROTE '.vROCHT 29 ZANDVOORT

Alles voor uw
hengelsport
o.a. maden,
wormen.

Taxi Centrale
Gezellig winkelen
op de Grote Krocht
en een bloemetje
bij 'erica' halen.

Dierenspeciaalzaak

WEZENSEEK

Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

TEL-02507/6957 i _-/

Ook

ALBERT H

Grote Krocht 28,
Zandvoort.

in Zandvoort

let nog steeds op de kleintjes.

Het enige echte trouwbedrijf met de bekende

witte trotiwMito's
Oldtimer-koetsen

2e pinksterdag
geopend van

9.00 tot 13.00 uur
en van 14.00 tot 17.00 uur.

Taxiservice dag en nacht.

Fietsenstalling 10,00 per maand.

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

Rijwielverhuur 5,00 per dag.

Grote Krocht 9—15, Zandvoort.

0:W •#•

Echtpaar middelb. leeftijd
zonder kinderen,
zoekt v . d . maanden
nov., dec., jan., febr.

vakantiehuis
LUGHAK-ZWEMIVIEN
van 06.00 tot OS.00 uur
/ '3,- reduktie.
fot 'in/is in uw swctnhtjd
~.rnn

met 2 kamers,
douche en kookgel.
Br. on. nr. Z535.

Foto Queue
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
dfdrukken en
ontwikkelen.
DhOGISTEHIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Een tekkere saucijs?

TilViiVIER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

BAKKERIJ

KEESCV1AN
VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREIU en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41 A.
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Te!. 02507 -1 52 25

Histor-vcrf,
Afabastine produkten
w.o. loogpasta,

klompen etc. etc.
Tel. 12425.

ADVERTEREN MET EEN
GOEDPRODUKT
iiht büwij/en iiiin de Ic/rts
rs biibt'f f mi (liil (l.t>iruin
wordt
h.' ddvcf tontiep.itjiii.i -, /o cjuucf
Hf'^t* i (JtUirotn (juk ^ijti dl'

Voor al uw WAS naar
Gevraagd:

net winkelmeisje
bij Jamin.
Vanaf 15 jaar.
Tel. 02507-12100.

VERMIST
omgeving l'Amistraat
sinds 3 weken spoorloos

kSeine zwarte kater

-—;---irriin»-i^»rrnnimiHniin

Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

Jan Steenstraat 1
Voor glas, behang,

*Ü2507 - 1 71 68*

Zandvoorts Nieuwsblad

Even bestellen bij:
• ZANDVOORT Tel. 02507 • 1 21 70

BELLEN

(geheel zwart) met wit vlooienbandje om.
Heeft u hem gezien of gevonden,
(levend of dood),
a.u.b. bel mij:
tel. 02507-18285 b.g.g. 14490.

16255
Glazenwasser!] - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

AANBIEDING:

DEIMIM TIMMERMANSJEANS
DENIM STRETCH JEANS

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 1 61 23

't STIJFSELKISSIE

Ook voor dekens kunt u
bij ons terecht.
EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ
l Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort

Dikke meidenmode
Tolweg 32
ZANDVOORT
Tel. 1 29 52

KERKSTR.20

•

TEL. 1 31 36

45,-
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Mgr. Zwartkruis bij officiële ingebruikneming

Feestelijke opening van Nicolaas

'

ZANDVOORT - „Het is een mooie school geworden", daar zijn al diegenen die
ook maar iets te maken hebben met de Nicolaasschool, R.K. school voor lager en
'ilcuterschool, zoals deze officieel heet, het wel over eens.
De laatste nieuwe school die in Zandvoort is gebouwd, is ruim en licht opgezet, en
al is deze dan nu al weer te klein, het zesde lokaal zal binnenkort worden
aangebouwd, het is een geweldige vooruitgang van de oude noodschool die in 1968
werd gebouwd.
Op verzoek van het schoolbestuur en
anderen zijn de leerkrachten meegegaan met het idee, deze Zandvoortse
-.chool, ook Zandvoortse namen te
tievcn. Zo heet de ruime gemeenïChapsruimte voor de ouderen ,,De
grote Kroft", de gemeenschapsruimte
bij de kleintjes ,,De kleine Kroft", de
kleuterklas ,,De Kriel, klas l „Kousepael" en dan is er nog De Vuurboet en
't Schuitegat, en de klas voor de hoogste leerlingen heet ,,'t Zijpedel". Misschien niet bij iedereen bekend, maar
tegenover Richc is destijds het schip
De Zijpe vergaan, en dat deel voor de
kust wordt dan ook genoemd „'t Zijpcdel".
Verder is de kamer van het schoolhoofd ,,De Kling, de personeelskamer
De Bomschuit. de kleuterleidsters verzamelen in de Boezel, de handenarbeidruimte is De Reep, en wat dacht u
van het magazijn? Juist, „De Mijnstok".

Wennen
Al is het dan een bijzonder mooie
school, het blijkt dat de leerlingen toch
een periode gekend hebben, dat ze echt
wel even moesten wennen. ..Wij zijn
hier op l april ingetrokken en de
reakties van kinderen van de hoogste
klassen was er één van „moet dat nou,
we zaten eigenlijk wel best", vertelt het
hoofd Minke van der Meulen-Heyink.
De rust die er heerst in deze school,
veel minder lawaai van buiten dringt er
door, was voor de kinderen vreemd.
De stemmen van de leerkrachten kwamen anders over, en leerlingen van de
laagste klassen waren heel verbaasd dat
er van hen werd verwacht dat ze ook in
deze school aan het werk moesten. „Ze
dachten echt dat ze een dagje op
bezoek waren en zaten braaf met de
handjes over elkaar" lacht Loes Hofmans, de „juf" van de laagste klas.

ne dat de thee gien oitvinclmg is van
Z.mverters Thee is een aftreksel
\,in plantblaere en de longdrink van
illustere- tifiire. uaeroruler kaïscrs
e!) andere hoge omes en veural
t a n t e s In I nnel.md 's 't 'n waere
v o l k s d r a n k D'r bennen drie hoofdsoorun. nl /warle. groene en
kroie thee met 'n hoe! vaenaeties.
Gro 'iie thee is mei netermenteerd.

vest. „Neen, dat valt erg mee, er is veel
hulp bij het aankleden, en speciaal de
oudere meisjes moederen graag over
hen" vertelt de kleuterleidster Liesbeth
Postma. Met oudere meisjes worden
hier de leerlingen van klas l en 2
bedoeld, omdat ze over dezelfde schoolingang beschikken.
Het blijkt ook dat de kleintjes de tafels
zo mooi vonden, dat ze in ademloze
bewondering met hun handjes het tafelblad bevoelden, en constateerden
„Zo zacht, jut', kom ook 's voelen".
Neen, wat dat betreft is men nu wel
gewend, alhoewel de sloop van de oude
school, de kinderen en de leerkrachten
het nodige „hartzeer" hebben bezorgd.

Welfare Rode Kruis

Sloop
Overeengekomen was dat de noodschool gesloopt zou worden direct na
het betrekken van de nieuwe school.
„Halverwege kreeg men echter vcrtraging, en voeg daarbij dat de scholen
voor het middelbare onderwijs een
weck eerder paasvakantie hadden, dan
kun je je voorstellen welke chaotische
toestanden wij hebben meegemaakt."
Het ingooien van ruiten was nog het
minste, voor de kinderen was het triest
de afgchele afbraak te zien van kindcren die ouder zijn en slopen om de
sloop" zegt Maarten Bothe, de leraar
van de vierde klas. Nee, de sloop van
de oude school was een verhaal apart.
Kleuters die in de kclderruimte kropen
op zoek naar knikkers, glasscherven
die lettelijk overal lagen. „Gelukkig
werd door omwonenden een bewaking
ingesteld, want we waren bang voor
brand of andere ongelukken, maar nu
kunnen we gelukkig zeggen „Er is niets
gebeurd, maar dat is wel een wonder"
aldus mevrouw Van der Meulen.

Feest

Ter ere van de feestelijke opening
afgelopen dinsdag is er een klein boekje verschenen van de Stichting KathoDe leerlingen van de lagere school liek Onderwijs in Zandvoort, waarin
hebben het niet als een inbreuk op hun een chronologisch overzicht is gegeven
status gevoeld dat de kleuters in het van de hindernissen die door het bevervolg in dezelfde school zijn gehuis- stuur genomen werden, voordat de

Kleuters

Mgr. Zwartkruis onthulde dinsdagmiddag een gedenkplaat, ter gelegenheid van de officiële opening van de
Nicolaasschool.
school gebouwd kon worden. Dat heeft verder niets, helemaal niets. Maar dan
inderdaad nog heel wat voeten in de komt er toestemming voor een Kaïholieaarde gehad, daarom is de dankbaar- ke lagere school in Noord. Volop vreugheid van leerkrachten, oudercommissie de bij de vijftig ouders die er hun
en bestuur ook zo groot bij de opening handtekening voor hadden gezet.
In 1968 wordt de bouw gestart en er
door Mgr. Zwartkruis.
Door de kinderen zelf zijn verschillcn- verrijzen twee lokalen, die echter niet
de wandkleden gemaakt, de lente door voor het begin van het nieuwe schoolde zesdeklas, compleet met bloemen en jaar klaar waren. Maar wat doe je dan
vogel met vogelnestje, zomer door de met die vijftig leerlingen?
kleuters en klasse 3 en 4, winter, een Met geleende tafels en stoelen werd de
enorme sneeuwpop door l en 2, en eerste klas tijdelijk ondergebracht in het
herfst (erg mooi patchwork) door klas noodgebouw van de Hervormde Kerk
(de ex-Nachtuil) en de combinatie klas
Bovendien was er een puzzeltocht voor 2-3 zoch zijn heil in een lokaal van de
alle leerlingen, werden er films ge- Mariaschool.
draaid en had men gistermiddag een Maar inmiddels waren de meubels, de
bijzonder feestelijke lunch.
boeken en de leermiddelen besteld en
afgeleverd. Nou, mijn huis stond er van
boven tot onder mee vol!!!"

Geschiedenis

Wanneer je dit allemaal overziet, en
leest hoe het ooit is begonnen, de bouw
van die aller eerste Nicolaasschool,
waarvan het vroegere schoolhoofd
P.A.J. van der Smaal schrijft:

Dan is de trots van allen die hieraan
hebben meegewerkt begrijpelijk. Dat
is dan ook één van de redenen waarom
de school is afgeschermd door een hek
met prikkeldraad. „Het doet een
beetje aan een concentratiekamp den„Een hobbelend stuk duin was het, , ken, dat geven wij direct toe, maar het
begroeid met gras en wilde tomaten en is gewoon een heilig moeten. Doen wij

het niet dan kost het ieder weekend
opnieuw duizenden guldens aan reparaties" aldus de leerkrachten.

Van de afdeling Zandvoort van hel
Nederlandse Rode kuis v e r n a m ik
dat. /.oals gebruikelijk is tijden-. Je
landelijke campagne, de kraam van
de Weltare-afdeling van ZancKnort
op zaterdag 6 juni vvcr met op het
Raadhuisplem zal ontbreken met
zeer fraaie on nuttige handwerken.
Men zal er staan van 10.00 tot lti.00
uur. In verband met de grote landelijke campagne krijgt de/e aanv.ezigheid thans nog een extra cachet.
Het mooiste van hel mooiste i.s er ie
koop. Daarom hoopt de afdeling
ook op een extra kooplust van het
publiek. Er is „voor elk wat wils".
Van de opbrengst kan dan weer
nieuw materiaal worden ingekocht.
Gaarne doe ik een beroep op u, a.s.
zaterdag deze afdeling eens extra te
ccdenken.

Tuin
Was er vroeger enkel een „hobbelend
stuk duin" en staat er nu een functionccl schoolgebouw, de duinen zijn niet
vergeten, want de tuin wordt aangepast
aan de omgeving, een beslissing van de
raad waar de leerkrachten bijzonder
gelukkig mee zijn.
Of latere leerkrachten ook zo gelukkig
zijn met het kado dat deze leerkrachten: Liesbeth Postma, Marianne Boutouta, Loes Hofmans. Maarten Bothe.
Ardy Henneman, M;nke van der Meulen en de remedial-onderwijzeres Ankie Joustra de school hebben geschonken, blijft natuurlijk de vraag.
Want de fraaie vijftienjarige kastanjeboom op het schoolplein gepland, zal in
de toekomst, hoopt men, vrucht dragen
en wat doe je dan met kastanjes die
door de klas vliegen?
M.A.

Ferr menture is t-en soortement
oxviidctic / r o e M ) di.' present is m de
sappe van 't b l u l . Hic-rdcur worde
vluchtige sappe sjevormd. d ie de
thee geur. kleur en sm.tei, ce\e. Bai
'l thee zette mi't je len theeluppel
met die /ooi Y'uoike op jen komnietie kokend vvaeter en dat laete
trekke. Z\varte thee hek,in: drie
menute. D.iernae deur n /eeteefie.
kvvakke. ban is er ook nou hlokthee. De Engel.inders rifeme 't
„brighttea". Dat's een Zanverse
uitvinding om die blaere t j vervoere.
op 'n makkelukke rruiemer. De
theeblaere worde dan tot koeke
geperst en niet a|oinen. izembet en
appelsienen as t n e v o e f i n g Vhroikt
as medicain vcur allerhande kvvaeltjes. Die blokke vuere vroeger in
Rusland ook 'ehroikt as net.ielnm!del. Ziezo, nou wete jelo: u j e r e's
wat van thee. Je ken d'r net zoveul
van drinke as je w i l en wanneer je
wil. Vertel dat maer es an je manskerel, as ie 'n goeje boi heb. Je ken
die zooi ook ete. Dan mot je 't koke
met koejemelk. zout en yale-butter.
As je blokthee wil nebbe kan je die
kope in Amsterdam bai iene Simon
te Veld veur vaittien guldens 'n
blok. Het is crregens op de Prins
Hendrikkaej, maar nerne jeloi nou
maer van opoe an. dat Prins Hendrik indertaid liever wat anders
dronk as thee.

Viering feestdagen
De huidige voorzitter van het comité „Viering Nationale feestdagen",
de heer J.H. v. Droffelaar, heeft
medegedeeld, op de a.s. vergadcring als zodanig te zullen aftreden
en zich niet meer herkiesbaar te
stellen. Hij wil zijn taak aan een
jongere kracht gaan overdragen.
Hij is echter wel bereid in het nieuw
te kiezen dagelijks bestuur zitting te
nemen teneinde de nieuwe voorzitter van advies te dienen. Deze
„mutatie-vergadering" zal worden
uitgeschreven op donderdag 10 september, aanvang 20.00 uur in hotel
Keur aan de Zeestraat.

In de praathoek
Zandvoort zit momenteel midden in
de praathoek. Er zou heel wat te
vertellen zijn, want het gonst van de
geruchten en ook werkelijkheden.
maar iets werkelijks definiticfs valt
er nog niet te vertellen. Maar gelooft u maar, dat er achter de
schermen druk wordt geconfereerd
en dat er nog heel wat barrières
zullen moeten worden genomen alvorens de zaken in kannen en kruiken zijn. Er staat veel op het spel.

Kunstmarkt 1981

Het kümapparaat, gloednieuw en bijzonder m trek bij de leerlingen van de laagste
klassen.

Ruime klassen, zoals hier 3/4 in de nieuwe Nicolaasschool.
foto's Europress.

Plannen circuit en Bouweshotel
f

in voorbereiding is, vergelijkbaar met
de pretparken in Amerika,,dat het
circuit is aangekocht en omdat er omMaar daar wil president-directeur heen vakantiebungalows en een lunaEug. Trautheim van Marlboro nog niet park gebouwd zullen worden. „Het de
aan denken. Op de persconferentie, gemeente Zandvoort zou inmiddels
waarvan hij de leiding had, zei hij:
overeenstemming zijn bereikt. Wanneer deze berichten op waarheid berus„Het Casino kent een groot ruimtegrck len, dan is het kollege van B. en W.
én een groot parkeerprobleem. Wij tegenover de gemeenteraad in ernstige
zullen er echter alles aan doen, om het mate in gebreke gebleven door deze
Casino voor Zandvoort te behouden. raad voortijdig te informeren over geMaar als het Casino weg zou gaan en noemde plannen", aldus Attema.
ook het circuit zou moeten sluiten, dan
ontstaat er een geheel andere situatie. Zijn kollega in de raad. de liberaal
Jongsma. bracht de „facelifting" van
Gedacht wordt dan aan een veel klcinc- Zandvoort maandagavond in de raadsré aanpak van de plannen die wij met commissic voor financiën ter sprake.
Zandvoort hebben. Wij zullen er echter Hij vroeg het kollege zeer attent te
voor vechten om het niet zo ver te laten blijven voor de plannen en niet direkt
Komen", aldus Trautheim die van het afwijzend daar tegenover te gaan staan.
circuit en het Casino, het circuit toch „Anders zouden wellicht later linancictyel de „grootste trekpleister" van le voordelen voor de gemeente verloZandvoort noemde. ,,Het zou daarom ren gaan, zoals destijds bij de afwijzing
van grote betekenis zijn, als het circuit van het bowlingcentrum is gebeurd.
dis kar van Zandvoort, ook in de Een injektie kan Zandvoort best getoekomst de badplaats kan blijven trek- bruiken'', aldus Jongsmy
Hcn", aldus Traulheim

Vervolg van pagina 1

Vragen
Inmiddels heeft het VVD-raadslid J.
Alleman, schriftelijke vragen gesteld
aan het kollege van burgemeester en
wethouders. Daarin haalt hij aan wat
het eerder genoemde groie landelijke
dagblad had geschreven, dat Zandvoort een „superbadplaats" zal worden. Voorls, dat een rekreatieprojekl

Wethouder Aukema stelde zich
minder positief op en vergeleek
de plannen liever met de destijds beoogde opzet van het
,,butlingcamp" en het plan ,.12
maanden zomer". Hij zei overigens nu alleen te maken te
hebben met de procedures rond
de verbouwing en uitbreiding
van het Bouwes Hotel. Maar

óók met de zijnsinziens duidelijke uitspraak van de raad met
betrekking tot het circuit.

'Operatie' dolfijn
ZANDVOORT - Een dolfijn van het
Dolfirama in Zandvoort is vorige «eek
vrijdag onder begeleiding van de politie
naar het Marinchospitaal overgebracht,
alwaar röntgcnfoto's uitmaakten dat
het dier geopereerd moest worden. Diezelfde middag kon het dier weer tcruggcbrachl worden naar hel Dulfirama.

ZANDVOORT - In verband met de
publiciteit rondom de plannen van Michael J. Hordo, de Canadese eigenaar
van Marlboro Hotels International
B.V., holding maatschappij van Bouwes Exploitatie Maatschappij B.V. te
Zandvoort, heeft het gemeentebestuur
van Zandvoort in een brief aan de
raadsleden een aantal concrete gevens
op een rijtje gezet.

op vri|dag 2l> mei. heeft de burgemeester op desbetieftende viagen het huidige standpunt van het gemeentebestuur
uiteengezet Uitgangspunt hiervan was
de doo'i de raad d.d. l') november 1979
aanvaarde motie niet betrekking tot het
circuit.

Bejaarde gewond

Bekkenfractuur

Héél veel zelts, want tenslotte gaat
het om de toekomst van onze gemeente. Over de vraag, of Zandvoort een super-badplaats moet
worden met een maximum aan comtort en gezelligheid, of moet bh]\en
alghjden naar forensenoord en bejaardencentrum. En met dit laatste
bedoel ik dan niets kwaads U weet
waar het over gaat. Over onze
Canadees, die eerst het Bouw es
Concern kocht met alles d'r op en
d'r an en nu zi|n oog heeft laten
vallen op on.s circuit niet de daarbij
behorende terreinen. Het li|kt zoop
het eerste aanhoren /o eenvoudig,
maar in werkelijkheid is het verschrikkehjk ingewikkeld. Wat dit

betrett benijd ik on/e burgemeester
en on/e gemeenteraad helemaal
niet. integendeel. /M sta.m voor /eer
v e r a n t w o o r d e l i j k e beslissingen, die
|e ma ir met /o een-t\\ ee-dne afsioel. Hei ü . i a t e i tenslotte om./oals
ik al e.'ide'ï .vi. wat g.tat er m de
n.ibije toi komst mei o n / e remeente
gchcuien.'

Pinksteren 1881

Aanhouding

OOK l' - In de nacht MUI WOIMISOp dinsdag 26 mei jl. om 18.1)0 u u i dag op donderdag, vorige week. zijn
werd de burgemeesiet door mr. Hoido goederen gestolen uit een opengebroken
uitgenodigd voor een spoedgesprek. consumptieuagcn op de Itouli-vart UtirZANDVOORT - Een 73-jarige inwoon- Om 19.45 uur vond dat plaats in Hotel iiiiarl. Tijdens een onderzoek (rof de
ster van Amsterdam is vorige week Bouwes. De heer Hoido deed niedcde- politie bij ilc consumpticwagi'ii een pervrijdag op het Gaslhuisplcin in Zand- lingen over zijn plannen met de hotels, MMicnvtagen aan met Duils kenteken,
voorl gewond gcraakl, toen zij bij het maar in 't bijzonder over zijn voorne- waarin een bekoorlijke hoeveelheid heoversteken door een bestelwagen werd men tot aankoop van de Cena'. B. V. en legde broodjes en snoepgoed :tunwe/.iK
aangereden. De bejaarde vrouw moesl zijn visie over recreatieve ontwikkc- «us. Tegen de 26-jarige en M-jarigc
mei hoofdletsel en gebroken been naar lingsmogelijkhedeii in het zgn. cncuit- ,,in/ittendcn" werd proees-vi-rhaal op.
een ziekenhuis in Haarlem worden ge- gebicd. De burgemeester nodigde hem gemaakt.
bracht.
uit om zijn betoog in de vergadering
van het college van burgemeester en
wethouders op woensdag 27 mei om
ZANDVOORT - hen SJ-iaiige mwo16.00 uur te herhalen.
ner van Zanduioit moest afgelopen
ZANDVOORT - Hel vastgestelde admiraal/i'ilun, dat tevens de opening van In genoemde collegevergadering heeft /aterdag met een bekkend lUuui naar
het zcilseizoen in Zandvoort betekent, is de heer Hordo aan dit verzoek vol- het MiimiehospiM.il in Over v een worvanwege de wel zeer ruwe zee op daan. Tevens toonde hij hieibij de den gebracht, na een veikeersongev.tl
donderdag (Hemelvaartsdag) niet door- maquette en tekeningen van de uitbiei- op dé kruising Boulevard Ijama.irt en
gegaan. Dc/.e happening nu is vcrscho- ding c.q. renovatie van Hotel Bouwes. de Van Galenstiaat m Zandvoort. BIJ
*.lat ongeval waren twee auto's tegen
vi'n naar Ecrslc I'inksttrdag, zondag 7
Tijdens de persconferentie, gehouden elkaar gereden.
juni.

Admiraalzeilen

Onder leiding van Emmy van Vrijberghe de Coningh, die met het
artistieke toezicht is belast, zal op
zaterdag 13 juni a.s. op het Gasthuisplein door het Cultureel Centrum Zandvoort een kunstmarkt
worden gehouden. Het belooft iets
geheel nieuws te worden, dat in
deze opzetvorm nog nimmer in onze
gemeenten werd vertoond. Een icder, die eraan wil meedoen, kan b i j
genoemd centrum voor deze dag
een kraam huren. Men verwacht dat
de belangstelling zeer groot zal zijn
en er wordt daarom aangeraden,
om zo snel mogelijk zulk een kraam
te huren. De huur van een kraam
bedraagt ƒ 50.—. Om de kwaliteit
van deze kunstmarkt op een io
hoog mogelijk peil te brengen, behouden de organisatoren zich Ju-I
recht voor bepaalde inschrijvingen
te weigeren. Men wil nl. in geen
gval in de „doe-het-zelf-sfeer" terecht komen. Raadzaam is daarom,
zich eerst .schnttelijk of telefonisch
aan te melden. Dat kan op woensdag en doderdag tussen 10.00 en
16.00 uur. De storting van het
huurbedrag geldt tevens als mschuiving. Wanneer alles verloopt, ?oals
men dat nu verwacht, /uilen er
ongeveer 45 kramen komen te staan
en men hoopt nu m.iar op een
„geweldige dag" niet mooi \\eei en
een record aantal

Bij opoe op de thee
De/.e week gaan \ve voiu iL v a n . m e
eens een keertje bi| opne op iL'
thee. dat gebeurt niet ,ille l i r j e n .
want de manskeu-ls hebben lieve;
iets anders, t-.n opoe v e r t e l t mij. ..'t
Is jammer, maei ik mot icloi beken-

/'o slaan w t d.in t h a n s vveei aan de
\om.ivoi.d van Pinksteren Men
/egt ".ei eens ..l'inksieiU.igen /"i|n
Iw.'sl.'siivjJ voor hè! i t'i/oen D,.i is
n . i l i i u i l i i k niet a l t i j d waar, w a n t al
' v l t v e n we. wat hel weet beuett.
s k t h . e d.iiien. dan k.in d.iar e v e n goixl noi; wel een stialend sei/oen
np volgen M.i.ir |.i. sti.tiende l ' i n k sleuiagen pikken we desondanks
ir..i,u al te m.um mee.
K.Sr.
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HOUTHANDEl C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten
TEAIC DEURPLATEW
x/Vandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandiajrktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren Verf. Louvredeuren, edelfineer, bmnendeuren, ^aloondeuren, gereedschap.
Kortotrijzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maaric. d*
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur
gest o t'on

UW SPECIAALZAAK
N ALLE
HERENKLEDING

ZOMERPAWTALONS
STRETCH .

. 52,50
62,50

PAGINA

bomen
maken
gelukkig...
PLANT ZE!

Zomerhuisjes

te huur, o.a. van 27
juni tot 18 juli. Met
gebruik van alle attracties.
Ponypark
Slagharen.

Officiële
Volvo-dealer
H. P. Kooijman
BV

Menu's vanaf /16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

AMSTERDAM-c

Boomkwekerij Draijer b.v.
Hcrenweg 103 b • 2105 ME Heemstede
Telefoon (023 )2864 55
Dageh]ks geopend van 7 30 tot 17 30 uur
Zaterdags tot 15.00 uur

TE HUUR ca 400m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien v;m liften
eventueel inunits vjinnf ca 200rn

•na» VOlvOmeHa»*

Grannefia
GELD LENEN IMIETDUUR

fvlarisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Bedrag

L R r.

G 000
l U OOU
! b 000
2J OJJ
25 000.

48
mnd
15U J5
289 M
427 34
565 03
703 73

60

120

rnnd

mnd.

129 93

247,1b
364.37
481,59
b98,81

HANDWERK
313 71

388,99

^s.
j
j

*

G. E Oesterreicher
& Partners 020-7^8^

23843

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

B3Ni\JEN-en
BüiTEiMSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

HeimersstMüt 1 Zamivoort
telefoon 02507-12150

Wij maken ze voor u
Zie onse
nieuwe collectie
Schaghelslraat27
HAARLEM
Tel.023-32 70 19

METAALDETECTORS
voor beroep
en vrije tijd.
Postbus 573, Voorburg
tel 070-867240

Bagagewagens
Nu ook het adres voor uw

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

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

PULA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Een Wereld vjn Plezier1
Tel. 05231 -1596 en 1317

ZANDVOORT
BrederodestraatS
Tel. 02507 -1 32 42
Ook voor diverse
merken inruil-autu ',s

ASSURANTIËN

JOEGOSWVISCH RESTAURA^

v.a. 750.VERHUUR
75,- per week

Boottrailers
v.a. 595,-

A. RITMAIM
Rcmwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65

Holland trailer
Rijnlanderwoq 1195
Nieuw Vonnep
tul 02526 73800

VERLOREN
Vrijdag 29/5, omg.
A.H., Binnenweg:

gouden
armbandje.
Terug te bezoryen tegen
beloning. Tel. 288572.

VEILING

POSTZEGELS

Op maandag 15 juni 1981 in de Koepelzaal van
het Sonesta Hotel, Kattegat 2, Amsterdam,
t.o.v. de notarissen L.M.M. Schmedding en
mr. W.N.G. van den Bos, van een perceel met
de opstal van een

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdcnhout,
tel. 023 - 2449 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).
Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en kleine
wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series
engrosen partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

modern kassencomplex
van ca 9800 m2 en een
schuur/corridor/
ketelhuis/koelruimfe
te Amstelveen, Noorddammerweg79.
Tot. opp. 2 ha., 36 are en 50 ca. Bij de betaling
van de kooppenningen zal de kwekerij ontruimd en vrij van huur worden opgeleverd. De
gemeente Amstelveen geeft in principe vergunning een woonhuis bij de kwekerij te bouwen

Te bezichtigen: dinsdags en
donderdags, alsmede op de
verkoopdag, des namiddags van
14.00 tot 16.00 uur.

Het Nederlandse Sleutelden
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentiehouder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de geavanceerde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekerheids bewijs.

De veilcondiïies zullen vier dagen vóór, alsmede op de verkoopdag, des voormiddags,
ter inzage liggen ten kantore van de notarissen
L.M.M. Schmedding en mr. W.N.G. van den
Bos, Keizersgracht 259, 1016 EC Amsterdam,
telefoon 020-221888.
Nadere inlichtingen verstrekt de directiemakelaar o.g.

IUW DEALER»

v. d. Meer Sleutelservice
Binnenweg 73 - Heemstede
Tel. 023-28 04 90

Amsterdamseweg 80, 1182 HE Amstelveen,
telefoon 020 - 452930.
Het Bemiddelingsbureau van de VBA houdt zich bezig met het bemiddelen
tussen kwekers en kopers m kamerplanten, tuinplanten en orchideeën
Momenteel bestaan op deze afdeling 2 vakatures. t.w .

BEMIDDELAAR- AANBODPOTPLANTEN BEGELEIDER
POTPLANTEN
AALSMEER

W onze gehele kollektiej

Zi|n/haar taak bestaat uit het tot stand
brengen en vervolgens begeleiden van
transükties tussen kopers en kwekers.
Hiervoor wordt veelvuldig kontakt
onderhouden met de potplantenkwekers en de handel
Dit kontakt vindt voor een groot gedeelle plaats via de telefoon
Voor deze funktie gelden de volgende
vereisten
• MTuS of gelijkwaardig.
• Leeftijd ca 25 |aar
• BIJ voorkeur ervaring in het werken
met kwekers en kopers op tiet gebied
van potplanten
• Gevoel voor kommercie

\y^'

Zijn/haar hoofdtaken bestaan uit de
opvang en begeleiding van kwekers en
bezoekers van het Bemiddelingsbureau,
de inname van monsters, de registratie "
van het kamerplantenaanbod (via de
computer) en het vervaardigen van
week- en maandaanbiedingslijsten
In deze funktie moeten ook veelvuldige
kontakten worden onderhouden met
'
name met kwekers en kwekers;
bezoekers
Voor deze funktie zijn wij op zoek
'
naar iemand met
• MTuS en/of uitgebreide praktijkopleiding op het gebied van kamerplanten
• Leeftijd tussen de 30 en 40 iaar
• Kennis van en ervaring met kwekers
• Voeling mot en/of kennis van
automatisering strekt tot aanbeve
'
Img
De salariëring en du overige arOeids
voorwaarden zijn in overeenstemming
mot de beide funkties. Voor toelichtingen of een sollicitatie kun! U zich
wenden tot de VBA. afd Personeel en Organisatie ( t a v Drs. P. J Hulsbos).
Postbus 1000. 1430 BA AALSMEER
tol nr 0297734567

rM
\kkantie is: met z'n allen
naar Schiphol, en eten in Aviorama.
Vlievflii nen kiikennp hei plat l'unii i'M in 't iiiu.-i'Hüi. Mrii-rn /u'ii. .Ie i'Ven 111 eenandere wen'lil w;
KM il.-in mvellit 'iirt /n .illi-n eten 111 Ki--i.itir;iiil .\\ iurMiuji. ninlr '.\\' vci'ilicpiiiu \an lift .•.tjitiniiv.
^rliMiiu ni"t i'i'h l n n'n'in l uit/icht iip lii'l liiclilliMMMi plnlliii'in.
'' tt

AALSMEER AMSTELVEEN
Kruisweg 2a Rembrandtweg 419
Tel. 02977-22070 Bus 65 en 66
Vrijdag koopavond Halte Laan Walcheren
(ook woensdag Tel 020-430550
de hele dag open) Donderdag koopavond

Neorlunds Trots

Exotisch Tafl'lon

\ "ui r22..">d i" ' i" i -""n ir M ni.2."> M ii i
kllldrlrll Int 7 |M. il l lln II II ki U/r Uil
l ."i .ilillirtlllrkr .F. l \.i.i 11 -r urrrrlitm.
Xn \rrl ril xn \ailk U uill. l'ükr il.MK \ail
lll llrl \\rrkrml\ail IL' 'lll- |!MHI uur.
\\'ll( II (Vtl ilrsjlhisli Mitirkollli'l)'.1 Ki"-cr\ rclTM 11:
0^11 - 1 ."iL' l ."ill. lldlrr.i K xplnlliltir M.ial "-chappij

Mi'i'l'/lll lll lili'l-lllk. uotunrdc p.lhnji. pl.irlltlu

\ Irc- n|' \ cr-i 1 \ i-" \'iinr /II'M (2(i.- per piTS.n in

\

»

kli|.L;1 II ren X e|-tell|ki
maaltijd (en een kmtleniieiiu
\niirflO.-l. Alleen in 't weekend
Min I-.IHI-:

avorama
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Weekenddiensten
Datum: 6-7-8 juni 1981
Artsen:
liuisarlscnparktijk Bonman, Mol en
Riddcrbos: B.K.J. Bcmman, tel. 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekcnddienstcn worden verstrekt via de
telcfoonnumers van de huisartsen. Anderson, tel. 12058; Drcnth, tel. 13355;
Flierinsa, tel. 12181; Zwerver, tel.
12499.
Tandarts: tel. 023-313233.
Wijkverpleging: zr. T. Dijk. Lorentzstraat 435. Zandvoort, tel. 12382.

PAGINA 7

Mode in paviljoen

Brandweer: tel. 12000.
Taxi: tel. 12600 en 16843.
Algemeen maatschappelijk werk Zandvoort: Noorderstraat 1. tel. 13459,
b.g.g. 023-320899 of 320464. Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan vcrbonden zijn.

Z A N D V O O R I - De l u e r n a v o l u e n d e
ieerlmiiL'ii ' an de Wnn G e r t e n i i tch,sehonl voor M.ivo behaalden hel mavu4 diploma'
Dun B . i n m n k . Robben B.irlcns. B,nbel Beeker. Irm.i Beilsclimi'tt I.iu.h
v d Beidt, A s t r i d B e r k h o u t . Paula
B e r k h o u t , i ; lK B"l. (ier.ird Bouke .
\ ' u k > ten Bioeke. \\irn B u c h e i . Kon
i)i|stenelü Uien Dossr: l'or Dr,nier
(> ncfi Goede. Donna de drebber
M a n u n üelluH'm.in. Martin Kaspcr\ n d r t Knp r l-eicn Koper: ! leien
K n p r r Manu van Meelcn: K a r e n \1< »_
lei. Miriani Moelee. H se Moien.i.i/
! luns Molen.u : A r l e t t c Nieuv,e'ihins.
lïsth'.i Smits. ( oen Spurs: "lanj t Termau 1 : .Mirjan, s l o n r n b u r g . f-rarr.
Veuniari M a i n e n VerüeC'-l Maaike
Vor Jan !! irni .Ie V nes. Robert \\ IN
scn'xri; lovi • \Vn hè»- en Monique
\\cjrmhoiKH

5 iuni 2 1 00 uur Hiroshima
mon Amour v,:n Alair 'r.- r
Toeuanq vr

Aaruwiq 930 .
500 populaire platen '<Vi \,.i,'
platfn 1JOO pop-pU)tf-r '00
platun mot volksm jzick 100
kmrtorpliilen en 100 platen mei
ilftatuur en gesproken woord

Burgelijke stand

Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. Geboren:
Fabiënne Aemilie Michetle, dochter
02507-14437. b.g.g. 023-313233.
van J.M. van der Werf en L.E.H
Dierenarts: mevr. Dekker. Thorbecke- Langenegger.
straat 17, tel. 15847.
Overleden:
Geslachtsziekten: voor algemene infor- Anna M.C. Koning, 50 jaar; Petrus J.
matie: tel. 023-320202, dag en nacht. Hagenaars, 100 jaar; Antje Hulsker,
Storingsdienst gasbedrijf: tel. 17641. geb. Zegveld, 93 jaar; Karl Mulder, 75
Politie: tel. 13043.
jaar.

Openinngsti|den:
maandag 1900-21 00 uu
vrijdag 1 r iOO-17 O'J uut
vriidaq 19 00-21 01.' uur

Kerkdiensten

r^J^'^^;0^M^''^'^-'*'i^.^^''

ZANDVOORT - Was was dat voor
een drukte in strandpaviljoen nr. 10
's morgens om 10.00 uur?
Wel, de vereniging Vrouwen Van
Nu had in samenwerking met mevrouw J H. van Nooyen van dit
paviljoen en de modezaak Beach-In
(Passage 24-26, bij het Dolfinarium)
een modeshow georganiseerd.

Kuipers met medewerking van het jongerenkoor „De Toorts".

Zondag 7 juni
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur:
ds. C. Mataheru, belijdenis van nieuwe
lidmaten, viering h. avondmaal, medewerking van het kerkkoor, crèche aanwezig.
Jeugdhuis achter de kerk: geen jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
9.30 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur;
geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15: speciale Pinksterdienst, verzorgd door eigen leden, 10.30 uur.
Room katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: zaterdag 6 juni 19.00 uur:
eucharistieviering met orgel en samenzang; zondag 7 juni 8.45 uur: stille
eucharistieviering; 10.45 uur: plechtige
viering van Pinksteren met toediening
van het h. vormsel door Vicaris H.

Radiokerk Bloemendaal, V ij ver weg 14:
9.00 uur: ds. E.Th. Thijs; 10.30 uur:
oecumenische dienst in het Openlucht
Theater te Bloemendaal; 19.30 uur: ds.
L.J. Boeyinga; maandag 8 juni: 2e
Pinksterdag 10.00 uur: ds. L.J. Boeyin-

WATERSTANDEN

ga-

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur: diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlemnoord.
Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond: gedurende de zomermaanden geen bijeenkomst in huize ,,Pniël",
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie gemeente: zondagmorgen 9.45 uur: dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
HW LW HW LW
4 juni
5.17 1.02 17.42 13.22
5 juni
6.00 1.44 18.35 14.09
6 juni
6.52 2.28 19.26 15.03
7juni
7.39 3.19 20.16 15.48
Sjuni
8.31 4.15 21.10 16.36
9juni
9.31 5.11 22.09 17.35
lOjuni
10.38 6.08 23.14 18.38
11 juni
11.47 7.07 -.- 19.43

Terwijl ieder zich de koffie met
appeltaart goed liet smaken flaneerdcn de mannequins in de mooiste
badpakken en bikini's van maat 38
/m 48. Er werden exclusieve badpakken van o.a. Cottex uit Israël
getoond, gecombineerd met prachtige heel grote sjaals op één schouder geknoopt of met japonnen in
dezelfde kleuren, magnifiqueü
Ook uit Mexico en andere zonnige
landen waren chique modellen te
zien, gemaakt van fijn materiaal,
dat na eindeloos zwemmen, zonnen
en wassen niet lelijk wordt. De oh's
en ah's waren niet van de lucht. We
zagen steeds weer andere leuke
variaties aan ons oog voorbijgaan.
Tevens werden zomerjurkjes en
pakjes getoond voor minder warme
dagen die op verschillende manieren gedragen konden worden, doelmatig en leuk.

Speciale Spaaractie
van de Rabobank!
-,- ^Jf^>.:; :-^W-::.;.-^- K

-:<*_ "^<^:\m -|-:

Vrouwen van Nu bekijken de
mode van morgen.
We hebben genoten van de show
die met verve gebracht werd door
de mannequins. De zoon van de
eigenares van Beach-ln, Ron Kaalis, showde mooie zwembroeken
(o.a merk „Hom"), shirts en shorts
op voortreffelijke wijze, allemaal
van goede kwaliteit en leverbaar
t/m maat 56. De dochter, Ans
Kaalis, ontwerpt evenals Ron zeil
modellen, die op eigen atelier gemaakt worden, t / m damesmaat 52.
Bovendien wordt modieuze prothese-badkleding ontworpen en gemaakt.
E.v.A.

Softbali bij Zandvoort 75
ZANDVOORT - Bij Zandvoon'75
zijn plannen ontwikkeld om te komen
tot een softball-afdeling binnen deze
snel groeiende vereniging. In eerste
instantie wordt begonnen met damcssoftball en het streven is om te bcginncn met circa 16 dames.
Deze groep zal zo mogelijk begin of
half juli aanvangen met de training en
naar aanleiding van de daar opgedane
ervaringen zal naar de mogelijkheden
worden gekeken om met ingang van
het seizoen 1982 deel te gaan nemen
aan de kompetitie. De minimum leeftijd voor dames-soft ba// j's 16 jaar.
Degene die interesse hebben in deze in
Zandvoort nooit eerder beoefende tak
van sport kunnen contact opnemen met
de heer H.J. Koning, Lorentzstraat
357, tel. 16942.

ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein in
Zandvoort is veel moois te zien.
Veel, wat interessant is en ongemecn boeit. Niet alleen op kunstgebied, maar ook uit historisch oogpunt.
Meer en meer groeit dit centrum uit tot
een bezienswaardigheid, dat ook bij
onze gasten (vooral de buitenlanders)
in de belangstelling komt te staan. We
kunnen dit persoonlijk telkens opnieuw
constateren wanneer we. daar zelf eens
een bezoek aan brengen.
Drie tentoonstellingen werden zaterdag 30 mei met enig ceremonieel geopend, ze zullen duren tot en met 14
juni a.s. en elke dag geopend zijn van
13.3ü tot 16.ÜO uur, behalve op maandag en dinsdag. De toegang is gratis.

volle pr.ieh; te 'uwondeie'i op een
schaal i c.p !0 Ook modellen % a > i
andere nornschunjn onder meer een
uit K a t w i j k ^ijn ei te zien. Ongelooflijk
triUi en preues /ijn de w e r k s t u k k e n
gemaakt, hetgeen des te m e ei hoc.t
omdat de boni-.chuit. waarmee vroeiei
de Zandvoortse visserssloo'. uu\ oer
niet meer bestaat en vanwege de hoge
kosten ook niet meer uorilt gemaakt.
Het is een ..platboom-vaartu:»" dat
door ?ijn hoge ligging gemakkelijk kon
landen op onze vlakke kusten. Ongemeen boeiend is het om te zien. hoe
zulk een vissersboot er m de \roeger
jaren uitzag On/.e volijverige bomschuitenbouwclub is nog lang met uitgebouwd en vervaardigt nog steeds
nieuwe model-exemplaren. Het ligt in
de bedoeling dat ééln daarvan binnen
afzientbare tijd als curiositeit m onze
nieuwe raadhuisvleugel zal worden opgesteld.
In de bovenzaal van het Centrum toont
Anna Lcngkeek de resultaten van de
tekencursus die zij daar elke dinsdagavond geeft. Wie naar verborgen talent
speurt - en die zijn er hier - kan op deze
expositie zijn hart ophalen. Er is bijzonder mooi en kunstzinnig uitgevoerd
werk bij.

De kunstenaresse Emmy van Vrijberghe de Coningh, die met de artistieke
leiding van het Centrum belast is, heeft
er gevoel en begrip voor, wat het
publiek interesseert. Zij draagt dat uit
op een onnavolgbare wijze. Zelf een
bekwaam en veelzijdig artieste in de
teken- en schilderkunst, met een warm
kloppend hart voor het nog vele moois
in Zandvoort, toont ze (en dat op
overduidelijke wijze) in tekeningen en Dit wat betrett het drietal exposities,
teksten hoe dat alles tot stand kwam. doch daarnaast zal men in de talrijke
Kleuren mengen en opbrengen behoort vitrines een groot aantal voorwerpen
daar óók bij. Zij beheerst haar onder- van uiteenlopende aard over Zanclwerpen volkomen, die uitmunten door voort kunnen zien. Ze zijn alle vooreen uitgesproken gevoel voor de reali- zien van verklarende teksten en spreken over zichzelf. Het is een deel van
teit.
Zandvoorts historie in volle glorie'. In
In de regentenkamer exposeert de hoofdzaak bijeengebracht uit opgravinZandvoortse bomschuitenclub, die elke gen of aanspoeling, maar ook vele
dinsdagavond bijeenkomt. Het grote curiositeiten, in de loop der jaren
werkstuk van de vereniging, waaraan bijeengebracht.
men jaren heeft gewerkt, is er nu in
K.Sr

UIT ZANDVOORTS HISTORIE....

de duinen

Cadeau voor nieuwe
en bestaande spaarders.
Iedereen die tenminste f25.- op een
bestaande of nieuw te openen spaarrekening stort, krijgt het boekte
"Toer 'ns anders" cadeau (zo lang de
voorraad strekt).

In het midden van de vorige eeuw
woonde er een rijk man in Haarlem,
die doorging voor moeders leukste.
Hij probeerde iedereen die hij kon
op stang te krijgen en omdat men
hem in Haarlem doorhad, had hij bij
zijn stadsgenoten niet erg veel sukses.

Nieuwe spaarders f.7.50 premie.
Voor alle nieuwe spaarders wordt bovendien
een spaarpremie van f7.50 bijgeschreven
op de nieuvye te openen spaarrekening,
bi| een minimum eerste storting van f25.-.

Maar de eenvoudige vissersvrouwen
uit Zandvoort, die bij hem aan de
deur hun waren verkochten, kon hij
gemakkelijk wat wijs maken.

Het monster
In de winter van 1846, toen liij
volgens zijn verhaal op jacht was
geweest in de duinen bij Zandvoort.
moest hij haastig vluchten toen ht)
vlak bij het dorp ineens een groot
vreemd beest was tegengekomen Hi/
had dit aan enkele Zandvooriers, die
hij onderweg tegenkwam verteld, en
al snel was het praatje verspreid dat
het in de duinen niet phus waii.

"Toer'ns anders" boekje cadeau.
"Toer 'ns anders" is een handig boekie, dat u globaal informeert over grote en vooral
kleinere bezienswaardigheden, die niet al te ver van uw woongebied afliggen.

De vrouwen die naar Haarlem moeslen om hun vis uil t<> rcnien en
gebruik maakten van het Visscherspad, waren dus dubbel op hun
hoede.

Deze speciale spaaractie
duurt van 18 mei t/m 12 iuni.
0039

Het Parool
r

*

vraagt

vakaofsebezorge^
Te huur aangeb.:

TELEFOON 02507 -17215.

Gevraagd:

kantoormedewerksfer
voor halve of hele dagen.
Vereisten:
- typevaardigheid;
- enig administratief inzicht.
Inlichtingen: onder nr. 02507-15465 o f J 8343,
vragen naar de heer Schooncveld.

l-pers.

gestoffeerde
kamer
Cd. 5x2,25, met kitchonctte en balkon. Gebr. v
douche en toilet. Huur
f 275,- p.m. Borgsom
f500,- Inl.'

Zandvoort
Housing
Service, tol. 02507-14696

Hel is incl geluk ;ils nicl uurwerken:

de minsl mtscttikkdclc /i|ii dn.'welke hel innisi
in ücuar raken

N. C'luimloii

Te koop gevraagd:

(1741-1794)

HORLOGERIE C. WAANING

OUD GOUD

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

hoogste prijs, contante betaling.

heelt alleen maar mirwci ken die nooit in de u.ir raken!
\llijcl belunmh.i;", lol op de seconde naiittkcurii;'
Hel is een iiiooi iiekik. /ulk een u n r u e i k lebe/illen.

Bakkerstraat 7a - Zandvoort.

WULI.ICHT"

iris

voou

VAPI UPAC,?

FA. BOS

Eén van die vrouwen, een zekere
vrouw A. v.d. Mije was in februari
1846 in de keuken van bedoelde heer
gekomen. Zij vertelde daar over de
geruchten die in Zandvoort de ronde
deden en vroeg aan één der gedienstigen of zij mijnheer mocht spreken.
Nu ze trof liet: mijnheer was thuis en
goed geluimd, hij zou haar zeker te
woord willen staan.

tref. Ik moet je zeggen dat die
Zandvooriers echte mannetjesputters
zijn. Heus, het beest dat bij jullie
dorp zat was echt geen lieverdje.
maar jullie mannen hebben het zoveel schrik aangejaagd dat het gevlucht is in de richting van Hecrn.skerk, het is daar dan ook ge.signaleerd."

'Levensgevaarlijk'
Toen men mijnheer vertelde dar t-cn
vissersvrouw uit Zand\oort hem wilde spreken, liep hij dadelijk mee
naar de keuken en zodra hij de
vrouw zag, schudde hij vol vcrwondering zijn hoofd, en zei: ,.Hoe durf
je dwars door de duinen nog naar
hier te komen7 Je weet toch luie
gevaarlijk het is. Ik heb vlak bi\ ht't
dorp een afschuwelijk beest gezien,
ik kan het niet thuisbrengen, maai
gevaarlek is hel. dat is zeker
En hij dikte :IIH grap nog wal aan,
door te fluisteren: ,ji; bent één van
de belangrijkste viouwen uu het
dorp, kun je er niet voor zorgen dat
de mannen een klop/acht houden om
hei monster te vangen, want ander*,
ben ik bang dat het op een gi't>e\t'n
moment jullie kun aanpakker In
deze wintertijd is- het gunstig, de
mannen kunnen toch weinig int\ uren
i'n ht-t beest zelf i.s dt.>or de hongei
verzwakt."

Klopjacht tegen
wil en dank
De mannen dn' met ; < M C V ' \nn l,i'i
veihaal van i!c lluailcniintr i;< /<>.•(den. konden ;n h <.\ lila niet ui,•in (
ken aa'i de ang.<,i KIII hun m'Mti 1 »;
O t ze ivtlden i'' met. «/> . < thui\
waren moe\ten .v u/> A/o^v'" "•' C''''"
Om de iTfiiou'M geniet ie s/i•//<•'(
Au tinii'n ze nu i n ilde \ crhuli i' tl.,n^
..dat ;c het ni(>n\ti'i H t ' i;::ien
luidden, muur het hee\t ;i</L een
M hiik. hadden aan^ciaagtl <iti: liet
:icll voorlopig wel mei mcci :ou
laten zien", enz.
De li.itiilemmei i ermirn dn hij genichten. Hij vei/ent;i'e :un gmp.
want toen vrouw Van iler Mi/e ivifti
tijd later bij hem thui'i knam inn u\
te leikupen. liep iin ztigi'iiniiinii lieel
toevallig de keuken hinnen en riep
K V f u v ,,\\'at hen ik blij dm ik je

Het gerucht
De vrouw \ertelde m aeiiren en
kleuren toen ze thuiskwam Hat dt
Haarlemmer haar luid tne\ erti ou\\ d
Deze zat echter met de gebakken
peren, want hij moe\t de ^riip vert!"r
spelen. Ht/ vertrek een paar tluycii
later uuur Heemskerk ii; uut tluiir
Mii' de kiidtlehi u '•\ c'.1 b j s u ,K liters
nu de <>im;i'\iii» tl.nk \\a; qeid •>/«
hè; praatje rond fi struinen dat hei
heest \an /.and\ot>it :t, '. nu ~,th'/:lhiehl in de fiee'ns-'.erki'' ilinri' i;
Dc:e inensi'it HUM ( '/; liet i '"u h: ;!oor
en speelden het w/ ;•!. .• en u;,-i
Zundvoort te: H i ' ^ e n v. ex! ei til-'
nihier en in hel uni'yt lucf/.;;/?
1^1 _c>r hl natir het ni< "' n ; i itn /jnd-

Ontknoping
In -/( tritium! jiii'i tur' l ' 'fiiur/. •:,
r-ier in een herberg dun Je /e IMT
enkcie /.an(l\ix>riers /'< uc'ci'iv;
In'tn o! iii! u et" i»i> .ut':' iii. ,v
ui es, Hti antHi'titi'Jt' i>e\ e;ti ;•. nJ
ivi i , » ; i ( ( ; • « / ( • / i i / K / i f i M f / i ' M r - i fut" 1
sihamt'cr ,,./<• hebt --'Ier l:.t 'icesi
neer gezien w.int i • zie: < r ~ > nr<i,'n';
Mi'

l>< liuailernnu i hti,i»i l e f ! ' • /n 'v ••
en /;:/ \ertelili' ht >; n .; • • • (.(•;; /•
htinJ WM. ,.(\h. /(.',';. uf.'.v; i , u ' i'
graan iemand tuk n-iir II l •''< ..ir
i'i'/r paai i f ^ ' i / u t / i 11^1 / ' / ' f u- 1 1 /,.'
i ' i c v (/i'( i ' fsi h'ikkt'lijd liees' 'liit
helemaal taet bestaat en da' t.ehbtt:
:i \ out .--'i/c A de A md/.L'riiiivu';. 1
/ o e f . ' lA z<-\t'i.'l sukse.s had, in,', ^t ,•*.
ui 1 /:olhoiiiicn en <<m jiilb.t t: ".v/n\
lei: hei'' ik het betst maar ru.ir
Ifttrnskerk laten \luditin Dati'
'tapten ze er helemaal n; Mannen,
ik luh i re/ plezier L,'I hiiii t n (A ItiJi'p
dtit jullie het nui nu ; Aiui.'i/v nemen
Kiitn. zit we ('(iis aan t ' i un.'n >u ;
1(7! lllCIlk

I t l t h l t I t ü t ' l l Op ( t u t 'V'i M

dat jullie naai Htemskerk hebbtti
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bouwes' agenda

ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag
5.000,10.000,15.000,20.000.25.000.-

de "geslaagde" fiets* altijd kwaliteit
* prima service

48
mnci.
150.95
289.14
127,34
565.53
703.73

BLORMENHUIS

60
mnd.

96
mnd.

129.93
247.15
364,37
481,59
598.81

98.Ü3
181.15
269.92 238.43
355,68 313.71
441,44 38899

Informeer eens l
Helmersstrant 1 - Zandvoort
telefoon 02507-12150

vakkundig adviseren
*om gauw langs bij:
PETER

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskuncf/g advies.
Voor al uw

J. BLUYS

bouwes hotel

120
mnd.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

«vele modellen, maten en kleuren

Zorg datje er bij komt
bij fle natuur die
wc verkopen.

JSlraal (,s - /:imlvoiirl
Tel. 0251)7-12060

5 en 6 juni:
dansen en dineren
in ons a la carte restaurant.
7 en 8 juni, Pinksteren:
in de avonduren dansen tijdens
en genieten van ons speciale
Pinkstermenu a f I. 47,50 p.p.
Tijdens het diner modeshow, verzorgd
door Robert Philippe, damesmode,
uit Zandvoort.
op beide dagen thé-dansant, aanvang
15.00 uur.
Op speciaal verzoek van onze gasten:
Trio Mitsey Smeekens.
ledere zonnige dag: even heerlijk
genieten op ons nieuwe terras.

P. S. alles vtinr
huis, luin en keuken.
l.ei fi/>.' Uw/ia<,<iii/iiin

SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Ambachtelijk timmerwerk,
en Isolerende beglazing:
twee specialiteiten van
Scholz Bouwonderneming
Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en
schuifpuien leveren wij. voorzien van KOMOkeur. rechtstreeks aan particulieren vanuit onze
gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort
en maat. Alle deuren en ramen worden door
ons ook vakkundig afgehangen, voorzien van
hang- en sluitwerk, glas of isolerende beglazing.

voor vakkundig
KNIPPEN - SCHEREN
TRIMMEN- WASSEN
OOR-en
VOETBEHANDELING.
Van Ostadestr. 26
Tel. 1 56 26.

o levering in alle maten en dikten vanaf

Verse

dolfirama

GRASKAAS
goudgeel van kleur, heerlijk van smaak, heel kilo

SCHARRELEIEREN

5 QQ

Heerlijke verse

^_

GRASBOTER 25,8ram

2,45

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!
30x40 cm
slechts

'ASFOTO's

KAASHOEK

Telefoon 02550 - 319 44 J

l stuks

20,00
10,00

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Haltestraat 38, telefoon 15000

I )<.• i;i x.xlk< x >psie IVuyu >t ï< )•>.
(.IfSodin.koM ƒ 16.995,-(in'cl. H.TAY. ).I);it
is werkelijk \\vinii; :ils u even kijkt n;i.ir
ilc/r S persoons ;iui<).
l-'n :ils u t.ie/.e .-i(lS Sethm il;m
\ cruelijki met /ijn o inainvnten. Hel\:\\\\•

1543H

\t. iliruik \ < iluuiM.lt.-< iltii

VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 - Telefoon 12345
Zandvoort.

lin-.ikdl.s M<

:il>X\l:in i.sile .-i«-S ook locrlxur in (il..
C'il.S . SR . liiv.ik f n Diocl \cr>ic. Mij ilo
IVii;;oii ïOS i.s;illo ruim: ("» >k i.k'kcu/.c!

l l l .s

DE 305 KOST
WERKELIJK WEINIG.

DE 305 HEEFT RUIMTE
VOOR COMFORT.

DE 305 IS ZUINIG IN VERBRUIK.

Notaris E. J. M. Weve te Zandvoort zal op donderdag
18 juni 1981 des middags na 2 uur in de Oprechte Veiling
te Haarlem aan de Bilderdijkstraat 1a, publiek verkopen:
1. de FLATWONING in het souterrain met bijbehorende tuin aan de achterzijde en op de begane grond
met bijbehorende tuin aan de voorzijde aan de Hogeweg 54/4 te Zandvoort (horizontaal eigendom).
Voorschotbijdrage / 413,- per maand.
Lasten circa f 400,- per jaar.
Achterstallige voorschotbijdrage circa / 5.800,-.
Collegiaal met de notarissen Mr. N. J. Bunken J. G. Brummelhuis te Amsterdam. De Cüserstraat 5 (020 - 46 16 16).

2. het VRIJSTAANDE WOONHUIS met schuur,
tuin, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Zandvoort aan de Oosterparkstraat 28, groot
1.94 are.
Lasten circa f 200,- per jaar.

3. a. de FLATWONING op de tiende verdieping met
afzonderlijke. berging aan , de: Passage 3 flat 49 te
Zandvoort (horizontaal eigendom).
Lasten circa f 190,- per jaar.
Voorschotbijrlrage f 257,50 per maand.
Achterstallige voorschotbijdrage circa f 2.500,-.
b. de ONDERGRONDSE GARAGE aan het Burgemeester van Fenemaplein te Zandvoort. nummer 132,
staande op erfpachtsgrond (tot 31 mei 2017), eigendom van de gemeente zandvoort, horizontaal eigendom.
Lasten circa / 20,- per jaar.
Voorschotbijdrage circa f 20,- per maand, waarin begrepen de erfpachtscanon.

Autobedrijf

16.995,-

Diaconiehuisstraat 36
Tel. 1 24 04

(ex art. 1223 B.W.)

^^

Tot ziens bij de

KEUR BROOD
OPENBARE VERKOPING

8,95

20 stuks

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V.
1976 BE IJmuiden

Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwatergalerij. Dagelijks 4 voorstellingen.
Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.
Voorinl.: bouwes hotels: 02507-15041.

WEEKRECLAME BIJ DE KAASHOEK

Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte
en timmerwerk van de bovenste plank:
Ampèrestraat 11

7 en 8 juni, Pinksteren:
zowel tijdens de lunch als het diner
serveren wij u in ons
Panorama-restaurant het speciaal
samengestelde Pinkstermenu
a f l. 29,50 p.p.
Wij zijn er ook voor uw kinderen
kindermenu a f l. 12,50

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 M 36 12 / 1 2518

Renee

Ze is er weer!!

4 mm

&RKEND
WOe BEDRIJF

Toonzaal:

ISOLERENDE BEGLAZING leveren en
plaatsen wij. mede door grote opdrachten van
bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
laagste prijs.
Ook onze warmte- en geluidisolerende beglazing is voorzien van KOMO-keur en voldoet
derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)
• huurders-, huiseigenaren- en woningbouwverenigingen 10% extra korting
• levertijd max. 5-6 weken
o verzorging van uw subsidie-aanvraag
• gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
ramen en kozijnen.

palace hotel

Etna, Faber, Benraad gashaarden.

497H
decupeerzaag
219,00
assortiment (16 stuks)
decupeerzaagbladen
54,25
25281
breedtegeleider 10,75
stalen kist
30,00
totaal waarden
314,00
voordeel
70,00

ACHTER ELKE 305 STAAT EEN

GROTE PEUGEOT TALBOT
DEALER.

AKTIEPRIJS

244,-

De sub 3 a en b vermelde onroerende goederen zullen
alleen in combinatie worden geveild.
Bezichtiging (voor zover mogelijk) dinsdags en donderdags van 14.00-16.00 uur.
Betaling der koopsommen vóór of op^juli 1981.
De koper dient (zonodig) zelf en op zijn kosten voor ontruiming zorg te dragen.
De verkopers staan niet in voor (eventueel benodigde)
vestigingsvergunning.
De zakelijke lasten over 1981, alsmede de eventuele
achterstallige zakelijke lasten en voorschotbijdragen komen
geheel voor rekeninp van de koper.
Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris,
Kostverlorenstraat 121 te Zandvoort (02507 -1 6841)
en ten kantore van de hiervoor genoemde notarissen.

IJZERHANDEL

Versteege

KUNSTGEBIT TEN REPARATIES

Pakveldstraat 19
Zandvoort

A. RITMAN
Rcinwordtsuant 21). telefoon 02507 • 1 43 65.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslag van inboedels

en goederen.

Dag. geopend v. 9 18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

EUGEOT WILLEN RIJDEN.
Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

C R L - M A T I E - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN

HIX;KAI I;NISONI)I:RNKMI:R

H. H. KROON

(v/h Jac. Koper)
Vcrbindinxsweu 38 - Hl.OKMF.NDA AL - Tel. 023-260533
's betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

•
•
•
•
•

Groenteplanten met kluit
Groente-en bloemzaden
Zoaigrond
Jiffypots
Bestrijding* m
boiBBstingiiniddolm
• TuinbemKfi9dhe*m

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

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

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

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen.
wandbespanningen.
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Peuters
vieren
-feestZANDVOORT - Vorige weck wocnsdagmorgen was het precies vijf jaar
geleden dat er werd gestart in Nieuw
Noord met een peutergroep. Reden voor
Marjolein Moltce om dit lustrum met dé
peuters, momenteel zo'n 67 hummeltjes, uitbundig te vieren. Gelukkig was
het zonnig weer, zodat er veel spelletjes
buiten voor 't Stekkic konden worden
gedaan. Er was een ballegooitcnt, ringen werpen om flessen, koekhappen,
krijten, veel limonade en chips, en
hoogtepunt: „de ijscoman kwam
langs".
Kleverige vingertjes, kleverige toetjes,
maarr met de zelf gemaakte bloememhangers om, weer eens wat anders dan
een fecstmuts, vierden de kleintjes

„hun" feest. Ook voor Marjolein Moltcc even een ogenblik om terug te zien,
en met blijdschap te constateren dat de
peutergroep nog steeds in een behoefte
voorziet. In de loop der jaren zijn er
heel wat moeders geweest, maar het
systeem, één leidster en hulp vn één
moeder per dag, werkt nog steeds. Ook
is nog steeds het voordeel dat de peutergroep dezelfde „schooluren" aanhoudt
als de lagere scholen. Dit betekent van
08.45-11.30 uur, en 's middags van
13.00-15.00 uur, en woensdagmiddags
vrij. „Peuters mogen of 's morgens of
's middags komen, maar niet de hele
dag, daar zijn ze nog te klein voor"
aldus Marjolein die zich opmaakt voor
de volgende vijf jaar.

ZANDVOORT - Afgelopen v r i j dag word in de k a n t i n e \ ; m v o e t h a l vereniging Z a t u K o o r t m e c u w e n de
receptie gehouden ter gelegenheid
van hel behaalde k a m p i o e n s c h a p
derde klasse en de d a a r b i j hehorendc promotie n a a r de tweede klasse

van de K. N A'. B.
Vele b l o e m s t u k k e n sieiden de t a f e N bij
aanvang van de receptie en waren
onder meer afkomstig \ a n de KN'YB.
afdeling Haarlem. R.C.U.: het gc/.am e n l i j k overleg zaahoeihal Zandvoort, Zandvoortse BiiimKvcervc'vniging: de ZanUvooitse ho'.'kcyclub: de
voetbalvereniging f .'/..\'>. t e i w i j l schriltelijk gelukwensen waren hinnengekornen van onder meer de voctbalvereni-

Pinksterraces met
kampioenschap Formu
ZANDVOORT - De Nederlandse Autosport Vereniging organiseert op maandag S juni de Internationale Pinksterraces op het circuit van Zandvoort. Vijf
races zullen er die dag verreden worden
•waaronder een race over 22 ronden
voor het Europees kampioenschap Forihule 3.
Ongetwijfeld spectaculair zal de openingsrace op deze dag in de Renault 5
Alpine klasse zijn. Achtentwintig rijders strijden om de Marlboro Trophy.
Na de eerste race, op tweede Paasdag,
gaat John Vos met 15 punten aan de
leiding, gevolgd door Frank Caron met
12 punten. John Postmaa staat op de
derde plaats met 10 punten. Wie deze
race gaat winnen zal pas op de finishstreep bekend zijn, daar door de felle
gevechten menigeen in de race zal
moeten afhaken.
l.i de tweede race komen de grote
Produktietoerwagens aan de beurt. De
zware Camaro's zullen weer over het
rechte stuk denderen om daarna zwaar
te moeten remmen voor de Tarzanb.ocht, waar menig duel uitgevochten
zal worden. Voor de toeschouwers een
ideale plaats om het verloop van de
race te volgen. Het wordt tijd dat voor
de Zandvoorter Berend Oeberius Kapteyn zonniger tijden aanbreken. Steeds
bleek hij in eerdere races de snelste in
de training, maar moest in de race met
domme pech afhaken.

Formule Ford 1600
Voor het Racing Team Holland gaan
de zaken voorspoedig in de Formule
Ford 1600. In het Benelux kampioenschap gaat Cor Euser aan de leiding.
Het talent uit Oss is ongetwijfeld de
favoriet voor de zege, alhoewel teamgenoot Jaap van Silfhout alles op alles
zal zetten om het Euser zo moeilijk
mogelijk te maken. Een sterke inschrijving vanuit België, waar Didier Theys,
ook al aan de start in de Formule
3-race, de aanvoerder van is. Liefst 42
inschrijvingen kregen de organisatoren
binnen, terwijl er maar 32 mogen
starten. Ongetwijfeld zullen de coureurs in de trainingen op zaterdag fel
strijden voor een startplaats.
Een vol deelnemersveld in de kleine
Produktietoerwagens tot 1600 cc. Alweer een vol deelnemersveld. De Talbot's Rally 3 zorgen voor de grootste
deelname in de klasse tot 1300 cc,
terwijl in de klasse tot 1600 cc de VW
Golf GTI van Kees Kroesemeijer waarschijnlijk zijn derde zege dit seizoen zal
behalen.

dag is ongetwijfeld de 8e ronde voor
het Europese kampioenschap in de
Formule 3. Met één Nederlander.
De Santpoorter Michael Bleekemolen,
welke in de eerste helft van dit seizoen
ongetwijfeld verdienstelijk scoorde in
het Engelse Formule 3-kampioenschap
is ongetwijfeld een serieuze kanshebber voor de overwinning in een race
over 22 ronden. Bleekemolen rijdt in
een Ralt RT 3, hetzelfde merk waarin
Jan Lammers in 1978 de Europese titel
behaalde. Michael wordt financieel ondersteund door reinigingsfirma Glezon
uit Den Helder en Hotel Bouwes uit
Zandvoort. Ook een kanshebber voor
de overwinning is de Italiaan Mauro
Baldi rijdend in een March-Alfa Romeo.

De races op 2e Pinksterdag beginnen
om 12 uur. De toegangsprijzen zijn
vanaf ƒ 12,50, terwijl kinderen tot 12
jaar, onder geleide gratis toegang hebben. Voor iedere bezoeker is er een
gratis programma.

Zeilwedstrijden

die volgende week worden voortgezet
op de Noordzee onder Den Haag en
Kijkduin. In de Prindle 16 klasse was
als eerste koppel geklasseerd: Len en
Karin Visser met 7 1/2 punt. Als
tweede en derde koppel werden aangegeven R. Bossing en R. de Bruijn met 7
3/4 punt en het koppel F. Bonset en
M. Hendrikse met 11 punten. Bij de
Prindle 15 eindigde als eerste: J.W.
v.d. Berg met 3 1 / 2 punt; tweede werd
R. Gaus met 8 punten terwijl als derde
eindigde M. de Boer met 103/4 punt.
Er bestond voor de wedstrijden veel
belangstelling en de organisatoren kunnen met tevredenheid op het zcilweekend terugkijken.

ZANDVOORT - Hans de Boer, sekretaresse van de W.S.V. „Zandvoort"
merkte zondag terecht op dat er sporten zijn waarbij weersomstandigheden
parten spelen. Bij de gehouden zeilwedstrijden afgelopen zaterdag was het
bestuur blij dat alle deelnemers door de
mist tijdig binnenkwamen, terwijl daarentegen op zondag, veel deelnemers de
wedstrijden niet konden uitzeilen, wegens gebrek aan wind; het weer namelijk was te mooi. Toch hebben de
deelnemers aan de Point Regatta zeilwedstrijden een fijn evenement gehad

Brandingsurf
ZANDVOORT - De uitslag van de 2e
brandingsurfwedstrijd om het Nederlands kampioenschap 1981, gehouden
in Noordwijk op 28 mei zijn als volgt:
Heren lichtgewicht:
1. P. de Groot. Noordwijk: 2. Rob.
Bussen, Zandvoort; 3. John Nieuwendijk, Zandvoort; 4. José Wesselink,
Amsterdam en 5. Harry van Rhijn,
Noordwijk.
Heren zwaargewicht:
1. Johan Driehuizen, Zandvoort: 2.
Fred Dijsselbloem, Noordwijk; 3. Ron

ZANDVOORT - Het VVV Zandvoort
heeft voor de periode van 6 juni tot en
met 20 juni een evenementenlijst samengesteld, die als volgt is:
Zaterdag 6 juni windsurfwedstrijden.
strandpaviljoen l B, T. Akersloot, tel.
12547.
fAtlvericniii-l

Formule 3
Hoogtepunt op deze tweede Pinkster-

Evenementen
zaterdag 6 juni: Windsurfwedstrijden,
strandpav. 1B, T, Akersloot. Inl. tel.
12547.
maandag 8 juni: Internationale Pinksterraces, formule 3, circuit van Zandvoort, aanvang 12.00 uur.
maandag 8 juni: Clubwedstrijden
WVZ,
3e
lustrumviering,
Zuiderstrand.
dinsdag 9 juni: Avondfietstocht,
strandpav. 8, ± 30 km. Aanvang 19.0019.30 uur.
woensdag 10 juni: Strandloop .4 en 8
km. Start 19.30 uur strandpav. 18. Inl.
tel. 020-848908.
Voor inlichtingen en nadere inlormatie: VVV Zandvoort, tel. 02507-17947.

Snefechaken
ZANDVOORT • Donderdagavond
houdt de Zandvoortse Schaakclub al
weer voor de 3e keer het open snelschaakkampioenschap van Zandvoort.
Jong en oud zijn weer welkom om de
strijd tegen de klok aan te binden.
Aanvang voor de jeugd (tot 15 jaar)
18.30 uur. De ouderen beginnen om
19.30 uur. Plaats in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.

Programma

hi-fi
EENTOPMERK
GELUIDSAPPARATUUR
DAT TE BETALEN IS
als enige met

AOCUTACT

COCMTROU

De volautomatische
vervanger
van de AFC-schakelaar.

wij demonstreren u dit graag.
Peeters
Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 -Zandvoort
Tel. 02507-13618

Op 2e Pinksterdag staat de toeschouwer ongetwijfeld

een spannende strijd te wachten.

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 12.0Ouur.
T« 5O> • per persoon
f.45," kind.tot 12jr.
Reserveringen/ inlichtingen:

heden deden zich verder geen ernstige
blessures voor.
Dat vele ploegen eerst warm moesten
draaien bewees het team van de Nutsspaarbank. hetwelk de eerste wedstrijd
van de ploeg van H B alarmsysteem met
maar liefst 21-0 verloor terwijl in de 2e
wcstrijd tegen Autovision slechts een
kleine (4-.TJ nederlaag werd geleden.
Een overzichtje van de op vrijdag. 29
mei 1981 gespeelde wedstrijden laat
zien dat er van veel krachtsversdiil

Veteranen:
1. P. Jansen Old St. 3 punten
2. Bouwbedrijf Keur 3 punten
2B:
1. H.B. Alarm 4 punten
2. Duivenvoorden 4 punten
3. Auto Vcrsteege 4 punten
2A:
1. DV'S 4 punten
Bij de veteranen won ..l lairsdiop" met 2.
Medina 2 punten
4-3 van Flipper. Autovision bleef met
4-3 de haas over de Nutsspaarbank. het 2C:
team van Luiten verloor met 2-3 van 1. Rea 3 punten
Lippies Boys, DV'S won met 2-1 van 2. TZB Kerkhoven 2 punten
Geerling. terwijl in de l klasse A de IA:
ploeg van Luijkx verloor met 2-4 van 1. Hong Kong 4 punten
Rinko. De in l B gespeelde belangrijke 2. Rinko 4 punten
partij van Aurora eindigde in gelijkspel 3. Enkabé 2 punten
1-1 tegen Pim Janssen.
1B:
Een tussenstand levert het volgende 1. LTsis Bar 4 punten
overzicht op:
2. Pim Janssen
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Paar dollars meer
ZANDVOORT - In De Krocht in
Zandvoort, wordt op zaterdag (>. /.ondag 7 en maandag 8 juni de spannende
western gedraaid ..Voor 'n paar dollars
meer", met onder meer Clint Eastwood en Gian Volonte. De entreeprijs
is ƒ 6,- en de aanvangstijden zijn 20.00
uur op zatenlag en op de beide andere
dagen (Pinksteren) 15.00 en 20.00 u u r .
Gebouw De Krocht is te vinden aan de
Grote Krocht 41.

/ANDVOORT - Vorige ucek M'ijdagmiddag werd door biirnc-iiwsler Ma
chiclsi'ii de hernieuwde RalHiimnk ni'llcii'el geopend. Hi.j deed dat door lit'l
vullen van een stapel gla/.en niet eliainpagne. (/.ie foto).
ZANDVOORT - De opkomst van de Uitstel kampioenschap
Dit geschiedde iuul:H door imturis
donateurs van de vereniging reserve
gemeentepolitie Zandvoort afgelopen ZANDVOORT - De weergoden zijn E.J.M. Weve. een welkomst «oord had
vrijdag op de politie buiten-schietba- het eerste team van de Zandvoortse gesproken.
nen op het circuit, in Zandvoort viel Tennisclub niet welgevallig. Moesten
eerder meerdere wedstrijden vanwege De Rabobank in Zandvoort is een
enigszins tegen.
Als eerste kwam uit de bus de cle regen worden uitgesteld, opnieuw uitbreiding van die van Heemstede die
hr. A. Hildebrand, als tweede schutter moest de wedstrijd afgelopen zondag werd opgericht op I>S I c b r u a u l "l i n .
werd aangegeven de oud-reservist W. tegen de Pellikaan met een stand van Het kantoor in Zandvooit werd m l )nS
v. Duijn en de derde plaats werd bezet 4-5 in het voordeel van de Zandvoor- in gebruik genomen, terwijl de statulaidoor de hr. Van Nes. Na afloop van de ters worden afgebroken. Met de Pink- re naam werd gewijzigd in Rabobank
onderlinge krachtmeting werden de steren wordt deze wedstrijd verder l leemstede-/.and\ oor! WA.
prijzen uitgereikt door een bestuurslid gespeeld en gehoopt wordt dat dan de Na haar vestiging in Zar.dvoort heelt
kampioensvlag kan worden gehesen. de Rabobank in de afgelopen jaren een
van de vereniging.

Schietwedstrijden

De heer Mos sprak namens de Nutsspaarbank en bood aan alle spelers een
fles wijn aan voor de geleverde prestatie. Voorzitter Nijboer bedankte een
ieder voor zijn spontane gaven en hoopte op een goed succes in het volgende
seizoen. Gezellig bleven de vele gasten
nog even ,,hangen" in de sfeervolle
kantine.

ZANDVOORT - Van de te spelen
191 wedstrijden in het l Ie zaalvoetbaltoernooi georganiseerd door
„Zandvoortmeeuwerf zijn tot op
heden 42 partijen afgewerkt en
reeds nu kan gesteld worden dat
wederom van een grandioos spektakel sprake is.
toernooi de keeper Nieo Luijke. Tot op nauwelijks spiake is.

Toernooileider Arie van Lent heeft alle
touwtjes strak in handen en zowel het
wedstrijdbord als het bijhouden van
alle uitslagen bezorgen de heer Korver
handen vol werk.
De verzorging van de spelers ligt gedurcnde het gehele toernooi in de vakbev.d. Duig, iNuoidvnjk, -t. VVoulei Lgiis, kwame handen van de heer A. Loos die
Zandvoort en 5. Kees van Spronscn. resoluut één keer handelend moest
Amsterdam.
optreden bij een gebroken linker midDames:
denvinger van de pechvogel van het
1. Martine van Soolingen. Zandvoort:
2. Anita Jansen, Eindhoven en 3. R.
Gebing, Noordwijk.
Veteranen:
1. Nico Lanser, Delft; 2. Co Timmermans, Haarlem en 3. L. Barru, Noordwijk.
De eerst volgende brandingsurfwedstrijd, dus de derde in een reeks van
zeven, wordt gehouden op maandag 8
juni (2e Pinksterdag) in Bloemendaal
bij surfclub, en paviljoen Lido.

Maandag 8 juni internationale Pinkstcrraces. formule 3, circuit van Zandvoort, aanvang 12.00 uur.
Maandag 8 juni clubwedstrijden WVZ,
3e lustrumviering. Zuiderstrand.
Dinsdag 9 juni avondfietstocht, strandpaviljoen 8, ongeveer 30 km., aanvang
19.00-19.30 uur.
Woensdag 10 juni strandloop 4 en 8
km., slart vanaf strandpaviljoen 18. om
19.30 uur. inlichtingen tel. Ö20-S48908.
Dinsdag 16 juni avondfietstocht.
strandpaviljoen 8, 9 en 30 km., aanvang 19.00-19.30 uur.
Woensdag 17 juni strandloop 4 en 8
km, start vanaf strandpaviljoen 18 om
19.30 uur, inlichtingen tel. 020-848908.
Vrijdag 19 juni concert door Zandvoortse kinderkoor met medewerking
van Bas en Barbara wegens 25-jarig
bestaan.
Vrijdag 19 j u n i oefening met de rcddingsboot Dr. S.L. Louwes, vertrek
boothuis 20.00 uur.
Zaterdag 20 juni kunstmarkt, Gasthuisplein, organisatie Cultureel Centrum.
Zaterdag 20 juni autotourtocht voor
KNAC-brcvct, Scharretoeht 3.
Voor inlichtingen: VVV Zandvoort,
tel. 02507-17947.

DIO.

Bij de Openini:, werd leiechl iipgemerkl dat Zandvoortineeuweii ..in de
lift" /.it. w a n t tcüclijk met de reecplie
wordt onder supervisie \ a n deze vereniging ook een van de grootste /:aalvoet balt oer n ooien gehouden.
Tijdens de ge/.eliijie reo.-ptu. werd door
enkele spiekers het woord jievoeid van
wie als eerste aan bod kwam de voumiler van de K N V B . aideüne HaariL-m.
cle heer Duinker. die nadat hij z i j n
gelukwensen had aangeboden terecht
zei dat dit een van de merkwaardigste
kompetities is geweest. Tot de laatste
competitie/ondag was het niet xeker
wie zou promoveren.Reeds werden
door hem enkele namen van komende
tegenstanders üenoemd. te v.-eien
Ado'20, D.W.ST. Volendam. Z.V.V.
en andere, l let belooft aldus spreker,
een /ware competitie te worden.
Namens de voetbalvereniging Zandvoort '75 werden eveneens gelukwensen aangeboden. De spreker stelde dut
de verhoudingen tussen beide verenigingen gelukkiger wat heter werden en
sprak de hoop uit dat dit ook in de
nabije toekomst het geval zou mogen
zijn. De folklorevcreniging ..De Wurf"
bood haar felicitaties aan bij monde
van de voorzitter de heer J. Koning,
terwijl namens TZB, de heer Veerman
zijn spijt betuigde met cle degradatie
van zijn eigen team. maar Zandvoortmeeuwen van harte feliciteerde met
haar promotie.

Zaterdag 6 juni: trainingen vanaf 10.00
uur.
Maandag 8 juni: 12.00 uur Warm Up
Formule 3; 13.00 uur Race Renault 5
Alpine; 13.40 uur Race Produktietoerwagens boven 1600 cc; 14.20 uur' Race
Formule Ford 1600; 15.00 uur Race
Produktietoerwagens tot 1600 cc;16.00
uur Race Formule 3 voor het Europees
kampioenschap.

Evenementenlijst VW-Zandvoort

iiiiiücn 'lelstar. A FC' Amsieidarn.
A j a x . D.W.S. en de H.F.C, H a a r l e m .
Kado's werden geschonken door de
voetbalverenigingen
Storrnvos:els.
Zandvoorlnieeuweii "75. Vitesse '22 en

ir^
ftxo.
^

\oinspoedige o n t w i k k e l i n g i>ndeu'.a : in,
/o \wid umie! a n d e i e hel pers'.meelsIv'.taiul m de nluelopen Hen );iav v. in
Uu-e op tien n e b i a i ' h t .

Nad.il op IS si-ptembiT l1'"1' liet boluit
%\.!•> genomen werd m november ! l 'S(l
niet >le bouw begonnen volgens een
nn'.werp van a i c h i t c k l e n l n u o ir. C". J.
\\ ,'.'.:i " . I H BV uit de badplaats. Aanneniei u . i s l k ' i j a n i i c n i e i s l v i l r i j ! LH' Cieu^
H\ u i t Uioek op L a n g e d i j k .
In het n i e u w e b a n k g L b o i i w is hel open
sAsicL'in :;i-ereerd, er zijn aparte dienMcnb.ihes en om ook builen de opennmstiiden service ie veilenen is ei nu

s>

een nachtkluis-eassette-autoiniui! geinstaüeeul.
' l e i gelenenheid van de heropening van
het bankgebouw aan de Groie Krocht
organiseert de Rabobank enkele speeiale akties voor alle inwoners v;>.n
Zandvoort. Zo is er een ballonnenvedstrijd gepaard aan een optreden van
een clown. Een teken- en kleurv.vd
strijd, alsmede een fotowedstrijd. Bovendien wordt er in ue week v a n l j u n i
tot en met 5 j u n i een spaaraktie gehouden waarbij elke nieuwe spaardei b i l
een inlen van J 25.— een premie van
l 7,511 ontvangt. ter\vi|l elk pasgcboien
kind een spaarbankboekje mei een
inleg van f 25,— ontvangt.
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VOOR
DE

PLASTIC

Voortaan geen last meer met lege dozen
zoeken én sneller klaar bij de kassa's.
U gelooft uw ogen niet, zo gemakkelijk
als dit gaat. Bij het afrekenen hoeft u
slechts de tas in een leeg winkelwagentje
te plaatsen en via de cassière komen
uw boodschappen direkt in de tas.

dat is handig voor op het
strand of op de camping

NU EXTRA LAAGGEPRÜSD!
1

formaat
185 x
53 cm

\

<ses#

LEKKERE

A. J. P. SOEPEN zilverzakjes
KNORR AARDAPPELPUREE
ENGELSE DROP 400 gram
1
UNOX LEVERPASTEI 3 blikjes
7
BLIK RAVIOLI (deegkoekjes in tomatensaus) ...
MEESTER ROOKWORST
1
KNAKWORST jampot
GARTA MAALTIJDEN
GEBROKEN RIJST kilo
BOTERHAIVIKORRELS 300 gram
REMIA MARGARINE blik a 500 gram

STUKS

50 stuks in doosje

roodmerk kwaliteit, 250 gr.
gemalen, vacuüm verpakt.
U kent toch de onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie?
NIET GOED. GELD TERUG

VASTE
LAGE
PRUS:

VASTE
LAGE
PRIJS:

ZAKJES

PLASTIC
overheerlijk ijs met
royaal chocoladesaus

LITER BAK

180 G R AM ZWAAR

een
heerlijke
frisse
rosé wijn

dat is nog j
geen
17 cent
per koek!

PER
FLES:

VASTE
LAGE
PRIJS:

VOOK:
i S.PEC f AAL VOOR U l NG E KOCHT EIM VOQRZIEW:
VAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN, /.^^ ':-'';^

1
1
1
ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!

APPELMOES 3/4 liter
CITROEN AFWAS liter
HOMBURG LUNCHMEAT

PLASTIC

1

MAGERE CACAO 100 gram
NUTROMA KOFFIEMELK cups

1

CAFITACOFFEECREAMER pot 200 gram
KING PEPERMUNT 4 rollen
OLVARIT blauw
ALUMINIUM FOLIE 25 meter

1
1

JORDAN TANDENBORSTEL
SCHICK SCHEERMESJES
NIVEA CRÈME grote pot
OB TAMPONS normaal of speciaal
PAPIEREN ZAKDOEKJES pakket 6 pakjes

1
1
3
2

KOFFIE FILTERS nr. 2 doos80 stuks

1

GEHEEL COMPLETE

2

BIOSTAR WASMIDDEL
1
WITTE SERVETTEN 100 stuks
1
KEUKENROLLEN met decor pakket a 2 roller? .1
FRESH UP SCHEERSCHUIM
1

TYPE: MATCH

STUNT!

„INTER"

KRUIDEN SHAMPOO flacon

1

BLIVTOILETZEEP

1

METTONDEUSE

3

WASHANDJES
LUCIFERS pakket a 10 doosjes
WASKNIJPERS 50 stuks
SPEELKAARTEN 2 spellen m doos
BEREC BATTERIJEN assortiment

1
1
1

NUGGETSCHOENCREME
PICO PLEISTERS pakje

2

STIMOROL pakket a 5 pakjes
KIPPEVLEES IN BOUILLON
UNOX CREMËSOEP
NEME TQMATENKETCHUP flacon

1
1.
1

PEPER/NOOTMUSKAAT

SPECIAAL

VOOR
VADERDAG

maten van 35 t/m 46

PHILIPS
SCHEERAPPARAAT

NIVEA BODYMILK

totale
lengte:
165 cm

perfecte pasvorm, 20 dennier

Paulette
of Mendy

INH.

LITER

moderne pompkan,
schenkt door een druk op
de knop warme of koude
dranken.Ideaal voor
picknic en parties.

TYPE
HP 1422/1412

GILLETTE m,
SCHEERMESJE!
set a 5 stuks

nu

voor een nog fijnere vakantie
H

BB<«^ HBP

ETSEN

opvouwbaar,
met verschillende
decors, afmetingen:
190 x 55 cm

geheel compleet,
met 10 versnellingen,
in handige meeneemdoos verpakt.
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• Zanclvoorts N i e u w s b l a d
• Hccmsteed'-cf iHirdnt
• H o o l d d o i p s \ ennepei N i e u w s b l a d
• / w a n e n b u r g / H a l l w e ' ü s e C om,uu
• Badhoeve'Slotense C o u i a n t
• Adlsmeeisdi-r C o u t a n t
» Uilhoornse C ( H i r a u l On U L c Uil ad
• Strcckbl.id DL R u n d e \ e i i e t
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ONGENOEGEN OVER

Wethouderska
ZANDVOORT - Dinsdagnamiddag is de wethouderskamer in het raadhuis korte
tijd bezet geweest door de groep bewoners van het kraakpand aan de Brederodestraat.
Na afloop van een gesprek dat de bewoners voerden met wethouder Van der Mije
(volkshuisvesting) en enkele ambtenaren, weigerden de bewoners te vertrekken,
omdat zij van mening waren dat hun probleem door de wethouder niet worden
onderkend en de door hen aangedragen oplossingen voor hun, binnenkort zeer
nijpend woningprobleem, achteloos van tafel werden geveegd.

Het door de bewoners gekraakte pand
in 1978 aan de Brederodestraat moet
per l juli 1981 worden ontruimd, omdat op deze plaats sociale woningbouw
zal worden gerealiseerd. Met de bewoners was reeds in januan 1981 overeengekomen, dat zij minstens twee maanden van tevoren, van de sloopdatum in
kennis zouden worden gesteld, waarna
Krakers en sympathisanten voor het raadhuis dinsdagmiddag, toen door de bewoners van het kraskpand een zij het pand zouden ontruimen.
gesprek werd gevoerd met de wethouder van volkshuisvesting.
Hoewel de bewoners zes weken van

tevoren, half mei, een schrijvenvan het
gemeentebestuur ontvingen, waarin
hun werd verzocht per l juli het pand te
verlaten, wilden zij in eerste instantie
hier wel aan meewerken, mits de gemeente vervangende woonruimte voor
hen had.

Oplossingen
Op maandagmiddag l juni vond een

FELLE KRITIEK IN COMMENTAAR OP DE GEMEENTE

ieuorganisaties zetten vraagtekens

struktuurstudie
ZANDVOORT - Contact milieubescherming Noord Holland en de stichtingen
„Bescherming duinlandschap", „Behoud Kostverlorenpark" en „Duinbehoud"
hebben een gezamenlijk commentaar gegeven op de vorig jaar juni verschenen
struktuurstudie van Zandvoort. In dit commentaar wordt door hen felle kritiek
geleverd op de door de gemeente, op verzoek van de raad, opgestelde
struktuurstudie.
Een gemeentelijk struktuurplan behoort op verantwoorde wijze te geschieden, met voldoende onderzoek als basis
en met een zo groot mogelijke participatie vanuit de bevolking. Volgens de
samenstellers van het commentaar ontbreekt daar bij het Zandvoortse struktuurplan nog Mei het één en ander aan.
,,Hoewel voor Zandvoortse begrippen
er erg veel gedaan is aan deze inspraak,
moeten wij helaas onze vraagtekens
zetten bij de totstand gekomen struktuurstudie. Er is maar een klein deel
van de Zandvoortse problematiek onderzocht", aldus het commentaar.

Bouwlokaties
Het verwondert de samenstellers dat
men in de struktuurstudie richtlijnen
van hogere overheden ofwel negeert
(bijvoorbeeld de ministeriele aanwijzing om niet buiten de bebouwde kom
te bouwen) dan wel irreëel hanteert.
Dit laatste geldt dan speciaal voor de
woningbouw
Men stelt dat men in Zandvoort de wet
op de geluidshinder willekeurig interpreteert, en dat ook voorbijgegaan
wordt aan de terughoudendheid van de
provincie bij het verlenen van ontheffingen Door dit alles wordt ten onrecht
een te optimistisch beeld geschapen
daar waar het de woningbouw betreft
Wanneer het circuit wordt opgeheven
kan woningbouw en behoud van het
natuurgebied uitstekend samengaan,
dit laatste wordt door de samenstellers
als de meest belangwekkende conclubie
gegeven
Bovendien worden kleine bouwlokaties
m het commentaar gespecificeerd

Verkeersplan
Het verkeersplan dat door Goudappel
&. Coffeng is samengesteld kan ook
geen genade ontvangen in de ogen van
deze milieugroeperingen.
Volgens hen wekt men in Zandvoort
aan de hand van de uitgangspunten en
doelstellingen de indruk dat het plan de
belangen van alle soorten verkeersdeel-

TSC Zandvoort
kampioen !
ZANDVOORT - Eindelijk dan. Na
een door de weersomstandigheden geteisterde tenniscompetitie kan zaterdag
5 juni 1981 de vlag worden gehesen ter
gelegenheid van het door het eerste
team van de tennisclub Zandvoort behaalde kampioenschap in de Ie klasse.
De uitwedstrijd tegen Goirle (Tilburg)
werd in winst omgezet.
Zondag 14 juni 1981 kan het felbegeerde hoofdklasse-schap worden behaald
indien de uitwedstrijd voor promotie
tegen Die Racketeers in Rotterdam
wordt gewonnen

nemers wil veilig stellen. „Doch bij de
uitwerking van het plan ontbreekt de
mens- en milieuvriendelijke visie totaal", aldus het commentaar.
Het grootste bezwaar van de samenstellers van het commentaar is „dat
men de leefbaarheid van Zandvoort wil
opofferen aan de rijdende en parkerende recreatie-automobilist „Alle illegale parkeerplaatsen worden legaal verklaard en van de Zandvoortse bevolking wordt tolerantie verwacht bij de
toenemende ongemakken."
Het verkeersplan biedt volgens de commentatoren, behoudens een verbeterde
busverbinding tussen Nieuw-Noord en
het centrum, nauwelijks voordelen.
Een verlenging van de Herman Heijermansweg levert geen of geen noemenswaardig nut op. In hun ogen kan dan
ook het tot nu toe voorzichtigheidshalve gereserveerde tracé worden geschrapt
Het met fraai klinkende uitgangspunten verkopen van ideeën die ten koste
gaan van de Zandvoortse leefbaarheid
is de samenstellers van het commentaar
m het verkeerde keelgat geschoten en
door hen worden dan ook andere
oplossingen voorgesteld

ning die een aantal van deze terreinen
eveneens heeft. Het aangeven van beheer van deze gebieden is essentieel
voor een struktuurplan", aldus de commentatoren.

Integratie
Het volgende bezwaar is dat men van
mening is dat van de in het collegeprogram opgenomen doelstellingen ,,mtegratie tussen wonen, werken en rekreeren" vrijwel niets is terug te vinden in
de struktuurstudie „Wij kunnen ons
dan ook niet aan de indruk onttrekken
dat de door de gemeenteraad gestelde
opdracht met naar behoren is uitgevoerd", aldus het commentaar
Tevens wordt erop gewezen dat de
samenstellers van de struktuurstudie de
gemeente adviseren geen „struktuurplan" maar een „struktuurschets" op
te stellen Door de commentatoren
wordt dit gezien als wel heel zwak
argument. „Kennelijk zijn de auteurs
van de struktuurstudie van mening dat
de door hen vervaardigde studie een te
smalle basis is om een struktuurplan op
te baseren."

„De term struktuurschets komt nergens in de wet Ruimtelijke Ordening
voor en heeft derhalve geen enkele
juridische of bindende waarde." Wanneer de gemeente op de suggestie in
zou gaan, om de vrijblijvende struktuurschets aan te nemen, dan wordt
door de samenstellers van het commentaar een waarschuwende vinger geheven want zo zeggen zij:
„De gemeente laat de kans voorbijgaan om middels een struktuurplan
gewenste ontwikkelingen te versnellen.
Bestemmingsplannen die binnen zo'n
struktuurplan passen worden sneller
door de provincie goedgekeurd Bovendien worden zo bezwaarschriftenprocedures versneld en vallen deze
vaker m het voordeel van de gemeente
uit.
Het eventueel gebruiken van (delen
van) de struktuurschets bij de totstandkoming van bestemmingsplannen is een
hachelijke zaak. Dit gezien de onvoldoende onderbouwing en uitwerking
van de struktuurstudie, wat eindeloze
vertragingen tot gevolg heeft.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411
Langs de Vloedlijn

Vergadering verdaagd

Belangstellenden en pers die wel op
tijd aanwezig waren om ck vergaclenng bij te wonen, werden hiervan
pas op de stoep van het raadhuis in
Kennis ptsttld, waarna burgemec>tcr Macluclsen met ge/w inde spoed
in de Hakestraat verdween.

Wie met van het geluk weet te
profiteren als het komt, moet met
klagen als het hem verlaat
M de Cervantes

Alternatieven
Evenals Goudappel & Coffeng menen
de commentatoren dat op topdagen
Zandvoort zo snel mogelijk moet volstromen met auto's, doch in tegenstelling tot het verkeersplan menen zij dat
dit best kan geschieden via het bestaande wegennet.
Er zou een aantal nieuwe fietspaden
moeten komen, in plaats van het zoveel
mogelijk uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen, is juist een beperking
gewenst „Zandvoort zou, zodra de
parkeerruimte vol is. moeten worden
afgesloten voor auto's door middel van
slagbomen aan de rand van de bebouwde kom. Alleen nooddiensten (brandweer, politie, ambulances) en inwoners
van Zandvoort kunnen dan nog naar
binnen. De files moeten bij de afsluitpunten worden teruggestuurd. „Voordeel van deze werkwijze is dat Zandvoort niet wordt volgepropt met auto's", aldus één der alternatieven

Zandvoorts Nieuwsblad
VRAAGT

(1547-1616)

Fietstocht
Amnesty International
ZANDVOORT - „Omdat het nodig
was, omdat het nog steeds nodig is",
onder dit motto wordt zaterdag 13 juni
aanstaande een fietstocht gehouden
van Zandvoort naar het winkelcentrum
in Haarlem-Schalkwijk onder auspiciën
van Amnestv International Deze vereniging wil hiermee de aandacht vestigenophaartaak.de rechten v d mens
die zij nu al 20 jaar meer bekendheid
probeert te geven. De groep zal zichom
11.30 uur op tol Raadhuisplem verzamelen en om 11 45 uur at rijden om via
de Zandvoortselaan en AerdcnhoutHeemstede zich te voegen bij andere
groepen uit de regio Haarlem en omstreken Een ieder die achter de principes van deze mensenrechten staat, is
van harte welkom om mee te rijden,
natuurlijk ook de met-Amnesty-leden,
't gdat om het principe-

Natuurgebieden
Ook verbaast het de natuurorganisaties
dat er geen enkel onderzoek is verricht
naar de Zandvoort omringende natuurgebieden Tekenend vindt men het dat
de provincie het initiatief moest nemen
om een rapport uit te brengen over het
circuitterrem, geheel buiten de verantwoordehjkheid van de gemeente Zandvoort om. „Plannen voor wegaanleg en
woningbouw buiten de bebouwde kom
staan of vallen nu eenmaal met de
natuurlijke waarden vanzo'n natuurgebied. Minstens van evengroot belang
hierbij is de funktie voor de waterwin-

Wij adviseren daarom aan de gemeenteraad van Zandvoort, om de diskussies
en rapporten, die door de struktuurstudie zijn uitgelokt, zo nuttig mogelijk te
gebruiken bij het zettten van de volgende onontkoombare stap:
Het opstellen van een struktuurplan.
Als men deze aanbeveling overneemt
wordt recht gedaan aan de akties en
reaklies van burgers en de provinciale
overheid en heeft de ƒ 300.000,- die de
struktuurstudie heeft gekost, resultaat
opgeleverd.

eerste overleg tussen de wethouder van spiek nlaats tussen bewoners en wetvolkshuisvesting en de bewoners hoinLr V m der Mijt. IX b e w o n e r s
plaats, waarbij de bewoners mededeel- haddi n de we'thoii'ler s L h n l t e l i | k de
den dat zij geen bezwaar hebben tccen notulen v a n de eerste v e r " a d i r i r i " jeeen behandeling waarbij /e zouden /onden met de v loistellen die non
worden ingedeeld als een vier- ot zc- nader l estucleerd zouden v. orden
venpcrsoonshuishouden. al naar gelang
Dmsdacnuddan echter Heek dat de
de beschikbare woonruimte
Tevens kwamen ^1J met de oplossing wethouder dit schrijven p is s midd igs
een schoollokaal m de Manasehoo! om drie uur had ontvangen ( a n d c r h i l f
Klimop, 't Zeepaardje of de Karel uur voor het gesprek) zodat hij de
nog met h.ia kunnen bekijDoormanschool voor hen ter beschik- voorstellen
kcn
king te stellen Voor een eve-ntuele
verbouw van een schoollokaal wilden W i l hleek al snel dat de aangedragen
oplossing, voorlopig te wonen m een
ze zelf wel zorgdragen
schoolokaal door de wethouder werd
afeewezen Op dit punt liep het geUrgentiesysteem
sprek dood Omdat de bewoners het
pand moeten verlaten zullen zij dakBIJ dit eerste onderhoud we ( de bevvo- loos
zijn, dit zou extra punten oplcveners verteld dat zij volgens het door de ren om zodoende eerder in aanmerking
gemeente gehanteerde urgentiesvsteem te komen voor een woning punten die
niet in aanmerking kwamen voor een
de wethouder niet verleend
woning Dit urgentiesysteem is in over- volgens
kunnen
worden
omdat het hier krakers
eenstemming met het regionaal gehan- betreft
teerde urgentie systeem, dat sinds kort Wel zou overwogen kunnen worden de
in de gemeenten van Kennemerland bewoners van de Brederodestrant een
wordt toegepast
in de Karel Doormanschool aan
Nadere informatie leerde de bewoners lokaal
te
bieden
wanneer deze per l scptemechter dat het bedoelde svsteem pas ber aanstaande
leeg komt, doch woonsinds maart 1981 is opgesteld, en eerst ruimte aanbieden die m wezen geen
door de gemeenteraad moet worden woonruimte is, daar had de wethouder
goedgekeurd, alvorens men het in een wel moeite mee
gemeente kan toepassen Dit is in Op dit punt gekomen besloten de
Zandvoort nog niet gebeurd, want pas bewoners in de wethouderskamer te
m de commissievergadering van 10 juni blijven zitten, om hiermede uiting te
is dit als voorstel op de agenda ge- geven aan hun teleurstelling o\er de
plaatst Het kan dus op zijn vroegst m wijze waarop aan hen medewerking
de komende raadsvergadering worden werd geweigerd
aangenomen, en men kan het dus,
aldus de bewoners niet hanteren begin
Politie
juni.
Inmiddels vond voor het raadhuis een
Geen pteats
MIJ rustige betoging plaats van s>mpithisanten die zich met borden voor het
Dinsdagmiddag vond een volgend ge- laadhuis ophielden De gewaarschuvvde politie ging een kijkje nemen, maar
zag geen reden tot ingrijpen Minder
prettig was dat bij vertrek bleek dat er
twee banden van de pohtic-auto waren
ZANDVOORT - De vergadering van
lek gestoken
de raadscommissie algemene zaken
Om 17 ~K) uur meldde de wethouder
en ruimtelijke ordening, die was
dat de bewoners het raadhuis niet
vastgesteld voor dinsdagavond 9 juni
wensten te verlaten, waarna de politie
is niet doorgegaan.
drie kwartier later drie vrouwen en
Ruim anderhalf uur voordat de vcrv i e r m a n n e n uit het raadhuis v erwijdergadering zou beginnen, werden de
de Zij boden lijdelijk \er/et, maar
commissieleden hiervan op de hoogmeidenten hebben zieh niet voorgete gesteld. Door burgemeester Madaan aldus een politiewoordvoerder
chielsen werd gevreesd dat dc/e
De bewoners werden meegenomen
openbare vergadering duor de svmnaar het politiebureau voor verhoor en
pathisanten van de Krakers /ou vvors avonds om 21 45 uur weer vnjgeladen aangegrepen om hun ongenoeten In de avonduren is het w a t onrustig
gen over de huidiee gang van /aken
geweest m het dorp omdat een groep
betreffende de woningtoewijzing in
van circa dertig svmpathisanten luidZandvoort kenbaar te maken. De
keels van hun ongenoegen hebben blijk
burgemeester voelde niets voor een
gegeven
tuniultueiiye vergadering en annuOngeregeldheden hebben zich verder
leerde de/e.
met voorgedaan

BEZORGER
tin? baad UUQ *tixt? u; u *ktortl tra u £

voor de vakantieperiode
tul' en augustus.
Aanmeldingen
lelefoon 1 71 66
™™^!^^

bonten lr<ns\acnt
(ook grctt? rnatenj
alle bekendp merken o a

RADIO PEETERS staat,n

ZANDVOORT - Drs. R. de Wit, commissaris der koningin van NoordHolland ondertekent op- 3 juni de speciale oorkonde, ter gelegenheid van het
100-jarig spoorweg-jubileum in Zandvoort.
Meer hierover op pagina 3

VIVA nummer 23.
Kijkt u zelf maat.

Radio Peeters
Haltestraat 56

beforeyoubuy E
donderdag koopovond ^j?

Haarlem: Barteijorisstraat 20 (bij de Grote Mattó) / te! (023) 3126 55
Amsterdam: Leiüsestraat g (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 95

5 minuten

RUIL

IPOSTERFOTOI
20,00
'ASFOTO's
10,00

Wij willen graag onze

DANKBKTUIGING

Voor uw blijk van deelneming en medeleven,
betoond naliet overlijden van m i j n mam

Zondag 21 juni is hel VADERDAG!
Lcn prachtige gelegenheid om
hem eens extra te verrassen!
Geel hem gc/amenlijk iets,
waarop h,| /oker niet rekent.

Nicolaas Visser
betuig ik u mijn welgemeende d a n k .
C. VISSER-BESShLING

HORLOGERIE C. WAANING

iPOSterfOtO 30x40 cm
slechts

HET KLOKKÈIMHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

7.ANDVOORT, j u n i I 4 S I
Ho/cnohcKliaai 11

helpt u graag bij die keu/e.
Een horloge, een klok of een
w e k k e r is een geschenk voorliet leven.
Denkt u daar maar eens goed over na!
Komt u eens kijken in zijn showroom.
'l Is een belevenis!
Eigen reparatic-afde/inx met elektronische
apparatuur.

Rest./Bistro ,,De Manege"
Blinkertwc» 2, Zandvoort
BUÏTENR1TTEN ƒ 17,50 p.p./u.
Strand- en duinrit.
Manege gel. in de duinen bij Zandvoorl.
Tel. 02507-12995, b.».};. 16023.

•'

KOOPFLAT

Klaar terwijl u wacht!

\ stuks

Galerij Kerkstraat, winkel 8

••'••;..

. •:•;•

T. v. Steen

Voor sponsoring, reklame of bedrijfskleding voor uw bar, bistro, café of
restaurant leveren wij u T-shirts, sweaters,
katoenen tassen, trainingspakken en
overhemden bedrukt of geborduurd met
ieder gewenst ontwerp (embleem, tekst,
etc.).
WIJ KOMEN GRAAG BIJ U LANGS.

REKLAME
voor bedrukt
textiel.~ .

(grote 3-kamerflat)
gelegen aan de Passage-Schuitengat
(parterre) ruilen voor
een huis met tuin
(eventuele bijbeta.ling). Inlichtingen:
tel. 16623, b.g.g.
17082.

• '

Breng uw naam onder
de mensen!!!

Bel voor informatie
02507 • 1 49 86

' •"

'.

•

Westerparkstraat 18
2042 AW Zandvoort.

r

:

Ik
vond wat
ik zocht
op
de. Grote
Krocht
&
'*~• .•••- .
.< .
'
^ '
.
'
• . . . • ' . . •
jy

Ook

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Azeanette

toe

ALBERT HEYN

GROTE KROCHT21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

in Zandvoort

let nog steeds op de kleintjes.
Ook voor uw vaderdagkado's

Black en Decker
workmate
Wat een stunt vorige week met de gratis bloemenaktïe.
We kwamen bloemen te kort en daarom deze week ook nog

's morgens gebracht - 's middags al schoon.
Wij zijn geopend van 8.30 tot 1^.30 uur en van 13.00 tor
18.00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten.

Bosch klopboormachine 2 «»»,. ,ypeCsB 420.2.149.
Grote Krocht 9—15. Zandvoort.

Rijwielhandel BOS

Tast-toe
prachtige
oemen gratis.

voor o.a.

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

Taxi Centrale BV
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588
Het enige echte trouwbedrijf met de bekende

witte trouwauto's
Oldtimer-koetsen

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Nieuw in ons assortiment

handige schoenenkastjes

Taxiservice dag en nacht.

met 4 of 6 kleppen.

Fietsenstalling 10,00 per maand.

HET KASTEIMHUIS

Rijwielverhuur 5,00 per dag.

Grote Krocht 25 - Telefoon 02507-17751.

KADOTIEK

Toe

Een huis met
bloemen en planten
is een gezellig huis.

„de schatkist"

EN BV
GROTE KROCHT 7 IN ZANDVOORT!

Vergeet niet voor
vaderdag te komen
kijken in
„de schatkist".

'erica'

Grote Krocht 15
Zandvoort
Telefoon 02507-15933

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uu r.

Volop

van de koude grond.
Tegen scherpe dagprijzen.

AART VEER
Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

owerwinterïngsB'eizen

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

ftür'^f-'S' s*:.'"1"-!

"••• "•'*''-'•'.;''f'

'•' '

:

~' -*'P

:'?,ffl,ó;' Groië;ifcrOCht;2Ö. Zanrtvoorl; '. ,.:
-.
i^'t/.- „,.^eleföpn02507 .12560. • • • , . - . ; .

Alles voor handwerken vindt u bij

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT26. ZANDVOORT

128.-

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

* jonge parkieten te
koop.

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

Zemeraanbieding

* tropische vissen
3 halen, 2 betalen.
* tevens alles voor
uw hengelsport.

Dierenspeciaalzaak
WEZENBEEK
Grote Krocht 28.
Zandvoort.

Verkoop van alle soorten
en maten matrassen.
Let op de speciale
aanbieding!

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 02507 -17751.

LOOK OVER
Zonnebril
op brilsterkte.

Superhandige lookover, bril in etui.
Kompleet met glazen
voor de zonnige prijs

Ideaal is het om een zonnebril te laten
maken in de sterkte van uw bril.
Wij bieden u een eerste klas montuur
met gekleurde lees- of afstandsglazen.

^?

van 44,-

• Tot s + /-4 anders geringe
, .
«•• bijbetaling,
a
compleet voor
Wf
OOGMETING MET MODERNE ROOENSTOCK- APPARATUUR

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

\Slagerij feestelijk geopend!

TE KOOP
Nikkormat FT 3 zwart met 50 mm 1 ;2

Computert Hts Philips 31 CT
Teleobjectief 300 mm 1:5
Schoudertas van leer f 750,Tevens inruil/aankoop van uw oude fotoapparatuur.

FRANKLIN'S

lefoteütj

Telefoon 02507-19005.

[la reine)

DIRK VAN

UGiV»a -^gtóPSrmaar^
DEN BROEK-RESTAURANT^

RESTAURANTGASTRONOMIQUE
<
Stel uw menu samen uit ome uitgebreide kaan naar
eigen smaak en budget, of kies ons 4 gangen

WEEKENDMEIMU
LICHTGEBONDEN OSSESTAARTSOEP
met Madeira
«
KABEUAUWWANGETJES
in kreeftensaus

'JS

*
VARKENSHAAS
Provenpale
VERSE ANANAS
met caramel en geflambeerd met witte rum

.
.
,-^
~'.'

;

ZANDVOORT - De opening van Slagerij Tasi-Toe aan de Grote Krocht (naast
Albcrt Heijn) is in Zandvoon niet ongemerkt voorbijgegaan.
Met bloemen, muziek en verse vleeswaren werden de dorpelingen altent gemaakt
op de opening van deze speciaalzaak. Zelfs een draaiorgel kwam er aan te pas. en
iedereen was het er over eens dat deze opening grandioos was.
Leo van Duyn, de koper van Teekens slagerijen, heeft er zelf duidelijk plezier in
dat deze nieuwe vestiging in Zandvoort zo feestelijk geschiedde.
Er is in deze zaak een zeer groot assortiment vlees en vleeswaren, die dagelijks vers
worden aangevoerd. De slogan ,,hoogste kwaliteit" is geen farce, maar werkelijkheid, ,,want", zo zegt Leo van Duyn, ,,door onze grote omzet (behalve Zandvoort
zijn er nog drie zaken in Haarlem, één in Heemstede, één in Hillegom en één in
Lisse) kunnen wij ook tegen lage prijzen verkopen, en dat is in deze tijd wel erg
belangrijk".
De kennismaking van de Zandvoorters met de chefsluger in deze zaak. Even de
Vries, is allerplezierigst verlopen, deze is geen onbekende in Zandvoort, en hij en
zijn personeel staan dan ook borg voor eersteklas kwaliteit en snelle bediening.

CRISISCENTRUM:
Schotcrsingel 2, Haarlem, tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.
•' ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en STICHTING WIJKRAAK NIEUW
NOORD:
., Ridderbos.
Arts: G.J.J. Mcl. tel. 015091 en 15600. tel. 18083.
•' Verdere inlichtingen omtrent de week/ enddiensten worden verstrekt via de
•' 'telefoonnummers van de huisartsen.
',• -Anderson, tel. 12058; Drenth. tel.
• 13355: Flieringa, tel. 12181; Zwerver,
Hervormde kerk, Kerkplein:
' tel. 12499.
10.00 uur: geen dienst, wegens GeTANDARTS:
meenschappelijke
Gereformeerd/tel. 023-313233.
Hervormde dienst in de Gereformeer;. WIJKVERPLEGING:
--'. Zr. A. Boschma, Linnaeusstraat 7/4, de kerk, Julianaweg 15, aanvang: 9.30
uur. Voorganger: vicaris Th.J. Haitjer Zandvoort. tel. 14277.
ma van Zandvoort, Hervormd; 19.00
C .APOTHEEK:
'"Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mul- uur: nabespreking van deze dienst in de
Calvijnzaal van de Gereformeerde
Cder, tel. 13185.
kerk, o.l.v. vicaris Th.J. Haitjema.
.: VERLOSKUNDIGE:
Jeugdhuis achter de Hervormde kerk:
mevr.
Chr.
Oudshoorn,
Linnaeusstraat
A».
'-3. flat 2. Zandvoort, tel. 02507-14437 10.00 uur: jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
•r~b.s.a. 023-313233.
Zie Hervormde kerk.
£~- DfERENARTS:
•' mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15:
X 15847.
10.30 uur: dhr. G. Vlutters van Uit< STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
hoorn, R.K.
'.•', tel. 17641.
Rooms Katholieke kerk
•'-POLITIE:
Parochiekerk St. Agatha, Grote
tel. 13043.
Krocht: _
BRANDWEER:
Zaterdag 13 juni: 19.00 uur: eucharis•tel. 12000.
tieviering met orgel en samenzang.
TAXI:
Zondag 14 juni: 8.45 uur: stille euchatel. 12600 en 16843.
ristieviering; 10.45 uur: eucharistievieALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK ring met medewerking van het St.
Caecilia kerkkoor.
WERK ZANDVOORT:
• Noorderstraat l, tel. 13459, b.g.e. 023- Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14:
320899 of 320464. Spreekuur op"wer,k- 9.30 uur: ds. S, Schoon van Mijdrecht
' dagen van 9.00 tot 10.00 uur, maandag- 19.30 uur: ds. L.J. Boeyinga.
avond van 19.00 tot 20.00 uur. Verder Nieuw Apostolische kerk:
volgens afspraak. Voor deze hulpverle- tot nadere aankondiging zondag 9.30
ning. beschikbaar voor iedere inwoner en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur:
\ a n Zandvoort geldt dat er voor de diensten in gebouw Madoerastraat 1.
Haarlem-noord.
vrager geen kosten verbonden zijn.

f 35,Zaterdag en zondag.
PIANO ENTERTAINMENT

(Ia reine
KERKSTRAAT 15

- TELEFOON 12253

Tafelreservenng gewenst.

ELLEN CATS
gediplomeerd hondcnlrimslcr
Liefdevolle verzorging
van uw hond.
Ir. Friedhoffplcin KI.
rl. lel. 12773.

KEESMAN
Jan Steenstraat 1
Voor glas, behang,
Histor-verf,
Alabastine produkten
w.o. loogpasta,
klompen etc. etc.
Tel. 12425.

Club 25, Kerkstraat
25, tel. 13510, vraagt

net meisje
voor het schoonhouden van de zaak,
van 9.00-1 1.00 uur en
daarna serveren op
het terras tot 16.00
uur.

Te koop:

betonmolen
trommelinh. 140 l.
Z.g.a.n., zeer billijke
prijs.
Tel. 02507 -15529.

BLOEMEN?
dan natuurlijk naar
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Halleslraaf 65-Zan<Koc>rl
Tel. 02507-12060

P. S. alles voor
huis, tuin en keuken.
Let op'. Uw kasbubon heeft waaide.

voor 1 persoon.
Spoed! Tel. 1 2510
Te huur

garage

tot 3 augustus, omg.
Zd. -boulevard, f200.Tel.02507- 13440.
TE KOOP:

J. v. d. Bos
BilderdijkstraatS,
telefoon 13796

Foto Quelle

ANTIEKE
EIKEN KAST

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

Cort v. d. Lindenstraat 2-4,
na 18.00 uur.

MOERENBURG

DROÜISTERU
Haltestraat 8,
Zandvoort

Uitvaartverzorging
Kermemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

RcwvcrM t i j d i q (telefonisch of kom
cvrn l<ini)s dfiM kun! u i]''lijk1ijd!q on/e
mof|eh|kh"den en v o o i t i e f f i lijkt /,I!I-M
/ien), /ocli.1 u de d.itiim vjn uw fe"st
viennq hebt vjstqesteld De details v,m
e e n p a i t i l kunnen dltijd Idti'i notj
cjerorjeld wurderi

EN DIT G A R A N D E R E N WIJ U
" Uilstckendu /.ilen .ikkommodatii;
tot middernacht GEEN ZAALHUUR.
'EEN BESTE KWALITEIT
(uw gasten /ullpn icvn'dfn / i j n . dadi
kunt u van op jan')

FEESTAVOMD | Wfi
Incl koffie met qebük
en allerhande SNACKS.

ipv

dan alle dranken
halve prijs! i^bo^n)

met diveise bioodsooi ten
uitqebiuicl beleq k i o k e t
f r u i t en onbeperkt k o f f i e
thee of melk

*VRIENDELIJKE BEDIENING
(onze medewerkers/sters zijn correcte
en cjulle gastheren en vrouwen')

( w o r d t st r <)ks van uw i eken mr] afqetrok
ken mits tevoren cjereserveeicl)
V R A A G ONZE G R A T I S JUBILEUMFOLDER MET MENUSUGGESTIES'
BEL: (020) 19.66.77

lunch

min 15p">sonen

W i j bemiddelen vooi uw mu/iek en'of

artiesten'
Ook het veivoei (per luxe tourmt]C,u )
ie()elen wi| qajrne

Zandvoort BV

FIAT
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
JDr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80|
j Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

EJTUTl
Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht
Voor leden komt beschikbaar

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, blokverwarming, berging.

Huurprijs: f538.45
B & W verlenen als regel slechts woonvergunning voor
deze woning aan:
A. gezinnen;
B. 2-persoonshuishoudens.

Voor gezelschappen vanaf 15 personen.
SOEP VAIM DE DAG

\

T'RUSSISCH El fleurig g<>£arnccrd.
DUBBELE KUIKENFILET
segarneercl met t nichten
\'civh.'l!en(le \nurtcn groenten.
...ehtikkcn aardappelen en trite*,

\JSmct vriichtcnsans en slagrnom. /

COUPE DIRCK III
! cniHc-n-,
met ad' nkaa! en ï!c~.'/><

TOMATEN -CREMESOEP
GEBRADEN FRICANDEAU
geserveerd met tiree soorten
groenten, gebakken aardappelen
en frites.

GARNALEN C O C K T A I L
or citaten >ret een v'»-

IJS met vniclitensaus en slauroom

GROÊNTESOEP

CHAMPIGNONSOEP

\

WIENERSCHNITZEL
geserveerd met twee soorten
groenten, appelmoes,
gebakken aardappelen en /'n/rx

VARKENSHAASMEDAILLONS
n i ii.ii!ciI n:t i t \ :i i • ü " : ( ) / ^ / ! u / i ri>'>n"-cjt'. C; ^cr. .'i • : "V' i en
t t i t s e b i e ' d ;.\.• i'.Jiiiu' i u"?
i <•' H '; .'.'t r 't" - )D'\'i ;i _ / . u ' / : \ 'i.
j, hei.i.en .\••(.\ : 1 ('i 'r'! en triie*

IJS mi't vruchten en slagroorn

COUPE DAME BLANCHE

KIPPESOEP
niet i crmicclli en veel kip erin

\

ASPERGESOEP met mom

KIP IN 'T PANNETJE
halve gebraden kip geserveerd met
een garnitniir van dopcnvtjcs,
worteltjes, stukjes krokant
gebakken spek en aanlappcltjes.

S

\

KALFSVLEES-PASTEITJE
rovaal gei uld.
CORDON BLEU
gei uld met ham en kaas C/'CM'M eerd
met i ersehillende soorten sinenlen.
gebakken aardappelen en tn'.es
VANILLE-IJS
met sluw oom en n a/c/

De toewijzing van deze woning geschiedt op het lidmaatschapnummer van de vereniging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklarmg. De beoordeling
voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het
College van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort. De mschri|Ving dient schriftelijk vóór dinsdag
16 juni 1981 om 19.00 uur te geschieden aan hel kantoor
van de vereniging onder vermelding van het lidmaat
schapnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewi|zing zal eerst op don
derdagmida'ag 18 |uni 1981 om 2 uur in het gevelkastie
aan het kantoor worden gepubliceerd
RUILWONINGEN: Maand juni 1981.
1. Aangeboden: flatwoning Flemingslrjat, huurpri|b
f 538.45.
Gevraagd: kleinere woning.
2. Aangeboden: flatwoning Flemmgstraat, huurprijs
/ 371.90.
Gevraagd: eengezinswoning, 13 slaapkamers en
huurprijs tot f 400.-).
3. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat, huurprijs
/ 582.65.
Gevraagd: eengezinswoning of ruimere flat in Kees
omstraal.
4. Aangeboden: flatwoning Sophiaweg, huurprijs
f354.25.
Gevraagd: eengezinswoning in centrum

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

Diogistenj • Reform

MOERENBURG
Gcbpeunliseerd in

DIEET-ARTIKELEN

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

In verband met ziekte tot nader bericht

AFWEZIG.

vuor MiiKerpdtiuntUM
i'n/oulloub
l-uiltcstrd.it 8
ZANDVOORT

Tel 02507 - 1 61 23

KJ»
HfiB«B

EN ROYAAL IS BIJ ONS ROYAAL'

Geef bij uw reservering het te verwachten
aantal gasten op. Méér dan 25 personen7

BIJ AUTOBEDRIJF

DE FLATWONING FlemmgstraatSS

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDEMAKER

WAAR ZO GOED EN VOORDELIG" 1

SPELREGELS

•JUB1LEUMPRIJZEN
en wie wil zich dat laten ontcjhppcn

TE HUUR GEVRAAGD:

ETAGE of VRIJE
WOONRUIMTE

REKEN MAAR UIT
DAT SCHEELT OP M
EEESTAVQNO.REGEPT!
U bf'nt y.in hart 0 wolknm in alle
DIRK VAN DEN BROEK RESTAURANTS.

Weekenddiensten

Kerkdiensten

o

RESTAURANT

SLAGROOMGEBAK
BAKKERIJ

Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

Fredje van Rhee terug op oude stek !

! van Finse transparante
weefkunst.

BAR - BODEGA NOORD
Celsiusslraa» 196 -Tel.

van 5 juni t/m 5 juli.

02507 -1 60 44

Fredje van Rhee
en schoonzoon

Brugrestaurant

George Daniels
nodigen al hun vrienden, kennissen en oude clientèle uit op
vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni.
Receptie op beide dagen 's avonds van 22.00 tot 23.00 uur.
ALS VANOUDS: GROOT FEEST 1 1 1 f

Rick'sBnigrestaurant
UjScftfpAoi.
laven nieuwe restaurants
boren Nederlands peil.
Rijksweg A4.6 kilometer
ten zuiden van Schiphol.
Telefoon 02526-86841.

Borrehtur van 16.00 lot 19.00 uur.
Geopend van 21.00 tol 03.00 uur.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Nieuwe kleuren
televisie of
video kopen?
Wegens verbouwing
Video-theek
verkopen wij alles tegen
opruimprtjzen.
Willems,
Aalsmeerderdijk
390, Aalsmeer.
Tel. 02977-27267.

Uitnodiging
„De Gouden Schaar"
Ancging 42 - HAARLEM - Tel. 023 - 32 14 65

Uw kleding past u weer. . .
Reparaties en veranderingen van al uw
kledingstukken (ook leer).
Snel - Gespecialiseerd.
Nieuwe eigenaar: M. Schee we.

De N.V. Luchthaven Schiphol, met ruim 1450 medewerkers, is verantwoordelijk voor het beheer en
exploitatie van onze nationale luchthaven Schiphol.

KOOIJMANS

FOROOTO

Bij het Bureau Algemene Zaken - Groep Centrale Typekamer en Reproduktie - bestaat een
vakature vooreen

Een jonge vrouw van 21-30 |aar, die het
MAVO/HAVO en 't typediploma op zak heeft
on gewend is om haar werkzaamheden snel
en efficiënt af te handelen. Het Engels gaat
haar net zo gemakkelijk af als 't Nederlands.
In haar afwisselende taak - het verzorgen
van de korrespondentie en 't typen van
rapporten e d. - zal zij te maken krijgen met
n flinke portie "vakjargon '. Da's even
wennen, maar nu eenmaal gebruikelijk in de
dynamische wereld van luchthaven Schiphol.
Ervaring met tekstverwerkende apparatuur
stellen wij zeer op prijs De juiste kandidate
bieden wij een aantrekkelijk salaris en een
hoge mate van zelfstandigheid in een
prettige werksfeer.

ZANDVOOHT
AmpArestraat 10
(naast Colpitt)
Tol. 02507 - ^ 69 25.
b.g.g.1 3242
Ford verkoop en
sarvice.
Ook voor diverse
merken inruilauto 's.

Als medewerkster vande luchthaven betaalt
u over uw salaris geen premie AOW/AWW.
Die komt voor rekening van de N. V.
Bovendien hebt u een pakket sekundaire
arbeidsvoorwaarden dat ronduit goed is te
noemen.
Interesse en woont u fn de omgeving van
Schiphol? Schrijf dan, binnen 10 dagen,
een sollicitatiebrief, onder vermelding van
het vakaturenummer 438/RP, aan het
bureau Personeelsbeheer van de
N.V. Luchthaven Schiphol, Postbus 7501,
1118ZG Luchthaven Schiphol.

Bagagewagens
v.a. 750,VERHUUR
75,- per week

Schiphol

Boottrailers
v.a. 595.Hofiand trailer
Rijnlanflerweg 1195
Nieuw Vennep,
tel. 02526-73800

"OGNAC

_

NIEU

BOLS
NIEUW
BESSEN- ! FRANSE ANIJSJENEVER i COGNAC
i LIKEUR
COMTE
/

JOSEPH

SCOTCH
WHISKY

: 43'/ alcohol

over 12
yearsold

18? 21 2285
NU

NU

bij elke fles

bij elke f les

vakantiekans 1981

ORIGINELE MALT WHISKY
over 8 years old.

de grootste surfstunt van deze eeuw:

iM.-&/x
doos

PERNOD
GLAS

LONGDRINK : COGNAC
GLAS
! GLAS

GRATIS ! GRATIS GRATIS

2195

surf-city
presenteert

UIT SPANJE
RIOJA
CONDA BEL

UIT AUSTRALIË
SEPPELT
BIN 201 1979

UIT PORTUGAL
PENADO
1966

UIT FRANKRIJK
CHATEAU
BELGRAVE
1978

UIT FRANKRIJK
PHELAN
SEGUR
1977

UIT FRANKRIJK
CROZES
HERMITAGE

1979

windracer. de onverwoestbare polycthylccn surfplank inkl. klapzwaard. glasfiber mast. kwalitcilszcil. Itimbarc en beklede druppelgiek met l jaar g a r a n t i e

'

ƒ 1.489,

tot z o v e r niets nieuws: maai nu gaan we stunten:

~^tôa!

Bij elke fles ;
wijn boven de .
4 gulden iraai -.

PARADE VttUX
WjiHEiASiV||fflSRYHBAKTEB

Bij aankoop van deze vorstelijke sufplank leveren wij het volgende echt komplete 5-delig
surfpakket voor slechts- •

•00

;

BOIS BEERENBURG

(jawel u leest het goed: èèn tientje!!)

l.

I
.

een dubbel gevoerd 2-delig sufpak met hawaii-mouwen en le-

22.50

venslange e c h t e garantie
2.

z w e e d s e surfimperial voor 2 planken

3.

t w e e zelfklemmende voorgerckte sjorbanden

4.

een paar a r t i - s u r f s c h o e n e n op maat

5.

de bekende s u r f - c : t y - s u f t a s

VOLOP
L,lnbaa

lotaal

als u net zo goed kunt rekenen als wij,

IO.—

182

>
le

„ .AS

weet u ons zeker te vinden.

ciilriim
blocmcnd.uKcweg JJ5 - ovoivi-rn - lol: 02J • J27 l 20
kop /:ccwe<j • hlncinundtidl «i//i-i- ld: 02J - 27JJ-15

Jonge zilversmid
zoekt

METAALDETECTORS
voor beroep
en vrije tijd.
Postbus 573, Voorburg
tel. 070-667240.

KAMER
in de wijde omg. van
Haarlem, tel. 072-121371

Zomerhuisjes
te huur, o. a. van 27
juni tot 18 juli. Met
gebruik van alle attracties.
Ponypark
Slagharen.
Een Wereld van Plezier'
Tel. 05231- 1596 en 1317.

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

Alle soorten

DAK-

BEDEKKING
TeL 02507-173 53

RANDSTADPUBLK

HONDERD JAAR SPOORWEG HAARLEM-ZANDVOORT

Vergeten?
Enkele treinreizigers, die
op hel station Zandvoort gaan c"
komen, hebben er hun verwondering
over nitgespioken dut de lokeltisten,
run wie er één al 34 jaar in dienst is,
hij de jnhileiimviering :oiiden zijn
vergelen, evenals (te juffrouw van de
retirade, mevrouw Lucas, die al 27
jaar er voor zorgt dut de toiletten in
Zamlvoort in het seizoen, J ris en
helder hlijven.
Groepschef Hoedeis had er voor
gezorgd dut er vrolijke plantjes stonden, mevrouw Luciis had haar gedeelte versierd, en in het oog van de
reizigers weid door de jubileumcommissie veel te weinig aandacht geschonken aan het dagelijks personeel.
Meviouw Lucai erkent ook Jat zij
en haar man wel een ietsje telcurge.stcld zijn geweest. „Wij ontvingen
alleen een rode roos met een briefje
die overdag was bezorgd, en mijn
buurvrouw heeft die voor ons aangeiiomen, dat was wel wat weinig".
Bijzonder attent noemt ze dan ook
het gebaar van een echtpaar dal later
op de dag de drie lokettisten van het
station zelf een boeket bloemen
bracht. ,,Hartstikke spontaan, en
echt leuk", maar de teleurstelling
werd er niet door weggenomen.
Direkteur Hilbers van de tfVV loont
zich zeer verontwaardigd over deze
uitlatingen. ,,Wij hebben al vroeg in
het seizoen overleg gepleegd met de
heer Hoenders. Hij was dan ook al
vroeg aanwezig en heeft met ons het
ontbijt gebruikt en i.s mcegewec.it
naar het raadhuis. De loketlisten
hebben wij niet speciaal in de viering
kunnen betrekken. Wel hebben wij
hen koffie, een broodje haring enz.
gebracht, hetzelfde dat de reizigers
ontvingen. Wij hebben de spoorwegmensen, de machinist en de kondukteur als vertegenwoordigers van het
gehele personeel in het zonnetje gezet. Ook hebben wij alle gepen.sioneerde spoorwegmensen een rode
roos gestuurd, en daar ook het
personeel van nu bij betrokken,
meer geld was er niet, anders hadden
wij graag wat meer gedaan".
Bovendien blijkt dal veel gasten die
's avonds in Hotel Keur aan het
diner hebben aangezeten, wel de
kosten anno 1981 hebben voldaan,
en dat de prijs van ƒ 2,43 slechts
voor enkele genodigden was weggelegd.

Eeuwfeest ui
ZANDVOORT - Het eeuwfeest van de
spoorlijn Haarlem-Zandvoort werd op
3 juni 1981 uitbundig gevierd.
De speciale spoorcommissie - leden uil
de evenementencommissie van de
VVV - hadden een goed programma
opgesteld hetwelk feilloos werd afgewerkt. De reizigers van de eerste treinen op de 3e |imi keken wel verbaasd
toen a] reeds vroeg met aangeboden
haring werden geconfronteerd en op
het perron heerste reeds vroeg een
gezellige drukte. De machinist P.A.J.
Spape en de kondukteur O.D. van
Wanrooy hadden een prettige dienst
want toen z i j met de trein van 06.45 in
Zandvoort aankwamen zat hun dienst
erop en waren zij de gast van de
spoorcommissie. Beide heren staan aan
de vooravond van hun pensioen en
werden als de exponenten van de Nederlandse Spoorwegen in het kader van
deze viering extra gehuldigd.
Bij aankomst mochten zij uit handen
van de direkteur van de VVV een
enorme mand met levensmiddelen m
ontvangst nemen. Hierbij waren levens
aanwezig de heer F. Pol rayonchcf
Alkmaar-Haarlem en de groepschef de
heer R. Hoenders. Na een korte toespraak door de heer Hilbers werd in
hotel Keur door een klein aantal genodigden het ontbijt genuttigd waarna het
verdere programma werd afgewerkt.
Met de trein van 14.22 uur uit Haarlem
vertrok een groot gezelschap notabclen, waaronder de commissaris van de
Koningin in de provincie Noord-Holland. de heer R. de Wit, de burgcmeesters of hun vervangers van de gcmeenlen Haarlem, Bloemendaal alsmede de
wethouder van verkeer en vervoer uit
Amsterdam alsmede een aantal familieleden van de eerste direkteur van de
Haarlem-Zandvoort spoorwegmij., de
heer E.J.J. Kuindcrs.
Bij aankomst te Zandvoort werd door
de Commissaris der Koningin op het
perron een oorkonde getekend, waarna
het gehele gezelschap op het Stationsplein ontvangen werd door honderden
kinderen met ballonnetjes en het muziekgezclschap van de Kennemer Harmonie Kapel ..Oud Goud".
Het welkomstwoord werd gesproken
door de Burgemeester van Zandvoort,

mr. Machielsen die hierbij inging op
het belang van de NS voor het openba.ir vervoer maar tevens aandacht
vroeg aan de aanwezige spoorwegautoriteiten voor het toenemende gestalde
motormaterieel op het naast het station
gelegen parkecremplacement.
l herna werden diverse vlaggen gehesen
waaronder de nieuwe vlag van de
gemeente Blocmendaal. Vervolgens
kozen de luchtballonnetjes het Itichtruim waarna de onthulling plaatsvond
van een op een .spoorwegbiel aangebrachte plaquette, welke officiële daad
werd verricht door een kleinzoon van
wijlen de heer Kuinders. de heer E.J.
Zeegers. Een en ander gebeurde onder
de klanken van muziek uit Valerius
Gedenckkl.mk.
Vervolgens werd de oorkonde, welke
door alle treinreizigers van de ochtendtreinen op de 3e Tuni 1981 was getekend opgeborgen in de spoorbiels welk
Karwei voor rekening kwam van de
heer dr. J. Walter. lid direktieraad der
N.S. De wig werd door de heer Walter
in twee ferme klappen aangebracht en
wellicht dat over 100 iaar de oorkonde
nog eens door het nageslacht te voorschijn wordt gehaald."
De eveneens jubilerende NZH was ook
ingeschakeld met een bus en de gasten
werden vervolgens weggebracht naar
het Raadhuis alwaar het gezelschap
werd ontvangen door het gcmcentebestuur. Tijdens het bijcenzijn werd het
woord gevoerd door de commissaris
der Koningin, de heer R. de Wit. de
heer Walter van de NS. de heer l lilbcrs
van de VVV en tenslotte sprak namens
de familie de heer E.J. Zeegers een
dankwoord.
In de avonduren kwam een aantal
genodigden bijeen om in Hotel Keur te
genieten van een diner dat identiek was
aan dat van honderd jaar geleden. De
gasten werd gevraagd hiervoor hetzelfde bedrag te betalen als destijds en wel
ƒ 2.43, het mocht desnoods worden
afgerond tot ƒ 2,45 maar dat was alles.
Hiervoor werd een werkelijk vorstelijke maaltijd geserveerd. Het personeel
was gekleed anno 1880 en het aanwezige orkest zorgde voor een prima stemming. Uiteraard werd tijdens het diner
door verschillende sprekers het woord
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Ukkie overleden
V'oot \elen toch nog v r i j o n v i _ r
wacht is vorige weck op M - I . T I J
leetti|d overleden Kla.isde K<_kt. n
Zandvuort algemeen bekend ond'.i
/i|ii biinaam ,,Ukkie" Hi| was üi.s.n
man. die in Zandvoort grote dingen
heeft vcnicht. maai /i]n l e v e n als
echte oude Z.mdvoorter is tri h \vcl
Wiiiird, om in de/c kolommen even
te verrrelden. Wie kende hem niet.
wannei'i hi| op /n tr.ictordoor on/e
straten reed'? I I i | heeft van alles
gedaan Varkenslokker was vvd
/o'n beetje /'n hoofdberoep Daarnaast was hij schillenoph.iler en
verrichtte allerhande klusjes van de
meest uiteenlopende aard \Ve mogen gerust /egcen dat h i j b l i j f t
voortleven als een legendarische
figuur, zo'n echte dorpstiguur. die
met meer uit het Zcindvoortse
volksleven valt weg U- denken. Zijn
vader Klaas was indertijd ook nog
opvarende v.m de Zandvoortse reddingsboot. Ik meende er goed aan
te doen, het bewogen leven van
deze echte oude Zandvoorter even
extra m deze kolommen te vermelden.

Hilbers in de running

Drs. R. de Wit, dr. Walter van de NS en burgemeester Machielsen hijsen de
vlaggen op het Stationsplein.

gevoerd en werd gastvrouwe Phil Duivenvoorde in de bloemetjes gezet.
Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven van Zandvoort heeft
zich niet onbetuigd gelaten bij deze
jubileumviering. Waren daar al dank
zij de medewerking van visrestaurant
Van Duivenvoorden verse haring in de
vroege morgenuren.
Ook door Fotohtho Drommel. Studio
De Zwager en Drukkerij Oudt werd
een huzarenstukje geleverd door
werkelijk in ijltempo gezamenlijk te
zorgen dat de speciale oorkonde met
foto van de aankomst en ondertekening
van het stuk reeds anderhalf uur later
op het raadhuis kon worden uitgereikt.

Nieuwe bibliothecaris
ZANDVOORT - Tot opvolger van
Gert Toonen, die tot l februari jl. als
bibliothecaris aan de Openbare Bibliotheek van Zandvoort was verbonden, is
Frank Haggenburg (30) benoemd. Deze benoeming is van kracht vanaf l juli
1981. Frank Haggenburg heeft zes jaar
openbaar bibliotheekwerk gedaan in
een jeugd- en schoolbibliotheekafdeling van een filiaal van de Openbare
Bibliotheek te Utrecht.

De ballonnen gaan de lucht in, momentopname van woensdagmiddag 3 juni 1981.

Foto's Europress.

Reizigers boos op NS

Doorgaande trein moet
weer tussenstop maken
ZANDVOORT - Een aantal
treinfbrensen uit de streek heeft
„met verbazing en schrik" kennis genomen van het wegvallen
van de rechtstreekse treinverbinding tussen het station Heemstede /Aerdenhout en de stations voorbij Den Haag richting
Rotterdam. Met ingang van 31
mei zijn deze treinforensen gedwongen in Leiden over te stappen. Dit is het gevolg van het in
gebruik nemen van de nieuwe
Schiphollijn, een doorgaande
verbinding tussen Den Haag en
Schiphol / Amsterdam.

iandse Spoorwegen tel protest aan tegen de gang van zaken. Gesteld wordt
dat de doorgaande Schiphollijn met
voor 1986 op Amsterdam CS aangesloten zal zijn. Toch heeft deze lijn nu al
de prioriteit gekregen, waar de forensen uit deze streek nu de dupe van
worden.

In een brief aan de Nederlandse Spoorwegen stellen de treinforensen. begrip
op te kunnen brengen voor een aantal
ongemakken waar treinreizigers mee te
kampen hebben. ..Het toenemend gebrek aan zitplaatsen ib tijdelijk acccptabel, de normale tariefsverhogingen zijn
onontkoombaar", zo stelt men in de
brief, nviar voegt daar aan toe dat de
extra tariefsverhoging van 4% voor het
knelpuntenbeleid van de NS al moeilijk
De treinforensen tekenen bij de Neder- te verteren is, en het volstrekt onaccep(Ailverlentte)

hi-fi
EEN TOPMERK GELUIDSAPPARATUUR DATTE BETALEN IS
als enige met

DUAL SUPER SERVO
Topkv;aliteit versterker met speciale servo regeling.
wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-13618

tabel is dat de rechtstreekse tremverbinding Heemstede richting Den Haag
zonder meer wegvalt. De treinforensen
zijn van mening dat zij recht hebben op
een redelijke oplossing.
Een voorstel daartoe wordt in de brief
aan NS ook gedaan. Voorgesteld is de
intercity-treinen tussen Haarlem en
Leiden in ieder geval in de spitsuren te
laten stoppen op het station Heemstede/Aerdenhout. Dit zijn de treinen
waarop anders in Leiden zou moeten
worden overgestapt. Gewezen wordt
op het feit dat een tussenstop in Heemstede vertragingen ten gevolge van
massaal overstappen in Leiden kan
voorkomen.

Anjercollecte
ZANDVOORT - Het plaatselijk Anjercomité heeft nog behoefte aan enkele collectanten. Voor de jaarlijkse Anjercollecte, die maandag jl. is gestart en
tot en met 21 juni a.s. duurt, hebben
zich nog te weinig personen als collectant(e) opgegeven.
Andermaal zij de aandacht erop gevestigd. dat het Anjerfonds verenigingen
en instellingen, werkzaam op cultureel
gebied, alsmede culturele mamfestaties, zoals concerten en tentoonstellingen financieel steunt en wel in het
gehele land, dus ook in Zandvoort.
Aspirant-collectanten kunnen zich alsnog opgeven bij de heer A.H. Hedden,
p . a Raadliuisplein 4, tel. 14841.

De bibliothecaris-opleiding aan de Frederik Muller Akademie te Amsterdam
zal hij zeer binnekort afsluiten. Eerder
behaalde hij het diploma van assistentbibliothecaris - Den Haag - en bibliothecaris. Albert Bien uit Edam. die
sedert l februari tijdelijk met de bibliotheek-leiding belast is geweest, zal uiteraard met de overige medewerkers
- voor een grondige inwerking zorg
dragen. Daarna vertrekt de heer Bien
naar een andere bibliotheek.

Opbrengst collecte
ZANDVOORT - De opbrengst van de
huis-aan-huis kollekte, ten bate van de
Nederlandse Hartstichting in 1981, die
in de izemeente Zandvoort werd gehouden, bedroeg ƒ 13.734.45.-.
Het bestuur van de afdeling Zandvoort
van de Vrienden van de Nederlandse
Hartstichting zegt hiervoor alle gulle
gevers én de HOcollcctanten die belangeloos hebben meegewerkt, van harte
dank.

Cafébezoeker
mishandeld
ZANDVOORT - Twee Duitsers m de
leeftijd van 22 en 24 jaar zijn donderdagavond door de Zandvoortse politie
gearresteerd nadat zij in een bar aan de
Kerkstraat een 53-jarige cafébezoeker
hadden geslagen. Ook gooiden zij de
man een glas bier naar het hoofd.
Vervolgens zette het tweetal de mishandelingen buiten op straat vooit.
Daar werd hun slachtoffer met behulp
van een rijzweep afgetuigd. De man
liep hierbij flinke verwondingen m het
gezicht op. Onder hevig verzet zijn de
twee Duitsers ingesloten op het politiebureau. Wat de aanleiding is geweest
van de mishandeling is tot nu toe
onbekend.

voor. een goed
modem interieur
-'. ' •

~•
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binnenhuis van de bilt
Mtamèr. hoofddorp ylUiooiii

Vrijwillige reclassering
zoekt medewerkers
KENNEMERLAND - De organisatie
Vrijwillige Reclassering heeft momenteel een dringend gebrek aan medewerkers. die bereid en in staat zijn gedetineerden te bezoeken in het huis van
bewaring.
Deze groep vrijwilligers werkt in overleg met de reclasseringsraad in de
huizen van bewaring. Bij de jongere
gedetineerden wordt op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur een
bezoek gebracht tijdens de recreatie.
Er wordt geschaakt, gekaart, gedamd
etc., maar ook, en dit is belangrijk,
worden gesprekken gevoerd.
In het huis van bewaring II gaat men op
cel-bezoek. Dat is maximaal één uur
per week, praten met gedetineerden.
Deze gesprekken worden door de gedetmeerden zelf aangevraagd, doch
men heeft meer aanvragers dan medewerkers. Reden waarom men vraagt
om nieuwe vrijwilligers(sters). Heeft
men hiervoor belangstelling, dan kan
men zich schriftelijk wenden tot Organisatie Groep Vrijwillige Reclassering,
Postbus 3105, 2015 KB te Haarlem.

film-innZANDVOORT - Vrijdag 19 juni wordt
in de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg de film „Neem 't als een
man. mevrouw" gedraaid van het
Deense Rode Vrouwen Collectief. Het
scenario is van Vlette Knudsen. Elisabeth Rygaard en Li Vilstrup. kamera
Katia Forbert. muziek van Nma Larsen. de montage van Ann-Lis Lund.
De film begint om 21.00 uur en heeft de
volgende inhoud:
De film Neem 't als een man. mevrouw! gaat over Ellen Rasmussen, een
vijftigjarige vrouw uit de middenklasse,
huisvrouw in een doorsneehuvvelijk.
Aan de hand van deze huisvrouw wordt
getoond hoe vrouwen door mannen
behandeld worden en hoe ze /ich ten
opzichte van elkaar gedragen, /owel m
de sociale als in de prncsfeer. Ellen
drinkt en vertoont verschillende symptomen van de bekende huisvrouwenneurose. Plotseling droomt /e dat alles
ook andersom had kunnen zijn. de
vrouwen nemen dan in de f i l m de rol
van de man over. hoewel iedereen er
wat uiterlijk betreft uit b l i j f t /.ien als
mannen en vrouwen van tegenwoordig.
De mannen /ijjn geïnteresseerd in cosmetica, ze dragen kunsthaar op hun
borst, secretarissen praten met elkaar
over eten en prijzen, doen m de middagpauze boodschappen, zorgen voor
het huishouden en de kinderen en zijn
sexobjecten.
Vrouwelijke toeschouwers juichen enthousiast een smptease-danser toe. de
vrouwen zijn de chefs, negeren de
mannen en hun kleine problemen, praten over auto's en hoe slecht de mannen wel niet rijden, hoe leuk het wel
niet is naar ze te kijken, ze in je
omgeving te hebben en in hun kont te
knijpen, en hoe handig het huwelijk
voor de zakenvrouw wel niet is. Ellen
Rasmussen schrikt wakker, krijgt een
zenuvvuistortmg en besluit iets te doen
om verandering m haar positie te biengen. /.e gaat een secretaresse-cursus
volgen en belandt achtei een buio in
een tahnek. Ellen gaal zich steeds meer
de onderdrukking van de v i o u w leahseren en als ze zich aansluit bij een
staking van de fabrieksarbeidsters voor
gelijke lonen wordt ze ontslagen.

Op een zonnig café-terrasje geraakte ik vorige weck in gesprek met een
echtpaar, dat afkomstig bleek te
zijn uit Egmond aan Zee. waar zij
geboren en getogen waren. ,,Dan
zult u zeker ook de heer Theo
Hilbers wel hebben gekend1", zei ik
zo terloops en daarmee bleek ik een
tere snaar te hebben aangeraakt,
want zij geraakten over onze huidige VVV-direkteur, die in dezelfde
functie eerst werkzaam was in Egmond, niet uitgepraat. ,,We hebben
het nog dikwijls over hem", vertelden ze mij. ..want hij heeft voor
Egmond enorm veel betekend en
wij hebben heel veel aan hem te
danken. We missen hem nog altijd
en Zandvoort mag zich gelukkig
prijzen, zulk een man in een dergelijke functie te bezitten." Ik zal er
maar mee stoppen om verder nog
de loftrompet over hem te steken.
Maar het loog er allemaal niet om.
Het bleek uit alles, dat hij indertijd
de getapte man was in Egmond en
eveneens lid van de Egmondse muziekkapel.
Het doet een mens oprecht goed m
dergelijke vleiende bewoordingen
over onze huidige VVV-direkteur te
horen praten. Wc wisten het trouwens toch al wel: in Theo Hilbers
heeft Zandvoort gevonden ,,the
right man in the nght place" en dat
is in een dergelijke verantwoordelijke functie van onschatbare waarde!

Kwart eeuw kinderzang
Een zilveren jubileum, dat zeker
waard is herdacht en gevierd te
worden is zeker dat van ons Zandvoortse kinderkoor, dat op vrijdag
19 juni a.s. 25 jaar bestaat en dat
gaat gedenken met een extra feesteïijk jubileumconcert in de Gereformeerde kerk aan de Julianavveg 15.
Het belooft een zeei bijzonder gebeuren Ie worden, waaraan bestuur
en leden maandenlang hard hebben
gewerkt en dat we dan ook met
grote belangstelling mogen tegemoetzien. Onder ïeidmg van de
huidige dirigent Henk Trommel, die
de kunst verstaat door zijn moderne
aanpak van het programma de kinderen enthousiast te maken. Dit
b l i j k t o a ook uit het nog steeds
groeiend loden-aantal, dat thans alweer tot 34 kinderen is uitgegroeid
Verdei heelt men /ieh de medewerking ver/ekerd van het bekende
radio en televisie-duo ..Barbara en
Bas" en in het kader van het juhileum zullen oud-leden van het koor.
(tussen de 21) en 30 jaar) opnieuw
enkele liedjes komen zingen
Ons kinderkooi maakte daarnaast
veel naam door het engageren b i j de
verschillende concerten van diverse
artiesten, w a a r v a n ik u o a noem
Maitme Bijl, Mane Ccule-Moeid i j k , The Schepherds en vele anderen Zeker mag ook het aandeel dat
de bekende organist-pianist T.-kc
Bijlsma had bij het welslagen v a n de
concerten, die steeds grote bcl.uiL 1 stellmg tiokken. niet onvermeld
b l i j v e n . Ons koor h e e f t een bevvogen periode achter de rug. Men
heeft vele ups en downs gekend en
meerdere malen leek het vooit'ie-

ats
staan aan een zijden diaadje te
hiinein. maar het vroegere aktieve
besuiui w a a r v a n ik u o a. noem
m e v r o u w De Hoop. mevrouw De
K-1 u r v n mevrouw Van Heenneen.
WM dapper vol te houden en ziet nu
d i t dIL-s met dit /ilveren jubileum
K - r r o . i n d Het koor heeft /ich een
'• •_ p l a a t s v e r o v e r d in de rij van
r
i/_ C u K u r e l e verenmmuen vvaar" "'..r „heicieni leJin in de loop
'J.' r.n nvt.r»inm:n naar koren bij
:.' r>'d.t:^lijke verenmingen.
/
-t f '.nkun^t Oratonumkoor
•i 'i. O, _ r o i i e \ i _ r L n m i n < : Met dit
-. t _ i i u t . . e r ik de jubileren-le
' ^ r . - n ' u n L ' v,m ganser h a r t e Moge
-en - t r a l t . n l en v.el'iola igil jubii ^ u m u nn_ r i op v r i j d e ü l l > j u n i a.s.
d ' a r v j n d„ h < _ k l i i p > j i g / i j n '
Kunstmarkt
Mae ik nog e v i _ n uw aandaiht vestigen op de k u n s t m a r k t , die a s
zaterdag 13 j u n i v a n 14 00 tot 20 00
uur gehouden worul op hut Gasthuisplem en \vorut georganiseerd
door het C u l t u r e e l Centrum onder
artistieke leiding van m e v r o u w Emmv van Vnjberghe do Conineh''
Het belooft een bijzonder interessant gebeuren !c worden, ?oals in
on?e gemeenten nog nimmer werd
vertoond en waarvoor de bclanastellmp zeer groot is. U moet daar
beslist eens een kijkje gaan nemen
Voorts /al op vrijdag 19 juni om
20 00 uur Josje Smit diverse technieken gaan tonen in het Cultureel
Centrum. De/e bijzondere exposiue. die zeer leerzaam moet worden
geacht, zal gehouden worden v .in 20
juni t / m 19 juli en dagelijks gratis
toegankelijk zijn van 13.30 tot 16.00
uur behalve op maandag en dinsdag.

Jo Bisenberger
Door een onverklaarbare oorzaak
die in nevelen blijft gehuld, werd 14
dagen geleden in mijn verslag over
het toneelspel ,,De meid" de naam
van de hoofdrolspeelster Jo Bisenberger vermeld in de kop onder ,.Jo
Bischenberger". ,,What is in a name?", zegt men wel eens. maar
volgens mij héél veel. Want je naam
heeft iets te maken met je persoonhjkheid. Daarom voor dit onverklaarbare gebeuren mijn oprechte excuses. Zoek er alsjeblieft niets
achter want het was echt met zo
bedoeld.

Opoe op de praatstoel
'k Heb deuze week gien taid 'ehad
beste mense. om voor jeloi een nuvv
receppie te skraive. Ik heb d'r nog
zadder, dus dat houwe jeloi wel
tegoed tot de volgende keer. Maer
de zwaeger van me manskerel was
jaeng en dat hebben we met de
Pinksterdaege 'evierd 't Was toch
rotweer, dus wat moste we aers
gaen doen. De jaenge is 83 jaer
'eworre, maer rookt nog altijd z'n
..zware weduwe" en van z'n borrelglaesie zie je meestal alliemg
maer de onderkant, 't Was een goed
feest en we hebbe veul lol 'ehad.
Dus beste mensen: tot de volgende
keer en allegaer de groete v an opoe.

En dan nu

de VVV

Bedankt
"l hei' l i i l b e i s . de d i K k t c u i v a n de
\\\
heelt mi] gevraagd a a n allen
d k1 hun medewerking hebben v e i lienil aan h i t welslagen van de
iu!<i!cuimieimg v,in de bondei d jai'i{.'i spootwegveibnu'mg /i|n dank
over te biengeu
l i e t was een lu-el l.inge li|st van
/.MiiKooiteis die belangeloos hebben m e e g e w e i k t . te l.im: om hiei te
u'inielden. maai /i|ii daiik bieng ik
giaag over B I J de/e dan
K sr

;V
It
^PÉ" • •'&
Dr. '^wt».*;,^^
Gerkestraat 47 rd - Zandvoort
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KANTOORUREN

Voor al u w bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut"

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. I 25 38

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG • 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

Een begrip in Europa

Nieuwste modellen!!
Ontworpen door de beste
Engelse couturiers
Surfkleding
Zeilkleding
Truien
Sweaters
Laarzen
Schoenen
enz.

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Dufour Wing
v.a. 1375.Wayler
v.a. 1595.

ADVERTEREN IIM EEN NIEUWSBLAD

bouwes' agenda

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

bij

BOUWMAN
tel. 02507 - 1 2327

Behandeling volgens
afspraak.

Uw adres voor
kousen, par/tres,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

palace hotel

Bouwman

Wist u dat, wij het probleem van tevéél katten proberen op te lossen
door de helft van de kosten van sterilisatie en castratie
voor u te betalen? Aanmelding en inlichtingen tot 1 juli
onder tel. 1 4561.
Wist u dat, uw nestjes katten en honden, mits binnen 24 uur na de
geboorte gebracht, GRATIS kunt laten inslapen bij dierenarts Dekker-Lukkassen en het Kennemer Dierentehuis?
Wist u dat, wij willen bemiddelen in vakantieruiladressen voor uw huisdier? Inlichtingen tel. 1 58 62.
Wist u dat, vissen óóR gevoel hebben? Laat ze daarom niet onnodig
lijden!

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Koffie met gebak, een snelle lunch
of tijdens het diner genieten van de
ondergaande zon in het hoogste
restaurant aan de kust

WATERSPORT

SPAAHNE 48 - HAARLEM - TEL. 023-321534

TEKEN

EN

•
•
•
•
•

KUNST

S C H I L D E R S MATERIAAL

b
Ei
"
*••CREATIEF"
BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tel. T 73 67

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stol berg weg 1 A. Zandvoort,
telefoon 17093

VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER DIEREN

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

A. J. DE LEEUW

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheïpenptein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

extra
Op basis van de Jetta LS heeft Volkswagen een speciale actie-uitvoering op de weg gebracht: de Jetta SL.
Een grandioze gedaanteverwisseling, die gerust super-deluxe genoemd kan worden.
Want was de oorspronkelijke versie met z'n 51 kW
motor al uiterst compleet, met alle extra's kent de
Jetta SL z'n weerga niet.
Voor dit totale pakket, dat een reële
waarde heeft van ruim 2000 gulden,
betaalt u slechts 555 gulden: een voordeel van maar liefst 1450 gulden.
Zo kost de alpinwitte Jetta
SL in 2-deurs uitvoering
daarom slechts f 19.995,inclusiefB.T.W.

BELLEN

Grannetia
TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.
Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr. Gerkestraat SOrd • 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

Groentepfantan met (duit
Groente- en Uoemzaden
Znigrond
Jjffypots
Bntrijdnpt-0n

• Tuinbenoiigdhaden

ASSURANTIËN

dolfirama
Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwatergalerij. Dagelijks 4 voorstellingen.
Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.
Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.
* Wij staan ook voor u klaar om u behulpzaam te zijn bij de organisatie
van uw diners en feesten.

ZEGWAARD

DIERENBESCHERMING

Oranjestraat 7

14 juni: thé-dansant, aanvang 15.00 uur
Muzikale omlijsting:
ledere zonnige dag: even heerlijk
genieten op ons nieuwe terras.

Tenson jollebroeken 298.
nu voor 85.-

Drogisterij - Parfumerie

12, 13en 14juni:
dansen en dineren in ons aan zee
gelegen é la carte restaurant,
waar wij u nu ook verse kreeft uit ons
homarium kunnen aanbieden.

Trio Mitsey Smeekens.

Tenson mpc zeilkleding

Surftrapeze v.a. 49.Haw. koord v.a. 24.90
Masten 145.Allround ze.l 125.-

mevr.
G. Hamminga

bouwes hotel

Beslag,
kompassen,
stuurwielen, enz.

Surfplanken

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

PEDICURE/
MANICURE SALON

Alles voor de watersporter!

*02507 -1 71 66'

GELD LENEN NIET DUUR
48
Bedrag mnd.
5.000,150,95
10.000,289,14
15.000,427,34
20.000,565,53
703,73
25.000,-

60
mnd.

SS
mnd.

129,93
247,15
364,37
481,59
598,81

98,93
184,15
269,92 238,43
355,68 313,71
441,44 388,99

120
mnd.

ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT
is een dienst bewijzen aan de legers.
Onze lozers beseffen dat. daarom
worden de advertentiepagina's zo goed
gelezen, daarom ook zijn de
adverteerders zo ingenomen met

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk
Informeer eens!

Helmersstraat 1 - Zandvoort
telefoon 02507-12150

Zandvoorts Nieuwsblad

Luxe Jetta SL
voordelen

Dat is een kans om niet voorbij te laten gaan.
Kom naar uw V. A.G dealer voor Volkswagen en
Audi en maak een super proefrit. De Jetta SL is maar
beperkt leverbaar. Snelle beslissers zijn dus dubbel in
't voordeel.

Tel uitje winst!
•.-.:•>»

•*X

. . ,.<>v.

.••*"\

••««.

,
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<2&

. • .•**.

Aluminium velgen met banden 175/70 SR 13.
Sportstuur in kleur afgestemd.
Vloerbedekking in velourskwaliteit in de kleuren gazelle of
royalblauw.
Jetta GLi-dashboard, sattelbruin bij buitenkleur zandmetallic,
royalblauw bjj buitenkleur regattablauwmetallic/alpinwit. j
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel.
Anti-verblindingsbinnenspiegel.
*
lypeplaatje achter: Jetta SL.
VW-teken op grille/Volkswagen-plaatje achter, in kleur aan- '
gepast aan de buitenkleur en waarbij de letters in chroom
zijn uitgevoerd.
:Decor-strepen afgestemd op de buitenkleur.
Sierlijst op de tailleljjn. in bruin of blauw.
Handschoenenkastje met slot op deksel.
tostruinentenverlichting, traploos regelbaar.
Middenconsole zonder instrumenten in de kleuren sattelbruin of royalblauw.
Deur- of zijwandbekleding gelijk aan die van Jetta GL,
in gazelle- of royalblauw.
v
Toerenteller en digitaalklok.
Sigare-aansteker. Afsluitbare tankdop.
^
;
Parkeerlichtschakelaar.
Totale prijs van dit alles ruim f 2000.-. U betaalt f 555,-. i

Uw voordeel 1.450 gulden.
Afleveringsleesten f525,-. Inclusief B.T. W. Af Leusden.Vrijbliivend.
Wijzigingen voorbehouden. Metallic en 4 deuren tegen normale meerprys.
De Jetta SL is leverbaar in: regattablauwmetallic,zanclmetallic,alpinwit.

'n proefrit bij uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Degelijk duurt
A

.

Q9&

W

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
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BALDI OPPERMACHTIG IN FORMULE 3

nervarenheid speelt
Nederlanders parten
ZANDVOORT - Met uitzondering van
Michcl Bleekemolen heeft gebrek aan
ervaring in de formule 3 de Nederlandse
courcurs danig parten gespeeld. Zowel
Fred Krab (hij reed zijn tweede formule
3-race) als debutant John Vos verkeken
zich in de tweeëntwintig ronden durende race op dit geweld. In het van start
tot finish door Mauro Baldi aangevoerde veld had Vos na acht ronden al zo
veel van zijn krachten verspeeld, dat het
hem moeite kostte de race uit te rijden.
Een slipstreamfout van Krab deed de
huidige Europees kampioen in de formule Ford 2000-klasse in de derde
ronde in de vangrail belanden. Bleekemolen maakte geen fout, maar zijn
•wagen was niet compatative genoeg,
waardoor de Haarlemmer met een dertiende plaats genoegen moest nemen,
terwijl Vos als zeventiende en laatste
eindigde.
In de niet zozeer spannende, maar wel
spektaculaire race won de Italiaan
Mauro Baldi met grote overmacht,
daarmee zijn koppositie in de stand om
het Europees kampioenschap verstevi-

gend. Tweede werd de Fransman Alain op financiële steun van het RTH kon
Ferte, gevolgd door zijn landgenoot rekenen.
Philippe Streiff, de Deen Thiim en Krab gaat voor het RTH de nog restePhilippe Alliot. Met deze vijfde plaats rende 11 races om het Marlboro formublijft de Fransman lijstaanvoerder Bal- le 3 kampioenschap in Engeland rijden
di volgen.
(8 races zijn inmiddels verreden).
De wedstrijd op Zandvoort werd gebruikt om de kersverse RTH-coureur
te presenteren aan het publiek. OnRacing Team Holland
danks zijn crash ziet de vijfentwintigjaHoewel Krab niet bepaald stond te rige coureur uit Heerhugowaard dit
juichen mocht zijn dertiende startplaats avontuur optimistisch tegemoet. ,,De
er best zijn. Slechts anderhalve sekon- wagen (een Ralt RT3) rijdt perfekt en
de langzamer dan de van pole vertrek- als ik weet waar zijn grenzen liggen heb
kende Baldi is beslist geen slecht resul- ik beslist een auto die voorin kan
taat voor een coureur die zijn tweede meekomen".
formule 3-race rijdt en bovendien dit Aan Krabs eenmalige optreden op
seizoen nog niet aan de start was Zandvoort kwam abrupt een einde
verschenen. Dolgelukkig was Krab dan toen hij in de Gerlachbocht uit de
ook, toen hij begin deze maand van slipstream van de Deen Jelinski kwam.
circuitdirekteur
Johan
Beerepoot Met wat meer formule 3-ervaring zou
mocht vernemen dat hij naast Cor de ongelukkige rijder ongetwijfeld geEuser en Jaap van Silfhout nu ook deel weten hebben, dat op zo'n moment de
uitmaakt van het Racing Team Hol- druk op de voorwielen weg is. De Ralt
land.
schoot dan ook zwaar onderstuurd
Het sponsorbedrag kwam vrij door het dwars over de baan in de vangrail.
uitblijven van een formule 1-contract
voor Huub Rothengatter, die daarvoor

Nog veel leren

Bleekemolen en Schindler konden Vos nog net ontwijken toen hij door
onervarenheid in de fout ging. „Ja, ik moet nog veel leren", verzuchtte een
doodvermoeide John Vos na afloop.
(Advertentie)

Plgtnaand
m inuw
bibliothQGk
FILMINN
19 juni. 21.00 uur Neem 't als
een man, mevrouw! van het
Rode Vrouwen Collectief.
Denemarken. Toegang vrij.

FONOTHEEK
Aanwezig: 930 klassieke platen.

500 populaire platen. 350 jazzplaten, 1200 pop-platen. 100
platen met volksmuziek. 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord.

Openingstijden:
maandag 19.00-21.00 uur.
vrijdag 15.00-17.00 uur.
vrijdag 19.00-21.00 uur.

i-Prinsesseweg/Zandvoort

'Snelle service"
ZANDVOORT - Slager Van Duyn,
(Tast-Toe) die vorige week donderdag
op spectaculaire wijze zijn nieuwe zaak
aan de Grote Krocht heeft geopend en
borg staat voor een snelle service, werd
zelf ook op zijn wenken bediend toen
het ging om een bekeuring.
's Morgens vroeg kwam hij namelijk op
het idee om met een geluidswagen de
mensen op de opening van zijn zaak
attent te maken, door het uitreiken van
bloemen en vleeswaren, en medewerking van een draaiorgel. De draaiorgelman was in het bezit van een vergunning, en hij informeerde bij de eigenaar
van de platenzaak of hij wel gebruik
kon maken van een speaker. ,,Zo lang
je zelf geen muziekcassette's draait, of
zelf muziek maakt, mag dat", was het
antwoord.

Aanpassingsmoeilijkheden waren er
eveneens voor John Vos. ,,Ik moet nog
veel leren" hijgde de overigens uitstekend vertrokken debutant na afloop.
De verrassende elfde plaats (hij vertrok
van de zeventiende plaats) raakte hij na
een derde van de wedstrijd snel kwijt.
,,Na acht ronden was ik doodop. Ik had
duidelijk konditie tekort en ik was blij
als ik er telkens weer een ronde had
opzitten. Op het laatst kon ik mijn nek
niet eens rechtkrijgen". Met een spin in
de Tarzanbocht illustreerde Vos uiteindelijk zijn vermoeidheid.
Voor Bleekemolen viel er op Zandvoort niet veel eer te behalen. De man

die nog twee jaar geleden voorin meestreed moest met een dertiende plaats
genoegen nemen. ,,Ik wist van tevoren
dat ik met deze wagen niet hoog kon
eindigen" bekende „Bleek". Op de
vraag waarom hij dan toch instapt
antwoordde de blonde coureur die eens
de tweede plaats in deze klasse veroverde: „Ach, eigenlijk zou ik moeten
stoppen. Maar dan komt er weer zo'n
race waarvoor je een sponsor kunt
krijgen en dan begint het weer te
kriebelen. Ik zou alleen nog door
moeten gaan als ik een goede deal met
een sponsor kan maken. Maar die
mogelijkheid zie ik in deze tijd niet. Ik
zou daarom ook wel willen stoppen.
Maar ja, wat moet.ik dan. Wat is het
alternatief Vv, )r racen".

Winnaar Mauro Baldi geflankeerd door Philip Streiff (II en Alain Ferté (r).

WULLUM v. d. \VLKFF

ZANDVOORT - Op zaterdag :<l j u n i
a.s. organiseert do Autosportvereniging Sandevoerde clc Scliarretuclit III.
een familie-autotoertocht, die ook dit
Zandvoortse eer
jaar weer meetelt voor het KNACIn het voorprogramma was het op- toerbrevet. Bij deze tocht is teen wednieuw Frans Derr die de Zandvoortse strijdelemcnt aanwezig, u bent beslist
eer hooghield. Hij zegevierde in zijn niet aan een strak tijdschema geboden.
Talbot Rally 3' bij de toerwagens tot Het gaat erom, dat u door een mooi
1300 cc.
stukje Nederland wordt geleid aan de
Bij de produktietoerwagens tot 2500 cc hand van een routebeschrijving, die u
haalde Berend Oeberius Kapteyn op- bij uw vertrek ontvangt. Hierin is
nieuw de finish niet. Een losgeschoten duidelijk de te rijden route beschreven
pakking in het carter stond hem dit- en er wordt een beschrijving gegeven
maal een gevecht in de weg met zijn van de verschillende bezienswaardigherivaal Hans de Jager, die opnieuw het den, welke u tegenkomt.
maximale puntenaantal voor de titel- Er wordt gestart vanuit het Gemeenstrijd pakte.
schapshuis, Louis Davidsstraat, ZandOok Tonny Zwanenburg kwam on- voort. (Nabij de VVV).
danks zijn uitstekende tweede trai- Gezamenlijke vertrektijd is 13.00 uur.
ningstijd niet op het ereplatform. In de Aankomst is ongeveer 17.30 uur. De
formule Ford 1600 finishte hij als vier- lengte van de tocht is ca. 110 km.
de achter Euser, Adams en Silfhout. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 12,50 per
Het gevecht dat hij aanvankelijk met auto, ongeacht het aantal inzittenden.
dit drietal was aangegaan moest hij In het inschrijfgeld zijn begrepen: twee
halverwege de race staken vanwegen consumpties en twee KNAC-zegels.
een loszittende, over het asfalt schuren- Voor nadere inlichtingen kunt u bellen:
de, bodemplaat.
02507-14389 of 02507-16179.

Admiraalzeilen
Zonnig, winderig en veel publiek. Dat
waren zondag, eerste Pinksterdag de
ingrediënten voor de opening van het
zeilseizoen 1981.
Het admiraalzeilen, de opening van het
seizoen dus, moest in verband met de
slechte weersomstandigheden van Hemelvaartsdag verschoven worden.
Het was een feestelijk gezicht vanaf de
Rotonde om de verschillende schepen
zee te zien kiezen richting politiepost
zo omstreeks het middaguur. De vloot
meerde vlot af ter hoogte van de
Rotonde, waarna het werkelijke gebeuren kon plaatsvinden.
Een delegatie van het bestuur van de
watersportvereniging Zandvoort ging
naar de politiepost waarbij zij werden
ontvangen door het stranddetachement
van de gemeentepolitie. Voorzitter van
de watersportvereniging. J. Deutekom
hield een kleine toespraak en overhandigde hoofdagent Co Schouten een
kruik jenever. De politie liet zich ook
niet onbetuigd, met de gebruikelijke
speech en plichtplegingen werd door
Schouten eenzelfde kruik overhandigd
aan Deutekom. Deze werd onmiddellijk opengemaakt en diverse kleine
glaasjes werden geleegd op een goed
zeil-en strandseizoen.

Surfschool
Klijn

Heb
Dan
Heb
Dan

je geld?
doe je wondere!
je 't niet?
is 'et dondere!

Belangrijke
Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

een luilaksurftocht van acht kiiometer.
De start vond plaats om vijf uur in de
morgen en de weersomstandigheden
waren ideaal. Niet minder dan 21
surfers startten op het Noordstrand
onder reddingspost Piet Oud en eindigden op het naaktstrand waar een verrukkelijk ontbijt klaarstond. De verse
broodjes, krentenbollen, hete koffie en
thee waren in een ommezien verdwenen.
Slechts één surfer kreeg pech. De
mastvoet van zijn plank brak drie
kilometer uit de kust, maar met behulp
van Tim Klijn werd hij op sleeptouw
genomen en kon even later ook van
zijn ontbijt genieten.
Commentaar van de langslapers op
deze luilakochtend was dat ze volgend
jaar toch eigenlijk wel mee willen
doen, reden waarom de broers Klijn nu
overwegen er een traditioneel luilakgebeuren van te maken.

het er de afgelopen week en tijdens het
pinksterweekeinde druk meegehad.
Mevrouw Paap houdt tenminste een
lijstje bij van wat ze de mensen voorzet, „Want om nu iedere dag hetzelfde
te krijgen, lijkt mij ook niet leuk. Dus
wissel ik het af, de ene dag bijvoorbeeld beschuit of roggebrood erbij, de
andere dag ontbijtkoek of bolletjes.
Dat is toch het gezellige van vakantie,
dat je niet precies weet wat je op je
bordje krijgt" zegt ze. Mevrouw Paap
kennende, moet dat ontbijt ,,dik voor
mekaar zijn"

wsv

Zandvoort

afgelopen zondag vierde de
watersportvereniging Zandvoort haar
vijftienjarig jubileum. Om dat dit een
getal is dat niet dirckt opvalt, werd dit
in besloten kring gevierd. Voor de
leden waren er spelletjes, zowel voor
jong en oud terwijl besloten werd met
een feestje in besloten kring in de
avonduren. Proficiat en op naar het
zilveren jubileum.

door
Margreet Ates

Pieterse zal worden gedraaid over het
Zandvoort van weleer. Daarna worden
de gasten verwacht in het strandpaviljoen, waar de folklore-vercniging De
Wurf aanwezig zal zijn en er worden
misschien ook nog dia's van Zandvoort
van voor de oorlog vertoond.
Deze middag en avond is bestemd voor
geboren en getogen Zandvoorters die
niet meer in de gelegenheid zijn om
naar het strand te gaan. Het betreft
hier dus mensen die niet meer zo goed
ter been zijn. en vrijwilligers (sters)
voor vervoer wordt nog steeds verzocht
zich te melden, opdat iedereen naar het
strand kan na de filmvoorstelling in het
Gemeenschapshuis.
Aanmeldingen voor vervoer en deefname kan bij de volgende telefoonnummers: tel: 17170 (mevrouw van Dam,
strandpaviljoen 7) tel: 15857 mevrouw
Bep Faber en tel: 17328 mevrouw B.
Kopcr-Koreman.
De koffie en het lekkers, het glaasje,
het is allemaal voor elkaar. Aan de
broodjes met garnaal of andere vis
wordt gewerkt, overleg is al gaande,
dus het zal allemaal wel lukken.

Het pinksterweekeinde was dan wel
geen uitgelezen stranddag, het weekeinde daarvoor gaf een ongekende
drukte te zien.
De voorbereidingen voor het gezellige Ook op het naaktstrand waren veel
„bakkie koffie" voor bejaarde Zand- bezoekers, ui dan niet gekleed, die zich
voorters verlopen nu in een vlot tempo. speciaaL ophielden bij Sans Tout. Dit
Mevrouw van Dam van strandpaviljoen kwam niet alleen door het mooie weer,
Johnny (7) heeft voor dinsdag 16 juni maar grotendeels door de muziek die
en zaal kunnen huren in het Gemeen- hier ten gehore werd gebracht, een
schapshuis, waar een film van mevrouw echte stcelband die voor de nodige
sfeer zorgde.
Strandpachter Sabelis is niet zo tevreden met het voorseizoen. ..Als pachter

'Bakkle Koffie'

Hierop werd dus het draaiorgel ingeschakeld, en Van Duyn verkeerde in de
overtuiging dat hij correct had gehandeld.
's Middags echter werd hem door de
gemeentepolitie verzocht om op het
bureau te verschijnen, en daar vernam
hij tot zijn verbazing dat hij in overtreding was geweest. ,,Ik wenste geen
schikking en Iaat het voorkomen" is
zijn mening, want deze service van de
plaatselijke politie noemt hij wel een
grote teleurstelling, hij heeft intussen
een gesprek met de burgemeester aangevraagci.

Pinksteren

telefoonnum-

mers:

Strandpoütie Rotonde 13545
Kinderkamer Rotonde 14445
ZRB Noord (Post Brokmeyer)
12376
ZRB Zuid (Post Piet Oud)
12687
ZRB Naaktstrand
18431
op een naaktstrand zit je in een kwetsbare hoek. Is het te koud. dan krijgen
de mensen al kippevel bij het idee van
een naaktstrand, is het te warm dan
vinden ze het té ver. Wij zijn afhankelijk van een lekker weertje. Ook het
feit dat er zo veel meer naaktstranden
zijn bijgekomen, heeft de animo wat
doen verflauwen, daarom komt er aanstaande zondag weer een stcelband op
bezoek, ook al is het dan wat kil weer;
het zorgt zeker voor gezelligheid" aldus
Chris Sabelis. Vanaf 14.00 uur dus op
naar het naaktstrand, want je mag best
gekleed op zo'n strand verschijnen.
niemand die je dat kwalijk neemt.

De heer P...l. Zeegers. kleinzoon van
de i n i t i a t i e f n e m e r van de l l a a r l e m Zandvoort spoorlijn l l > S l . heelt aan de
raadsleden de navolgende brief gezonden:
Geaehte raadsleden.
Moge Zandvoort zich wél bedenken,
alvorens gehoor te geven aan de plannen van de Canadees Michael J. Hordo
om uw badplaats op ie zadelen met een
recreatieproject naar het model van de
Amerikaanse pretparken. Dit zou wezensvreemd zijn aan onze prachtige
Noordzeekust met z i j n zandstranden
en achterliggende brede duinenrij. Bcvolking en bezoekers van de grote
steden zijn gelukkig met de badplaats
zoals die nu is. het overvolle strand ten
spijt, dat heeft de mooie zomerdag van
vandaag wel bewezen. U hebt de wijsheid gehad om enkele jaren geleden
een wandelpier a la Scheveningen af te
wijzen....ook dit was in feite een commerciële opzet waarvoor misschien
overal elders maar nu juist in Zandvoort geen behoefte bestond...maakt u
alstublieft meneer Hordo duidelijk dat
er aan onze Noordzeekust geen plaats
is voor welk Lunapark dan ook. Ik heb
Zandvoort van kinds af aan gekend en
liefgehad en houd ook van het Zandvoort van onze tijd. Sterkte en vriendelijke groeten, E.J. Zeegers.

uitnodiging
ZANDVOORT - De plaatselijke
sportleraar Wim Buchcl heeft onlangs
twee uitermate prettige uitnodigingen
ontvangen om te scheidsrechteren tijdcns judowedstrijden, te weten:
tijdens de Joodse Olympische Spelen
(De Maccabiade) welke worden gehouden in Israël van 30 juni 1981 tot en met
16 juli 1981 en
tijdens de wereldkampioenschappen
judo. welke voor het eerst in de judohistorie zullen plaatsvinden in Maastricht van 3 tot en met 5 september
1981.

Kampioenschap
brandingwsndsurfen

ZANDVOORT - Op maandag S juni.
2e Pinksterdag, werd in Bloemendaal
aan Zee door de Bloemendaalse windsurf-vercniging onder auspiciën van de
..Brandingsklasse", die is aangesloten
De vishandelaren hebben nog stiïeds bij de NWSB. de 3e in een serie van 7
niet gehoord of zij nu op hun histori- wedstrijden om het Nederlandse kamsche plaatsje bij de Rotonde kunnen pioenschap gevaren.
terugkeren. De veertien dagen zijn al Meren licht:
verlopen maar van het gemeentebe- 1. Paul Jansen: 2. Arno Molenaar: 3.
stuur is nog geen bericht ontvangen. Dick v.d. Spek: 4. Rob Bussen; 5. P. de
„Wij hopen voor dit weekeinde gunstig Groot.
bericht te ontvangen, zodat w i j zondag l lieren zwaar:
weer terug zijn" aldus William Keur. 1. Johan Driehuizen; 2. Wouter Egas:
Als ze nu maar op het raadhuis de tijd 3. F. Dijssclbloem: 4. Co Timmerkunnen vinden dit schrijven wel vroeg mnns: 5. Peter Smit.
Dames:
genoeg te verzenden!
1. Marline van Soolingen: 2. Anita
Gansen; .V C. Tuisen.
Veteranen:
!. Co Timmermans: 2. L. Burreau.
Ook op het ^ogenaanule textielslraml De vierde w e d s t r i j d zal gehouden worwordt overwogen op de zondagen den op 2S j u n i hij het strand van
e n / o f zaterdagen live-muziek op de
terrassen van de paviljoens te hebben.
Een try-out was er al veertien dagen
geleden bij ..Yvon" van (icrt en .Sheila
Tonnen.
/ANDYOORT - Liethelihers van
Gasten en pachter waren v e r r u k t . l:en
k i n i - t moL-.en aanstaande zaterdag zevergunning wordt nu aangevraagd zodat men in de toekonts; nog meet ker met vergeten i:ens •-•ven naar het
(iastlnnspk'in te k i n n e n , w a n t daar
muziek kan verwachten
'•\oull dan een k u n s t m a r k t •.'.ehoikien
die d u u r t v a n U . l l l i - 2 l ) . l l l l u u r .
Ne' ::!•. vont: j.::ir .'al er oen grote
\eridieidenhekl / n a a a n k u n s t v o o r w e r p e n , die te k i j k en te koop z i j n .
i ir is overigens nog een enkele k r a a m
vrij. dus men kan meedoen. A . i n n i e l dinivn bi| C u l t u r e e l C e n t r u m vamviiddag t m zaterdagmiddag \ai: 13.3(11(>.(HI u u r . Tel.: l'i'MM.

Vishandelaren

Kunstmarkt

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
HW LW HW
LW
11 juni
11.47 7.07
19.43
12 juni
0.19 8.08 12.51
20.46
13 juni
1.16 9.06 13.47
21.43
14 juni
2.08 10.01 14.36
22.36
15 juni
2.52 10.47 15.21
23.21
16 j u n i
3.30 11.26 15.58
23.57
P juni
.1.06 12.03 16.33
18 juni
4.40 0.27 17.07
12.42
Maanstanden: woensdag 17 juni 17.04
uur VM.

Het prille begin in 1976.
Trouwens een andere watersport die
ook een jubileum vierde het afgelopen
weekeinde was de brandingsurl'school
Klijn.
Was vijf jaar geleden windsurfen alleen
nog iets voor de durfals, tegenwoordig
is het een volkssport. waar deze school
zeker haar steentje toe heeft bijgedragen.
Het eerste lustrum werd gevierd met

Ontbijt
Trouwens er zijn wel meerderen die,
behalve de pachters zelf dan, hun
ontbijt op het strand nuttigen. Bij de
VVV kan men namelijk kamers met
ontbijt op het strand bespreken, een
service waar toch veel gebruik van
wordt gemaakt. In paviljoen 't Trefpunt waar men onder andere een ontbijt serveert voor badgasten, heeft men

Tot slot deze foto van het afgelopen pinksterweekeinde. Veel wind en lagere temperaturen zorgden nu nietdirekt
voor een uitgelezen stranddag. Toch blijft de zee trekken, dat blijkt wel, want een fikse wandeling doet het altijd
nog goed. Trouwens bij strandpaviljoen Thalassa kan deze week weer gewandeld worden en wel op
woensdagavond 17 juni is er een strandloop van 4 en 8 km, start 19.30 uur. Inlichtingen 020-848908, foto
Europress.

ZANDYOOKT
De s t i c h t i n g W i | k raad Nieuw Noord houdt op dm-dag 'K'
j u n i in wijkgeNnr.v 't S t e k k i o in de
F a h r e n h e i t s t r a a t een openbare \erg.idenng.
Of (.Ie ;)üemi<! •>!,),il onder andere 1
H o o r z i t t i n g e n \ . i n gemeente en plan
welzijnswerk: huishoudelijk reglement.
werkgroep V e r k e e r s v e i l i g h e i d en w a l
verder ter t a f e l komt. Bewoners ei;
anderen worden in guiten getale verwacht. A a n v a i i ü 20.15 u u r .
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Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b v. als sub-licentiehouder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te Kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en degeavanceerde machines van het Gilde
garanderen u /.ekerheid
en \eiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
knjgt u het originele
Zckcrheids bewijs.

Hinncnvu'K 7.1 • Ht'emsli'ile
I i-I. 1)2.1-28 IM ')(l

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

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

T* V

SINDS 1849

GIERSTRAAT3
BOTERMARKT26

decorette-decorette-decorette-decorette-decorette-decorett^
Een nieuw dessin.
exclusief voor Dccoretle

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

UW DEALER BtBl

v. d. Meer Sleutelservice

AMSTERDAM-c

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

DOE MÉÉR ZELF

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edel houtsoorten
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorrijzoveel mogelijk voor de
OOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maanddys
gesloten, 's Mi 'iags van 12.30-13.30 uur
gesloten.

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6, amsterdam-?., telex 18143

Schoolverlaters!

100 cc

3,95

200 cc 6,95

Sheraton Schiphol Inn
l i

••Mt ISATON Hfm IN s IMNS WOFRPlVII'f
KHUI'iWf Ij 4'i'. HOOI ÜDORP THF Ni THERl ANt'N

ni

In verband met de officiële heropening
van onze zaak, die plaats zal vinden op

ervaren coupeuse
donderdag 18 juni

Boetiek Bis-et-Beau
Thorbeckestraat 13 - Zand voor!.
Telefoon 02507 -12021, vanaf vrijdag 12 juni.

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -1 61 23

zijn wij de dag daarvoor de gehele dag

't KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 - Zandvoort
Tel. 1 65 80

GESLOTEN!

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaat 56

SNACKBAR DE FRIETPOT
Vondellaan 1B, Zandvoort,
telefoon 02507-16227.

t/m maat 176.
Wist u dat wel?

Deuren niet meer verven!
Alle deuren wonfen weer als nieuw
• Passend O» uw Interieur
• voordelig binnen een dag gereed
• in vele houtmotieven en effen •Deuren s morgen? genaaid
/
kleuren
s avondsgeDracnr
-'
Gratis advies - oei meteen

0.50

Allyssum
OOSTER Heesters vanaf
DUINWEG
Coniferen vanaf
Vaste planten vanaf

PORTNS

0.30
2.75
3.75
1.25

®

rooreenaftpraw

Of vraag Informatiemateriaal aan

Afeenvertegenwoordiger voor Aalsmeer. De Bollenstreek.
Heemstede. Haarlemmermeer. Katwok en Rijnsburg
POftTAS-V*kbe4riif HutSBOS Bouwbedrijf Abbenes B. V.
Hoofdweg 1802 2157 ND Abbenes

Tel. O 25 24-44 43

l MISTER POflTAS Deuren-Semce-Vakbednjfven in vele plaatsen m Nederland

Ook kruiden- en groenteplanten.

VAN DEN BERG - HAARLEM

medewerker

Men neme St. Janskruid, notenextracten, de
zuiverste citroen-, kokos- en olijfolie... kortom
al wat heilzaam is voor een huid in de zon.

Raadhuisstraat 92.
Heemstede,
telefoon 023-286182.
D BP 300

Gevraagd voor nieuwe boetiek in Zandvoort

Petunia'S vanaf

SHERATON SCHIPHOL INN vraagt voor
spoedige indiensttreding:

18-23 jaar, voor onze zalenexploitatie.
*
Heeft u zojuist uw schoolopleiding beëindigd,
en wilt u zich nog oriënteren op uw toekomst?
Gaat u studeren aan een Hotelschoo! en wordt
hiervoor een voorbereiding gevraagd in de vorm
van praktische ervaring in een horeca bedrijf?
Wij bieden u de mogelijkheid gedurende een
jaar kennis te maken met alle facetten van het
hotelwezen.
Geïnteresseerden wordt verzocht telefonisch
kontakt op te nemen met mevr. W. Cardoso,
tst. 310, tussen 09.00-13.00uur.

Keur en Zoon

f.i 38,95
i*(

Een bloeiende tuin tot diep in het
najaar.
Grote kollektie 1-jarige planten.
Geraniums vanaf
1.00
Afrikanen vanaf
0.35

RANDWEG

decorette

vrolijk motiefje in
— gordijnstof. schort en _
ovenwant. in placemats
en pannelap. Het ronde
tafelkleed kost

fleurige flitsen uit een
zomers assortiment

makelaars & taxateurs m bedrijfs- en woonruimten

ZONNEBRANDOLIE

PAGINA

Wij vragen voor onze nieuw te openen

Elke werkdag van
halfnegen tol halteen
en van halftwee lot
halUes geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur
en zaterdag? wan
10 00-12.00 uur
U bent welkom

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 ie Heemstede Tel 023 288S60*

damesmodezaak
in Heemstede, ,±. half augustus

part-time
dames
Sollicitatie: tel. 02977-23924, vraag even naar Marjolijn.

i >•*•)! m i x

U,12enl3juni.
SPECIALITEITEN

Restaaraxrë
„Gfealêfc Het Witte Hals1'

Zeeweg 3. Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
«' uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

HOUSE
Speciüliteiten-restaurant met een
apart speciaal fondite-restaurant
lot 45 personen.
Gen. Cronjé.straal 14 - Haarlem
Ri-MTvcrcn: tel. 023 - 2f> 53 33

Bij Citroen is uwhuidige auto
dagen minimaal f 2.000,-waard.
De aigelopen weken stonden wij van Citroen enorm in
de belangstelling, dank zij een unieke inruilactie: iedere
auto, ongeacht z'n leeftijd en kilometerstand, leverde bij
ons minimaal f2.000,- op.
Speciaal voor al die mensen die de voorgaande
actie hebben gemist, maar er wel graag van hadden
geprofiteerd, hebben wij besloten de actie nog eens drie
dagen voort te zetten.
Zodat u er op 11,12 en 13 juni zeker van kunt
zijn dat wij uw huidige auto voor f2.000,- (incl. BTW)
zullen inruilen.
Dit aanbod geldt, als u besluit een zuinige,
comfortabele en veilige nieuwe Citroen aan te schaffen,
welke Citroen personen- of bedrijfswagen u ook kiest.
*De spelregels: de auto die u inruilt moet voor-

zien zijn van een kenteken dat minimaal één maand op
uw naam staat.
En u laat uw nieuwe Citroen financieren door
de Citroen Financieringsmaatschappij Nederland CFN:
gebruikelijke voorwaarden en gunstige condities (een
nieuwe 2CVal vanaf zo'n f 214,-per maand, een nieuwe
GSA al vanaf zo'n f351,- per maand). Dat is alles.
Maar ook als u niet wenst te financieren en/of
geen auto in te ruilen hebt, is het beslist interessant om
dit weekend met ons te komen praten.
Bij Citroen hebt u nu dus de mogelijkheid om
een onvoorstelbaar goede inruilprijs voor uw huidige
auto te krijgen en tegen gunstige voorwaarden in een
nieuwe Citroen te stappen.
Kom dus snel bij ons langs. Tot ziens!

RESTAURANT

GRAVIN'

Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
u w receptie en party.
Gravinnesit'ejj'Ml-13- Haarlem
Reserveren: lel. 023-31 70 58

Hoogeveen bv
Grijpensteinweg 10, Haarlem
tel. 023-248221

CITROEN*
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LIBERAAL VOORZIET BELASTINGVERHOGING

Weinig bijval voor circuitplannen van Canadees Hordo
ZANDVOORT - Tegen verbouwing en uitbreiding van het Bouwes Concern, het
Hotel en Bouwes Palace, hebben de commissieleden van Algemene Zaken geen
overwegende bezwaren.
Heel anders liggen de zaken wanneer de plannen van de Canadese exploitant
Hordo ter sprake komen inzake het circuit. Het grootste deel van de commissicleden had hier weinig goede woorden voor over, behalve de vertegenwoordiger van
de VVD, Jan Jongsma.
De socialist Toonen deelde mee dat hij
en zijn fraktiegenoot Aukema een
oriënterend gesprek met de Canadees
hadden gevoerd waarbij zij hem de
bezwaren van hun fraktie uiteen hebben gezet. Toonen was zeer gematigd
in zijn kritiek hierop, behalve het
houden van de Olympische spelen in
Zandvoort (geen haalbare kaart) richtte hij zijn bezwaren hoofdzakelijk tegen de voorgestelde uitbreidingen van
het raceprogramma, op het circuit.
j,.Deze plannen staan lijnrecht tegenjover die van onze fraktie. Wij voorzien
hiermee eerder een geluidstoename
(dan afname met alle gevolgen van
,' dien" aldus Toonen.

Zenuwziek
Zoals gewoonlijk trok huisarts Flieringa alle registers van zijn spreekvaardigheid open om zijn ongenoegen kenbaar
te maken.
In schilderachtige bewoordingen veeg-

'Olympische Spelen
in Zandvoort
is klink!are onzin"
de hij de plannen van de Canadees van
tafel met de slogan „Dit zijn mededelingen van een dwaas, en wat gevaarlijker is, van een dwaas met geld".
Als huisarts zei hij zenuwziek te worden van dergelijke plannen die elke
grond van realiteit missen. Dit was
door hem geconstateerd, omdat er in
de plannen gerept wordt over een
„internationaal golf-evenement". Iets
dat in golfkringen nimmer gerealiseerd
kan worden.
Hij vond het zinniger iets aan het
geluid van het circuit te gaan doen, dan
plannen te bekijken die waren opge-

ABONNEMENTSPRIJZEN
In verband met gestegen kosten, hebben wij van de Minister van
Economische Zaken toestemming gekregen, een kleine wijziging
in onze abonnementsprijzen aan te brengen van 5 cent per week.

Hierdoor worden de abonnementsprijzen per 1 juli 1981:
Per bezorger f 28.60 per jaar.
Per post f 106.10 per jaar.
Wij nemen gaarne aan, dat de abonnees, die een machtiging tot
automatischejjfschrijving hebben verstrekt, ermee akkoord gaan,
dat in de eerstvolgende afschrijving, de nieuwe abonnementsprijs
wordt aangehouden.
De Direktie.

steld door iemand met het verstand van
een garnaal".
Dcmokraat Van Erp had geen bezwarcn tegen uitbreiding van het Bouwes
Hotel en Bouwes Palaces, die zouden
alleen maar Zandvoort ten goede komcn. Hij had net als de voorgaande
sprekers bezwaren tegen de ingediende
plannen van het circuit. „Waarschijnlijk is de heer Hordo met juist voorgelicht over alle bepalingen die voor dit
gebied gelden. Ik noem het streekplan,
de bepalingen van de waterwingebieden, natuurgebieden etc. Een betere
voorlichting aan de heer Hordo kan
geen kwaad" zo stelde hij mild.

Injekties

een gedachtenwisselmg op gang komt,
waarbij soms onvermoede gezichtspunten naar voren kunnen komen. Hij
stelde voor geen be/waren te hebben
tegen de verbouwing c-n uitbreiding van
de beide hotels, doch met betrekking
tot het circuit de plannen punt voor
punt te bekijken. Er zal dan een
concept-antwoord door het college
worden geformuleerd, waarin de raadsleden zullen worden gekend.
'
Een terechtwijzing was er voor Jan
Jongsma, omdat volgens de burgerneester er wel degelijk bekend is wat
er met het circuit gaat gebeuren. „De
beleidslijn ten aanzien van het circuit is
vastgesteld en die volgen wij". Hij
vond het ook belangrijk dat het Casino
in Zandvoort blijft en waarschuwde
tegen vooroordelen van de commissieleden tegen de plannen van Hordo.

Liberaal Jan Jongsma zag de financiële
injektie die de plannen van de Canadees voor Zandvoort kunnen betekenen wel zitten. „Voor wij alles afwijzen
moeten wij eerst eens bekijken wat wel Casino weg
mogelijk is." Hij noemde als voordelen Naar aanleiding hiervan zei Jan Jongsde aansluiting dorpscentrum/strand ma dat er ooit in het contract met het
die door deze plannen kunnen worden Casino is overeengekomen dat bij vergerealiseerd. Bovendien wilde hij wel dwijning van het circuit ook het Casino
eens een duidelijke uitspraak over de zou vertrekken, dus dat de gemeente
toekomst van het circuit, omdat bij dan nog meer inkomstenderving tegesluiting hiervan en het niet hebben van moet kan zien. Bovendien was hij van
een behoorlijk alternatief, toch de mening dat de door de Canadees voorZandvoortse bevolking in aanmerking gestelde plannen verbouwing Bouwes
komt om de lasten dan te gaan dragen, Hotels/circuit niet konden worden gehetgeen zou kunnen resulteren in een splitst, omdat dit voor een ondernemer
forse belastingverhoging, waar nie- een kwalijke zaak zou zijn.
mand op zit te wachten. „Terwijl de Hoewel Flieringa het „brainstormen"
plannen van Hordo misschien een be- niet zag, hij vond de houding van de
lastingvermindering zouden kunnen Canadees meer lijken (j>p die van een
betekenen".
rodeorijder die met een cowbowhoed
Het laatste commissielid Hildering, op, Zandvoort kwam binnen draven,
voorzitter van een plaatselijke toneel- konden de commissieleden wel akvereniging, kwam met enkele details in koord gaan met de voorzitter: namede plannen van Hordo, namelijk „waar lijk, geen bezwaren tegen de verbouwas de schouwburg gebleven die de wingen uitbreiding, de overige plannen
heer Bouwes ooit had beloofd?" Hier- rustig op hun merites bekijken en dan
bij gemakshalve vergetend dat de ex- .antwoorden.
ploitatie van het verenigingsgebouw De
Krocht de gemeente momenteel handenvol geld kost.

„Brainstormen"
Voorzitter Machielsen twijfelde er ook
aan of de heer Hordo wel de juiste
voorlichting had gehad toen hij zijn
plannen opstelde. Hij vond dat een
„brainstorm" het voordeel had dat er

team

ZANDVOORT - Het eerste team van de Zandvoortse Tennisclub heeft zondag 14 juni 1981 in Rotterdam de kroon op het
werk gezet. Na het behalen van het kampioenschap in de eerste klasse van de KNLTB afd. Haarlem, werd zondag door een
7-4 zege op „De ricketeers" in de Maasstad de promotie naar de hoofdklasse een feit. Dit is de eerste maal in de
geschiedenis van de Zandvoortse Tennisclub dat de hoofdklasse werd bereikt.
Overigens zal het kampioensteam het komende seizoen '81/'S2 niet kunnen beschikken over een gerenoveerd clubhuis.
Dit bleek donderdag 11 juni op de buitengewone algemene ledenvergadering, waarbij de leden niet akkoord konden gaan
met het voorstel van het bestuur, het huidige clubgebouw „De Glee" voor zo'n ƒ 180.000,— te renoveren.
Het kampioensteam zal het komende seizoen grote moeite hebben zich in de hoofdklasse te handhaven, want zowel Wim
Brandse als Hans Schmidt zullen niet meer voor alle wedstrijden beschikbaar zijn. Het bestuur van de tennisclub overweegt
dan ook versterkingen aan te trekken om zodoende meer „overlevingskansen" te hebben in de hoofdklasse.

Het is een enerverende tyd geweest
voor de dames, want er waren er
velen die er niet zeker van waren dat
ze het „gehaald" zouden hebben.
Een tijd van ups en downs, maar
met een zekere .voldoening werd
geconstateerd dat zo'n 88-90% van
de leerlingen hun studie met succes
hebben bekroond.
Groot was het feest dan ook bij de
uitreiking van de diploma's en deelcertifïcaten op donderdagavond 11
juni in Haarlem, waar men btf het

OP 1 JULI AANSTAANDE:

Zomerconcert in Herv. Kerk

Erasmuscollege aan het Santpoortseplein 's avonds om zeven uur bijcenkwam. Veel echtgenoten en kinderen
waren meegekomen om van moeders
hoogtepunt getuige te kunnen zijn.
De volgende avond, vrijdag 12 juni
werd in het Gemcenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat in Zandvoort,
nog even „onder ons" doorgebracht. Uiteindelijk is dit gebouw de
school geweest waar men de afgelopen drie jaar de lessen heeft gevolgd.
Zeker 4 a 5 leerlingen willen het
voortgezet ondcrwys gaan volgen
(HAVO), terwijl door anderen overwogen wordt een MBO-opIeiding te
volgen. Weer anderen waren té blij
zover te zijn gekomen en zien een
voortzetting van de studie in de
naaste toekomst niet zitten.
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Roelof van Diesten trad al eerder in
Zandvoort op, namelijk op 19 maart
1979. De op 4 november 19-14 in
Rotterdam geboren dirigent studeerde
onder andere viool bij Jewssey Wullf
en na het behalen van zijn solistendiploma voltooide hij zijn studie bij
professor Riccardo Odnoposoff te Wenen.
In 1967, aanvaardde Roelof van Diesten de benoeming als tweede concert- Violiste Skye Carman die op 1 juli in
meester van het Rotterdams Philhar- Zandvoort concerteert.
monisch Orkest, gevolgd door zijn
direktiestudie bij Edo de Waart en monic. In 1978 kwam zij naar AmsterFerdinand Leitner. Na zijn periode bij dam.
het Rotte rdamse Philharmonisch Orkest, als assistent van Edo de Waart, Kaarten
vervulde hij gastdirektisch hij het
Utrechts Symfonie Orkest, het Radiop- Toegangsbewijzen zijn a ƒ 8,— per
hilharmonisch Orkest, het Residentie persoon (voor houders van een CJPOrkest, het Nederlands Kamerorkest paspoort of Pas 65 f 4,— per persoon)
en het Noordhollands Philharmonisch verkrijgbaar bi| het VVV-kantoor,
Orkest. Het volgend seizoen zal hij in Schoolplan l (tel. 17939).
de Verenigde Staten debuteren, waar- Bloemenmuga/ijn W. Stcetskamp,
na hij per l september 1982 zal terug- Zandvoorterweü 32 te Aerdenhout
keren bij het N.P.O. als artistiek lei- (023-241661) etï op l juli vanaf 19.30
uur verkrijgbaar aan de kerk.
der.

Niet iedereen kon vrijdagavond
in het Gemeenschapshuis aanwezig zijn, daarom slechts 16
van de 18 geslaagden die de roos
van Zandvoorts
Nieuwsblad
(met medewerking van Erica)
persoonlijk in ontvangst konden
nemen. „Van Harte".
Eerste rij: Marlies Bürer en Loes
Bruynis.
Zittend van links naar rechts: Nel
Sandbergen, Corry v.d. Moolen,
Hilde Stroobach, Nanny Kerkman, Jo Koper en Dia Kerkman.
Staande van links naar rechts:
Wil Beerepoot, Marjan Arnoldi,
Nel Lammens, Elly Keur, Janet
van Westerloo, Rita Faber, Greet
Stam en Gré Dekker.

Raadslid vertrekt

v
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ZANDVOORT - Op l juli a.s. zal in de
Hervormde Kerk in Zandvoort het jaarlijksc zomerconcert door het Noordhollands Philharmonisch Orkest worden
gegeven, dirigent is Roelof van Dicsten,
terwijl als soliste de Amerikaanse violiste Skyc Carman zal optreden.

Violiste

De kampioen van TCZ: eerste rij zittend v.l.n.r.: A. v.d. Veen (non playing captain), Wijnand v.d. Boom, Hans
Schmidt en Gerard v.d. Bogaert (begeleider); tweede rij v.l.n.r.: Marco Groot, Jane Plackeutt, Xandra Weller, Wim
Brandse en Hans Bruggeman.

ZANDVOORT - Op 4 juni gingen in
Zandvoort niet alleen de vlaggen uit
bij de leerlingen die voor een middelbaar ondenvijs-diploma waren geslaagd, maar ook bij de geslaagden
van de MAVO voor volwassenen, de
„Moedermavo" dus.

ZANDVOORT - Het gemeeneraddslid
T. van Erp zal per l oktober 1981 zijn
funktie als raadslid in verband met een
verhuizing naar Heemstede neerleggen.
De heer van Erp heeft sinds de laatste
gemeenteraadsverkiezingen een zetel
voor D'66 in de raad bezet. Over zijn
opvolging, normaal een zaak van de
tweede persoon op de lijst, kon de
demokraat nog niets meedelen, „nog
niet bekend" antwoordde hij desge\raagd.

Langs de Vloedlijn
ZANDVOORT - Er lijkt schot te
zitten in de plannen van de gemeenteraad op de plaats van het voormalige
hotel Sonnewende te komen tot woningbouw.
Niet alleen lijken de onderhandelingen
tussen de gemeente Zandvoort en de
vertegenwoordigers van de Bond Ziiiider Naam vrucht at te werpen en denkt
men tegen een redelijke prijs de grond
kunnen aankopen. De commissieleden
Algemene Zaken /ijn akkoord gegaan
om een wij/igmg van het huidice hestemmingsplan voor te bereiden om
woningbouw op dit terrein mogelijk tr
maken.

Do langste dag
komt oo<r teti avond.
Guido Gezelle
1X30-1NW

Vergadering

Skye Carman, die een Grancini viool
uit het jaar 1720 bespeelt, is sinds
januari van dit jaar benoemd als con- ZANDVOORT - Raadslid Toonen
deelde aan het einde van de commissiecertmeester bij het N.P.O.
Zij startte op driejarige leeftijd niet vergadering Algemene Z a k e n / R u i m haar vioolstudie en op 11-jarige led'tijd telijke Ordening mee dal hij \vel moeidebuteerde zij als soliste. Zeven jaar te heeft gehad met de beslissing van de
lang won zij de National Music Camp voor/itter vorige week de vergadering
en studeerde na haar highschool-perio- uit te stellen.
de aan de Interlochen Arts Academy. ..Ik ben niet zo bang voor een volle
viool en dans en voltooide haar studie publieke tiibunc en vind ook niet dat je
aan het Curtis Instituut in Philadelphia. een vergadering moet uitstellen. Dat
Daarna volgden nog studies aan de biengt demokratie in gevaai"
Juillard School in New York bij Paul Voorzitter Machielsen vond het een
Makanowitzsky en Josef Gingold. Na begrijpelijke reaktie. maar het w.is
haar studie volgde nog een solotournee voor hem vorige week dinsdagmiddag
niet een jeugdorkest in tien verschillen- moeilijk in te schutten omdat de situade Europese landen. Aktiviteiten van tie onoverzichtelijk was geweest. Tenmevrouw Carman na haar terugkomst slotte was de overweging dat een vergain de VS waren onder andere: het deimg beter in een goede steer kan
formeren van The Carman String Trio verlopen voor hem éeen van de belangen The Hannover Quartet. Zij werd in nikste argumenten geweest, deze te
1974 violiste bij het Rochester Philhar- verdagen.

bont en lamsvacht
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

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

Vanaf 29 juni tot en met 3 augustus

wegens vakantie
wijziging kantooruren

Vandaag, 18 j u n i 19S l, vieren onze ouders

K. Groot jr.
en

Zandvoorts Nieuwsblad

5. Groot-Alderlieste
hun 50-jarig huwelijksfeest.
Hartelijk gefeliciteerd door jullie dochters,
schoonzoons en kleinkinderen.

Gasthuisplein 12-Telefoon 17166

MAANDAG GESLOTEN

Favaugcplcin 57 I,
Zandvoort.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Poes Palet is terug van weggeweest.
H a r t e l i j k dank voor alle hulp.

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur.

Fam. Termes,

10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kanioor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Uitnodiging voor

;

Ken idenle middenklassen niet een
opmerkelijke dieselmotor, door Renault
ontAvikkeld. Een kombmatie met een
aantal verrassende eigenschappen

DE PITTIGE 18DIESEL

1

versnellingen en de luxueuze GTD
Standaard voorzien van 5 versnellingen.

| \ V r l i r m k - i ijli r-

<«) km/u
knn^.'im

IJllkni'u
kou-Mul

lnplüj

] up l.j.H

De sterkt.. lichtmetalen 2-hter
motor levert een vermogen van 48 kW
(66 pk). En dat maakt de 18 Diesel
opvallend pittig!
Bovendien is het geluidsnivo
geringer dan u van een diesel gewend
bent of venvachten mag.

Deze verbruikscijfers zijn mede
Kunstig beïnvloed door het lage gewicht
en de luchrweerstandcoëfficiént.

DE SCHITTERENDE 18DIESEL

Z'n elegante lijn maakt 'm mooi.
Z'n overvloed aan komfort geeft 'm een
royaal karakter.
Maar achter de schoonheid van de
18 Diesel schuilt een zeer doordachte

DEZUINIGEI8DIESEL

Hij is er in 2 zuinige versies: de
TD, die leverbaar is met -l of 5

VERKOOPCENTRUM

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

"De wereld is zo
goed nog niet"

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

techniek. Kortom, een schitterende
reiswagen.

door de leerlingen van de 6e klas

DE DEALER VANDE18DIESEL

Aanvang 20.00 uur in de Hannie Scha ftsch ooi.

Die vindt u altijd bij u in de buurt.
Tenslotte heeft Renault het dichtste
dealernet in Europa.
Wilt u dus samen met een
deskundige bekijken of de 18 Diesel uw
eerste of volgende diesel wordt?
Maak dan even een afspraak
met de dichtstbijzijnde Renaultdealer.

ll
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HEDENAVOND
aan ouders, oud-leer/ingen, familieleden, voor
de uitvoering van de musical

Hannie SchaftschooJ
BEHANGER
STOFFEERDER
BEODEMAKER

J. v. d. Bos
Bilderdijkstraat 5,
telefoon 13796

5 minuten

Foto Queile
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

Kom langs en profiteer van de
gratis schoonheidsadviezen van
de Ultima II adviseuse.
Ontdek de kleurenkoüektie van
; Ultima II.
Tijdloos en elegant.
Geraffineerde tere tinten voor
uw gezicht, ogen, lippen en
nagels. Een stijlvol eerbetoon
aan uw eigen uiterlijk! Kom langs
in onze zaak en ontdek 't met
eigen ogen...

IPOSTERFOTOI
20,00
[PASFOTO'S
10,00
Klaar terwijl u wacht!

Burg. v. Alphenstraat 2a - Tel. 02507 -13360

Kennemerland bv

Ontdek de U tjma II
kollektie dicht bij huis.

h Renauh loopt langer op een liter.

'N GOEDE DEALER BIJ DE PRIJS INBEGREPEN.

Uitvaartverzorging

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Weggelopen

Lapjeskat
zwart
masker op neus,
hoekje uit oor, witte
buik en voetjes, 10 jr.
oud. Terug te bezorgen bij Roos Cordes,
Keesomstraat 153 l
Zandvoort.

fPOSterfOtO 30 x 40 cm
slechts

l stuks

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Schitterende
aanbiedingen van
uw Ultima II specialist!

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

HEDENAVOND HOUDEN WIJ
OFFICIËLE

Natuurlijk komt u daarom langs

A. RITMAN

HEROPENING

Wij zijn producent van technisch hooggekwalificeerde producten,
te weten hoogfrequent lasmachines voor de plastic-industrie.
Wij exporteren meer dan 60%, onze omzetten zijn groeiend.

administratie
Tot zijn verantwoordelijkheden behoren:
• de administratie in zijn totaliteit
• periodieke opstelling van balansen en resultatenrekeningen
• budget-controle
• rapportage aan directie via kengetallen
• De man die wij zoeken heeft M. B.A. en heeft bij voorkeur
'S.P.D. 1
• heeft reeds ruime ervaring in soortgelijke functie
• kan via zijn ervaring automatisering introduceren
• is 30 a 40 jaar

16255
Glazenwasser// - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 -Zandvoort.

voor 'n geheel gratis en vrijblijvend advies
van de Ultima II cchoonheidsadviseuse.

In verband met ziekte tot nader bericht

AFWEZIG.

En als u toch in onze zaak bent,
let dan goed op die fraaie en
praktische "beauty" tas kompleet
met lipstick, nagellak en
eye-shadow.

Receptie van 19.00-22.00uur.

Voor u slechts

SNACKBAR DE FRIETPOT

.*•*~»» •

Vondellaan 1B - Zandvoort.
Telefoon 02507 -16227.
Drogisterij - Parfumerie

NICO

Moerenburg

ook voor uw glasschades

Bagagewagens
Te huur gevraagd:

v.a. 750,VERHUUR
75,-per week
Boottrailers

gemeubileerd
huis

v.a. 595,-

voor de maand aug.
Geïnteresseerden dienen te solliciteren aan de
Directie Colpitt BV, Postbus 162, 2040 AD ZANDVOORT,
met instgring van pasfoto en curriculum vitae onder vermelding "vertrouwelijk Directie".

Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 • 1 43 65.

VAN SNACKBAR
DE FRIETPOT

Wij wensen in kontakt te komen met een persoon die de funktie
ambieert van

op

Holland trailer

Tel. 020-729803 of
020-728700.

Rijnlanderweg 1195
Nieuw Vennep,
tel. 02526-73800

Haltestraat 8, Zandvoort.

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort,
telefoon 02507-15602
Raadhuisstraat 92, Heemstede,
telefoon 023-286182

18-19-20 juni
Vooral uw
SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEINHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Tel. 023 - 32 47 78

Tel. 02975-61305.

Kopra de Luxe + D,.,sdC

KOpra de LUXe Desohdedamesuitvoering, met natuurlijk dezelfde uitgebalanceerde remnaaf De frisse metallic kleuren
zullen u zeker aanspreken
Geheel kompleet en rij-klaar
kost zij slechts

Motorwals
met besturing. 1000 kg,
6 pk diesel, f 2800,-.

naam voor kwaliteit. Dezelfde pluspunten als de
luxe, maar met handremmen en een extra
sterke 3-versnellingsnaaf. Kies jaren
lang uw eigen tempo voor een
^ jf^ •
„wind in de rug"-prijs van
*T lv/>

De 3 versnellingen'en veilige trommelremmen zijn voor
dames een grote zekerheid. De Special heef»
mooie beschaafde kleuren en een stevige
bagagedrager. Wij zijn er trots
~
op en u ook voor

ïvi

il
It*

P. TIMMER
Dr. C. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort
Tel. 02507 - 32 87

Ook uw Shell-station
heeft veel
nuttige geschenken voor

Buiten de prijs heeft Kopra altijd nog extra voordelen voor u.

;

(i^fï

-^^mmmmmm*^Ê^^mmmmmmmmmmmmmmi^^^^^^

^

Tel. 02507 - 32 87

PETER VERSTEEGE
22 samenwerkende fietsenzaken.

Haltestraat 18. Zandvoort,
Telefoon 14499.
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UIT ZANDVOORTS HISTORIE......

Haarlem kan ons gestolen
In de zestiende eeuw, toen Zandvoon nog maar een kleine geineenschap was van tweehonderd personen, had men nog geen eigen bestuur.
De burgerlijke zaken werden behartigd door een baljuw, die door de
heren van Bredcrode was aangewezen en voor gerechtelijke zaken trad
de stad Haarlem op. Daar werden de
voorschriften opgesteld, waarnaar
men moest leven. Deze stonden
plechtig opgetekend in keitrboeken,
die, omdat men in Zandvoort noch
lezen noch schrijven kon, elk jaar
opnieuw met Pasen en Pinksteren
werden voorgelezen in de kerk.

')
\',
*1

•u

'i
I
b

ZANDVOORT- f red van Rhee is terug van weggeweest. De bekende Zandvoorter die een aantal jaren geleden zijn bar in
Noord sloot, heeft het afgelopen weekeinde deze weer, bijna in de vroegere stijl, heropend.
Veel, zeer veel stamgasten waren dan ook naar het winkelcentrum in Noord gekomen om een toost op Bar Noord uit te
brengen en herinneringen op te halen aan het grootse verleden van Bar Noord. ,,Want waren er toen niet de kinderfcesten,
het uitbundige carnaval, de ontvangst van Sinterklaas, en de extra aandacht voor de kinderen op Koninginnedag? Velen
konden er nog smakelijke verhalen van vertellen.
Door Fred is bijzonder hard gewerkt om de bar zijn oude luister te hergeven. Er werd een gcluiddiclit plafond ingebracht
ten gerieve van de bovenburen, het dansvloertje is lenig, zij het in een andere hoek, alleen de bar de eilandvorm terug te
geven is nog niet gelukt. ,, Te weinig lijd gehad, wij hebben ons uit de naad gewerkt, maar dat hebben wij niet gehaald",
aldus de zoon. Het ligt wel in de bedoeling dat dit binnenkort zal geschieden en dan zal het net lijken of Fred van Rhee, die
zo node werd gemist, in het geheel niet is weggeweest. Bar Noord is dagelijks geopend van 16.00-19.00 uur en van
21.00-03.00 uur.
Foto Europress.

Weekenddiensten
Datum 20-21 juni 1981
Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbosch. Emmaweg 5,
tel. 12633. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson, tel. 12058,
Drenth tel. 13355; Flieringa, tel. 12181;
Zwerver, tel. 12499.
Tandarts: tel. 023-313233.
Wijkverpleging: zr. E. Nijsen, Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel. 12791.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel.
02507-14437 b.g.g. 023-313233.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
Geslachtsziekten: voor algemene informatie: tel. 023-320202 (dag en nacht).
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 17641.
Politie: tel. 13043.
Brandweer: tel. 12000.
Taxi: tel. 12600 en 16843.
Algemeen Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459

Kerkdiensten
Hervormde kerk, Kerkplein:
10.00 uur: Vicaris Th. J. Haitjema
(crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg
15: 09.30 uur, ds. P. van Hall
(viering H. Avondmaal), 19.00 uur
geen dienst.
Nederlandse
Protestantenbond,
Brugstraat 15: 10.30 uur, prof. dr.
A. van Biemen van Bentveld (Ned.
Herv. Kerk)
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
zaterdag 20 juni: 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van
het Jeugdkoor St. Agatha.
Zondag 21 juni: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharistieviering met medewerking
van het St. Caeciliakerkkoor.
Radiokerk Blocmendaal, Vijverweg
14: 9.30 uur ds. E.Th. Thijs, 19.30
uur ds. A. Alblas van Amsterdam,(Wate rgraafsmee r).
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur diensten in gebouw Madoerastraat
Haarlem-noord.
Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond: Tot en met augustus
a.s. gedurende de zomermaanden
geen diensten.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

(b.g.g. 023-320899 of 320464). Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00
uur. Verder volgens afspraak. Voor
deze hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening Zjindvoort: Voor informatie, advies en hulp: tel. 17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Ook
schriftelijk: postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van 17.30 tot 18.30
uur.
Crisiscentrum: Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp
wanneer u die nodig heeft bij acute
problemen.
Stichting Wijkraad Nieuw Noord: tel.
18083.
In de nieuw verschenen gemeentegids van
Zandvoort wordt verwezen naar een tekening waarop de werkterreinen van de verpleegkundigen van de wijkverpleging zouden zijn aangegeven.
Dit kaartje is echter niet in de gids opgenomen. Hieronder vermelden wij dus de
straatnamen per wijk per verpleegkundige:
Wijk l, Zuster E. Nijsen: Dr. Kuijperstraat (deze straat inbegrepen). Dr. de
Visserstraat, Lijsterstraat (deze straten niet
inbegrepen), Grote Krocht, Raadhuisplein,
Kleine Krocht, Gasthuisplein, Kruisstraat,
Agnetastraat, Sandrinastraat, Wagenmakerspad (genoemde straten en pleinen inbegrepen), Burg. Engelbertsstraat (even zijde
inbegrepen), Schuitengat (deze straat inbegrepen).
Wijk 2. Zuster T. v.d. Spek: Dr. Kuijperstraat (deze straat niet inbegrepen). Dr. de
Visserstraat, Lijsterstraat, Haarlemmermeerstraat), Zandvoortselaan, (genoemde
straten inbegrepen), Burg. Nawijnlaan, Jhr.
P.N. Quarles van Uffordlaan, Kostverlorenstraat. Sophiaweg (genoemde straten niet
inbegrepen), spoorlijn. Ook Bentveld bchoort tot deze wijk.
Wijk 3, Zuster T. Dijk: Schuitengat (deze
straat niet inbegrepen). Burg. Engelbertsstraat (oneven zijde inbegrepen). Wagenmakcrspad. Sandrinastraat. Agnetastraat
(genoemde straten niet inbegrepen), Kruisstraat (deze straat inbegrepen). Gasthuisplein, Kleine Krocht, Raadhuisplcin (genoemde gebieden niet inbegrepen), H,iltcstraat. Vondellaan, (deze straten inbegrepen). gedeelte van Van Lennepweg tussen
Vondellaan en Thijsseweg (even zijde mbegrepen), Thijssewcg (deze weg niet inbegrepen).
Wijk 4: Zuster R. Leurdijk: Nieuw
Noord, begrensd door het circuit, Thijsseweg (deze weg niet inbegrepen), gedeelte
van de Van Lennepweg (dit weggedeelte
niet inbegrepen), spoorlijn.
Wijk 5, Zuster A.E. Bosma: Grote Krocht,
Haarlemmerstraat, Zandvoortselaan (dc?e
straten niet inbegrepen), Burg. Nawijnlaan,
Jhr. P.N. Ouerles van Uffordlaan, Kostver-

Alle soorten

DAKBEDEKKING
Tel. 02507 -1 73 53

Drogisterij • Reform

MOERENBURG

LEKKERE VULKOEKEN?

Gespecialiseerd in

Ja toch!
BAKKERIJ »«" <«*«*"

DIEET-ARTIKELEN
vooi buikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat B
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23

R. v.d. WERFF
Tolweg 6-Tel. 02507-15001.

lorenstraat. Sophiaweg. gedeelte van de
Van Lennepweg tussen de spoorlijn en
Linnaeusstraat, (deze straten inbegrepen),
gedeelte van de Van Lennepweg tussen
Linnaeusstraat en Vondellaan (oneven zijde
inbegrepen), Vondcllaan, Haltcstraat (deze
straten niet inbegrepen).
Voor het overige maken wij u er namens
de gemeente op attent dat de Gemeentegids
van Zandvoort 1981 verschillende onvolkomenheden bevat. Wie prijs stelt op een
volledige errata, gelieve zich in verbinding
te stellen met de afdeling Burgerzaken,
Schoolstraat 6 in Zandvoort waar deze
kosteloos worden verstrekt.

Evenementen
ZANDVOORT - Door de V W wordt
bekendgemaakt dat de komende week
de navolgende evenementen in het
dorp zullen plaatsvinden:

Vrijdag 19 juni:
concert door Zandvoorts Kinderkoor
met medewerking van Barbra en Bas in
de Gereformeerde Kerk, Julianaweg
15. Aanvang 20.00 uur.
Oefening met reddingsboot dr. S.L.
Louwes door de KNZHRM. Vertrek
vanaf het boothuis 20.00 uur.
Cultureel Centrum: opening tentoonstelling Josje Smit: 20.00 uur.

ZANDVOORT - Geboren: Houda. d.
v. M.M. Belhadj en S. Aouhar; Jordy
Willem Hans. z. v. W.R. Brouwer en
Y. Visser; Edward, z. v. H.C. Hendrikse en F.J.J.M. Hoppe: Marjolijn, d. v.
F.G.W. Vissers en H.W. van der
Werff: Charlotte Jessica Yvonne. d. v.
W. Betist en Y. van Scheepen; Jan
Hilco. z. v. J.J. Dietz en J. van
Oostveen.
Ondertrouwd: P.L.R. Jansen en A.
Zwemmer.
Gehuwd: J.R. Derr en P.M.B. Scheivis; J.M.V. Buijsman en Th.P. Aldcrs.
Overleden: Nikolaas Visser, 64 jr.;
Gerardus van Wonderen, 89 jr.; Anna
J. Gerstenberg geb. Ydo, 95 jr.; Willem van Jaarsveld, 80 jr.; Jan W.
Kallenborn, 83 jr.; Ruben M. Kost, 30

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
HW LW Hw
LW
19 juni
5.15 0.56 17.43
13.20
20 juni
5.51 1.28 18.19
14.34
21 juni
6.29 2.05 18.58
14.20
22 juni
7.08 2.46 19.38
15.15
23 juni
7.51 3.30 20.20
' 15.46
24 juni
8.40 4.15 21.12
16.33
25 juni
9.37 5.10 22.12
17.37
Maanstanden: Donderdag 25 juni LK
6.25 uur.

Musicals voor en
door leerlingen

finale zaalvoetbaltoernooi, Pellikaanhal.

Burgelijke stand
Ondertrouwd: F.B. Wijkmans en
M. Vos
Gehuwd: M.R Muggli en P.I.
Landman; D.A. Meijer en M.I.F.
van der Poel •
Overleden: Kaatje Kipp geb. Meesters, 82 jaar: Johan H. Domhof, 78
jaar; Reijer Hendriks. 71 jaar.

Histor-verf,
Alabastine produkten
w.o. loogpasta,
klompen etc. etc.
Tel. 12425.

Wél echter een duidelijke aanwijzing
dat Zandvoon met van plan was zich
de wel te laten \oor\chri]vcn door de
hoogmogende heren van Haarlem.
In de gemeentearchieven van Haarlein is verder niets meer terug te
vinden over een exclusieve bepaling
voor Zandvoorl. Waarschijnlijk had
Haarlem mei de verordening van
1531 en 1532 leergeld genoeg betaald
en hield zich verder buiten liet gebeuren ie Zandvoort. ,,Haarlem kan
ons gestolen worden", zo redeneerde
men in het dorp aan de zee.

Expositie Centrum Waterleidingduinen
ZANDVOORT-VOGELENZANG Vanaf 5 juni t . m 15 juli a.s. is er naast
de permanente exposities „Waterwinning en Natuur in de Amsterdamse
waterleidingduinen" een expositie van
foto's gemaakt door de kunst- en natuurfotograaf Bob van Sen. Met deze
expositie, die is getiteld „Natuurlijke
Liefde", beoogt de fotograaf een positieve bijdrage te leveren in de strijd om
het behoud van natuur, milieu en
landschap. De expositie bestaat uit vier
onderwerpen.

pressies die hem deden denken aan
trollen, de sprookjesfiguren uit de
Noorse mythologie. Dit gegeven was
voor hem aanleiding om van de moerascypres ook elders in West-Europa,
o.a. in de Kew Gardens in Londen,
unieke opnamen te maken. Diet Verschoor verstond de taal van de trollen
en schreef bij de foto's een verhaal over
de ontmoeting van de mens met de
bomen. Uit dit evenwichtige samenspel
ontstond een meeslepend „cultuur)sprookje" dat nieuwe werelden op.enlegt. Het werd een heel bijzonder
boek, dat een diepe indruk zal maken
op diegenen die nog ontvankelijk zijn
voor de taal van de natuur. De natuur
die aan bod komt in 40 schitterende
foto's en in de perfekt aansluitende
tekst. Het boek is bij de expositie
verkrijgbaar.

fotograaf met de kern van de wisselwerking tussen mens en natuur. Om
deze reden heeft de fotograaf zijn
expositie aangevuld met een aantal
fotografische weergaven van haar zo
aan de natuur verwante werk.

De Trollen
Zwervend over een terrein in de Vechtstreek werd Bob van Sen getroffen
door het beeld van een oude moerascypres. In de luchtwortels van deze boom
ontdekte hij menselijke figuren en im-

Vlinders en insekten die in kleurenfoto's zijn gevangen en die het „tere en
kwetsbare" om ons heen tot uitdrukking brengen.

GEVONDEN

VOORWERPEN

Beukebomen
In Zwart-wit opnamen van beuken is
een weerspiegeling van het liefdesleven
van de mens te vinden.
Het „Zonnelied".
Franciscus van Assisi maakte toen hij
ziek was in San Damiano in het jaar
1225 het loflied op de kosmos. Brigitte
Klein-Altenburger heeft het ,,Zonnelied" in een compositie van glaspanelen
in beeld gebracht. Haar zuivere weergave van de zingende mens, de zon en
de maan, de wind en het water, het
vuur en de aarde, confronteerde de

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

RESERVE
BEZORGERS/
STERS

voor de vakantieperiode
juli en augustus.
Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66.

ZANDVOORT - In de maand mei zijn
bij de gemeentepolitie van Zandvoort
de navolgende voorwerpen binnengekomen:
bruine pantalon met riem: lichtbruin
tasje met inhoud; horloge; gouden
hangertje voorstellende een kinderkopje met inscriptie „Jerry l-7-'79"; tas
met toiletartikelen/portemonnee en
geld; portemonnee met bibliotheekkaart; roodbruin bontmutsje; Quartz
dameshorloge: gouden armband met
hartje; aansteker met inscriptie ,.Ed";
2 baddoeken met sportkleding; damesbril in bruine suède hoesje: gouden
letterbroche; blauw jackt^ speelgoedbeer; l paar gymschoenen maat 31 en
een gymbroekje; blauw regenjack; damesbril in een bruine etui; fietstas met
regenkleding; bovengebit met de naam
Adriaans; goudkleurig herenhorloge;
camelkleurig jack.
Gevonden fietsen: 6 damesfietsen: 3
herenfietsen; l racefiets.
Kijkdagen gevonden fietsen: iedere 2e
en 4e woensdag van de maand tussen
14.00-15.30 uur.

Het bezoekerscentrum, dat is gelegen
bij de ingang „Oase" aan de Vogelenzangseweg in Vogelenzang, is dagelijks
geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Het is
toegankelijk voor kaarthouders van de
Amsterdamse
waterleidingduinen.
Dagkaarten zijn verkrijgbaar bij de
ingang.

Bezorger
gevraagd voor NRCHandelsblad, _±. 30
kranten. Te bevragen
W. van der Mije, Dr.
Joh.
G. Mezgerstraat 60, telefoon
14909.

Gereedschap voor

bouwes' agenda
bouwes hotel

VADER

19, 20 en 21 juni:
Uw diner-dansant in ons

a la carte restaurant aan zee

Vrijdag 26 juni:

Jan Steenstraat 1
Voor glas, behang,

Door Van der Mtji' die deze verordening ook gelezen heeft, werden m
zij» boek de stnifbepalingen niet
vermeld. H ij /s van de gedachte
uitgegaan dal men dit moest zien als
een aanwijzing ilm de bevolking wel
wal voelde voor de reformatie. Voor
mij zit dut er mei in.

Eén ding voelde men in Zandvoort
duidelijk. Haarlet-- "oelde zich verplicht om de Zandvooners te waarschuwen, en daar was men niet van
gediend, met andere woorden „dat
pikten ze niet".
In Zandvoort woonden volwassen
mensen en die wisten drommels goed
zelf wel wat mocht en wat niet mocht
en dat hoefden ze in Haarlem niet te
vertellen. Hun reaktie bij de voorlezing was dan ook van dien aard, dat
de samenstellers van deze verordening wisten dat deze niets zou uithalen.
,,Haarlem" zo was men in Zandvoort van mening, ,,moest zijn hand
maar in eigen boezem steken. De
Zandvooners waren zelf mans genoeg om hel goed van het kwaad te
onderscheiden".

Zij hield in ,,dan geen inwooners
ofte poorters tot Santfoort sullen
gacn hooren naer de predicalie,
doordien veel questie komt over
zeggen ,,Chij sijt luytheraenen, ghij
papisten t-nde andre orde".
Zeker men was in Zandvoort niet
dom. Men had hier en daar wel

ZANDVOORT - Het afscheid van de
leerlingen van de zesde klas van de
Hannie Schaftschool zal op 17 en 18
Zaterdag 20 juni:
juni uitgebreid worden gevierd met een
autotoertocht voor KNAC brevet, musical.
(Scharreltocht 3). Vertrek 13.00 uur Deze „De wereld is zo goed nog niet"
vanaf het Gemeenschapshuis, Louis is geschreven door Paola Koper en
Davidsstraat.
Inlichtingen: 02507- wordt uitgevoerd door de zesde klas14839 of 02507-16179.
sers.
De avonden beginnen om 20.00 uur in
de school en zijn bestemd voor ouders,
Dinsdag 23 juni:
vrienden, belangstellenden en andere
avondfietstocht strandpaviljoen 8, aan- leerlingen.
vang 19.00 en 19.30 uur.
Ook op de Beatrixschool wordt een
musical opgevoerd. Hier is het,,Bekijk
het
maar'', waar de leerlingen van de
Woensdag 24 juni:
zesde klas al maandenlang aan hebben
strandloop 4 en 8 km. Start vanaf gewerkt om op 22 juni 's avonds om
strandpaviljoen 18, tijd 19.30 uur. In- 20.00 uur, in de school, de ouders,
belangstellenden, vrienden en andere
lichtingen 020-848908.
leerlingen mee bezig te houden. Deze
musical is geschreven door de Stichting
Donderdag 25 juni:
De Beuk in opdracht van „Marie wordt
aanvang Week van het Paard, (zie wijzer" en werd gesubsidieerd door het
programma volgende week).
ministerie van CRM.

KEESMAN

Omdat de verordening niets uithaalde, voelde Haarlem zuil beledigd.
Om het kleine eigenwijze Zandvoorl
ie dwingen zich aan de regels ie
houden, werd de verordening w het
keurboek \ uu 1532 herhaald, maar
int met de toevoeging dat een ieder
die naar predikaties van hervormers
was gaan luisteren hiervoor een geldboete moes: betalen.

Haarlem ongewenst

Wanneer men de verordening leest
die voor het eerst int het Haarlemse
keurboek door de heer P. v.d. Mtje
in zijn geschiedenis van de Nt'dcrlands Hervormde Kerk te Zandvoon
naar voren is gehaald, lijkt het wel of
Zandvoort een broeinest was van
reformatorische stromingen. Dat
was het zeker niet. Dezelfde verontening vindt men terug in nagenoeg
alle keurboekcn van Noord-Hollünd
en het had niet meer om hei lijf dan
een voorzorgsmaatregel.

Verordening van 1531

Strafmaatregel

DOOF B. Voets

De wet houdt meer in

In het keurboek van 1531, aanwezig
in het gemeentearchief van Haarlem,
vindt men een verordening waarin de
bevolking gewaarschuwd wordt ojn
zich verre te houden van reforinatorische stromingen, die in die dagen
ook in deze omgeving belangstelling
begonnen te trekken.
Of de betekenis van de reformatie
ook was doorgedrongen tot Zandvoort is twijfelachtig, maar omdat
Zandvoort door de slechte geestelijke verzorging (slechts af en toe
kwam er een kapelaan de mis lezen
en de sacramenten toedienen) uitertnate kwetsbaar was in de ogen van

'Bar Noord'heropend

gehoord dar er wal broeide maar wal
er nu precies aan de hemd was. kon
men niet zeggen. Toen de nieuwe
verordening dan ook mei l'asen
werd voorgelezen ging deze in feite
over de hoofden van di' geloiigen
heen.
i»

Haarlem, meende men voor Zandvoort een aparte verordening te moeten maken legen het volgen van
reformatorische
godsdienstoefeningen.
Het was misschien een wal overhodige maatregel. Uil de gegeven* van de
beschrijving van de reformatie blijkt
dat Zandvoort, om zijn geïsoleerde
ligging, niet zo aantrekkelijk was
voor predikers van de hervorming.

Insfuif 't Stekkie
ZANDVOORT - Instuif 't Stekkie,
Fahrenheitstraat 7 in Zandvoort-Noord
is voortaan welke vrijdag van 11.00 tot
17.00 uur geopend. Elke Zandvoorter
die een praatje wil maken, een kaart
wil leggen op zich of andere wijze bezig
wil houden, is van harte welkom. Tevens is het een goede gelegenheid om
eens met de andere mensen uit de wijk
Nieuw Noord van gedachten te kunnen
wisselen. De heer J. Baars, Flemingstraat 256. tel. 18342, verstrekt gaarne
nadere inlichtingen.

Gevraagd voor nieuwe boctick in Zandvoort

ervaren coupeuse
lïoctick Bis-ct-Bcau

21 juni. Vaderdag:
Thé-dansant, aanvang 15.00 uur.
Orgineel Vaderdag menu
a fl. 47,50 p.p.

Muzikale omlijsting:
Trio Mitsey Smeekens.
ledere zonnige dag: even heerlijk
genieten op ons nieuwe terras.

Pakveldstraat 19

21 juni, Vaderdag:
Voor vader - en uiteraard het hele

gezin - serveren wij u tijdens lunch
en diner ons Vaderdag menu a fl. 29,50

(v/h Jac. Koper)

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

JAPONNEN EN

kust. Het kindermenu voor deze dag:

fl. 12,50

dolfirama

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

LIBERTY WEEKAANBÏEDING

p.p. in ons hoogste restaurant aan de

Telefoon 02507 -12021, vanaf vrijdag 12 juni.

H. H. KROON

Zandvoort

ace hotel

Thorbcckcslraat 13 - Zandvoort.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

IJZERHANDEL

v a n de bekende meiken.
Maat 40 l/m 56

Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwatergalerij. Dagelijks 4 voorstellingen.
Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.
Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.
* Wij staan ook voor u klaar om u behulpzaam te zijn bij de organisatie
van uw diners en feesten.

LouJs Davidsstraat 15 (l/o VVV) • Tel. l 69 20
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WIJ KOCHTEN EEN PARTIJ
WEGWERP - ARTIKELEN MET
LEUKE DECORATIES

LAAESTf
PRUZEN

2 LAGEN
PAKZOiluhi

FAMILIEBAAL

REMIA

CORNUCO
CHIPS

CAMPING
MARGARINE

naturel
of
paprika

zolang de
voorraad
strekt.

PRODENT

GARTA MAALTIJDEN
GEBROKEN RIJST kilo
BOTERHAMKORRELS 300 gram

ki

133? ,-

PROUENT ÏANDPASÏA

2.69
27

VAN ELK
zo'n handig
blik è 500 gr.

1.39

1.49

KING PEPERMUNT 4 rollen

1.29
2.98

JORDAN TANDENBORSTEL

1.89

MINI MARS
NIVEA CRÈME grote pot

2.59
3.29

OB TAMPONS normaal of speciaal

2.59

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT EN VOORZIE
VAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN,
MAAR DAARVOOR GELDT DAN OOK:
PAKMEE, WANT HELAAS OP IS OP!
.
"Ï, , r

DIE MOET U ZIEN !

MULfY

tipona
myN
/^

1.29

BIOSTAR WASMIDDEL

1.59
1.29

FRESH UP SCHEERSCHUIM

1.99

NIVEA BODYMILK

3.98

KRUIDEN SHAMPOO flacon

1.39

BLIV TOILETZEEP

1.99

WASHANDJES

99

LUCIFERS pakket a 10 doosjes

42

WASKNIJPERS 50 stuks

1.69

SPEELKAARTEN 2 spellen in doos

1.99

BEREC BATTERIJEN assortiment

1.99

VAPONA
insectenspray
V A S T E L A G E PRIJS

KIPPEVLEES IN BOUILLON

1.59
1.69

NEME TOMATENKETCHUP flacon

69

PEPER/NOOTMUSKAAT

89
2.79

**^

PRISMA WOORDENBOEKEN diverse talen .. 3.98
1.79 I
SCHRIJFBLOKS 100 vel houtvrij papier
1.79
.. . 69 ||
KLADBLOKS 200 vel
69
NIETTANG OP KAART met nietjes
2.98 |
PASSER/TEKENSET
2.98 |
VULPEN/BALPEN en 2 patronen
2.98 |
POTLODEN (2x) met gum en puntenslijper .. 1.59 i»
VILTSTIFTEN doos 20 stuks
2.98 |
LETTERTANG en TAPE
4.98 |
*'
/

die is
makkelijk

BIC CRISTAL PENNEN 4 stuks
1.19 17l
SI ER FLESJES gevuld met punaises/paperclips 2.98 |
«M?*. SCHETSBOEK, met mooi tekenpapier

• ^.

4 - kleuren
BALPEN
rnet verwisselbare stift

voor het hele gezin]
KAMMENSET

Lfc^'
«C_

1.69 l

^ ^"«UDICTPM^ l
80 bladzijden
houtvrij met
leuke kaft

RINGBAND
INTERIEURS
(ruit of l n

J&tïineGsi gctp&EJe. ipet >

t>!(>

99
1.69

NU ALVAST KOPEN
VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR!

SPAANSE PLASTIC
BOODSCHAPPENTAS

2.39

STIMOROL pakket a 5 pakjes

KAMPEER
MATRAS

T " TI i.'*•;•• iv*t,_„.j,i ^TSTKx^^Mï*7^i*7^^(*iw*rJïi">fiF' ^-"*V-j .-^s „,-->

alleen uitrollen en neerleggen, op stretchers, of zo
op de harde grond.
Is licht van gewicht,
uitspoelbaar, comfortabel
en sterk, voor weekendhuis,
logeerkamer en kamperen,
Afmetingen:190 x 60 cm.
en 6 cm. dik

89

WITTE SERVETTEN 100 stuks

ROSE DE FRANCE

'&Iteti

85

ALUMINIUM FOLIE 25 meter

UNOX CREMESOEP

't is van

89

KEUKENROLLEN met decor pakket a 2 rollen .1.99

I

SUJA LUIERS

1.29

CAFITACOFFEECREAMER pot 200 gram

PICO PLEISTERS pakje

PAK

1.29

1.29

NUGGET SCHOENCREME

*MEDIUM DRY
*DRYFINO

99

NUTROMA KOFFIEMELK cups

KOFFIE FILTERS nr. 2 doos 80 stuks

100 gram

99

49

PAPIEREN ZAKDOEKJES pakket 6 pakjes

.1
Ji

STUKKEN

1.49

CITROEN AFWAS liter

OLVARIT blauw

ki

ki
ki

KIKI TOILETZEEP

99
99

59
49

MAGERE CACAO 100 gram

ki

ki

EBEEN
IMPORT

BOTERHAM ZAKJES 50 stuks in doosje
APPELMOES 3/4 liter
HOMBURG LUNCHMEAT

JE! Seringezeep •-,
inhoud 3 stukken

BLIK RAVIOLI (deegkoekjes in tomatensaus) ... 99
LASSIE TOVERRIJST
1.49
KNAKWORST jampot

} , r ** f \

PRODENT

Kom alvast kijken in onze supermarkten,
alles staat voor u uitgestald want wij zijn
^"•'".^gróot/in vakantie-proviand!

UNOX LEVERPASTEI 3 blikjes

;
.v-;vs£'
'-•<•*.( i<
i-i.f.sit.v^

/fluorie/e/

Sjiéfi^möeten hun jaaromzet in een paar
wrf"telippg-seizoen maanden behalen.
Zelf proviand meenemen geeft een grote
-:^b^sparirig; waardoor u andere leuke
, •- -/dingen
kunt
doen
en aanschaffen!
;. -•:. T' •
". '
'
•'. '.
"

KNORR AARDAPPELPUREE
TOILET PAPIER (GRIJS) 4 rollen

3 LAGEN
PAK lOilukl

zo'n
handig
blikè
500 gr.

SIA ALVAST WAT l N

HOTEL KOFFIE roodmerk 250 gram
A. J. P. SOEPEN zilverzakjes

* SERVETTEN
* SERVETTEN
* BORDEN 10 STUKS

'-^BÖt-©

M4

handig om in
de auto te hebben

INSECTEN SPONS

BIJ
ONS:

>"

%
*ZWiKTfTL

GROOT ASSORTIMENT
COMPLETE SPELLEN

o.a. ezeltje prikj
domino
ganzebord

halma
mens erger

je niet.

A

'S^oiBJS

KWARTETTEN

^^rfS

A>-

o.a. auto sport,
verkeer, dieren en
sprookjes
*^X^
>::Kn:'a-".r'-f *...•r-SïW'O.»

ajT'l'.T!'''

!r®*!f^

m«

m

,Hstf

m

'.-•.tt'i'iF-ï
'}• &Sy?ft
?i&R!S «W

.•'HrtTv;!
^

*4il
•>W
•:«,,.,
u<<&'.'
taslTO
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BIJ AFSCHEID GEMEENTESEKRETARIS

Receptie:
In verband met het afscheid van de
heer J. Hoogendoorn, zal op vrijdag
26 juni 's middags om 15.00 uur een
besloten vergadering van de raad
plaatsvinden.
Hierna zal het echtpaar Hoogendoorn
tussen 16.30 en 17.30 uur een afscheidsreceptie door het gemeentebestuur op het raadhuis waar een ieder
welkom is, worden aangeboden.

Mfitoogelliil
de badplaats door

"Het is een zelfgekozen we
maar makkelijkis het niet"

~' I

••••'•; ,

.-

ZANDVOORT • Op vrijdagmiddag 26 juni zal de gemeenteraad van Zandvoort is een besloten zitting
bijeenkomen om afscheid te nemen van de huidige gemeentesekrctaris de heer J. Hoogendoorn, die
gebruik makend van de VUT-regcling per I juli de gemeentedienst verlaat.
Uc heer Hoogendoorn is al vanaf l mei 1954 in dienst van de gemeente, eerst als chef van de afdeling
financiën en sinds 12 augustus 1969 als gcmeentesekretaris, als opvolger van de heer Bosman.
Bijna twaalf jaar is hu gemeentesekretaris geweest en aan de vooravond van zijn pensionering, zegt hij,
terugkijkend op deze periode in zijn leven: „Hel is een zelfgekozen weg die ik ga, maar ik moet
bekennen, het valt niet in alle opzichten mee. Ik ga zeker niet met bittere gevoelens zoals mij een keer
door de pers is verweten, wel met een beetje weemoed. Er zijn bepaalde dingen waaraan ik niet meer
toekom, zoals de herziening van de gemeentewet bijvoorbeeld, die had ik nog graag meegemaakt.
Xndcrc zaken kun je makkelijker loslaten en toch kan ik zeggen dat ik een tevreden mens ben".

Funktie

heer Hoogendoorn nu gemeentesekretaris is, (hij werd voorlopig benoemd
op l december 1968) zijn er diverse
veranderingen in de gemeente geweest.
Niet alleen heeft hij met drie burgemeesters gewerkt, want onder de periode van burgemeester Van Fenema was
hij reeds chef van financiën, ook de
raad is anders van samenstelling. De
heer Hoogendoorn hierover:
,,De taak van de raad is au-fond
hetzelfde gebleven, het behartigen van
de belangen van de gemeenschap, met
andere woorden, Zandvoort, maar de
raad is nu veel kritischer, dat is duidelijk", aldus de gemeentesekretaris die
zich haast om te zeggen dat ook in
vroegere perioden de raad zich kritisch
opstelde, maar toch is een duidelijk
verschil waarneembaar. „Het college
wordt meer gevolgd, meer beoordeeld
op haar daden", zegt hij. „Ik heb ook
sterk de indruk dat de burgers de
bestuursleden meer attaqueren om zo
te zeggen en daar bedoel ik dus de
raadsleden mee, dan vroeger.
Men is altijd wel voor het horen van de
De raad
burgerij geweest, maar toch is er een
In de ruim twaalfeneenhalf jaar dat de verschil".

Volgens de gemeentesekretaris bestaat
er over de funktie van zijn beroep bij
de meeste mensen wel een misverstand. Men denkt dat de direkte baas
van een gemeentesekretaris de burgemeester is, dit is niet zo. „Mijn baas,
ojn het zo maar eens te noemen, is de
gemeenteraad, een gemeentesekretaris
wordt benoemd door de raad. Hij is de
burgemeester en het college behulpzaam en tevens en dat wordt wel eens
vergeten, het hoofd van de sekretarie.
Dus niet als een direktiesekretaris,
maar als ambtenaar die toch een vrij
grote mate van zelfstandigheid heeft,
want onder de afdeling sekretarie vallen onder andere de afdelingen: Sociale
Zaken, Huisvesting, Algemene Zaken,
Burgerzaken. Financiën, Onderwijs
etc. Makkelijker is het om te zeggen
dat de Dienst Publieke Werken en de
Gemeente Bedrijven (gas, water en
elektra) hier niet onder vallen, evenmin als de brandweer.

;HAARLEM - De Provinciale
Staten van Noord-Holland
hebben met ingang van l
oktober benoemd tot griffier
.der Staten mr. J. van Viegen
.'uit Den Haag, secretaris-ge; neraal van het ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Na in 1968
deze functie plaatsvervangend te hebben vervuld, werd
."liij in 1969 benoemd tot secretaris-generaal.

1955 hoofdcommies-redacteur en waarnemend gemeentesecretaris van Zwijndrecht, van 1955 tot 1958 referendaris
bij de afdeling binnenlands bestuur van
het departement van Binnenlandse Zaken, van 1958 tot 1961 administrateur,
hoofd van het bureau financieel toezicht grote gemeenten ter provinciale
griffie van Zuid-Holland, van 1961 tot
1966 raadsadviseur en directeur, chef
der afdeling wetgeving en juridische
zaken bij het departement van Maatschappelijk Werk (later CRM), van
1966 tot 1968 lector in het staatsrecht
en administratief recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden en ten slotte secretaris-generaal van het departement van
CRM. De benoemingen na 1951 kwaDe heer Van Viegen is op 6 maart 1923 men niet na sollicitatie, maar op aanin Denekamp geboren, slaagde in 1940 zoek tot stand.
voor het diploma HBS-b en behaalde in
de daarop volgende jaren het praktijk- In de loop der jaren was mr. Van
diploma boekhouden, de diploma's be- Viegen adjunct-secretaris van de comvolkingsboekhouding, gemeente-admi- missie tot herziening van de Begraafnistratie,
staatsinrichting
m.o., wet (regeling crematie) en van de
staatsexamen gymnasium b en gemeen- commissie tot herziening van de protefinanciën. In 1960 behaalde hij het vinciale wet.
doctoraal rechten.
Ondanks het feit dat hij bijna twee jaar Mr. Van Viegen was tot de opheffing
ondergedoken zat, was de heer Van van de Anti Revolutionaire Partij lid
Viegen van 1940 tot 1945 ambtenaar ter van deze partij maar daarna is hij geen
secretarie van Rozenburg. Van 1945 tot lid geworden van het CDA.
1951 ambtenaar bij het departement
van Binnenlandse Zaken, van 1951 tot De benoeming gaat op l oktober in. Dan
legt de huidige griffier, de heer C.
Harinck uit Overveen zijn ambt neer.

Tien jaar is hij griffier in NoordHolland geweest. De heer Harinck, die
in september 64 jaar hoopt te worden,
gaat met vervroegd pensioen. In de
vergadering van de Provinciale Staten
op maandagmiddag 21 september zal
afscheid van hem worden genomen.

Inspraak
Overduidelijk is dat het gesprek dan
automatisch komt op de inspraak die
tegenwoordig zo hoog in het vaandel
wordt geschreven van diverse besturen.
De mening van de gemeentesekretaris
hierover is duidelijk. Onomwonden
zegt hij: „Kijk de reglementenmentaliteit, om het zo maar eens te noemen,
was al lang afgezworen toen ik bij de
gemeente kwam. Inspraak is op zichzelf wel goed, maar men moet wel van
beide kanten, zowel van de bestuurskant, als van de kant van de burgerij
zijn plaats weten. Men moet weten dat
door inspraak zaken wellicht naar voren komen die in ambtelijke stukken
onaangeroerd zouden kunnen blijven,
omdat je niet van alle feiten en factoren
afweet. Maar als er dan ook inspraak
geweest is, dan moet men verder de
zaak aan het oordeel van het bestuurscollege overlaten. Als je dat niet doet
dan krijg je een situatie zoals laatst in
een interview stond te lezen, dan wordt
het bestuurscollege een schietschijf en
dat is zeker niet juist".
Volgens de heer Hoogendoorn komt
dit, omdat de fraktie en met name het
bestuur van een partij, inspraak wil
hebben in het bestuursbeleid, terwijl de
gemeentewet zegt dat raadsleden zonder last of ruggespraak een beslissing
moeten nemen in het algemeen belang
en dat is natuurlijk niet altijd het
partijbelang.
„Men moet ook rekening houden met
het standpunt van een minderheid wanneer men het algemeen belang dient en
dat wordt wel eens vergeten".

Evolutie
Ook in het beleid in het gemeentebestuur is uiteraard een evolutie aan de
gang. Een eerste vereiste tegenwoordig
is dat de ambtelijke taal wordt vereenvoudigd, zodat ook niet ingewijden een
gemeentestuk kunnen lezen en wat
belangrijker is, begrijpen.
Was de funktie van gemeentesekretaris
vroeger die van „penvoerder", de stukken die nu nog door de sekretaris
worden geschreven, zijn niet meer
groot in aantal. „Hij moet dit overlaten
aan zijn ambtenaren, aan zijn medewerkers. Hoofdzaak is het eindoordeel.

Er moet gezorgd worden dat de raad,
die ook de sekretaris benoemd, uitgebreid geïnformeerd wordt. Er moeten
stukken zijn waardoor de raadsleden
een goed oordeel kunnen vellen.
Het blijkt dus dat gemeentesekretaris
hoofdzakelijk een intermediare funktie
is. „Een brugfunktie. het slaan van een
brug tussen het bestuurscollege en de
medewerkers die moeten zorgen dat
dat bestuurscollege over de nodige
stukken beschikt, het verwoorden van
de beslissingen".

Meerjarenbeleidsplan
In de nieuwe gemeentewet wordt gesproken overeen meerjarenbeleidsplan
dat in de toekomst zal worden ingevoerd. Dit hangt nauw samen met de
meer jarenbegroting.
„Op zichzelf vind ik het zeer nuttig om
een beleid op lange termijn te bezien,
maar daar klamp ik meteen aan vast de
praktijk, die men nauwelijks over een
jaar kan bezien. Veronderstel nu eens
dat bij de inbraak het interieur van het
raadhuis was beschadigd? Waar had
het geld dan vandaan moeten komen
om de schade te herstellen", zo vraagt
de heer Hoogendoorn zich af.'
,.Er zijn zaken die je kunt plannen, ik
noem bijvoorbeeld de afvoer van het
rioolwater naar Haarlem, dat zijn zaken die je kunt voorzien, dat is zeer
nuttig. Toch zal het werken met een
meerjarenbeleidsplan problemen geven. Begrijp mij goed, ik doe het niet
af als nieuwlichterij, ik vind het hoort
erbij tegenwoordig, maar in hoeverre
het nuttig zal zijn in de dagelijkse
praktijk, dat is een groot vraagteken",
is de mening van de sekretaris, terwijl
hij zegt: „Daarnaast moeten er natuurlijk in een meerjarenbeleidsplan de
wensen komen die er leven onder de
bevolking en het bestuur. Dan zal er
gekeken moeten worden in hoeverre
dat inpasbaar is in de financiële mogelijkheden van een gemeente".
De financiële positie van Zandvoort is
nog niet a! te donker. Toch pakken zich
donkere wolken samen. Wat voorziet
de heer Hoogendoorn voor de toekomst, met name bij verdwijning van
het circuit?
„Het gaat nog wel, maar als men uit
reserves moet putten, zoals bij de

vaststelling van de laatste begroting,
dan is dat een kwalijke zaak, want dat
kun je een enkele keer doen".
De heer Hoogendoorn voorziet dan
toch besnoeiingen aan de zijde van de
overheid, of een hogere belasting van
de burgerij.
Het lijkt wat simpel, maar in de praktijk ligt dat wel moeilijk".
Voorzichtig formuleert de gemeentesekretaris: „Over het circuit kan ik weinig zeggen, want daar weet niemand
iets van. Alleen wat daar momenteel
als financieel resultaat uitkomt is een
half miljoen per jaar, het lijkt mij
voorhands wel een duidelijke zaak dat
de inkomsten van een half miljoen niet
eenvoudig terug te halen zijn uit een
andere exploitatie. Afgezien van de
Planologische bezwaren die er kunnen
zijn tegen een andere exploitatie, zijn
daar toch ook nog de ecologische bezwaren. Je kunt het terrein natuurlijk
een beetje intakt laten en dan van die
bungalows bouwen, maar of dat een
haalbare kaart is? Planologisch staat
helemaal niets vast. Een kwestie van
onderzoek dus, nog afgezien of je dan
een half miljoen aan inkosten hebt".
De heer Hoogendoorn voorziet een
moeilijke beslissing in de toekomst op
dit punt.
Een beslissing die hij niet meer in
funktie mee zal maken, of hem dat
spijt?
„Och, zegt hij met een licht schouderophalen, er zijn altijd als je vertrekt
punten die blijven liggen, daar moet je
je bij neerleggen. Ik kan zeggen dat ik
welbewust gekozen heb en dat ik daar
vrede mee heb.
Een tevreden mens dus?
Volledig beaamt de heer Hoogendoorn
dit. „Ik kan dan wel eens uit de hoek
komen en de mensen zeggen waar het
op staat, rancune ken ik niet".
Wie hem aanziet en hem kent, weet dat
dit waar is. Toch zal het vreemd zijn
voor de raadsleden, het college en het
ambtenarenkorps wanneer volgende
maand een nieuwe gemeentesekretaris
in deze kamer zal zitten.
Hij zal zeker gemist worden, zijn bijzonder gevoel voor humor en de kunst
het relativeren die hij bij uitstek beheerst.

Margreet Ates

ONDANKS CONCURRENTIE VAN HAARLEM

Geslaagde 'kunstmarkt'

Dirk van den Broek
restaurants

ETENTJE •
KALFSVLEES-PASTEITJE
met smeuïge ragout vol vlees.

4.95
MEXICAANSE
KUIKENSTEAK
geserveerd met een pittige saus
waarin reepjes harn, paprika
en uienringen; geserveerd met
twee soorten groenten, frites
en gebakken aardappelen.

W
1O.95

COUPE DAME BLANCHE
vanille -i/s met warme
chocoladesaus en slagroom.

l

4.95

IN HET GEZELLIGE*
RESTAURANT l
met vriendelijke bediening

•

TnISlONC
Vosselaan 15
HILLEGOM
Tel.: 02520 -15347

'

ZANDVOORT - Ondanks de concurrentie van de kunstmarkt die op dezelfde dag in Haarlem werd gehouden,
kunnen de organisatoren van de Zandvoortse kunstmarkt terugzien op een
geslaagde gebeurtenis. Niet alleen de
organisatoren, doch ook de aanwezige
kunstenaars waren zeer tevreden over
de belangstellinng die men van de zijde
van het publiek ontving.

Zeer veel verschillende kunstenaars,
dus ook veel vormen van kunst waren
op het Gasthuisplein te bewonderen.
Er waren er die veel belangstelling
ondervonden, onder andere Zus van
Blokland met haar wandkleden van
hout en de wandkleden van de in de
omgeving bekende Femmy Clement.
Veel bewondering ook voor het houtsnijwerk van R. Dalman, die een groot
contrast vormde met G. Dalman, die
de kraan naast hem vulde met kleine
schilderwerkjes, die de kunstenaar ook
ter plaatse maakte.
Bijzonder apart het keramiek van Joke
van Geel, de ontwerpen van de „zeegezichten" waren uniek: het kleinste detail ontgaat deze kunstenaresse niet,
gelet op de vele soorten tassen van
keramiek die hier te bewonderen waren.
Apart vermeld dient te worden het
werk van Lidia Kostecka Taubman,
wier wandkleden een aparte schoonheid bereiken, ook al door de eigen De kunstmarkt op het Gasthuisplein op zaterdagmiddag 13 juni 1981, waar zowel
techniek en het materiaal (gekleurde publiek, deelnemers als de organisatoren met tevredenheid op terugzien.
ruwe sisal en wol).
Ontroerend de aquarellen van Lija van Jan van der Schoor een groot Al met al, een kleine maar zeer gezelli- dag en in de vroege avonduren goed
Schoutsen, terwijl de pen-tekeningen publiek trokken, en terecht.
ge kunstmarkt waar het zuterdaginid- toeven was.
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De langste dag

Jubileumconcert

Wc kunnen deze week toch wel heel
moeilijk aan het feit voorbijgaan,
dat a.s. zondag 21 juni de langste
dag van dit jaar alweer bereikt is.
Het betekent het keerpunt in seizoen 1981, dat ons tot nu toe nog
niet vee! hoopvols heeft gebracht.
Het weer /.it wat je noemt in de
verkeerde hoek. 't Is overal wat! In
Spanje en Portugal klagen ze over
abnormale hitte, wij in het westen
over het uitblijven van de zomer
met het wisselvallige weer. 't Is
heus geen wonder, dat onder deze
omstandigheden de trek naar de
kust niets aantrekkelijks heeft en
dat is duidelijk merkbaar ook. Dat
is elk jaar opnieuw het grote risico
van tocristenplaatsen in ons zo grillig klimaat. Men zegt wel eens: ,,na
de langste dag wordt het beter",
maar dat gezegde heeft geen enkele
grond. Waarom zou dat zo zijn? We
kunnen het alleen maar hopen en
hoop doet leven. Laten we daarom
het verloop van het tweede halfjaar
1981 maar rustig afwachten. We
kunnen er toch niets aan veranderen, óók de weerberichten niet, die
er de laatste tijd nog al eens flink
naast zijn in hun voorspellingen.
Moed verloren, al verloren, daar
denken we voorlopig nog niet aan.
Maar wél mogen we bij dit alles
vaststellen, dat de tijd onvoorstelbaar snel voorbijgaat. Uit de grond
van m'n hart wens ik u allen een
stralend en zonovergoten tweede
halfjaar 1981. Er kan nog veel
worden goedgemaakt.

Graan wil ik nog even uw aandacht
vestigen op het Jubileum-concert
d.it Zandvoorts kinderkoor a.s. vnjdagavond 19 j u n i geeft in de Gcrelormeerde k e r k aan de Emmaweg.
Het koor bestaat dan n.l. 25 jaar!
Het belooft een bijzonder interessant gebeuren lo worden, waarvan
ik het a a n t r e k k e l i j k e programma
ontving. M e d e w e r h n g wordt verleend door het duo Bar'nra & Bas.
Ik kan u ten zeerste a.mraden dit
concert bij te wonen. H^t belooft
bijzonder boeiend te worden met
een zeer a a n t r e k k e l i ] k proaramnri.

Klederdrachtenshow
Onze aktieve folklorevereniging
,,De Wurf" is druk bezig een nieuw,
groots evenement voor te bereiden,
n.l. een nationale show van klcderdrachten, die gehouden zal worden
op zaterdag 4 juli a.s. Men deed dit
reeds eerder en het succes was toen
zó groot, dat men besloot er zo
mogelijk een jaarlijks weerkerende
gebeurtenis van te maken. Dit kleurige, fleurige gebeuren zal zich weer
afspelen op en rondom het Gasthuisplein, dat zich daarvoor zo bij
uitstek leent. Er is veel beiangstelling voor uit alle delen van ons land.
Volgende week hoop ik er u nog
wat meer over te kunnen vertellen.

Opoe en de verse gist
Jeloi mot toch rr.aji es weer caen
bakke! Je gaet n.ier j j w j r r e m e
bakker en haelt 'n kw ik'r u mst. En
let dan goed op. want \ursj pist is
matgrijs. voelt koud an en mag cien
op'edroogde rande hebhe. Die gist f
mot je oplosse in 'n biet ie verw arremde vloeistof, mei een thueiuppeltje soiker. Asse d'r n,ie tien
mcnute gien balletje'- \erskame,
dan deugt d'r iets niet en mot je
andere gist gaen haele. Gist is net as
'n goed leven: d'r mot fut m zitte!
Nou, hadsikidee, daer gaet ie dan'
Jcloi neme 300 gramme beste
bloem, die zeef je en meng je met 'n
theeluppcl zout m 'n bakkie. Dan 25
gramme gist oplosse m 2 dl. melk
van ongeveer 45 graeje. As d'r
belletjes op komme, (vergeet de
soiker niet) maek je 'n koiltje in 't
meel, kwakt d'r 'n ui in en die
gistzooi. As je zo'n moderne mixing
heb dan de zaek goed door mekaer
kleune, totdat je 'ri soepel deegie
heb. Dan rozaine, krcnte en sukade
derdcur menge op 'n verhouding
naer aigc inzicht en smaek. Het
deegie dan afdekke met 'n kleffe
doek en 'n uur laete raize. De
linnen doek dan afspoele in warrem
waeter en an ien kant bestoive mit
bloem. Het deegie d'r op en roim
dichtbinde want 't mot nog verder
raize. Onderwail 'n grote pan waeter an de praet brenge. Dan doe je
'n borreltje in de pan en daerop die
dichtgebonde doek met deegzooi.
Twee en 'n half uur koke mense!
Om te controlere of et gaer is, neem
je 'n brainaeld. Blaift die skoon en
droog, dan is et zooitje gaer. Hael
de doek dan los en laet 'cm oitdampe. Dan snai je die koek of podding
met 'n brok stikkedoorsdraed tusse
twie houtjes in skaive en dan mot je
't opdiene met butler en stroop. Baions thois noemde ze dat spul „Jan
in de zak", 't Is hardstikke lekker.
Prebeer et maer es. Allienig: je heb
d'r veul werk an. Maer dan eet je
ook oit de kunst!

En dan nu ... de VVV

Flipper tien jaar
Restaurant Flipper aan de Passage
in Zandvoort is er al weer tien jaar
en valt niet meer weg te denken uit
deze omgeving. „Tante Ger" en
„oom Joop" die zo'n tien jaar
geleden er over dachten om het
eens wat kalmer aan te doen en
begonnen met twee kleine winkeltjes als snackbar, zitten nu toch
weer met een volledig restaurant,
waar zeker de vaste klantenkring
niet rouwig om is, want wat gebeurde? Het bloed kruipt daar waar het
niet gaan kan, en „oom Joop"
betrok de strategische positie achter
het fornuis, en wat daar gebrouwen
wordt daar zou zelf opoe haar vingers bij aflikken.
Voor de oorlog woonde tante Ger al
in Zandvoort, werd geëvacueerd en
kwam na de oorlog terug. Ze trouwde met de Haarlemmer Joop Groen
en vertrok zo omstreeks 1949-50
naar Amsterdam waar haar man het
bekende Café Parkzicht exploiteerde. In Amsterdam groeide dit uit tot
een bekend bruin cate' waar veel
artiesten, onder andere Willy Alberti en Soneveld kwamen.
Veertien jaar geleden kwamen ze
weer naar Zandvoort, waai oom
Joop zijn banden met diverse verenigmgen. onder andeie Zandvoortrneeuwen. weer oppakte. Tien
jaar geleden besloten ze het café m
Amsterdam te verkopen en het
kalm aan te doen in ons doip. Ik
heb Oom Joop pas nog gesproken,
toen ik één van zijn vermaarde
tongen at. en hij verzekerde nni dat
hij het nog nooit zo druk heeft
gehad. Winter en zoniet, de zaak is
open, en de maaltijden vliegen daar
de pan uit.
Nu denkt hij er weer over om het
wat kalmer aan te gaan doen. als dat
dan maar niet inhoudt dat hij de
zaak verkoopt, want dat zou aan de
Passage een heel gemis zijn.
Vrijdagavond 19 juni tussen 17.0(1
en 21.00 uur wil het /.o sympathieke
echtpaar Groen iets terug doen voor
de goodwill die hun deel in Zantlvoort is geworden en is er een hapje
en een drankje voor vrienden en
bekenden. Hen kennende zal het
meer dan uitstekend zijn. „Gelukwensen."

WV direkteur Theo Hilbers kreeg
deze week van iemand de opmerking: „Je moet maar eens naar de
Oog en oor man schrijven, dat je
niet „Onze Lieve Heer bent." Dit
naar aanleiding van het artikeltje,
dat ik vorige week over hem
schreef. Dit was dan één reactie op
het bericht in Oog en oor. Hilbers
zelf vond het bericht leuk, maar
vond, dat die familie uit Egmond
aan Zee wel een beetje overdrijft,
maar hij heeft het toch maar voor
„lief genomen. Overigens vind ik,
dat Theo Hilbers niet in het minst
lijkt op „Onze Lieve Heer", dat
heb ik ook niet gezegd. Persoonlijk
vind ik het altijd nog meer het type
van een gemoedelijke duivelskunstenaar. Dit wat Egmond betreft.
Het kan overigens raar gaan Wat
niemand verwacht had, de kaartjes,
die de WV ontvangt van de opgelaten ballonnen tijdens de feestelijkheden op het Stationsplein bij
het hondcrjarig bestaan vun de
spoorweg Haarlem-Zandvoort, komen bijna allemaal terug uit hel
noorden, Bergen, Andijk, Schagen,
Enkhuizen, zelfs tot aan de Waddcnzee toe. De wind was op die dag
noord-west, maar m hoger storen
heeft kennelijk een andere wind
gewaaid. Zoiets maken we overal
wel eens mee. Tot en met 3 |ul;
kunnen de kaartjes nog wotden
ingeleverd, daarna gaat de V W de
uitslag bepalen.
Je k u n t n a t u u r l i j k het gehele iaar
door wandelen, maar juist nu is het
jaargetijde uitstekond om te ontdekken, wat de n a t u u r heeft te.bieden en dat is geen beetie Een
prima hulpmiddel i-, t h a n s nog b i j de
VYV in verkoop, l let is de zen
..Wandclwaaier". zeei o\erzichtel i j k . klein handig tormaa.it en een
prima uitvoering dok voor vaderdag en voor de algestudeerden een
f i j n kadootie. De p r i j s is f 15.95
Gaat u dit jaar m eigen land uw
vakantie doorbrengen' 1 Kom dan
eerst even bij de VVV langs om de
speciale VVV-folder op te halen
Daarin i'ijn opgenomen alle adiessen van de 7(1 VW-kuntorJU. Deze
Kantoren zijn ruim gesorteeid in
alle zaken die van pas komen tijtJens uw vakantie. En overigens
kunt u zich in het kantoor op het
Schoolplem ruim voorzien van allerhande zaken, die v.in pas komen
tijdens uw vakantie. Speciaal om
met de kinderen, waar dan ook m
Nederland, een dolle dag te beleven. Het kantoor is ook in de
avonduren en tijdens de weekemden geopend. De VVV zal uw
bezoek graag tegemoetzien!
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Gevraagd voor mcm\e bociick in /andvoon

partime verkoopster
boetiek bis-et-beau

Fa. Genster & Co.

Zorg nu voor een

onvergetelijke
vakantie.

Deskundig advies.
Vooral uw

Verdien alvnsl wal bij ..en
uw budget yaat sprongen
de hoogte in Bel, indien u
21 jaar of ouder bent,
naar mevr. Greeve,

Thorbcckustraat 13, /andvoort.
telefoon 02507-i2021.

inde

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

F. KORS

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkplaats.

Maak ze waar dank zij
Avon, de wereldleider in
kosmetika. Wij bfeden u
een serieuze bijverdienste
in uw onmiddellijke omgevmg. Schrijf even naor
Avon Benelux, Rijksweg
22, 8-2630 Bornhem,
t.a.v. M. Bloemen.

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna. Faber, Benraad gaspaarden.
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

020-920319
Rel 319.

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

VAKANTIEDROMEN?

Tot straks

Werkplaats: Swaluestraat 41 A.
Dr. Gerkestraat SOrd - 2042 E W Zandvooi

Tel. 02507 -1 52 25

Ik vond wat ik zocht op de
Grote' Krocht
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Rijwielhandel BOS

DIERENSPECIAALZAAK

voor o.a.

EZEftiBEEK

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

Grote Krocht 28 -Zandvoort

KomT u eens kijken!!!'

HET ENIGE ECHTE

Grote Krocht 27, telefoon 12954.
Wij hebben een ieuke collectie

Vergeet niet voor
vaderdag te komen
kijken in
„de schatkist".

.a...

Te huur
aangeboden

O.a. beeldjes - spiegels - etsjes fotolijstjes enz. enz.

il
kamer

Wij lijsten ook voor u in.
Kom eens langs.

ÓCE»

Grote Krocht 15
Zandvoort
Telefoon 02507-15933

TROVWBEDRIJF

Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4paarden
Ook in combinatie mogelijk.

Nieuw in ons assortiment

handige schoenenkastjes
met 4 of 6 kleppen.

Taxi Centrale

HET KASTENHUIS

Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uur.

Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588.

Grote Krocht 25 - Telefoon 02507-17751.

Telefoon 16033 of
15182.

Grote Krocht20B.

21 Juni zijn wij 1 jaar
gevestigd op de Krocht.

Ook

Tast toe

Dat laten wij niet zomaar voorbij gaan.
Daarom ontvangt iedere klant
VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG een

in Zandvoort

let nog steeds op de kleintjes.

LAGERIJEN

Franse Golden Delicious

2 kilo
voor
slechts

DEZE WEEK SPECIALE AANBIEDINGEN

Een heerlijke grote
Vrijdag koopavond.
Grote Krocht f9, Zandvoort.
Telefoon 02507-17878-

voor

Grote Krocht 9-15, Zandvoort.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Uw adres voor:

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

9.95

mager, 1 kilo.

GROTE KROCHT21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

1kilo

(h.o.h.)of

TIJDSCHRIFTEN
STREPB0EKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN

TOTO/JLOTTO

8.95

1 kilo .

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

BOEKEN

De SCrocht

Varkenslappen

sausijzen

1kilo

of

's morgens gebracht - 's middags al schoon.

1.50

150 gram

Wij zijn geopend van 8 30 tol 12 30 uur en van 13 00 toi
18 00 uur Vri|dogavond open van 19 00 tot 21 00 uur.
Zaterdags gesloten

Vader vindt op
vaderdag 7 huis
versiert met
bloemen vast wel
leuk.

Alles voor

m

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

Dagelijks verse groente en fruit
Het heeft gewoon geen tijd om oud te worden.

14.95
6.95

handwerken

vindt u bij

Uw tast-toe slagerijen staan
borg voor hoogste kwaliteit

Grote Krocht 26
Breed assortiment en lage prijzen, tevens ook deze week weer prachtige gerbera-bloemen gratis.
GROTE KROCHT7-ZANDVOORT(naast A.H.».
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM:Zijlweg102
HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

AART VEER

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

Grote Krocht!
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IN COMMENTAAR STRUKTUURSTUDIE ZANDVOORT:

Ve

de voorstellen werkgroep
voor leefbaarheid wijk Nieuw Noord

ZANDVOORT - Nadat van de Inspraakgroep Centrum en de Werkgroep fietspad komt van en naar de GertenZandvoort Zuid een commentaar op de struktuurstudle van Zandvoort is gegeven, bach MAVO school.
is nu ook het commentaar gereed van de wijk Nieuw Noord.
Vanuit de Stichting Wijkraad Nieuw Noord is en werkgroep gevormd die beknopt
baar visie geeft op de stniktuurplannen van de gemeente. Wél met de bemerking Fietspaden
dat de werkgroep de tijd die men kreeg voor het leveren van commentaar, te kort Door de werkgroep wordt voorgesteld
v<jnd.
dat vanaf het Visserspad langs het
Kostverlorenpark een fietspad komt
De werkgroep uit Nieuw Noord geeft in Ten tweede wordt het landschappelijk dat aansluit op de voormalige trambaan
haar commentaar haar visie weer over schoon onnodig aangetast en ten derde, bij de Gertenbachschool.
de woningbouwplanncn doch beperkt en wellicht het belangrijkste argument,
zich ten aanzien van de voorgestelde de bewoners zijn van mening dat door- Dit pad is naar hun idee de enige
yerkeersvoorzieningen
tot
Nieuw trekking van deze weg géén ontsluiting mogelijkheid de veiligheid van de kinNoord. Men heeft ook belangrijke alter- maar een extra afsluiting van de gelso- deren die deze school bezoeken te
natieven aangedragen voor dit woonge- leerde wijk betekent. Men verwacht garanderen. In dit geval behoeven zij
bied waar het gaat om de leefbaarheid dan ook dat juist de realisering van geen gebruik meer te maken van de
in een wijk met veel kinderen, die deze weg een verdubbeling van de levensgevaarlijke Kostverlorenstraat.
bijzonder belangrijk is.
overlast voor de bewoners zal beteke- Dit moet ook gezien worden als een
nen.
verhoging van de verkeersveiligheid

straat en een fietspad tussen de Flemingstraat en Prof. v.d. Waalstraat.
Ook zouden er fietstracée's moeten
komen aan de Linnaeusstraat en Van
Lennepweg aan beide zijden en zou het
trottoir langs de rechterzijde van de
Kamerlingh Onnesstrat veranderd en
verbreed kunnen worden tot een fietspad.
Er wordt gepleit voor beschermende
oversteekplaatsen in de wijk onder
andere Celciusstraat bij het Winkelcentrum; Linnaeusstraat . Van Lennepweg, Vondellaan nabij het zwembad en
de Van Lennepweg . Alphenstraat bij
garage Snijder.
Verandering van bushaltes en ruime
insteekhavens voor de bus, is ook een

Speeltuin
Zo wordt onder meer voorgesteld:
achter de Lorentzstraat is ruimte voor
ten omheinde speeltuin, hieraan is
grote behoefte, maar dit moet dan wel
teen ruim opgezet geheel zijn met bij•voorbeeld in het middengedeelte een
.ruimte voor het beoefenen van korfbal
'en . of basketbal met daaromheen de
!speeltoestellen.
;Een clubhuis of knutsellokaal met toi'\etten en wasbakken behoort daar vanzelfsprekend bij.
Dit lokaal moet dienen als slecht-weer;accoommodatie en voor de winter; maanden als home voor de kinderen
!die daar vrij moeten kunnen knutselen
'en spelen. Er zou een gedeelte van de
houten schoolgebouwen voor gebruikt
kunnen worden dan worden de kosten
•.voor zoiets niet te hoog. Door de
1
economische recessie zijn er veel meer
mensen, vooral in de toekomst, die niet
.*meer zo veel weg kunnen met het hele
• gezin door de hoge kosten van open;baar vervoer en benzine en die daarom
'hun vertier dichter bij huis zoeken,
l daarom is een speeltuin zo dringend
• nodig.

worden dat de bouw van de woningen
voor één- en tweepersoonshuishoudens
niet boven alles voorrang verdient. Er
zijn ook flatbewoners, gezinnen, die
dolgraag de flat willen verlaten en soms
zelfs moeten (flatneurose). Bovendien
zullen de woningen betaalbaal moeten
blijven voor huurders en zal er uitsluitend gebouwd moeten woden voor de
„eigen" (Zandvoortse) woningbehoefte.
Er wordt in het commentaar van de
werkgroep Stichting Wijkraad Nieuw
Noord op gewezen dat: door verplaatsing van de sportterreinen aan de Vondellaan. Van Lennepweg en achter de
A.J. v.d. Moolenstraat. naar het binnencircuit veel bouwlokatie wordt gewonnen, doch men zal ook rekening
moeten houden met de koeien die dit
met zich meebrengt.
Ook het voetbalterrein van TZB zou
verplaatst kunnen worden naar het
binnecircuit, en verplaatsing van het
kampeerterrein De Zeereep naar de
Kennemerweg, verdient ook aanbeveling in de ogen van de werkgroep.
Men ziet hierin veel voordelen, een
mooi sportcomplex binnen het circuitgebied, dat dan wel gezuiverd dient te
worden van opstallen etc.

Sloop
In het slopen van bestaande panden
ziet de werkgroep geen heil, wél in
renovatie en geschikt maken van grote
panden voor beginners (opdeling in
kleinere wooneenheden).
Wél kan naar het inzicht van de werkgroep de Karel Doormanschoo! en de
voormalige garage Raaijen worden gesloopt. Op deze terreinen zou dan
sociale woningbouw kunnen komen.
Plannen voor het Stationsplein heeft
men ook. Men ziet hier niet alleen
woningen, doch ook sociaal-culturele
aktiviteiten, een cabaret of nachtclub.
In ieder geval iets met terrasjes, waardoor de treinreizigers een betere indruk krijgen van Zandvoort.

ZANDVOORT • Hel /s u! weer enige tijd geleden dal door Gunlo Meyer op de
Grote Kroclu 'i Winckeltje nerd geopend.
In dit' tijd 2ijn de medewerksters Ellin en Jo\ce ui \erliouwde Jiqurei:
geworden, wanl ven bezoekje iv t Winckeltje zeker Haard Helemaal als er een
cadeautje gegeven moet H orden. <>J n' wil ,,ei ns » at anders'' aan de muur, dan
is rondneuzen daar uitermate gewenst
Er is een bijzondere collectie spiegels, wandpinsnekcn. mooie reproducties van
oude meesters, kleine aquarellen en eisen. Ook een enkel klein schilderijtje kan
men er kopen, terwijl en dut is belangrijk ook door 'l Wiuckeltje liet inlijsten van
foto's, borduurwerk, eigen tekeningen etc. wordt \erzorgd.
Bovendien is er een grote sortering \an kleine beeldjes, porselein en aardewerk
van hulpeloze diertjes lot slapende kindertjes.
't Winckeltje is geopend van 10.00-12.30 uur en van 13.30 lol 17.00 uur, op
maandag en zondag gefloten
Dus moet er een cadeautje gegeven worden, ga eens langs.
Foto Europress.

Nieuws uit de bibliotheek

ZANDVOORT - Vanuit de openbare
bibliotheek wordt bekendgemaakt, dat.
hoewel er in de maanden van januari
1981 t . m mei 1981 nog altijd 82.096
Men stelt voor eens te praten met de boeken en platen werden uitgeleend, dit
NS over verplaatsing van de stations- toch nog iets minder is dan vorig jaar in
restauratie naar de eerste etage van het dezelfde periode.
station, terwijl op een vernieuwd Stationsplein ook de VW een plaatsje Het ledenbestand bedroeg per 31 mei
zou kunnen krijgen. „Deze wordt dan 1981: 4.971 leden, inedeeld naar de
beter bereikbaar voor zowel dié men- volgende katagorieen: 1.539 volwassesen die met de trein Zandvoort binnen- nen; 407 bejaarden, jeugdleden 1.165
komen, als voor diegenen die met de (13-17 jaar), terwijl het ledenbestand in
auto komen. Op het Stationsplein is de leeftijd t . m 12 jaar 1.394 leden
een betere parkeergelegenheid, terwijl kent.
de vrijgekomen ruimte op het School- Er werden 24 vakantie abonnementen
piein bij het Gemeenschapshuis zou verstrekt, terwijl men vanaf 14 jaar op
kunnen worden betrokken, die dan te een geldig bibliotheekabonnement plabestemmen voor zaalverhuur, waaraan ten kan lenen.
een schreeuwend tekort is" aldus de Uitgetreden uit het bestuur zijn: de
werkgroep.
heren G. Tebbenhof en A. Achterhof
en mevrouw E. van Toor, hiervoor
Weer een geheel ander gezichtspunt werden benoemd: de heer H. Nijboer
dus op de struktuurstudie van Zand- en mevrouw A. Braun
voort, waarvan verschillende punten .Twee personeelsleden kwamen het
zeker de aandacht van het gemeentebe- team versterken, te weten mevrouw E
stuur meer dan verdienen.
Acda en F. Haggenburg terwijl me-

i Huttenbouwcomplex

'Een huttenbouwcomplex in het gedeel•te achter de Lorentzstraat in het verplengde van de Reinwardtstraat moet
"f ook tot de mogelijkheden behoren. Dit
! complex moet wel omheind worden om
*.het te vrijwaren van hondenuitwerpse> len. Er is al een dergelijk complex
; geweest waarvoor vanuit gemeentewe< ge een plaats beschikbaar was gesteld
/maar deze plaats, in de buurt van de Visserspad kan beter en meer gebruikt worden wanneer er een aansluiting komt langs het Kostverlorenpark naar
'remise bij de spoorbaan, was wel zeer de Gertenbaeh MAVO.
Archieffoto.
k ilecht gekozen gezien de openheid van
:
van
deze
straat
voor
andere
wcggcbruieerste
vereiste,
terwijl
men
van mening
dat terrein, een huttenbouwcomplex Halteplaats NS
kers.
is dat de garages die bij de flats
h behoort zo gesitueerd te zijn dat er
;. bosjes en struiken, kuilen en heuvels in Bovendien geven de bewoners als hun De aanleg van een fïetstunnel onder de verhuurd worden ook inderdaad voor
-; worden opgenomen en het terrein dat mening weer dat een halteplaats van de spoorbaan bij de 's Gravenzandestraat autostalling gebruikt moeten worden.
*< ons voor ogen staat en dat hierboven spoorwegen ter hoogte van de 's Gra- aansluitend op het Visserspad die bij Controle op naleving hiervan zou het
-', wordt aangegeven voldoet aan al onze venzandestraat in overweging genomen camaliteiten gebruikt zou kunnen wor- „blik" uit de straten doen verwijderen.
moet worden, zodat men in deze wijk den door brandweer en ambulance
eisen.
gemakkelijker per trein kan reizen. verdient ook overweging, aldus de
Woningbouw
Het biedt bovendien voordeel omdat werkgroep.
Crossbaan
ook bewoners van Zandvoort Zuid Bovendien verwacht men veel van een Behalve een speelsere woningbouw
l Achter de Beatrixschool is een gedeelte (Zandvoortselaan) hiervan gebruik fietspad naast het voetpad Prof. Zee- wordt door de werkgroep gesteld dat er
• van de oude slipbaan e . of een oude zouden kunnen maken wanneer er een manstraat, aansluitend op de Lorentz- door de gemeente ook gelet zal moeten
' bocht van het circuit die prachtig ge• bruikt zou kunnen worden voor het
*aanleggen van een crossbaan voor
; brommers en fietsen. De jeugd kan
daar dan naar hartelust hun favoriete
; bezigheid uitoefenen waardoor de stra- Hoe vreemd het ook mag klinken,
door
• ten hopelijk veiliger worden want croszaterdag was het stralend
Margrcct Ates
l sen doen ze toch, dan maar beter op afgelopen
weer, volgens een woordvoerder „een
Tips en suggesties: I 7 l 6 6 o f n a 17.00uur023-283330
| een eigen terrein.
uitgelezen zeilweertje" toen zo'n dertig
t
boten vertrokken van de Zandvoortse
s
watersportvereniging naar Noordwijk
Trimbaan
om deel te nemen aan het jaarlijkse
De trimbaan moet hersteld worden en kustevenement.
onderhouden worden door de dienst Noordwijk was dus dit jaar de gastheer,
P.W. Er wordt nu gezegd dat deze en de organisatie was perfect. Er was
trimbaan niet door het publiek gebruikt een goede wind, er werd veel gezeild,
wordt, maar, dit is in de staat waarin de barbecue 's avonds was geslaagd,
zich het één en ander bevindt ook dus wat wil je nog meer?
beslist niet mogelijk. Het houdt niet op Een paar prijzen natuurlijk! Nadat zat
bij iets te creëren en er dan verder niet er dit jaar niet in. De Zandvoorters
meer naar om te kijken, onderhoud en waren hoofdzakelijk met Prindle's en
regelmatige controle is ook in deze een een enkele hobycat vertrokken, en van KVA wonen, op een kilometer vrouw Pieterse die de films zou draaien
must. „Misschien een taak voor de daarin is de concurrentie zeer groot. afstand vande kust met hun zeilboot het eerste moment werd vergeten. Gesportraad", zegt men in het commen- „Scheveningen heeft bijvoorbeeld wei omsloegen. Van dit vaartuig brak de pakt en gezakt heeft ze drie kwartier Afgelopen zondag was het, ondanks
mast. Het heeft al met al nog een flinke gewacht zich angstig afvragend „of ze
taar.
het vrij kille weer, toch druk op het
acht of negen klassen, dan is het veld tijd geduurd voordat de zeilers behou- nog wel zouden komen".
strand. De terrasjes zaten vol, er werkleiner en de kans op een prijs groter", den op het strand konden worden
aldus een Zandvoorter, die net als gebracht. Ook de zeilboot, een hoby- Nou ze kwamen, en de films waren een den nog een aantal kindertjes naar de
Verkeersvoonieningen
velen de nacht had doorgebracht in een cat, werd op zijn kop door zeven eclatant succes. Bij een kopje koffie in politiepost gebracht en er vond een
Door de werkgroep wordt erop gewe- tent op het Noordwijkse strand. Vol- ZRB'ers naar het strand gesleept.
het Gemeenschapshuis zag men oude botsing plaats tussen twee fietsers op de
zen dat bij de Van Lennepweg (Spoor- gend jaar wordt dit evenement in Katbekenden terug, op het witte doek en strandwcg. Eén ervan, een Haarlemse,
tvegovergang) een weg zou moeten wijk gehouden en over enkele jaren is
in werkelijkheid, want de kreet „Meid klaagde over pijn aan haar voet.
komen langs de begraafplaats die aan- Zandvoort weer aan de beurt.
wat leuk dat ik jou zie, ik dacht dat je Ze moest per ambulance naar een
ziekenhuis in Haarlem worden versluiting geeft op de Kamerlingh Onnesdood was", liegt er niet om.
voerd, daar bleek ze een gebroken teen
straat, en wel een éénrichtingsverkeersDaarna dan het vervoer naar het te hebben opgelopen. Dus fietsen is er
weg.
strandpaviljoen, waar zo'n zestig gas- de eerste tijd niet meer bij.
Vóór deze weg worden tien punten
ten verrast werden door Kees van Waarom?
vermeld, waarom men in Noord deze Niet een drenkeling, maar een zeilboot
Dam, die hen binnen opwachtte achter Zaterdag heeft men ook geprobeerd
uitermate belangrijk vindt, zo wordt door de Zandvoortse Reddingsbrigade.
de haringkar van zijn baas Gerard van een boot op het strand te vernielen.
genoemd dat er dan de mogelijkheid Terwijl de zeiler zich klaarmaakte verDuivenvoorden. „Ik vind het wel ge- Men heeft getracht het dekzeil van de
komt vooreen buslijn die „rond" rijdt; trok de boot, door een windvlaag,
zellig", aldus Kees, die handen tekort boot aan te steken, omdat dit van
men beperkt het vrachtverkeer omdat onbemand richting zee. De geschrokkwam om iedereen van broodjes „gar- kunststof was, is het bij smeulen gebledit vanaf de Sophiaweg een direkte ken zeiler waarschuwde de reddingsbrinael" en haring te voorzien. Bovendien ven. Niettemin is het dekzeil van de
aansluiting heeft op het industriege- gade die de ongeruste eigenaar met een
was er soep en grote plakken cake boot vernield, en zijn er brandplekken
bied; de veiligheid van voetgangers en speedboot naar zijn vaartuig bracht dat
fietsers wordt verhoogd, een betere inmiddels al op één kilometer afstand Had mevrouw van Dam haar gasten, de (speciaal recept van bakker Keur) en op de boot ontstaan.
bejaarde Zandvoorters, een mooie worst van de slagers Vreeburg en Tastontsluiting en toegankelijkheid van de uit de kust was gedreven.
wijk, om er enkele van te noemen. De zeilboot was omgeslagen, maar de zonsondergang willen aanbieden tij- Toe en kaas van Tromp. „Geweldig al
• Verder wordt gepleit voor afsluiting leden van de reddingsbrigade hielpen dens het jaarlijkse „bakkie koffie", dat die belangeloze medewerking van deze
mensen" zei een dankbare mevrouw
voor gemotoriseerd verkeer op bepaal- de boot overeind en de man erin, zodat is haar niet gelukt.
de kruisingen en poorten onder de flats hij later op de dag weer veilig kon Wél was er een grandioze zee. Grote van Dam.
Zaterdag aanstaande word? er ..hoog"
grijze golven met witte schuimkragen,
op de punten Lorentzstraat. Rhein- afmeren.
waar de gasten in haar paviljoen van Belangeloos was trouwens de mede- bezoek verwacht in de Reddmgsposteii
wardtstraat en Lorentzstraat . TornPiet Oud en Ernst Brokmeiei. Niet
hebben genoten. Speciaal de extra gas- werking van zovelen deze dag.
sonstraat. Doortrekking van het trolalleen de gemeenteraadsleden worden
De
dames
die
in
het
paviljoen
hielpen,
te
die
helemaal
uit
Doctinchem
kwam
toir Keesomstraat wordt gezien als een
(Maartje Bol) om haar vroegere dorps- Alida Koper-Keesman, en Lien Koper- dan in deze posten verw.ii.lH. ook hel
verhoging van de veiligheid op de
Koreman, het voorlezen van mevrouw hoofdbestuur van de K N.B. R. D. met
genoten te ontmoeten.
tocga1 -jswegen naar de flats.
Vorige week was er geen plaats meer „Lekker gezellig", dat was het zeker, v.d. Berg, de show van „De Wurf" en vertegenwoordigers van het Rode
maar ook met de pinksterdagen zijn alhoewel er nog wat paniek aan de al die anderen die op de achtergrond de Kruis en de Bescherming Bevolking.
leden van de reddingsbrigade verschil- middag vooraf was gegaan. De halcrs. helpende hand hebben geboden, „Zo Logisch dat de leden van de reddingsHerman Heijermansweg
dit jaar de heren Buurscma, de fijn te weten dat je er toch nog een brigade hun onderkomens hebben gelende malen in aktie geweest.
';Het aanleggen van een doortrekking Er stond tweede Pinsterdag een kracn- Muinck, Schouten, Gerritsen, Schuiten beetje bijhoort", zei één van de gasten kuist, zelfs is de post Zuid pas gcschil' van de Herman Heijermansweg wordt tige wind, en de zee was ruw, toen twee en mevrouw Esveld waren zo druk en zo is het maar net. Niet een beetje, derd. ,,Dit heeft natuurlijk niet direkt
met het bezoek te maken, de andere
' door deze werkgroep afgewezen, en Amsterdammers die in het tentenkamp bezig de gasten op te halen dat me- maar een beetje boel,
wel op de volgende gronden:
Ten eerste vindt men de hoge kosten in
' deze tijd onverantwoord.

Stralend weer

11KIi••

Botsing

Gered!

Belangrijke

telefoonnum-

mers:
Strandpolitie Rotonde 13545
Kinderkamer Rotonde 14445
ZRB Noord (Post'
Brokmeier 12687*
ZRB Zuid (Post Piet Oud)
12376
ZRB Naaktstrand
18431
moet ook nog du jaar een beurt hebben, maar wel fijn dat deze al klaar is",
aldus één der leden van de brigade.
Nu vraag je je af wat voor weer je de
ZRB hel beste kunt toewensen, mooi
weer, waar iedereen op /it te wachten
maai dan hebben /e het razend druk en
bijna geen tijd voor gasten, of somher
weei. zodat het bezoek uitgebreid ont-

vrouw N. Sterk op 28 februari 1981
afscheid heeft genomen.
Na een rustperiode, worden er nu weer
regelmatig films vertoond; voor de
eerstvolgende weken zijn gepland: 3
juli. Les petites Fugues; 17 juli: Quadrophenia en op 31 juli De Spiegel.

Teletekst:
Het is nu ook mogelijk om teletekst te
raadplegen in de bibliotheek. Tot dusver was alleen Viditel beschikbaar.
Naar aansluiting onlangs op een antenne is ontvangst van Nederland I en II
en daarmee ook teletekst binnen het
bereik gekomen. Teletekst bevat 100
pagina's aktuele berichtgeving met o.a.
nieuws, beursberichten. weer. verkeer
en sport. Over enkele maanden komt
er een uitbreiding met 50 pagina's.
Door het intoetsen van een paginanummer kan de gewenste informatie ook
door het publiek opgeroepen worden.
Een en ander brengt geen kosten met
zich mee voor het publiek.
vangen kan worden? Toch maar het
eerste!

Honger
Zaterdagmorgen om halfzeven liepen
twee buitenlandse jongens over de
boulevard. Liepen is eigenlijk niet het
goede woord, want het viel de agenten
in de surveillerende politiewagen op
dat ze zich op een vreemde wijze
plechtstatig voortbewogen. Ze werden
aangehouden en bleken onder hun
lasjes twee verse stokbroden te hebben
verstopt.
Het brood rook zo lekker dat het water
hen in de mond kwam en ze het
meenamen uit de kampwinkel van de
Branding.
Op het politiebureau hebben ze betaald
en zijn ..heengezonden". Of ze nu nog
het inmiddels betaalde brood hebben
mogen meenemen staat niet in het
politierapport vermeld.

Ruwe zee
buiten
Haringkar
binnen

Hoog bezoek

Pinksteren

Behalve de- Z..tndvoortse Reddingsbrigade is daar nug immer de K . N . Z . I I . R . N
die op de A>C een wakend oogie m het /ei! houdt. Men behoeft niet zo vaak i
aktic ie komen, maar oetenen doet men genoeg. Vrijdagavond zullen ze wei
uitvaren en /o hu» steent|e biidi.igen aan de veiligheid van de zeevaienden ui
anderen
< K'cngens wordt de kusi van Nederland algemeen beschouwd als de veiligste, ooi
dooi dt a k l i v i l c i t e i t v a n ilc K N./' 11.R.M.
Toen er enkele jaren gelden een zeiljacht werd vermist m Zandvoort en me
ongerust intormeeide in Ijniuidcn werd daar lakoniek gemeld ..Dat schip i
helemaal niet zoek. w i j hebben hem op de radar, richting Den Helder vaart ZL
nu" dus /o eenvoudig zoekraken vooi de Nederlandse kust is er niet bij.
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NIEUWE VERKOOPCENTRUM EXTRA KORTINGEN

Maak kennis met de nieuwe lijn in
bedrijfswagens. De krachtige lijn die Renauil
u presenteert met de veelzijdige
"middengewichten" de Trafie en de Master.
Kom u overtuigen dat dit werkelijk
groot nieuws is. Renaults 75-jarigi.-ei variriK
gesublimeerd in twee robuuste en toch /.innige
bedrijfswagens. Het laadvermogen '..«n de Trali
varieert van 800 tot 1000 k^. D,ü van de Master
van 1400 tot 1800 kg (GVW3.1 tot 3,-Ston)
Met deze tweumiddengcwn hten kunt u
werkelijk alle kanten op. Beide ;-ijn naar keuze
leverbaar met voci •.vtelaandrijvmtf (okstr.i
volume, lage laadvloer) en met achterwielaandrijving (\x-le opbcuwmogelijkheclen)
Bovendien /.ijn beide versies verknjgbaar in aangepakte uitvoeringen voor goederenen personenvervoer. In twee lengten Zowel
met benzine- als met dieselmotor.
En let op: in de nabije toekomst zult u
msar liefst 77 varianten op de vaderlandse
wegen zien rondrijden. Maar vóór het zover is
kunt u zich bij de dichtstbijzijnde dealer

De Turbo-ervaring: njden in
fluisterende stilte, maar met een verbazingwekkend vermogen.
Dar los komt op kommando van een
simpele druk op het gaspedaal.
De Renault 18 Turbo voegt daar een
zeer bescheiden benzinekonsumptie
aan.toe. l op 15.6 bij 90 km/u konstant en
l op 11.7 bij 120 km/u konsrant zijn
ronduit mooie cijfers.
De Renault 18 Turbo geeft meer:
ruimte, een ideale zirpositie, en het voor
Renault spreekwoordelijk geworden
komfbrt.
vergewissen van de onweerstaanbare kracht
van de Trafic en de Master.
Ekonomische en betrouwbare middengewichten. Ga met de Renaultdealer bepraten,
welk model voor uw bedrijf het meest in aanmerking komt.
U wint altijd op punten met een middengewicht van Renault.

'N GOEDS DEALER BIJ DS PIMJS INBEGREPEN.

En die z'n 81 kW (110 pk)
enthousiast blijft ontplooien tor z'n top
van rond 185 km/u is bereikt.
Misschien is nu ook uw rijd
gekomen om eens serieus naar een Turbo
te gaan kijken.
U moer ervoor naar de dichrsrbijzijnde Renault-dealer.

RENAULT18

'n Renault loopt langer op een liter.

W GOEDE DEALER Blf DE PRIfS INBEGREPEN

RENAULT
VERKOOPCENTRUM

Van buiten ziet de Renault 18 Turbo
er precies zo uit als hij is: een auto die in
tien tellen op 100 km/u zit.

RINKO ZANDVOORT
Burg. v. Alphenstraat 2a - Tel. 02507 -13360.

EXpOSltl6 van Finse transparante
weefkunst.
^"^^van 5 juni t/m 5 juli.
Rick'sBrugrestaurant
bij Schiphol.
Zeven nieuwe restaurants
boven Nederlands peil.
Rijksweg A4,6 kilometer
ten zuiden van Schiphol.
Telefoon 02526-86841.
J

Officiële
Volvo-dealer
H. P. Kooijman

BV
ZANDVOORT
Brederodestraat 0
Tel. 02507 - 1 32 42
Ooft voor diverse
merken inruil-auto 's

NORM AAL 198

Zomerhuisjes

te huur, o.a. van 27
juni tot 18 juli. Met
gebruik van alle attracties.
Ponypark
Slagharen.
Een Wereld van Plezier!
Tel. 05231 -1596 en 1317.

Consumenten Surftest Funboard
-Op 21 juni aanstaande van 13.00-17.00 uur,
kunt u op het water zelf uw keus bepalen
d.m.v. proefvaart of de FUNBOAROS ALPHA
ROCKET II, KLEPPER S6. HIFLY 666,
WINDMILL, SAILBOARD FUN, POINT
RAINBOW EN HIGH SPEED.

Voor de beste sortering én service:

Westeinder Watersport
Kudelstaartseweg 64 - Aalsmeer.
Telefoon 02977 - 27593 (alle dagen geopend).

Dealer van: Alpha. Hifly, Sailboard. Windmill. Concrete Wave, Klepper, Sainvall,
Windglider, Dufour, Point, Shark.

•••••••••••••••••••••••••••••l

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHAIMDEL C. MOOU B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars ft taxateurs in bedrijf s- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners
herman heijermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

'^

Glasfiber rackets
head composite
249.- nu

Nylon
tennisschoen
Phoenix
49.50 nu

Glasfiber head rackets
Donderdag *AMERSFOORT *AMSTELVEEN
kOOpavond *DEN HAAG
*LEIDEN
*ZAANDAM
vrijdag
*AALSMEER
koopavond *DELFT
*VEENENDAAL

*ALPHEN A/D RIJN
«PURMEREND

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

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
OOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.
•••••i

Grafite rackets
Snauwaert met groter blad
375.- nu

29.95

Adaygrafite
205.- nu

swing 219.nu

Yamaha JFG10 rackets

Camping - Sport
H1EI9E
Hekreatie
Raadhuisstraat 86-88. Heemstede tel. 023 - 28 32 f 3
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ZAALVOETBALTOERNOOI OP DE HELFT

Sportieve sfeer kenmerkt evenement
ZANDVOORT - Van de te spelen 191
wedstrijden in het zaalvoetbaltoernooi
waren in het begin van deze week 100
wedstrijden gespeeld.
De scheidsrechters Gijs Keur. Willem
Parera, Leo Huis in het Veld. Piet
Beentjes. Theo v.d. Meer en Hans
Winter wisselden elkaar op een strak

In het kader van de viering van het
40-jarig jubileum van de voctbalvcrcniging „Zandvoortmeeuwen" worden door de vereniging de volgende
voetbalevenementen georganiseerd:
Op 15 augustus 1981 vindt een
voelbalui t wisseling plaats lussen
Zandvoort en Ajax, waarbij beide
verenigingen met 5 teams zullen zgn
vertegenwoordigd.
Voor een vcldvoctballocrnooi op 6
september 1981 ztfn de eerste elftalIcn uitgenodigd van de voetbalvercniging „De Spartaan" (Amsterdam), DCG (Amsterdam), VSV
(Velsen) en het eerste elftal van
ZVM.

Aan het zogenaamd „six-toernooi",
dat plaatsvindt in de periode van 22
augustus 1981 tot en met 31 scptember 1981 nemen 20 teams deel van
ieder 6 spelers per team.
Tenslotte wordt het voetballende gedeelte afgesloten met een ééndagszaalvoetbaltoernooi, met als declnmers, de huidige districtskampioen
„Hong Kong"; de winaar van het
huidige zaalvoetbaltoernooi; een districtstcam uit Haarlem alsmede een
team, samengesteld uit prominente
veldvoetballers.
Buiten al deze evenementen wordt in
oktober een grote autorally georganisecrd, terwijl voorts nog op het
programma staan een feestavond,
een jubileum-receptie en een reünie
voor oud-leden.
Het jubileum gaat niet ongemerkt
voorbij.
(Advertentie)

wedstrijdschema af maar veel werk
heben zij gelukkig niet in dit op heden
in sportieve sfeer afgewerkte toernooi
aangezien slechts l speler aan een
volgende wedstrijd niet meer mocht
deelnemen wegens aanmerkingen op
de leiding.
Negenenveertig teams met in totaal 600
spelers en officials zorgen nu al ruim 2
weken voor een geweldige ambiance in
de gezellige sporthal „Pellikaan" en
het valt nauwelijks aan te nemen dat dit
toernooi ooit nog eens uit Zandvoort
zou verdwijnen. Twee supporters, nl.
de heren Jan van Duin en Stobbelaar
sr., krijgen er niet genoeg van en
hebben tot op heden nog geen wedstrijd gemist.
De bestuursleden Wim Nijboer en
Hans Jongbloed zien ondanks de populariteit van het zaalvoetbal deze tak van
sport toch niet het veldvoetbal verdringen.
Het is echter typisch, aldus beide bestuursleden, dat het bezoek aan zaalvoetbaltoernooi veel groter is dan het
bezoekersaantal bij de zaalvoetbalcompetitie-wedstrijden.
In de KNVB is nu een plaatsje ingeruimd voor deze nog vrij jonge loot aan

WULLUM v. d. \VtKFF

'k heb maer ien wens veur a.s.
zundag op vaederdag en dat is
blaivend streelend weer tot de
Kerstdaege.

de voetbalstam, naast het professionele-, het amateur- en het damesvoetbal.
De organisatoren van het thans in volle
gang zijnde toernooi hebben dit jaar
een welkome onderbreking in het wedstrijdrooster aangebracht en zo kon een
1000-koppige menigte op dinsdag 9 juni
1981 een fantastische demonstratiewedstrijd bewonderen tussen Fotholitho en een team, dat uitkwam onder
de naam ,,A1I Stars", waarin voetbalsterren zaten, zoals de internationals
Jan Jongbloed, Peter Arnts. R. Spelbos, de voetballer van het jaar, Johny
Metgod en Gerrie Mühren. Drie seconden voor de afloop van de wedstrijd
benutte Spelbos een penalty en stelde
zo met 8-7 de zege voor de „All Stars"
veilig.
Het publiek beloonde alle spelers voor
de goede en sportieve propaganda met
een dankbaar applaus.
De uitslagen van woensdag 10 juni zijn:
Duivenvoorden-Auto Versteege 11-0

Geslaagd!
ZANDVOORT - Helaas zijn wij dit
jaar erg laat met de lijst van geslaagden
van de Christelijke MAVO-school
„Jaap Kiewiet". Dit heeft beslist niet
gelegen aan de schoolleiding die ons
hiervan tijdig in kennis heeft gesteld,
doch aan een misverstand op de centrale redaktie. Hoewel de feesten dus al
lang zijn gevierd, alsnog de namen en
proficiat.
Eric Allis, Ernst Balk, Thijs Balk,
Ruud van den Bos, Martine van Dam,
Maurice Demmers, Michel Dijkstra,
Annemieke Goossens, Eric Hartveld,
Annemieke Hebbenaar, Ria Heemskerk, Monika Hentschel, Astrid de
Jong, Margriet Koning, Leonie Koppelman,' Marion de Krijger, Astrid
Laane, Inge Lever, Marleen Luik, Paul
Nihot, Adri Roodt, Christine Rubeling, Anja Schuiteman, Alex Smit, Ron
van Soolingen, Nieke Valkestijn, Colinda Visser.

dG2e maand
De week van het paard
in uuu
bibliothegk
FILMINN
5 juni. 21 00 uur Hiroshima

mon Amour van Alam Resnais
Toegang vrij.

FONOTHEEK
Aanwezig: 930 klassieke platen.

500 populaire platen. 350 jazzplaten. 1200 pop-platen. 100
platen met volksmuziek. 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord

Openinngstijden:
maandag 19 00-21 00 uur.
vrijdag 15 00-17.00 uur

vrijdag 1900-21.00 uur.

Prinsesseweg / Zandvoort

ZANDVOORT - De Stichting Hippodrome Zandvoort, de ABN te Zandvoort,
Manege Rob van den Berg, Taxicentrale Zandvoort/Heemstede, bistro restaurant De Manege en Ruitervereniging Bentveld organiseren opnieuw „De week
van het paard".
Het programma is als volgt samengesteld:
26/6 Paardenmarkt
Gasthuisplein
27/6 Dressuunvedstrijden Manege
BI, LI, Ml
Rob van den Berg
Wedstrijd aangespannenManege
paard
Rob van den Berg
28/6 Monsterkeuring
Gasthuisplein
Paarden en Pony's
Ringrijderij
Gasthuisplein
Paarden en Pony's
29/6 Kortebaan draverij Boulevard Barnaart
30/6 Ponyraces
Strand, B. Barnaart
5/7 Springconcours
Manege
Paarden: 60/80,80/lOORob van den Berg
en 100/120
Pony's: 60/80
Rijpaarden en
Manege
ponykeuring
Rob van den Berg

15.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
12.00 uur
16.00 uur
14.00 uur
18.30 uur
9.30 uur

14.00 uur

5WMR RINKO AUTOBEDRIJVEN IN ZANDVOORT

Verkoopcentrum feestelijk geopend
ZANDVOORT - Op vrijdag 12 juni
hebben Hanneke en Jan Jongsma het
nieuwe verkoopcentrum van Rinko
Autobedrijven, bijzonder feestelijk geopend.
Het Rinko verkoopcentrum ligt aan de
Burgemeester van Alphenstraat 2a en
Stationsplein 9. Voor iedereen die met
de situatie ter plaatse bekend is, betekent dit dat door deze adressering
meteen bekend is dat het hier een fikse
oppervlakte betreft waar de nieuwste
modellen van Renault, en ook gebruikte wagens van dit merk worden getoond. Bovendien is er nog een grote
ruimte, het kantoor waar alle financieringen en verzekeringen door Jan
Jongsma worden behartigd.
De naam ,,Rinko" (afkortingen van
Rinkel en Koning) is in het dorp al
bekend sinds 1926. toen de vader van
Jan Jongsma, van zijn spaarcenten
begon en de ruimte huurde van zijn
vroegere werkgever Bakker Rinkel, die
een pand had laten bouwen te zamen
met de ondernemer Koning.
Was het eerste begin nog geént op
rijwielen, duizend fietsen stallen in het
hoogseizoen was toen niets, langzamerhand won ook in Zandvoort de auto
terrein, en Jan Jongsma Sr. had genoeg
handelsgeest om op alle vernieuwingen
in te haken.
Zo was er de voor de oorlog de zo
bekende „dubbeltjes-taxi", in het begin van de jaren dertig een busdienst in
samenwerking met de VVV naar het
Noordbtrand, en werd al in 1929 het
tweede bedrijf in de Burgemeester
Engelbertsstraat geopend. Een bedrijf
dat de oorlog niet heeft overleefd, want
het werd door de Duitsers afgebroken.
In 1935 werd het huidige pand aan het
Stationsplein, het vroegere circustheater „Palais d'Été, aangetrokken, waar
Senior het taxibedrijf in vestigde; een
geschikte plaats rechttegenover het station. In 1947 kwam er op het Stationsplein nog een benzine- en smecrstation
bij. Dit werd door Jongsma Jr. in 1974
tijdens de oliecrisis opgeheven. (Er is
nu een speelautomatenhal in gevestigd
die door hem en een zakenrelatie wordt
geëxploiteerd.)

Nihot-Pim Janssen
TZB Kerkhoven-Luiten
Rabbal Boys-Riemersma
Luykx-'t Hemeltje
Tum Tum-Collection

1-11
2- l
5- 3
2- 4
4- 2

Uitslagen
Op donderdag 11 juni 1981 en vrijdag
12 juni 1981 waren de belangrijkste
uitslagen:
Colpitt-Mobil Oaese Bar
.
9-3
Moulin Rouge-Medina Carpets
6-1
Perroquct-Flipper
4-1
LippiesBoys-Aleichem
0-3
Nihot-Hairshop
0-9
Klikspaan-l'Isis
3-4
Enkabé-Drommel
9-2

Tussenstanden:
De tussenstanden halverwege het toernooi zijn:
Veteranen:
Pim Jansen All Stars
5 gesp. 9 pt.
Hairshop
5 gesp. 8 pt.
IA: Enkabé
4 gesp. 8 pt.
Hong Kong
4 gesp. 8 pt.
1B: I'Isis
4 gesp. 7 pt. Aktiefoto van de finale badminton
Tum Tum
4 gesp. 6 pt.
Pim Jansen
4 gesp. 6 pt.
2A: Moulin Rouge
3 gesp. 6 pt.
DVS
4 gesp. 6 pt.
2B: HB bew.
6 gesp. 12 pt.
Duivenvoorden
6 gesp. 12 pt.
2C: Rea
4 gesp. 7 pt.
Aleichem Boys
3 gesp. 5 pt.
Dinsdag, 23 juni 1981 beginnen de
kruisfinales en iedere ploeg zal er alles
aan doen om de finales te bereiken en
het is zeker een gang naar de sporthal
waard indien U de komende weken van
leuk en attractief zaalvoetbal wil genie- ZANDVOORT - De direkteur van
Nieuw Unicum heette te 10.00 uur op
ten.
zaterdagmorgen, 13 juni 1981, de vele
aanwezigen van harte welkom op ,,De
Brink" in Nieuw Unicum, ter gelegenheid van het achtste gehouden sportweekend door de sportclub „Unicum
'73" waarbij als grote motor achter de
organisatie optreedt de 30-jarige Ton
ZANDVOORT - ledere maandagmor- Pisa uit Nieuw Unicum.
gen van 11.00-12.00 houdt het werklo- Een woord van dank werd vervolgens
zen-comité van Zandvoort een zitting gericht aan de padvindersgroep „Salin de openbare bibliotheek aan de wega" uit Utrecht, die elk jaar met 16
man belangeloos assistentie verlenen
Prinsesseweg.
Mensen zonder werk kunnen daar bij de diverse evenementen. Het weekhulp en informatie inwinnen. Het comi- end werd geopend door het hijsen van
té wordt hierbij gesteund door de de Nieuw Unicumvlag door de padvinbijstandsbond die gericht is op de ders waarna de wedstrijden begonnen
uitkeringen van de sociale diensten met handboog- en badminton-wedstrijden.
WAO, WW, WWV en AAW.
Plaatselijke en landelijke kontakten De uitslagen waren bij het herendubzulen nog worden uitgebreid. Het bel: 1. John Hoogsteder en Rob Gawerklozen-comité zegt dat landelijke briels, 2. John de Lange en Hans
kontakten belangrijk zijn, omdat men Janssen. Bij de dames werd eerste: het
landelijk sterker staat wanneer het gaat koppel Roos Schrôder en Sylvia Hoogom een stem te laten horen tegen de steder en de tweede plaats was voor het
koppel Jeanette Nieuwkoop en Carla
nieuwe regelingen van de regering.
Centraal staat bij het werklozen- Godvlied. De mixed-dubbelkompetitie
comité het recht op werk voor een was voor John Hoogsteder en Roos
ieder die werken kan. Omdat hierover Schrôder die wonnen van Rob Gabriels
nog veel onduidelijkheid heerst, wordt en Sylvia Hoogsteder.
informatie verstrekt over vakaturebanken, uitzendburo's, centrale vakoplei- Handboogschieten
dingen, kursussen etc. Hiervoor heeft Bij de wedstrijden handboogschieten
men kontakten met de arbeidsburo's en werd verwoed strijd geleverd op de 25
het landelijk overleg voor de projekten en 50 meter-baan waarbij veel publiek
„mensen zonder werk".
werd aangetrokken door deze fascineVoor het voorbereidend werk heeft de rende spon en het heerlijke weer.
provincie een subsidie verstrekt aan het Bij de dames werd M. Ameye eerste
werklozen-comité. Binnenkort zal er met 571 punten, terwijl G. Haanstra
een vaste informatiestand van het co- met 558 punten de tweede plaats vermité in de bibliotheek worden inge- overde. De eerste drie bij de heren
richt.
waren B. Paap, met 641 punten, geHet comité wil graag zoveel mogelijk volgd door Haanstra met 593 punten en
informatie verzamelen, omdat er meer E. Allard met 555 punten.
mensen zijn die willen werken, dan op De prijzen werden hierna uitgereikt
de plaatselijke arbeidsburo's staan in- door de voorzitter van de sportclub
geschreven.
,,Unicum '73" Wim Smit. De eerste
Ook personen die daadwerkelijk dag werd afgesloten met een gezellige
kunnen en willen meewerken op maan- barbecue op De Brink van Nieuw
dagmorgen wordt verzocht kontakt op Unicum waaraan door alle sporters en
te nemen met het comité.
organisatoren werd deelgenomen.

voor achtste

Werklozencomité aktief
in bibliotheek

Clubavond
Zeeschuimers

Veranderingen werden er direct al door
Junior aangebracht toen hij in 1964 de
zaak van zijn vader overnam. Hij
vergrootte de ruimte van de garage in
de Oranjestraat door er negentien garageboxen achter te bouwen, en de
showroom aanmerkelijk uit te breiden.
In 1972 werd het taxibedrijf verkocht
aan Taxi 12600, en de ruimte aan het
Stationsplein verhuurd aan de Dagmarkt. Deze zocht namelijk in die tijd
egle garages en andere ruimten om er
supermarkten in te vestigen.
Ook onder Jan Jongsma Jr. werd het
Renault dealerschap aangetrokken, dit
gebeurde in 1970, voordien had men
het subdealerschap van Ford.
De huidige eigenaars van de dagmarkt.
Vroom & Dreesmann. vonden de ruimte aan het Stationsplein te klein, zodat

overwogen werd om te verhuizen naar
de Oranjestraat. „Het heeft heel wat
voeten in de aarde gehad, voordat alles
rond was, want ik heb wel terdege
rekening moeten houden met de nieuwe plannen voor het Stationsplein van
de gemeente", aldus Jan Jongsma,
maar uiteindelijk is het toch gelukt, en
is de Oranjestraat voor tien jaar verhuurd.
In de Curiestraat Nieuw Noord zijn nu
de werkplaats, magazijn en wasinrichting, tel. 02507-12323 en 12424 van
maandag t / m vrijdag geopend van
08.00-17.00 uur.
De showroom en verkoopruimte, financiering en verzekering aan het Stationsplein 9/Bm. van Alphenstraat 2a,
van woensdag t/m zaterdag, geopend

heren dubbel (foto Europress).

Foto Europress.
van 10.00-18.00 uur, tel. 02507-13360.
Op de laatste zondag van de maand zal
dit ook 's middags zijn geopend.
Al met al een hele verbetering zowel
voor Jongsma als het Statinsplcin en
Van Alphenstraat. De blinde muur is
hier verwijderd en een fraaie showroom is ervoor in de plaats gekomen.
Van het vroegere Palais d'Été is. niets
meer terug te vinden, of het moeten de
ronde vormen zijn die duidelijk waarneembaar zijn in het riante kantoor, de
vroegere stal van het circustheater,
terwijl Hanneke Jongsma uitermate
gelukkig is met haar tuin die na de
verbouwing overbleef.

ZANDVOORT - De laatste klubavond
van de Zeeschuimers, vóór de grote
zomervakantie wordt een demonstratie
en feestavond voor kinderen en ouders.
Elke afdeling geeft een korte demonstratie van wat er in de laatste maanden
geleerd is. De allerklcinsten tonen hun
zwemvorderingen en hun pogingen de
moeilijke zwemslagen perfect uit te
voeren, de waterpoloers geven een
mini-wedstrijddcmonstratie, de wedstrijdploeg toont de perfectie van het
snelzwemmen en de kunstzwemmeisjes
laten de moeilijkste figuren op en
onder de waterspicgel zien. Als gasten
laat het duiktcum-Zandvoort kinderen
en ouders kennismaken met de fascinerende duiksport. Een imitator zal tussendoor het publiek vermaken en de
totale avond met muziek begeleiden.
Een gezellige klublotenj en ter afsluiting voor alle kinde4ren aquafit-spelen.
Sportieve kinderen met liefde voor de
zweimport kunnen bij de aktive Zeeschuimers hun hart ophalen en zich op
allerlei gebied uitleven. Kunstzwemmen voor meisjes, waterpolo voor jongcns, wedstrijdzwemmen voor beiden
en tussendoor opleiding voor allerlei
brevetten en diploma's. Langebaanwedstrijden in Spaarnwoude en bosbaan en de oprichting van een waterpololcam-mcisjes zijn de nieuwste iiktiviteiten waaraan door trainers en bestuur
hard gewerkt wordt. Maak eens kennis
en ga beslist op 19 juni kijken

Ruilbeurs
ZANDVOORT - Op zaterd.ig 20 juni
a.s. huudt de afdeling Kcnncmcrland
van De Verzamelaar een luilbeurs voor
postzegels, munten, eersledag-enveloppcn etc. Dit maal wordt de beurs in
het clubhuis gehouden, Reggestraat 21
te Haarlem-Noord. Toegangsprijs
ƒ0,25. Inlichtingen 023-322149.

Tafeltennis
Zondagochtend waren de tafeltennissers aan de beurt en het centrum van
Nieuw Unicum was voor deze gelegenheid omgetoverd in een kleine tafeltennishal. Bijna 100 tafeltennisliefhebbers
begonnen rond 10.00 uur aan het toernooi, welke in 7 klassen werd gespeeld.
De gehele dag werd intensief strijd
geleverd zowel door valide als invalide
deelnemers.
Uitslagen tafeltennis: gehandicaptenrolstoelers: 1. J. v.d. Niet, Hazerswoude; 2. A. Endema, Unicum, 3. M. v.d.
Ploeg, Unicum; gehandicapten-staanden: 1. Han Rijinga, ISA Amsterdam;
2. Miek Roelofsen, ISA: 3. Bob Merle,
ISA; 4. Cyril Fleur, Unicum; 5. H.
Korsman, Unicum; 6. R. Sierag, Unicum; 7. Erik Frenay, Unicum; junioren
2/3e klasse: 1. Chung H. Tai, te
Zaanen, Haarlem; 2. Schuurman,
Heemstede; 3. H. v.d. Hulst, Heemstede; 4. J. Gansner, Unicum; 5. Mikko
Fransen, Unicum; 6. Patrick Berg,
Unicum; dames 2/3e klasse: 1. Y.
Oonk, TOG; 2. E. v. Drunen, TOG; 3.
M. Doing, Unicum; 4. J. Hoppe, TOG;

Unicum 73
bijzonder aktief
ZANDVOORT- In een gesprek mei
de voorzitter van de sportclub ,,Unicum '73", Wim Smit, blijkt duidelijk
dat één van de doelstellingen van het
bestuur is om een grotere integratie te
krijgen van valide en invalide sporters en sportsters in diverse takken
van sport.
De vereniging telt momenteel 260
leden welke deelnemen aan liet
handboogschieien,
tafeltennissen,
tennis en badminton.
De nog jonge vereniging heeft reeds
leuke resultaten geboekt. Zo zijn
Johan Kandal en Willem van de Bos
adspirant-kandidaten voor de Olynipïsche Spelen voor gehandicapten
voor hel handboogschieten op de 50
en 30 meter, welke wordt gehouden
in 1984 in Los Angclos.
Kandai behaalde onlangs nog een 3e
plaats m Dublin tijdens een handboogschietwcdstrijd tu\\en Nederland en Ierland.

5. B. Duyn. GTTC; 6. J. van Domen.
TOG; 7. N. Doing. Unicum: 8. M.
Labohm, GTTC; 9. L. Oostdam,
GTTC; 10. B. Langenberg, TOG: 11.
S. Langenberg, TOG; heren 5e klasse:
1. E. Nijssen, Heemstede; 2. J. v.d.
Niet, Hazerswoude; 3. R.W. Veldhuizen, Heemstede; heren 4e klasse: 1. B.
Tack, GTTC; 2. H. v. Meeteren, Te
Zaanen; 3. R. v.'t Oever. TOG; heren
3e klasse: 1. D. Hoppe, Unicum; 2 A.
Trommelen, Te Zaanen; 3. A. Oosidam, GTTC.

Rolstoelers
Verder werden er buiten races en
behendigheidswedstrijden voor rolstoelers georganiseerd. Daarbij kwam
het aan op precies manoeuvreren, de
juiste snelheid bepalen en vooral een
goede concentratie. Bij de roadmasters
in de snelheidswedstrijd werden de
volgende kampioenen genoteerd: Jac
Witte, 4.50 min.; Bert Veldhuijzen,
5.25 min.; Max Winter, 5.37 min.;
Toos Meyland, 6.30 min.; Klaas Enthoven, 6.34 min. en Wim Bakker, 7.12
min.
Jac. Witte en Bert Veldhuijzen kregen
na afloop van de wedstrijden een
prachtige herinnering aan dit festijn.
Bij de driewielers was Roes van de
Putten de snelste met 3.40 min., gevolgd door Dirk Kits in een tijd van
3.58 min.; Susan Balleur. 4.02 min.;
Theo Jansen, 5.00 min. en Ida Westerveld met 5.30 min.
De prijzen werden uitgereikt door de
voorzitter van de organiserende verenigmg en reeds nu kan gesteld worden
dat het gehele sportweekend een groot
succes is geworden. Vaststaat dat dit
weekeinde ook in 1982 zal worden
georganiseerd.

Racefestival 1981
ZANDVOORT - Ieder jaar trekken
tienduizenden
toeschouwers naar
Zandvoort om van de mogelijkheid
gebruik te maken het racefestival gratis
te kunnen bijwonen.
Het circuit heeft namelijk een unieke
aanbieding. In samenwerking met een
aantal bedrijven is een aantal uitnodigingen door het gehele land verzonden,
welke tegen inwisseling aan de kassa
recht geven op een toegangsbewijs ter
waarde van ƒ 12,50.
De organisatoren hebben een aantrekkelijk programma samengesteld. Hei
voorprogramma begint al met een discoshow. Verdere hoogtepunten ziin.
voordat het raceprogramma om Ien
uur 's middags begint: het optreden van
een drumband, een wielerkoers voor
autocoureurs. races met modelauto's.
slipdemunstiaties enz., terwijl de gehele clag tussen het publiek een groep
muzikanten ?;il optreden, een zogeïuiamde Ja// Strei-t Paiadc
In Z.mJ\oort zijn bij een aantal winkeliers de/e uitnodigingen te \erknjgcii

De Zandvoorter Kandai die in
aanmerking komt voor deelname
aan de eerstvolgende Olympisclie Spelen voor gehandicapten.
(Foto Europress)
Op ziitern'iii; /.'' ]wn /<W/, heeft een
detni>n\trati:'Rroep uit Delft civi r/cmoiuiratic \er:i>rgd op ,,De lirink"
i/t AVtwr Unicum van het ,,:n«//<• \porten kunnen woidcn beoefend w de zali-n van
,,/Vit'i/u' Unicum" zelf. alleen de
biidmintonplovg van de vereniging
inunl in </<• l'cllil\aan-hul.
i. i hi^taat nog wm/s gelegenheid
zicli iinii l< melden voor de aktieve
/H/iy zoals liamlbiwgen, tafeltennis, tennis en badminton. De itkrctare'ic van ,,Unicitm '73" ziet aanmeldingen gaarne
tegemocl, het adra, luidt Lindenstraat <W h' Haarlem

Elektronische
FM fijnafstemming
wij demonstreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 -Zandvoort
Tel 02507-13618

PAGINA

DONDERDAG 18 JUN11981

RANDSTAD PUBLICATIES 5

AUG. v. d. MME

Uw adres voor

Op de afdeling Personeel en Organisatie hebben wij een vaKalure voor een

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

ASSISTENTIE)

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- EN

GlozcmiersbedriA
J
MOOT
m lood r/.men.
YioamdecoralteS
GebrandsrViiidcrde romen

l (eventueel parttime)

AALSMEER

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

De VBA ib ren belangrijke
sdxjkel in hef afaefgebt'ureo
van sierteeliprcdukten
In het 26 ha grote rollen
komplex verwissel) ee-n
b?longn|k aandeel van cte
Nederlandse snijbloemen
kamerplanton entuinplantenprcduhie van eigenaar

Nu ook het adres voor uw

won ingsf offering
Kamerbreed tapijt - Novilon • Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

die bclasl zal worden met o.a. de volgende taken.
~ het assisteren bi| de uitvoering van
de geautomatiseerde personeelsadmmislratie
- hel typen van brieven, nota's e d.
- hel organiseren van afspraken voor
sollicitaties e.d.
- telefoonbehandelmg
Voor deze funktie is een HAVO-diploma
en een typediploma gewenst. Tevens

worden initiatief en enthousiasme op
prijs gesteld
Leeftijd ca. 20 jaar.
Belangstellenden kunnen desgewenst
telefonisch nadere inlichtingen krijgen
bi| de afdeling Personeel en Organisatie
tel. 02977-34567 toestel 3616.

Wii verhuren
bedden, tafels, stoelen,
gljswerk, porselein cm
voor elke gelegenheid1
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18 00 uur 16658

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

Teenslippers

HARMS
Diaconiehuisstraat SA
(zijstraat van de Haltestraat).

Diverse merkfietsen,
brommers,
crossmotoren.

Renault
4 F6.
Kombi/Bestef.

mei zijruiten on vef,klapbare
-ïchietbank (Kombi)Techniuhe

Voor t *jne'ie stj
If\ireport -.{jlVero
buujic m,ï ir toch
ko-npiktr tx'jtdw.i£en u termite^otd
,'C'chi».! Mei -cti!
r uirnic en ' en k-ich

1108 ..c- 31 DIN pk

topsnelheid 110 km/u
Gr«:ti5, halbij ons
I Kleurrijke
Rrnjultboek
5^""o
boordevol

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR

Ruime sortering onderdelen en banden.
Vakmanschap blijft meesterschap.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.
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Bedrag
5.000.10.000,15.000.20.000.25.000,-

LUKON

RINKO

KOCHSTRAAT 8-ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

PULA

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

JOEGOSIAV1SCH RESTAURANT
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Kweker!] P. van Kleeft

Menu's vanaf /16,50

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Rest./Bistro ,,De Manege"
Blinkcrtwcg 2 - Zandvoort

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-Iicenttehouder gemachtigd de Lips-Kcso
sleutel te kopiëren. Voortdurende^
kwaliteitsbewaking en degeavan-j
ceeide machines van het Gilde.
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer '
krijgt u het originele
Zekerheids bewijs.

BUITENRITTEN ƒ 25.- per V/2 uur,
strand- en duinrit. Manege gelegen in
de duinen aan de Zandvoortselaan.
Telefoon 02507-12995, b.g.g. 16023.
Vader houdt
ook van
bloemen.
BLOEMENHUIS

J. BLUYS

a reine
RESTAURANT GASTRONOMIOUE

*
Stel uw menu samen uit onze uitgebreide kaart naar
eigen smaak en budget, of kies ons 4 gangen

Toelatingseisen:
Diploma LHNO, LTS, LEAO (min. 2 theoretische vakken C/4B niveaus),
INTASof MAVO-4.
Voor leerlingen die buiten Haarlem wonen hebben wij een kamer
beschikbaar.
Wil |e meer weten over de opleiding, vraag dan even ome folder
aan of neem telefonisch kontakt
op met de hetr P. de Vries,
hoofd Praktijkopleiding.

janskliniek

Schriftelijke aanmeldingen te richten aan du dienst Personeelszaken,

Ridderstraat 32,
2011 RS Haarlem.
Telefoon (023) 31 92 82.

WEEKENDMENU

Kalfsfilet met béarnaisesaus
en gebakken krieltjes

Voor één van on/t* relaties, een snelgroeiende en toonaangevende
organisatie op het yebied van vers vlees verkoop, met filialen in
geheel Nederland zoeken wij

Vakmensen die l e kwaliteit vlees kunnen bewerken, kunnen bouwen
aan een voortreffelijke toekomst. Professionele begeleiding en opleiding vormen de basis van de succesformule, waarin velen U
voorgingen. U dient op korte termijn zelfstandig een filiaal te kunnen
leiden.
Over het uitstekende salaris en de verdere emolumenten wordt U
nader geïnformeerd na ontvangst van Uw sollicitatiebrief
aan onderstaand adres.
U kunt ook telefonisch reageren overdag 02207*16644
vraagt U naar Jeüy de Wit).

PROMOTION B.V.
adviesbureau
voor marketing
ün commerciële
communicatie

Raadhuisstraat S
1701 EK Heerhugowaard
Postbus 294
1700 AG Heerhugowaard
Tplefoon 02207-16644
Telex 57524 Power NL

PEOICURE/
MANICURE-SALON
mevr.
G. Hammtnga
bij

238,43
31371
388.93

Burg. v.Alphenstraat2a. Zandvoort.
Telefoon 02507-13380.

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7
tel. 02507 - 1 23 27

't KINDERWINKELTJE

Dikke meidenmode
Tolweg 32
ZANOVOORT
Tel. 1 29 52

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaat56

(vermoedelijk in
centrum). Beloning
voor de vinder. Telef.
02510 - 25318.

auto-brand-leven
alle verzekeringen

Drogisterij

DE GAPER
Veilinggebouw
Oe Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-78 u.
en zaterdags tot 13 u.

Tel. 72164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERORINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

GEBR. VAN DER PEET e,
Voor al uw nieuwbouw - verbouwingen
' en onderhoudswerken
TELEFOON 023-265227; 02507-13715 en 255344

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Zaterdag en zondag:
PIANO ENTERTAINMENT

DE WIT VERHUIZINGEN

[la reine]
Tafelreservenng gewenst.

^SX\

Vjüer beleell /ondag ,1 s. op VAOLIUMCt
tlc
LANGS Til DAO'
Zo'iTdiihlxl jubileum laai u toch mei
zonder meer voorhijuaan .'

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.
Zandvoort. telnfnnn 02S07-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

EEN WINKEL VOL

VADERDAGKADO's!

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLUKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 -Tel. 1 23 07
*vil u pr.i. m ad viseren
Ccn QUARrZ-IIOHLOC.L /.il licm /cU-r ID CM;IUbreniien
Van de ljni>sie d.igal blijli xjdcrdjn
.iliiiü bijde Hul'
Vele extra \ot)r/icnm^cii en innoerinyen
Vniap er eens nj.ir!
Hei verpliehi u immers lot niets!
Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling mei elektronische
apparatuur.

13212

t/m maat 176.
Wist u dat wel?

BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF

\ CKIVCriLHC

G. Kol

MQNDBEUGEL

Haltestraat 8.
Zandvoort,
tel. 02507 -161 23

't STUFSEIKISSIE

VERLOREN: een

Schuitengat?,
telefoon

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

- TELEFOON 12253

occasions

Buureweg 1 - Zandvoort
Tel. 1 65 M

/35,-

KERKSTRAAT 15

Kom vrijblijvend kijken in ons
nieuwe VERKOOPCENTRUM

Helmersstraat 1 • Zandvoort
telefoon 02507-12150

Sinaasappelbavaroise
met sfagroom en chocolade

die het slagersvak in
hun vingers hebben.

Koopt u een auto boven de f 5000,- dan krijgt u
bovendien een waterdichte Bovag-garantie.

Informeer eens1

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

RESTAURANT

Zoekt u een betrouwbare gebruikte wagen?
Kom eens langs. Al onze aanbiedingen zijn gecontroleerd met onze feilloze diagnose-apparatuur. Van iedere auto bestaat een uitgebreid diagnose rapport.

RINKO

120

Licht gebonden champignonsoep
met room
In boter gebakken zeewolf
met appelen lente-uitjes

Rubriek betrouwbare
gebruikte auto's
van Renault dealer
Rinko

mnd.

voor Dr. Vogel
homeopathie.

'op, om op part-time basis (ca tO uur p.w.l
boekhoudkundige
werkzaamheden
te
verrichten. Deze werkzaamheden dienen
binnen kantoortijden te worden verricht.
Honorering nader overeen te komen.
Schriftelijke of telefonische reacties
gelieve men te richten aan de directeur van
de VVV, Postbus 212, 2040 AE Zandvoort,
tel. 17947.

P. S. affesvoor
Let op! Uw kassabon heef l waarde, huis, tuin en keuken.

opleiding tot ziekenverzorgende

mnd.
98,93
184,15
269,92
355,68
441.44

Moerenburg

gegadigden

Binnenweg 73 • Heemstede
Tel. 023-28 04 90

In september 1981 start weer een

96

mnd.
129,93
217,15
364,37
481.59
598,81

==3
Drogisterij

roept

v. d. Meer Sleutelservice

De Janskliniek is een verpleeghuis voor 200 somatisch
zieken. Aan de kliniek is tevens een dagbehandelingscentrum verbonden. "Overspaarne", een verpleeghuis
voor 70 psychogeriatrische bewoners, valt eveneens
onder de organisatie van de Janskliniek.

60

•fspraak.

••UW DEALER

Haltcstrnal 65 - Tandvoorl
Tel. 02S07-1Z060

mnd.
150.95
289,14
427,34
565,53
703,73

ttili i tilïini iiiiliiana
OflUBKJSÜiy
WVHJWM

Oe Stichting
WV-Zandvoort

Tel. 072 -612833 j

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

VERKOOPCENTRUM

TunbmnfigiSMdMi

29.90

SCHOENBOETIEK

Levcrban tn^esiolen u uacnngf Bestel) en

• Zaaigrond
• Jtffypots
• BestnjtStnp- tn

14.95

Trimschoenen

de VBA 15 een modern bedri|f
datgoedearfx'idsvoorwaarcfcn
kent De ormet en M oantol
pet sooeelsleden bewegen zich
in opgoonde lijn

Benzmeverbru k bij 100 km/u 1 op12 S

• Greenteptotenmetkhjit
• Groente- en btemzadan

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Ruime 3-kamer eengezinswoning, grote
tuin, vrij uitzicht op|
park te Alkmaar.
Gevraagd: gelijke
woning of flat Haarlem en omstreken.

SPECIALE AANBIEDING:

Uw sollicitatie kunt u richten aan de
Coöperatieve Vereniging 'Verenigde
Bloemenveilingen Aalsmeer' (VBA) W.A.
t.a v. de heer W. Jaspers, hoofd afdeling
Personeel en Organisatie,postbus 1000,
1430 BA Aalsmeer.

Hondenkapsalon
RENEE

Krijgt u gasten?

Drogisterij

WONINGRUIL

heeft het voor

VADER
exclusief voor Zandvoort:

Marbert Man
Azzaro
Drakkar
Brut
Aramis
900
Natural
Divin

Christian Dior
Eau Sauvage

Pierre Cardin
Pour monsieur
Paco Rabanne
Derrick
Givenchy gentleman
Tabac
Sir Irish Moss
Fresh-up
Old Spice
Yardley black label
U ziet het, kunt u moeilijk een keus
maken? Wij helpen u hierbij.

DROGISTERIJ
SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEen HERENKLEDING
KERKSTR. 20

•

TEL. 1 31 36

DE GAPER
Kerkstraat 36 • Zandvoort
Tel. 02507-50 06

RANDSTAD
Uitgeefsier van:
• Zandvooils Nieuwsblad
• HccniMi.vclsk.-C ouiaiH
• Hool'ddorps' Veiineper Nieim ^hk
• ZwanciibniL' 'l lail'wcuM,' C ourani
• Bacllioeve Sloteüse Couram
• Aalsmeerder C. 'uu ram
• Uithoumsc C ourani ( >n-> \\ cekb
• Streekblad 'Do Kunde \ c n e i
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

Aalsmeer: Dor/^strutii ^
Telefoon (I2V77 - 2 M 1 1
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Sluiten van ruimte in 'f Stekkie verantwoord

extra subsidie
ieuw aktiviteitenc
ZANDVOORT - Er hebben zich enkele nieuwe ontwikkelingen voorgedaan rondom de bouw van een nieuw aktiviteitencentrum in Noord, dat de
plaats van de huidige bouwval 't Stekkie, zal moeten innemen.
Door het college zijn de mogelijkheden onderzocht om via het
leerlingenstelsel van de bouwnijverheid in aanmerking te komen voor een
subsidie voor de bouw van het nieuwe wijkcentrum. „Er bestaan nu
inderdaad mogelijkheden dat wij via de D.A.C.W. in aanmerking kunnen
komen voor een bepaalde subsidie. Uitgaande van het principe dat alle
kleine beetjes helpen, en het laatste onderhoud dat wij hebben gehad met
de architekt Ingwersen, zijn wij toch wel hoopvol gestemd en zal het
onderwerp opnieuw op de agenda van de komende raadsvergadering
worden geplaatst", aldus wethouder Jan Termes.
Dit is dan verheugend nieuws voor
het bestuur van het aktiviteitencentrum
't Stekkie, dat reeds bericht had ontvangen dat het beschikbaar stellen van een
krediet van ƒ 15.000,— voor het maken
van een schetsplan voor een nieuw
centrum niet op de agenda van de
raadsvergadering van juni geplaatst,
kon worden. Men had het bestuur
medegedeeld dat dit eerst in de augustusvergadering besproken kon worden,
„in afwachting van nieuwe gezichtspuntcn". Een uitstel van drie maanden dus,
waar het bestuur haar teleurstelling al
over had uitgesproken.

tweede sekretaris van 't Stekkie, de
heer J. Bergwerff maandagmiddag
voor het bekend worden van deze
laatste ontwikkelingen.

„Eerst heeft het jaren geduurd voordat
de plannen van de grond kwamen, wij
zijn toen zelf met het voorstel gekomen
tot een samengaan met een aktiviteitencentrum van mindervaliden. Alhoewel wij nog steeds van mening zijn dat
een buurthuis gecombineerd met deze
aktiviteit de gemeenschap minder geld
gekost zou hebben, besliste de raad
anders, en was er in feite een jaar
voorbijgegaan voor niets. Toen hebben
wij op verzoek van het college onderVertragend
zocht of er sprake kon zijn van een
,,Het lijkt wel of we doorlopend met samengaan van Nachtuil en 't Stekkie.
' . vertraging te maken hebben", aldus de Ook dit liep op niets uit, dus opnieuw

vertraging. In de vorige vergadering
werd dan voorgesteld een krediet van
ƒ 15.000,— beschikbaar te stellen voor
het maken van een ontwerpplan. Wij
'verwachten zeker geen moeilijkheden,
en zie wat er gebeurt? Een aantal
raadsleden wil eerst een exploitatieoverzicht, en opnieuw vertraging. Ik
vraag mij af of er werkelijk nog wel
gebouwd zal kunnen worden, het is om
moedeloos van te worden".

staat. Maandagavond aanstaande worden de raadsleden verwacht, opdat
men met eigen ogen kan aanschouwen
in welke staat het gebouw verkeert, en
welke noodoplossingen tot dusver zijn
toegepast. „Er is ons al zo lang beloofd
dat deze nieuwe wijk recht heeft op een
eigen wijkcentrum voor tal van aktiviteiten. Het wordt nu zo langzamerhand
wel eens tijd dat deze belofte wordt
ingelost, want het is nog maar de vraag
of het huidige gebouw nog veel langer
gebruikt kan worden voor al die aktiviDringend
teiten die er nu regelmatig in plaatsvinDe bouw van een nieuw centrum den", aldus sekretaris Bergwerff.
wordt dringend gezien in het licht van
de laatste ontwikkelingen. Om gevaar
Aan de raad dus om komende dinswegens bouwvalligheid van het buurt- dag te beslissen hoe het verder moet
huis, heeft het bestuur van het aktivi- met het wijkcentrum. Komt er een
teitencentrum besloten dat de grootste krediet van ƒ 15.000,— voor een
zaal niet meer gebruikt kan worden, dit schetsplan, of komt er geld voor renoin afwachting van een onderzoek dat vatie, óf gaat men tot sloop over.
door de afdeling bouw- en woningto'eNiet te ontkennen valt dat de laatste
zicht van de Dienst Publieke Werken oplossing de eenvoudigste is, ook van
zou worden uitgevoerd. Deskundigen het jongerencentrum De Nachtuil is
en de wethouder hebben inmiddels een niets meer over.
bezoek gebracht aan 't Stekkie en zijn
Men kan zich slechts afvragen waar
van mening dat het bestuur volkomen ze gebleven is, die jeugd, die daar toch
terecht heeft gehandeld. „Het kan zo wel ontspanning zocht en vond.
echt niet langer", aldus wethouder
Termes. „Ook de peuterspeelzaal verkeert in slechte omstandigheden en ik
vraag mij af hoe lang dat nog geopend
kan.blijven. Bovendien hebben wij op
dezelfde dag een bezoek gebracht aan
de vroegere kleuterschool 't Zeepaardje om na te gaan in hoeverre dit als
vervangende ruimte kan dienen. Wel,
ook dat achten wij niet verantwoord.
Blijven er twee oplossingen, ófwel men
geeft geld uit om dit te renoveren, óf
men gaat over tot sloop van het éne
lokaal, want gebruik ervan is onverantwoordelijk".

ZANDVOORT - De maand juni 1981, zal niet de historie ingaan als die van een uitbundige zomermaand. Was het
begin uitstekend, het duurde precies zes dagen, want met Pinksteren was het al veranderlijk en het is niet veel beter
geworden.
Daarom hier een foto van de Foto Kring Zandvoort, gemaakt door D. ter Haar. die bijvoorbeeld uitstekend de
zomerse temperaturen op zondag 21 juni weergeeft, namelijk 15°, harde noordwester, windkracht 6.

VEEL DRUKTE VERWACHT DIT WEEKEINDE

Uitnodiging
Inmiddels heeft het bestuur van het
aktiviteitencentrum de raadsleden uil- ZANDVOORT - Het komende weckeingenodigd zelf een kijkje te komen de worden er in Zandvoort vele duizennemen in het buurthuis dat op instorten den toeristen verwacht in verband met
het racefestival dat op het circuit wordt
gehouden.
WE STAAN WÉÉR
Ieder jaar weer trekt dit evenement
INDEVIVA
veel „dagjesmensen", maar ook illegale
kampeerders, mensen die er een „weckRadio Peeters
cndje" van maken en met caravan en,
Haltestraat 56.
camper een goed plaatsje zoeken, het
liefst op de boulevards, en zodoende
ruimte blokkeren voor de badgast en
andere bezoekers.
Extra druk zal het worden, omdat
ZANDVOORT - Ronald Hage, tot
ook dit weekend de „week van het
voor kort leerling van de Coornhert
paard" wordt gehouden. Zondag wordt
Scholengemeenschap heeft de Neop het Gasthuisplein om 12.00 uur een
derlandse
scheikunde-olympiade
monsterkeuring van paarden en pony's
gewonnen.
gehouden, terwijl er in de middaguren
Leerlingen van de zesde klas VWO
een ringrijderij is.
kunnen namelijk inschrijven voor
Dit betekent dat de parkeergelegendeze olympiade. Na een jaar fang
heid op het Gasthuisplein vervalt (toch
proeven en voortoetsen, worden
altijd wel goed voor zo'n dertig/vijftig
dan de twintig besten geselekteerd,
auto's) en dat men ook hier veel
die in aanmerking komen voor een
bezoekers van buiten verwacht, plus de
week werk in de Technische Hoge
extra grote „veevervoer" -wagens,
School te Enschede.
waarmee de paarden en pony's in veel
Hier behaalde Ronald de eerste
gevallen worden vervoerd.
prijs. Tezamen met drie anderen zal
De gemeentepolitie van Zandvoort
hij deze zomer naar Bulgarije afreibeschikt dit weekeinde over extra „bijzen om daar veertien dagen lang
stand" van korpsen uit de omgeving,
deel te nemen aan een Europese
wat niet weg neemt dal men de handen
scheikunde-olympiade.
meer dan vol zal hebben, om alles in
Ronald Hage (17) zal in september
goede banen te leiden. Een apart progaan studeren in Leiden. Scheikunbleem vormt dan de illegaal kampeerde uiteraard. Veel succes met de
der.
studie en gelukwensen met de eerste prijs.

"Knappe kop"

,,De stukken vallen er af' hier van de buitenmuur van het lokaal van het buurthuis
't Stekkie dat door het bestuur vorige week werd gesloten. Men acht het
onverantwoord om bezoekers bloot te stellen aan instortingsgevaar. Een mening
die wordt gedeeld door de afdeling bouw- en woningtoezicht van de Dienst
Publieke Werken. (Foto Europress).
(Advertentie)

SUEDE
NAPPA
bont en lamsvacht
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.
ITAI.IA

see

MORRISI
beforeyoubuy
donderdag koopavond

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

Pinksteren

Kleuters verhuizen
ZANDVOORT - Aanstaande vrijdag
26 juni zal door de kleuters van de
Agatha-kleuterschool het nieuwe lokaal in de Mariaschool worden betrokken. Dit gebeurt 's morgens om 9.30
uur.
Uitgerekend op de laatste dag van dit
schooljaar is het dan toch gelukt te
verhuizen, hoewel het de nodige zweetdruppels heeft gekost. De kleuters
gaan dus op deze laatste schooldag naar
de Agathaschool en komen terug uit de
Mariaschool. Voortaan zal ook de
naam van de kleuterschool veranderd
zijn, die luidt vanaf vrijdag: Mariaschool voor R.K. Kleuteronderwijs.

Squasbaan geopend
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om
15.00 uur zal door de heer Machiclsen
en wethouder Termes de squashbaun
van sportschool Wim Buchel officieel
worden geopend.
Na het officiële gedeelte wordt vanaf
16.(X) uur „open" huis gehouden, om
vrienden en belangstellenden gelegenheid te geven deze nieuwe sportakkommodatic te bezichtigen.

telde de politie achtentwintig caravans
en zestig campers die in de berm op de
noord-boulevard stonden geparkeerd.
De zuid-boulevard kende nog meer
illegaal kampeerders, niet minder dan
32 caravans en zevenenzeventig campers werden hier door de politie geteld,
terwijl er in de duinen achter de Frans
Zwaanstraat twintig illegaal kampeerders de wacht kregen aangezegd.
Ook woensdagavond 17 juni was het
wat dat betreft feest in het dorp, want
de gemeente kende een ware infasie
van Duitsers.
In verband met twee extra vrije
dagen in Duitsland, besloten veel Oosterburen daar nog de vrijdag aan vasl te
knopen, om zodoende te beschiken
over een extra lang weekeinde.
Het was donderdag dan ook ongekend druk in het dorp. Behalve op de
beide boulevards streek men ook neer
bij het terrein van het „Huis in de
Duinen" (een geliefkoosde plaats),
achter het parkeerterrein van de Watertoren in de Zuidelijke duinen dus,
doch de plaats bij hel circuit Tunnel
Oost bleef leeg.
Duidelijk dat men dit keer was gekomen voor het strand in het dorp en niet

voor races, anders is het plaatsje bij het milieu wanneer je de rotzooi ziet
Tunnel Oost altijd het eerste vol.
die door de kampeerders wordt achterOmdat het weer niet meewerkte het gelaten, en dan bedoel ik nog niet eens
afgelopen weekeinde, vertrokken al het papier en plastic".
veel gasten gedurende de vrijdag, de
rest volgde op de ongehoord koude
zaterdag; zondag was het rustig in het Drukte
dorpen waren ook de illegaal kampeerAlhoewef het komende weekeinde
ders verdwenen.
dus het nodige bezoek wordt verwacht,
voorziet de politie dit keer niet zoveel
illegaal kampeerders. Dit b l i j k e n voorProbleem
namelijk Duitsers te zijn, de Nederlan..Het grootste probleem is dat wij der komt voor een ,,dagje", „of het
mensen slechts kunnen aanzeggen dat moei natuurlijk een onverwacht warm
ze moeten verdwijnen, waar ze dan wel weekeinde worden. Dan willen jongenaar toe kunnen is voor onszelf ook lui nog wel eens een nacht je in een tent
duister, want kampeerplaatsen in overblijven, maar de weersverwachting
Zandvoort en omgeving zijn uitersi van het KNMI in aanmerking sienogering. Op camping De Branding is het men. zit dat er het komende weekeinde
direkt vol, zo ook het kampeerterrein niet in", aldus waarnemend korpschef
„De Lakens" in Bloemendaal, eigen- Blokland, die zegt dat de b e \ o l k i n g er
lijk de eerste opvang. Men komt name- rekening mee moet houden dal ook
lijk veelal langs de Zeeweg het dorp aanstaande vrijdag niet op liet Gastbinnen en parkeert, of liever kampeer! huisplein geparkeerd kan worden in
dan maar op de Boulevard", aldus een verband met de paardemarkt en maanpolitiewoordvoerder terwijl hij bekent: dag niet op de noord-boulevard in
„De klachten van de mensen langs de verband mei de !.:ortebaamlnnenj.
Frans Zwaanstraat zijn echt niet onge- „Voor hel overige i'.ian \ \ i | het weekgrond, want het betekent in veel geval- einde optimistisch tegemoet, verkeerslen toch een liederlijke aantasting van dmkte. daar zijn wij aan gewend".

^-Cl'f'ikf *M

Gedurende het piaksterweekeinde

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

STERS

voor de vakantieperiode
ju/i en augustus.
Aanmeldingen:
telefoon "l 71 66.

U w krant
niet
. ' ••• ...«; Y- *
o ; ontvangen? s
^:mfi?%^G^ m^>^M
V'^Mfc."-./

^
Bel.vrijdajJ vóór 12.00 uur ons
', ••''"-(. •'•-» >.',.r • ., '-, * ... . _ • *j•.'•'•- .h»-;

17166

Camping ,.De Branding" op maandagmiddag IÏ juni /'W. Ruimte genoeg voor de kampeerder. i>ok caravans en campers
kunnen hier een plaatsje krijgen.
Woensdagavond daarentegen was liet overvol en moest men veel toeristen doorzenden. ...liirnmer, muur waar", aldus een
woordvoerder van ,,Üe Branding". ,.De mensen zoeken dun een ander plaatsje en komen niet meer terug. Zo HU.*, e>
donderdag en vrijdag al weer plaats, terwijl er nog reien illt'gaal kumfcenfen ü;> het parkeerterrein van liet etrcuit.
torn lïurvtires!,
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BEKENDMAKING
PROVINCIAAL
AFVALSTOFFENPLAN
TER VISIE

gemeente
zandvoori

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
ingevolge artikel l, hd2vandeWet Uitkeringen Wegen
bekend, dat de stukken betreffende het

ontwerp-Rijkswegenplan 1982
van 16 juli toten met 15septernber 1981 voor een ieder
kosteloos ter inzage zullen liggen op de provinciale griffie
van Noord-Holland te Haarlem (kantoor- Meester
Lottelaan 301, kamer 218) en op de secretarieën van de
gemeenten m deze provincie.

Vanaf l juli a s ligt netontwerp-afvalstoffenplan van de
provincie Noord-Holland tervisie In dit plan geven
gedeputeerdestaler. het dagelijks bestuur vande
provincie aan hoe de afvalstoffen m Noord Holland
regionaal verwerkt moeten worden
Het plan i s bes! ernü voor de periode 1981-198b
Neora Heiland is in tien samenwerkingsgebieden
verdeeld Binnen zo'n gebied moeten de gemeenten
samenwerken op h et gebi ed van öc vuil verwerking l n het
plan is aangegeven wat e*- met de verschillende soorten
afvalstoffen moetgebeuren.

Exemplaren van het ontwerp (met bijDehorende nota van
toelichtingen bijlagen) 2ijn tegen betaling verkrijgbaar
bij de Staatsuitgeverij te Den Haagof via de boekhandel.
Gedurende bovengenoemde periode kunnen schriftelijk
bezwaren tegen het ontwerp worden ngebracht. De
bezwaarschriften moeten ziin gericht aan de Ministervan
Verkeer en Waterstaat en worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten van deze provincie
(adres- Postbus 123. 2000 MD Haarlem)
De binnengekomen reacties zullen tezamen met het
advies van Gedeputeerde Staten omtrent het ontwerp aan
de M mister van Verkeer en Waterstaat worden
toegezonden en door deze Minister worden voorgelegd
aan de Raad van de Waterstaat en de Rijksplanologische
Commissie, welke colleges eveneens advies inzake het
ontwerp aan de M mister zullen uitbrengen

Het ontwerp-plan ligt ter visie in het provinciehuis, de
gemeentehuizen en openbare bibliotheken in
Noord-Holland
Van l juli tot l september 1981 kunnen schriftelijke
bezwaren tegen het ontwerp-plan worden ingediend.
Deze bezwaren moeten worden gestuurd aan.
Provinciale Staten van Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Haarlem, 16juni 1981.

De commissie milieuhygiëne uit provinciale staten houdt
twee openbare zittingen over het ontwerp-plan. Iedereen
kan daar mondelinge bezwaren naar voren brengen. De
hoorzittingen worden's middags en's avondsgehouden
enwelopdmsdagl8augustusl981om 14.00uuren
19.30 uur te Alkmaar m het cultureel centrum "de Vest",
Canadaplein 2; woensdag 19 augustus 1981 om 14.00 '
uuren 19.30 uur te Haarlem in het Provinciehuis, Dreef 3

Gedeputeerde Staten voornoemd,
R. J. de Wit, voorzitter.
C. Hannck, griffier.

provinciaal bestuur
vannoord-holiand

De middagzittingen zijn m principe bedoeld voor
gemeentebesturen en andere instanties, 's Avonds
kunnen particulieren hun bezwaren naar voren brengen.

bekendmaking
De burgemeester v.in Aindvooit inaokt
bekend, dal met mrj.jtuj van 29 juni 1981
qcduicndc 14 dagen ter gemeentesccretane,
bureau volkshuisvesting en i uirntcli|ke
ordening voor een meier lei in/.>ge ligl licl
bouwplan tol vcihoiiw f'ii mlbieidinij v.in
tiet perceel Wostoi p.uksti.ul 10.
Gedurende de termijn van do tcrvisielegging
kjn een ieder s c h r i f t e l i j k bij burgemeester
en wethouders bezwaren legen dit bouwplan
indienen, landvoor t. l S juni 1981
OP buifji'iTX'O'.tei Yoomocrml,
('iet.) II M.iLhielscn

V
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DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

Wilt u meer weten, dan kunt u de afdeling milieuhygiëne
van de provinciale griffie bellen: 023-169933, toestel
3071of3371.

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van J2.30-73.30 uur gesloten.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

autobedrijven

RENAULT

Curiestraat 10, Zand voort, tel. 02507-12323.

Zomerhuisjes

DROP , JAMIN SHOP!

te huur, o.a. van 27
juni tot 18 juli. Met
gebruik van alle attracties.

ICENT

Ponypark
Slagharen.

bouwes' agenda
Drogisterij - Reform

MOEREIMBURG

bouwes hotel

BOERINNEKESOROP
Hel leven op de boerderij
in taaie, mild zoute dropt
225 grom 1,95. Nu 1.65.

Gespecialiseerd m

26, 27 en 28 juni:
dineren, dansen in ons aan zee gelegen
a la carte restaurant.
Wij bieden frisse zomerspecialiteiten
28 juni:
diner-dansant, aanvang 15.00 uur

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haftestraat 8
ZAIMDVOORT
Tel.02507-1 6123

Niet alleen voor DROP, ook voor uw
TABAK en TOTO kunt u bij ons
terecht.

KATJES DROP

Poezen en katers van lekker harde
en stugge mild zoute drop
225 grom 1.95 Nu 1.65

KERKSTRAAT 22 - ZAIMDVOORT

Muzikale omlijsting:
Iedere zonnige dag: even heerlijk
genieten op ons fleurige terras.

Het plan is tegen kostprijs (excl. verzendkosten)
verkrijgbaar bij:
Provinciaal Bestuur
Postbus 123
2000 MD Haarlem
tel. 023-163426
Een samenvatting isgratis verkrijgbaar.

u rijdt als op raus in een ruime renault

Een Wereld van Pleiter!
Tel. 05231-1596 en 1317.

Trio Mitsey Smeekens.

DecommissiemilieuhygienezalnaSl augustus 1981
vergaderen over de ingediende bezwaren. Provinciale
staten zullen het plan vervolgens vaststellen. Tenslotte
moet het plan ter goedkeuring aan de Kroon worden
gestuurd.

voor verkoop
en service
naar

palace hotel
koffie met gebak, een snelle lunch of
tijdens het diner genieten van de
ondergaande zon in het hoogste
restaurant aan de kust

dolfirama
Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwatergalerij. Dagelijks 4 voorstellingen.
Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.
Voor in!.: bouwes hotels: 02507-15041.
* Wij staan ook voor u klaar om u behulpzaam te zijn bij de organisatie
van uw diners, feesten en vergaderingen

Ëmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

DE GAPER VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN

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

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

woningstoffering

2 kamers met keuken
met gas, licht en water, f 450, - in de maand.
In Haarlem-Noord (2 minuten van het station)
Inlichtingen: 02507 -13877.

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentiehouder gemachtigd de Lips-Kcso
sleutel te kopiëren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de gcavanceerde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekerheids bewijs.
IUW DEALER •••

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

TE HUUR:

icaat

30 v. d. Meer Sleutelservice
Binnenweg 73 • Heemstede
Tel. 023 - 28 04 90

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen „De Vijverhut1
Vondellaan 46-Zandvoon-Tel. l 25 38

FEIIJIIL
EXTRA GROTE BUS
extra lage prijs

J*95~

BODYLOTION

.***BS

TOiPÜ
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

300M1
BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF

SPECIALITEITEN

Res&mronf*
„Gbalét Het Witte Huls*'

<s

een waanzinnjj
lage Pr Us

GEBR. Vp DERPEET B,
Voor al uw nieuwbouw - verbouwingen
en onderhoudswerken
, t
TELEFOON 023-265227; 02507-13715 en 255344;

Vanaf 29 juni tot en met 3 augustus

CARESSE EAU DE TOILETTE
grote spray van 14,95 voor
......................
FENJAL DOUCHE per tube
3r
LAVONA KIEURVERSTEVIGER
ELSÈVE SHAMPOO gro,e fies
3,45 alle
kleuren van 3,95 voor
...................
<
ELSÈVE CRÉIViESPQEUNG i» cc
1,00 PALMOLIVE SCHEERCRÈME
RECITAL KIEURSHAMPOO
7,50 van 2,95 voor ................................. 2,20
ZW5TSAL SHAMPOO
3,45 SOFTSOAP met pompje van 5 95 voor 4,35
ELMEX TANDPASTA
2,80 CREAM OF OILS
3,95
Verder altijd meer dan 100 merk-artikelen
ver beneden de vastgestelde prijs.
Let op onze oranje prijzen!

SPAAR ONZE KASSABOIMNEnl.
Bij f 100,- aan bonnen ontvangt u f 3,- terug

KOM, KIJK EN
OVERTUIG UZELF !!!

(Niet op geneesmiddelen!

Zeeweg 3. Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE

wegens vakantie
wijziging kantooruren
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12-Telefoon 17166

MAANDAG GESLOTEN
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur.

Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tol 45 personen.
Gen. Cronjéslraal 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
u w receptie en party.
Gravinncsleeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: lel. 023-31 70 58

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!
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Felle strijd finaleplaatsen
in ZVM-zaalvoetbaltoernooi
ling duel moesten zij uitmaken wie
poule-winnaar zou worden. Na wisselende kansen en spannende momenten
voor beide doelen, scoorde Duivenvoorden in de laatste minuut de winnende treffer 4-3, waardoor HB genoegen moest nemen met de tweede
plaats.
De strijd in 2C ging tussen REA,
moeiteloos opzij gezet met 5-2. Door Aleichem en Casino. Doordat REA en
In IA is overduidelijk Enkabü de deze zege is L'Isis zeker van de kruisfi- Aleichem tegen elkaar niet verder kwasterkste. Door een ruime en verdiende nale. Tum tum behoudt nog een kans, men dan 3-3, waren beide teams reeds
5-2 overwinning op Hong Kong plaat- maar moet dan wel winnen van Pim zeker van de kruisfinales. Aleichem
wist echter toch de eerste plaats in deze
ste Enkabc zich voor de kruisfinale. Jansen.
poule in de wacht te slepen door een
In
2A
was
het
Moulin
Rouge
dat
de
Een goed spelend Enkabé heeft Hong
Kong weinig kansen geboden op een toon aangaf. Door een 4-0 zege op beter doelsaldo. Het Casino was in de
gunstig resultaat. Mede door drie doel- Wapen van Zandvoort stelde men de strijd tegen Aleichem Boys volstrekt
punten van Johny Metgod behaalden kruisfinale veilig. Nihot profiteerde bc- kansloos. Diverse malen werd de dekwaam door de nederlaag van het fensie van Casino uitgespeeld wat Aleizij een 5-2 overwinning.
Wapen van Zandvoort. Door tegen chem een 8-1 overwinning opleverde.
LOC met 4-1 te winnen behaalden zij De strijd bij de veteranen is nog
Ook de laatste poule-wedstrijd leverde de tweede plaats in deze poule, wat volkomen open. Met nog één wedstrijd
voor Enkabé geen probleem op. Een genoeg is voor de finalcpoule.
te gaan zijn er nog drie kanshebbers.
goed tegenspel biedend Luykx werd Al geruime tijd was bekend dat Dui- Pim Jansen 6-11, Hairshop 6-10 en
met 8-3 opzij gezet. Vooral Gerry venvoordcn en HB Alarmsystemen, in Perroquet 6-10 zijn de kandidaten voor
Muhrcn voerde een one-manshow op. 2B zich geplaatst hadden. In een onder- de titel. De wedstrijd van Pim Jansen
ZANDVOORT - Het elfde, door
Viermaal schoot hij raak, waarbij een
voortmeeuwen uitstekend gcorganiicer- schitterende hakbal het hoogtepunt van
dc zaalvoctbaltocrnooi, is in een beslis- de avond was.
scndc fase gekomen. Na felle maar De strijd om de tweede finaleplaats
sportieve strijd zyn de meeste finalisten gaat tussen Hong Kong en Renout. In
bekend. Ook viel het duizendste doel- een onderling duel heeft Hong Kong
punt te noteren. Maker hiervan j w as 'genoeg aan een gelijkspel.
Gerard Koper van Rinko, die door dit L'Isis liet in l B zien veruit de beste te
feit in de bloemetjes werd gezet.
zijn. Naaste concurrent Tum Tum werd

Zandvoortse

naar wereld kampioenschap
ZANDVOORT- Ellen Volkers (IK)
behoort tol de zeventien softbalspeelsters die op 2 juli vertrekken naar
Edrnonton (Canada) om deel te
nemen aan de wereldkampioenschappen softbal.
Voor Ellen, die dit jaar al deel
uitmaakte van het team van Jong
Oranje en in Rome met haar team
een fraaie tweede plaats behaalde, is
deze reis natuurlijk het hoogtepunt
van haar carrière als softbalspeelster.
Overigens heeft Ellen in deze sport
een ware bliksemcarriere gemaakt.
Als jong meisje ging zij al met haar
vader en zusje mee naar het sportveld, en werd lid van de Heemsteedse vereniging Penquins, na twee jaar
voor deze vereniging als catcher
gespeeld te hebben werd haar door
het Haarlemse DSS gevraagd over te
stappen om daar in het eerste team te
spelen. Omdat DSS hoofdklasse
speelt, bedacht Ellen zich geen moment, en maakte van dit overstapje
een succes, wan! al na twee jaar
ontving ze de uitnodiging het team
van Jong Oranje te versterken.

tegen Perroquet zal de beslissing moeten brengen.
Het programma voor donderdag 25
juni is: 19.30 uur veteranen: HairshopHollandia Bar; 20.15 uur veteranen:
Nihot-Flipper: 21.00 uur finale poulewedstrijd 2e divisie; 21.45 uur finale
poule-wedstrijd 2e divisie; 22.30 uur
kruisfinale Ie divisie.

Poppenmarkt
Op 4 juli a.s. vindt op het Gasthuisplein een landelijke folklore manifestatie plaats, die altijd veel bezoek trekt.
Het geheel zal omlijst worden met een
poppen- en kunstmarkt. Er zullen tevens enkele oude ambachten en plaatselijke culturele verenigingen vertegenwoordigd zijn. De markt zal duren van
14.00 tot 20.00 uur op het Gasthuisplein te Zandvoort.
De huur van een kraam bedraagt
ƒ 50,— en U kunt zich daarvoor vanaf
heden opgeven.

Kortebaandraverij hippisch
hoogtepunt week v/h paard
ZANDVOORT - Paardenliefhebbers
kunnen deze week in Zandvoort terecht,
want de organisatoren van .,Dc week
van het Paard", de stichting Hippodrome Zandvoort, Ruitervereniging Bentveld en manege Rob v.d. Berg, hebben
er alles aan gedaan om een zo'n breed
mogelijk programma op te stellen,
waarvan de kortebaandraverij die
maandag op de boulevard wordt gehouden, door insiders wordt gezien als het
hoogtepunt.

den. en is er zondagmiddag een ringrijderij op hetzelfde plein.
Bovendien zijn er weer ponyraces op
het strand, dinsdagavond zodat men
met recht kan spreken van een gevarieerd programma.
Tussen de inschrijvers voor de kortebaandraverij vindt men dit jaar voor
het eerst een Zandvoortse, namelijk
die van Ab Koning met Marioca. Hoewel men een groot aantal inschrijvingen heeft ontvangen (meer dan veertig)
heeft de draversbond bepaald dat er
slechts 32 mogen meedoen.

Uit de deelnemerslijst blijkt dat alle
bekende pikeurs, zoals Imming, Verhoeve en de gebroeders Pools met hun
.
snelste dravers aan de start zullen StlCntinQ
verschijnen.
De opzet van de in 1974 opgerichte
stichting Hippodrome is nog steeds om
De week van het paard wordt nu voor te komen tot een draf- en renbaan in
de derde maal georganiseerd en trekt het binnencircuit. De plannen voor een
ieder jaar meer bezoekers. Dit jaar fraaie accommodatie, waarop tenminworden er behalve de kortebaandrave- ste éénmaal per week, ook in de
rij, de dressuurwedstrijden in de mane- wintermaanden, een paardenkoers zou
ge en monsterkeuring op het Gasthuis- moeten worden gehouden, liggen al
plein, ook een paardenmarkt gehou- enkele jaren klaar. Maar het realiseren

hiervan zal nog even op zich moeten
laten wachten, omdat de nodige toestemmingen en vergunningen, onder
andere van de overkoepelende stichting Draf- en Rensport nog ontbreken.
In ieder geval kent men al wel sinds zes
jaar de kortebaandraverij, die eerst op
het circuit werd gehouden, doch enkele
jaren geleden werd verplaatst naar de
boulevard, waar ook al voor de oorlog
dergelijke draverijen werden gehouden.
Dankzij de grote medewerking van
zowel gemeentebestuur, politie en het
Zandvoortse bedrijfsleven, groeit de
Zandvoortse „Week van het Paard" uit
tot een niet meer weg te denken
evenement.

Jan Plezier
Nieuw dit jaar is ook dat vanuit het
dorp op zaterdag 27 juni en zondag 5
juli een ,,Jan Plezier" rijdt naar manege Rob v.d. Berg, om belangstellenden
voor de wedstrijden daar, gratis te
vervoeren.
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Goed tehuï
kleine von

Dirk van den Broek
restaurants

ZANDVOORT - Sindi vorige weck
vrijdagavond heeft het Kcnnemer
Dierentehuis er een kleine vondeling
bij. Een piepjong rcckalQc dat in het
leven wordt gehouden door mevrouw Van Vueren, die het dagelijks
vele malen de fles geeft.

,,Wij werden vorige week vrijdagavond gewaarschuwd door kampeerders van het kampeerterrein
De lakens. Zij hadden het beestje ai
's morgens om een uur of half
twaalf zien liggen. Ze hebben het
toen niet aangeraakt en /ijn er in
een wijde hoog omheengewandeld.
Uiteraard hebben ze het beestje wel
in de gaten gehouden om te zien of
moeder hert terug zou komen voor
haar jong. Toen het 's avonds om
acht uur nog eenzaam in het duin
lag, hebben ze het opgehaald en ons
gewaarschuwd", aldus mevrouw
Van Vueren die vertelt, dat zij
inderdaad de boer op moesten om
te zorgen dat er verse koemelk voor
het beestje kwam. Gelukkig was de
heer Van Schie, die nog een bedrijf
heeft aan de Leidschevaart in Haarlem, bereid om hen 's avonds om
half elf melk te leveren, anders had
de kleine vondeling de morgen niet
gehaald.

* BRUILOFT
i * VERJAARDAG
e *
BEDRIJFSFEESTEN
maandag t/m donderdag
t/m 31 december 1981.
GEZELSCHAPPEN
vanaf 25 personen:

bel:0252015347
Vosselaan 15
HILLEGOM

0
•

Als catcher maakte ze ook daar een
uitstekende indruk, die resulteerde in
de plaats bij de selektie voor het
wereldkampioenschap. Eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden dat
Ellen ook bijzonder veel tijd aan
haar sport besteedt, want behalve vijf
maal trainen per week, reisde :e de
afgelopen winter ook ieder weekend
naar Bussum of Dordrecht om daar
de speciale training voor catchers te
volgen.
Softbal (dat hel best omschreven kan
worden als honkbal voor dames) is
in Zandvoort niet zo bekend, alhoewel de sportvereniging Zandvoort'75
overweegt om een afdeling softbal op
te richten.
De wedstrijden in Canada worden
gespeeld in de periode 5/15 juli en
Ellen wordt dan ook op 17 juli
terugverwacht.
Wellicht dat deze Zandvoortse sportvrouw haar aandeel heeft m de
overwinningen van het Nederlandse
softbalteam. Succes.'
(Advertentie)

i,in uw
bibliotheek
F9LMINN
3 juli. 21 00 uur Les Petites
Fuguos van Yves Yersin
Toegang vrij

FONOTHEEK
Aanwezig: 930 klassieke platen
500 populaire platen. 350 jazzplaten. 1200 pop-platen, '00
plalen met volksmuziek. 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord
Openingstijden:
maandag 1900-21 00 uur
vrijdag 15 00-17 00 uur
vrijdag 1900-21 00 uur

>. Pnnsesseweg /Zandvoort

Pony's op het
strand
Enkele jaren geleden werd voor de
eerste maal de pony-wedstrijd op het
strand georganiseerd in het kader van
de week van het paard.
Het gaf destijds een spannende strijd te
zien, tussen verschillende deelnemers,
waarvan enkele pony's liever de vloedhjn .,namen" in plaats van de finishlijn.
Spektakulair was het zeker, en veel
toeschouwers hebben er toen van genoten.

Sinds vrijdag is het duidelijk gegroeid, zeker zo'n ons of drie, en
het verblijft in een kinderbox. „Zodra hij mijn stem hoort staat hij op
en komt naar de rand", vertelt
mevrouw Van Vueren, die zegt niet
te weten wat er moet gebeuren
wanneer het beestje volwassen is
geworden.
,,Het is natuurlijk schattig. Normaal zijn ze zo schuw, maar deze is
zo aanhankelijk. De vraag is natuurlijk, wat moet er straks gebeuren, wanneer het volwassen gewor-

•
Programma
Vrijdag 26 juni: paardenmarkt.
Gasthuisplein, aanvang 16.00 uur.
Zaterdag 27 juni: dressuurwedstrijden, B1-L1-M1, met toestemming
van de FNRS. manege Rob v.d.
Berg, aanvang 10.00 uur.
Zaterdag 27 juni: wedstrijd aangespannen paard, buitenterrein R.
v.d. Berg, 14.00 uur.
Zondag 28 juni: monsterkeuring
voor paarden en pony's. Gasthuisplein, aanvang 12.00 uur.
Zondag 28 juni: ringrijderij voor
paarden en pony's. Gasthuisplein,

Vlag
Zo af en toe schijnt er toch iets te
haperen aan de vlag die zo fier wappert
vanaf de watertoren.
In het begin van het seizoen konstateerden verbaasde Zandvoorters dat er
kennelijk iets veranderd was aan de
kleuren van de gemeentevlag. Het ding
wapperde namelijk vrolijk op zijn kop
met de blauwe baan boven. Enkele
weken geleden hing hij halfstok.
Meelevende inwoners belden op, maar
een condolatie bleek niet nodig, wel
een extra rukje om de vlag in top te
krijgen. ,,Wij houden de vlag nu extra
in de gaten, want je weet niet wat het
volgende zal zijn", aldus enkele strandpachters, die er vanaf het strand het
volle zicht op hebben.

den is.
De leeftijd van de Kleine vondeling
wordt geschat op 2 a 3 weken, de
hoefjes / t j n namelijk al hard, ook is
de n.tveKtrenp al opgedroogd, zekere tekenen dat liet hier niet om een
pasgeboien kalfje gaat.

aanvang 16.00 uur.
Maandag 29 juni: kortebaandraverij
(grote prijs ABN), Boulevard Barnaart, aanvang 14.00 uur.
Dinsdag 30 juni: ponyraces (Taxicentrale prijs), strand bij Boulevard
Barnaart, aanvang 18.30 uur.
Zondag 5 juli: springconcours, 3
rubrieken t.w.: 60-80, 80-100. 100120 cm, met toestemming van de
FNRS, manege R. v.d. Berg, aanvang 9.30 uur.
Zondag 5 juli: rijpaarden en ponykeuring, manege R. v.d. Berg (buitenterrein), aanvang 14.00 uur.

,,Het is natuurlijk allemaal goed
bedoeld, maar beter is het om
reekalfjes rustig te laten liggen.
Meestal is de moeder in de nabijheid. Je weet het natuurlijk niet, du
beestje heeft zeker zo'n negen uur
alleen gelegen en hij was erg duf en
suf. Of dat komt door een shock of
dat de moeder het al had verstoten,
dat blijft nu altijd wel een raadsel.
Toch wilde ik wel waarschuwen,
laat een reekalfje zo lang mogelijk
met rust", aldus mevrouw Van Vueren.

ZANDVOORT - Op 8 juni is overleden mevrouw K. Kipp-Meesters, die de
laatste jaren woonde in het Huis in de
Duinen.
Mevrouw Kip vierde op zondag 31 mei
haar 102e verjaardag, doch na enkele
dagen werd zij ziek en overleed na een
kort ziekbed.
De oudste inwoner van de gemeente
Zandvoort is nu ongetwijfeld de heer
v.d. Vijzel die in november aanstaande
103 jaar zal worden. De heer v.d.
Vijzel woont momenteel in het Bodaanhuis te Bentveld.

Surfer
Tips en suggesties: 17l66ofna 17.00 uur 023-283330

Nu staat opnieuw de ponywedstrijd op
het programma. Dinsdagavond 30 juni,
op het strand voor Boulevard Barnaart.
De start is bepaald op 18.30 uur en er
zijn al veel inschrijvingen, nu maar
afwachten hoe de strijd dit jaar verloopt.

Zeilen
Aanstaande zondag worden door de
Watersportvereniging weer clubwedstrijden georganiseerd. Wanneer het
goed weer is, en er een beetje wind
staat, is dit voor toeschouwers altijd
een kleurrijk schouwspel. Bij veel wind
kan er natuurlijk altijd gekeken worden vanaf de diverse terrasjes van de
strandtenten. men heeft dan het voor-

door
Margrcet Ates

Overigens gaan nog steeds te veel
mensen met een surfplank de zee op,
zonder dat ze biandingervaring hebben. Ook dit is zondagmiddag weer
gebleken.

"s Middags om halfvier zag de politie
vanuit de Rotondepost dat een surfer
ter hoogte van het strandpaviljoen 7 in
moeilijkheden verkeerde. De man
klampte zich vast aan een surfzcil,
terwijl de surfplank op ongeveer 50
meter van de man in zee dreef. Een
agent heeft zich in zee begeven en heeft
de surfer zwemmend naar het strand
geholpen. De onderdelen van de surfdeel dat je lekker beschut het geworstel voor alle mogelijke sportieve aktivitei- plank werden later door leden van de
van de zeilers kan gadeslaan. Maar ten.
reddingsbrigade op het strand gemisschien is het zondag voor de veranbracht.
dering goed weer, zodat de organisatoren terug kunnen zien op een geslaagde
wedstrijddag.

Kailuwa

Zwarte zondag
Je houdt het niet voor mogelijk, maar
op de dag dat de zomer begon in 1981,
de 21ste juni, was het de rustigste dag
op het strand tot nu toe.
Er viel werkelijk weinig of niets te
beleven en het strandbe/oek was nihil.
Nu waren de weersverwachtingen van
het KNMI ook niet van dien aard dat
de stedelingen enthousiast hun badpakken inpakten, middagtemperturen van
rond 15° lokken natuurlijk niet om
naar het strand te gaan, evenals de
verwachte regenbuien, maar om het nu
zo bont te maken als de etherpiraat
deed in de nacht van zaterdag op
zondag is natuurlijk heel wat anders.

Negatief
Woensdagmorgen 17 juni om halttwaalf heeft de Zandvoortse politie bij Gisteravond bijvoorbeeld gaf burgeeen 26-jarige Zandvoorter zendappara- meester Machielsen het startschot bij
tuur in beslag genomen. Vijf videoban- de laatste prestaticloop die startte vanden, één videorecorder, drie hoofdfre- af strandpaviljoen Thalassa (18).
quent antenneversterkers, één voeding Het was dit seizoen de vierde maal dat
en tafelmicrofoon en een zendontvang- deze prestaticloop werd gehouden, en
stinstallatie werden naar het hoofdbu- zoals gebruikelijk had deze laatste het
reau overgebracht.
karakter van een wedstrijdloop. E-r
Duidelijk is dat de politie hiermee niet waren zeer veel fniaie prijzen te verdtealle zendamateurs te pakken heelt, neti. en de strandtcnt van de familie
(voor mij persoonlijk hoett dat ook Goossens was het middelpunt van al
niet) maar om in een programma dat de deze festiviteiten.
draak steekt met het KNMI Zandvoort
in negatieve zin bij te betrekken, is wat
Zeker meer dan 350 deelnemers hehoverdreven.
In deze bewuste uitzending, riep de ben over het strand gerend, waaronder
etherpiraat vanuit een tent al bibbe- zeer veel jeugdigen, want ook al wordt
rend „Kom maar niet naar Zandvoort, dit jaarlijks georganiseerd door de verbrrrrr", kijk en dat is nu ook volkomen eniging ,,Veertig -f Veteranen Holland", cl.it is slechts de naam, want zelfs
overbodig. Het was overal koud!
kleine kinderen hebben meegediaafd.
..Wij blijven terugkomen, ook volgend
jaar", aldus de heer Jansen van deze
Amsterdamse vereniging, die bijzonder
Overigens is het strand van Zandvoort verheugd was over de grote toeloop bij
bij uitstek geschikt, ook bij koud weer. zijn georganiseerde prestatieloop.

Sport

Ook bij Teun Akersloot zal het aanMaande zaterdag weei druk worden,
want hier vinden dan de wedstrijden
plaats van de Kailuwa's.
Het zijn selektiewedstnjden. die gev.iren worden in een serie. De winnaar zal
pas aan het einde van het seizoen Jumpen voor Sandy HUI
hekend zijn, en Je/e vertrekt dan n.i.ir
Hawaii om daar strijd te leveren mes
Katluwabezitters uit andere landen,
zoals Amerika en Australië
Op het /.uidstrand, /o'n 5(1 meter voorVolgens een insider maken zowel VVou- bij paviljoen ..zeezicht" is weer de tent
ter Egas. Paul Jansen en lohan Drie- verrezen van de stichting federatie
huizen kans om deze reis te winnen. christelijke vakantiocholen uit Amwant. zo wordt ge/esiii. /e hebben sterdam.
momenteel nog de beste papieren.
In de periode van O l ' in 24 j u l i zullen
hiet weer dagelijks K i n J j r e n hun
vakantie Jagen door.'irengen.
\\anneei het slecht weer is. in di_ tent.
waai /e hezig m-houden /uilen worden,
Uit Hawaii komen ook regelmatig de doch men hoopt m t e i a a r J op goed
beelden m de n-klaniespot.s op televisie weer. De kiinleien blijven '•- nachts
van de surfers die op huizenhoge gol- niet op het strand, doch komen dageven als het ware zich springend over de itjks per bus na." de badplaats.
golven voortbewegen.
Dat dit slechts in Hawaii zou kunnen, ib
iets dat de fabrikanten van de zogetuanide ..jumpplanken" verwij/en
naar het land van de fabeltjes.
Misschien is het leuk voor deze kindeLr is op dit gebied al heel veel te koop, ren om ook een ballonnenoplatini; te
en Nederlanders z i j n momentel druk orgamseien
be/ig diverse merken te testen Dit Deze «eek werd n a m e l i j k op hel stuud
gebeurt deze week ook op het strand een ballon gevonden, die voomen was
voor paviljoen Sandy I l i l l ,.Hct gaat van een al/.endadres. namelijk f hè
uitstekend en het is een prachtige Salv.itioti Arm) u i t ütoke-nn-Trent m
hport", aldus een enthousiasteling, die Engeland.
zegt dat, vvil je een goede sprong Str.indpachleis die de ballon uit het
maken, je dit het beste kunt uitprohe- water visten, hebben de/e adreskaart.
ren bij een wmdkracht (>-7. Ook hier waar ook nog op stond ingevuld wie Je
weer bekende surfers die /ich er mee jeugdige afzender was, \ootzichtip cebezig houden, zoals Rob v.d. V'evte, drongd en geplakt en naar Stoke-onTI m Klijii, Paul Jansen en Rene Reu- Trent ge/onden. Diegene van wie die
ballon is geweest zal o n g e t w i j f e l d in de
merman.
L'en stormachtige sport du.s. die mis- pnj/en vallen, en wie weet. Zandvoort
schicn net zo'n stormachtige ontwikke- valt dit weekend misschien ook in de
ling zal doormaken als de gewone prijzen, wanneer het een echt znnmg
zomers weekend zal worden.
surfsport.

Jumpplank
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AART VEE

Van Zandvoort-Noord
to t Zandvoort-Zuid

Extra aanbieding
in plantenbakken
en planten.

gemeubileerde
kamer

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

Zont eraanMeding
LOOK-OVER

B.v. vertrek 2 juli
appartement in Mallorca
2 weken voor de prijs van 1 week

Telefoon 16033 of
15182.

'erica'

Voor groente en fruit

Ondanks het beginnende reisseizoen zijn er bij ons altijd
nog wel voordelige aanbiedingen.

Te huur
aangeboden

Matras

op brilsterkte.

.

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A • Zandvoort
telefoon 02507 -14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdaq koooavond.

Handige
schoenenkastjes
met 4 of 6 kleppen

in Zandvoort

v a f 139,-

let nog steeds op de kleintjes.

Grote Krocht 25,
tel. 02507-17751.

Ma. t/m do. 8.30-20.00 uur
Vr. 8.30-21.00 uur
Zaterdag 8.30-20.00 uur
Zondag 10.00-13.00 uur
en van 14.00-17.00 uur.

voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobécane, Kyoso en
div. kinderrijwielen.
Tevens KIS-sleutelservice
en rijwielverhuur.
Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Uw adres voor:

REINIGEN - STOMEN • PERSEN

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

4

Speciale
aanbiedingsboe ken!
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Azeanette
GROTE KROCHT 21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 -25 74

«*ts».
*

TERUG IN ZANDVOORT!

's morgens gebracht - 's middags al schoon.

. r

Fietsenstalling en
fietsenverhuur.

Wij zijn geopend van 8 30 tot 1 2 30 uur en van 13 00 101
1800 uur Vrijdagavond open van 1900 tot 21 00 uur
Zaterdags gesloten.

Verkoop van alle soorten
en maten matrassen.

10,00
5,00

Stalling per maand
Fietsenverhuur per dag.

SLAGERIJEN

Rijwielhandel BOS

Grote Krocht 9—15, Zandvoort.

De Krocht

Tast toe

Het Kastenhuis

Openingstijdenseizoen ,

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

• Tot S + /-4 anders geringe
bijbetaling.

Optiek Slinger

Ook

*
*
•*
• *

t^J~-/
~~s

compleet voor
OOGMETING MET MODERNE ROPiENSTOCK- APPARATUUR

Grote Krocht 25.
tel. 02507-17751.

ALBERT HEYN

l

van 44 -

Ideaal is het om een zonnebnl te laten
maken in de sterkte van uw bril.
Wij bieden u een eerste klas montuur
met gekleurde lees- of afstandsglazen.

/ 139,Het Kastenhuis

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

Superhandige lookover, bril in etui.
Kompleet met glazen
voor de zonnige prijs

Zonnebril

2 pers. v.a. f 699,00 p.p.

80x190x15 cm

••;

Let op de speciale
aanbieding!

Taxicentrale
Telefoon 12600

DEZE WEEK SPECIALE AANBIEDINGEN

et de allerbeste kwaliteit
en laagste prijzen.
9,95
Magere runderborstlappen „„
Magere runderriblappen.

12,95

Magere rosbieflappenkfc

14,95

Magere malse rosbief

15,95

VOOR
DE BUI
BOTERHAM:
VUUH Ut
tMflMIVi:

f^

Gegrillde rosbief

2,Zb

Gegrillde fricandeau : ,

f^fm

2,25

Het Kastenhüfs

Tot ziens bij uw tast-toe-slager

Grote Krocht 25
telefoon 02507 -17751.

Grote Krocht 18, Zandvoort.

(naast A.H.)
per pond .

per pond

. 0,85

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

0,85

Pens

per pond

-«<••.••

•

0,85

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort.
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HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM: Zijlweg 102
HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18
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TIMMER en ONDERHOUDSBEDRIJF
JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU L/\
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd

Menu's vanaf / 16,50
Reserveringen vanaf 15 00 uur - Tol. 285285
Keuken geopend van 17.00 22 00 uur.
maandag en dinsdag gesloten
Zandvoortselaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede.'Acrdenhoutl

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

Fa.
Gansner
&
Co.
GAS en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

../.Cl /(' ""'X'i'" C/'-"" "'«''

een stukje

natuur"

van

m.OI-MKMU !.*>

J. BLUYS
ll;llH'ilr:i;ir (ô - AinifMKirl
Tcl.025ü7-i:(l(iO
ct'l.lllsl \ iH»l .'l ll\\
III OI-.MVM K K l \

Te koop:

futurum droogkast
cap. 5 kg wasgoed, afm. br.xd.xh. =59.5x60x
190 cm. Uw wasgoed hangt op verstelbare
ijzeren stangen. Inslelb. op iedere gewenste
temperatuur. Uw was komt er zonder kreukels
of slijtage uit.
Nieuwprijs f 940.-, prijs nu / 300.Wegens verb. keuk. overcompl.
Tel. 02507-15292, alleen tussen 12.00 en
17.00 uur.
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FEESTDAG VOOR GEHANDICAPTEN

Met oog en oor
de badplaats door

Vlag in
haven van het oude schilderachttige
vissersdorp toch een grote feestdag van
gemaakt. Niet alleen vloeide de champagne rijkelijk en waren er zeer veel
genodigden, onder andere Mr. Picter
van Vollenhoven, prinses Margrieg,
het echtpaar Wallis de Vries, drs. R. de
Wit, en tal van vertegenwoordigers van
de sporthonden die aangesloten zijn bij
de Federatie Sport Gehandicapten. Zo
overhandigde Mr. Van Vollenhoven
aan Martin Philipsen van de Nedcrlandse Vereniging voor blinden en
slechtzienden, die sind.s 18 juni wordt
genoemd stichting voor visueel gehandicapten, een tandem.

doorMagreetAtes
Voor deze stichting was er namelijk
uit de opbrengst van Telcbingo een
projekt van 125 tandems, waar toertochten en puzzelritten mcegehouden
worden voor visueel gehandicapten.

Lions
met deze overdracht ging ook een
wens in vervulling van de Nederlandse
Lions, die niet alleen het beginkapitaal
schonken ƒ 300.000,—, maar die er
ook voor hebben gezorgd dat de tweemastklipper weer werd opgeknapt.
De Lutgerdina werd daarna uit de
opbrengst van de eerste Telebingoaktie, ƒ 850.000,— en met steun uit het
bedrijfsleven, ƒ 400.000,—, in zijn oude glorie hersteld en volledig aangepast
aan de gehandicapten.

Lutgerdina
Volgens de stichting watersport met
gehandicapten, is de Lutgerdina een
uniek schip, want men zal in Nederland
geen zeilschip van dit formaat aantreffen, dat speciaal is ingericht voor zeilen
met gehandicapten.
De Lutgerdina, die het laatst in
gebruik was door schiper Beuker als
binnenvaartschip, was toen omgebouwd tot motorvrachtschip en voer
onder de naam „Janja". De stichting
heeft het oorspronkelijke karakter van
het schip hersteld, zoals het in 1897 van
stapel liep als tweemastklipper, uiteraard bestemd voor de vrachtvaart.
Niet alleen heeft men het nu als
zeilschip teruggebracht, maar na veel
naspeuringen heeft men ook de eerste
naam opgediept, die klaarblijkelijk
„Lutgerdina" is geweest.
Achter het traditionele uiterlijk van
de Lutgerdina gaat een brok moderne
techniek schuil, die de gehandicapten
de mogelijkheid biedt om zwervend

Speciale gasten waren er ook. namelijk het schippersechtpaar, dat het laatste op de Lutgerdina had gevaren, met
dochters en de eigenaar van de werf
.,De Volharding" uit Staveren met zijn
vrouw. Op deze werf is de Lutgerdina
in haar oude glorie hersteld.
De heer en mevrouw J. Beuker uit
Groningen hebben van 1954 tot 1979
op het schip gevaren. Beiden zijn
afkomstig uit schippersgezinncn, dus
het varen zat hen in het bloed. In 1979
werd schipper Beuker gesaneerd en hij
wist niet beter of zijn schip was rijp
voor de sloop. Dat het nu weer tcrruggcbracht is als zeilschip, daar had hij
geen moeite mee. Wél met de naam
„Lutgerdina", Afschuwelijk, wat een
naam en ik geloof niet eens dat dat de
eerste naam was. dan was onze naam
Janja mooier", bromde h i j .

over de Nederiandse wateren te genieten.
Er is een knusse kajuit, ruim genoeg
voor rolstoelverkeer, de gangboorden
zijn breed, de hutten zijn ruim met
speciale voorzieningen, de toiletruimten zijn aangepast en er is een lift
aangebracht.

Veiligheid
Varen met gehandicapten is natuurlijk geen eenvoudige zaak, reden waarom er veel voorzieningen voor de
veiligheid zijn aangebracht. Zo zijn er
waterdichte kompartimenten, reddingvlotten een marifooninstallatie voor
communicatie aan wal. Voor het aanboord gaan zijn voldoende brede loopplanken aanwezig, waardoor men dus
ook het brede dek eenvoudig kan
bereiken.

Bemanning
Schipper Ton Lemmers is benoemd
tot schipper van de Lutgerdina. Hij is
niet alleen schipper/eigenaar van een
25 meter lange tjalk, die hijzelf tuigde,
hij is bovendien een ervaren scheepstimmerman en ook nog fysiotherapeut. Bij het varen van de Lutgerdina
wordt hij terzijde gestaan door twee
helpers en natuurlijk de gasten zelf.
Want wie aan boord gaat, moet zeker
een handje helpen bij aanmeren, afmeren, zeilen, hijzen of strijken.
Het zijn forse lappen die zeilen van de
Lutgerdina, dat bleek overduidelijk,
toen Ton Lemmers voor de gasten het
grootzeil hees, iets dat vrijdag kon,
omdat het windstil was. Anders was dit
in een haven natuurlijk een onmogelijke zaak geworden.

Feestdag
Men had er deze windstille dag in de

Bekijk het maar...

Temidden van al deze officieel genodigden was het plezierig te ontdekken,
dat men niet vergeten was ook de
gehandicapten zelf uit te nodigen. Zo
was er eenafvaardiging van de Johanna
Stichting uit Arnhem, vijf meisjes in
rolstoelen, die op muziek van The
Freak een dans uitvoerden. Het heeft
hen maanden training gekost, maar
Lmda, Annet, Karen. Donen en Ria
brachten een goede show. Trouwens
ook in Engeland hebben ze veel succes
gehad bij een internationaal optreden,
want ze kwamen in hun categorie met
de eerste prijs naar huis.
Ook de jongens van dezelfde stichting lieten zich niet onbetuigd en lieten
zien dat judo, aangepast, voor de
mindervaliden niet tot de onmogelijkhedcn behoort.
In de grote feesttent die was opgericht op het haventerrein klonk dan
ook terecht een daverend applaus na
deze demonstraties.

Nou bekeken hebhen ze het. de
ouders, belangstellenden, medeleerlingen en kleuters v.in de Be.itnxschool. de uitvoering van de
musical ..Bekijk het maar". Opgcvoerd door leerlingen van de zesde
klas, die hiermee het afscheid vierden van hun lagere schoolpenode.
Lang was er geoefend onder leiding
van meester Siebeling, maar de
opvoering was dan ook .if.
De generale repetitie, was naar ik
mij heb laten vertellen, een grandio/e puinhoop, dus iedereen hield
xijn hart vast, rnaar zoals /.o dikwijl-,
werd ook hier het gezegde beuaarheid ..Een slechte generale, geel't
een goede première" want het geheel verliep vlekkeloos
Kleding, grime en decor (verzorgd
door diverse moeders) waren af. en
veel ontroerende momenten waren
er tijdens de uitvoering. „Wij hebben werkelijk genoten, het was
geweldig" vertelde één van de ouders mij, een verheugend bericht
dus.

Speciale gasten

ENKHUIZEN - Vrijdag 19 juni 1981 was voor de Stichting Watersport met
Gehandicapten een bijzondere feestelijke. Op die dag werd namelijk de twcemastklipper Lutgerdina door deze stichting in gebruik genomen. Dit geschiedde
door Prinses Margriet, die aan boord de vlag in top hees en hiermee het schip
officieel overdroeg aan de stichting.

Voor
schipper-direkteur
Henk
Plaatje van de stichting en met hem
honderden andere Nederlanders het
teken dat de Lutgerdina vanaf zondag
wekelijks met 25 gehandicapten op het
IJsselmeer kan gaan varen.

Rolstoeldans

Dorpskoor

Prinses Margriet en Mr. Van Vollenhoven vlak voordat de vlag in top

gingkijken. „Het is wel iets veranderd,
maar nog het minste van alles" was zijn
commentaar toen hij weer met zijn
hoofd boven dek kwam.
Veel van de oude materialen zijn
gebruikt, z.o is het voorroer in takt
gebleven (wanneer het schip leeg is, bij
harde wind moet er voor bijgestuurd
kunnen worden) anderen zijn teruggckeerd van weggeweest, zoals de zijzwaarden, de extra vallen en lieren.

Overigens was het voor zowel mevrouw Beuker als haar beide dochters
wennen op het verbouwde schip. De
vroegere roef (huiskamer) is nu de
navigatiehut met kaartentafel (op de
plaats waar vroeger het dressoir stond),
de kombuis is verdwenen evenals de Deelname
stuurhut. De schipper op de Lutgerdina
Het ligt zeker in de bedoeling dat de
staat als vanouds op het dek, wel deed gasten van de Lutgerdina een handje
het de schipper deugd dat het stuurwiel helpen waar nodig is. Gehandicapten
hetzelfde is gebleven.
die inschrijven op de Lutgerdina kunnen geen luxe vakantie van niets doen
Het laadruim is omgebouwd tot ver- verwachten, trouwens dat is ook niet de
blijfsruimte en hutten, maar wat ook bedoeling.
Waar mogelijk dient men aan te
gebleven is, was de hut in het vooronder. „Toen wij klein waren en wij pakken. Er wordt dus gezamenlijk
waren vervelend, dan hoefde mijn va- gezeild, maar ook onderdeks moet er
der alleen maar te zeggen „moet jij gewerkt worden. Koken en afwassen
voor straf in het vooronder?, of is het horen er ook bij en omdat de kombuis
over", herinnert de jongste dochter en celruimte zijn aangepast, met name
Henny Rijks zich. Dat was namelijk in voor rolstoelers, kan iedereen meekinderogen een heel eind, helemaal doen.
langs het ruim en dan apart in het
vooronder. Later vonden beide dochWie nadere informatie wil over het
ters het vooronder bijzonder handig. varen op de Lutgerdina, of in aanmerSchipper Beuker aan liet roer, voor hem Dat was in de tijd dat zij een vriendje king wil komen, kan kontakt opnemen
een vertrouwde houding, want van 1954 had en deze toestemming kreeg te met de Stichting Watersport met Gctot 1979 voer het schip onder de naam overnachten als hij een weekend aan handicapten, postbus 157, 1600 AD
Janja onder zijn beheer als binnen- boord verbleef.
Enkhuizen. of telefonisch op werkdagen
vaartschip.
De heer Rijks is nog even gaan van 9.00 tot 12.00 uur, tel. 02280-4627.

Sprankelende kinderzang
ZANDVOORT - Blijdschap en dankbaarheid, dat waren de hoofdkenmerken die
bijzonder opvielen tijdens het jubileumconcert dat onder leiding van Henk
Trommel vrijdagavond j.l. in de Gereformeerde kerk werd gegeven ter gelcgenheid van het 25-jarig bestaan van Zandvoorts Kinderkoor, bijgewoond door
burgemeester Machielsen en wethouder Aukema, beiden vergezeld van hun.
echtgenotes. De belangstelling ervoor was buitengewoon groot, zó zelfs, dat velen
met een staanplaats in de bijzaal genoegen moesten nemen.

Het werd een kostelijk gebeuren, waarvan ik bijzonder genoten heb. Een
werkelijk genoegen om de spontane,
reine kinderzang opnieuw te mogen
beluisteren. Men opende met het door
de oud-dirigent C. Moed gecomponeerde „Hier zijn de zingende Zandvoortse kinderen", een compositie die
opvalt door vrolijke spontaniteit en
waarmee nu reeds jaren lang elk concert geopend wordt, een compositie
van een dirigent, die tot één der meest
bekwame gerekend mag worden die
het koor ooit gekend heeft.
Daarna volgden vier geestelijke liederen, waarvan „Panis Angelicum" van
César Franck devoot en ingetogen
werd verklankt. Een zeker niet gemakkelijk werk voor kinderen.

die men in de nabije toekomst niet het
koor heeft. Een voorpioefje, dat zeer
geslaagd mag worden genoemd.
Het klapstuk van de avond was het
optreden van oud-leden, die de eeiste
15 jaar. met begeleiding van Henk
Trommel aan de vleugel, een kosteli|k
progiamma uitvoerden, dat in enkele
weken was ingestudeerd. Achttien dames en zeven heren, thans volwassen
mensen, zongen de oude en toch altijd
nieuw blijvende kinderliedjes, zoals
over de Ulevellen van jarig Jetje en
zells een zeer mooi gezongen Duitse
hymne, du- 4-sleminig werd gebracht.
Het werd een bijzonder sfeervol en
enthousiast gebeuren, dat grote bijval

Nieuwe dirigent
Het Toonkunst
Oratoriumkoor
Zandvoort, (T.O.Z.) heeft als opvolger van de heer L. Stuifbergen,
die wegens drukke werkzaamheden
het volgende seizoen niet meer als
dirigent beschikbaar is een nieuwe
leider gekregen. In overleg met hem
en het bestuur is ene heer Blekemolen tot deze opvolging bereid gevonden. Het moet een zeer bekwaam
musicus zijn, die zijn sporen op dit
gebied reeds ruimschoots verdiend
heeft. Meer bijzonderheden over
hem hoop ik u :e kunnen mededelen. zodra de huidige voorzitter, de
heer H. de Hoop over veertien
dagen terug van vakantie is. Hij
heeft mij dit nl. reeds toegezegd.

Oud Zandvoort
Met grote belangstelling hebben
leerlingen van de hoogste klas van
de Oranje Nassauschool - de zgn.
„schoolverlaters", ook dit jaar weer
geluisterd naar een dia-causerie van
de heer J. A. Steen over oud-Zandvoort en alles wat te maken had met
de ontwikkeling van het dorp van
vissersplaats tot de moderne badplaats van heden. De beelden van
het Zandvoort van vroeger, het
strandleven en de grote voorname
hotels, zoals Hotel d'Orange.
Grand hotel Wüst, Groot Badhuis
en Driehuizen maakten grote indruk. Dat Zandvoort eens een eisen
vast circus had met 1.500 zitplaatsen. het Olympiapalace en stallen
vol kamelen, beren, tijgers en leeuwen, vond de jeugd haast ongelofelijk. Jammer, dat dit alles in 1921
tot de grond toe afbrandde. Dat
zelfde lot onderging in 1925 ook de
eenmaal zo trotse Passage met de
vele leuke winkeltjes en terrasjes,
die achter het Kurhaus stond en
eertijds een enorm gezelligheidscentrum m Zandvoort vormde. Ruime aandacht schonk de heer Steen
ook aan de Strandweg, (waar nu de
Rotonde is) en die een centrale
functie had in het gezellige badplaatslcvcn in de vooroorlogse jaren. Dat het zeefront m die tijd m
Zandvoort eens een grotere en
\oornamere allure had. bewezen de
fraaie beelden van de beide Boulevards met de prachtige zgn. „Admiraalhuizen" en de voortreffeijk ge-

BIJ ZIL VEREN JUBILEUM IN DE GEREFORMEERDE KERK

zij mededeelde dat het ledental thans
weer 34 bedraagt en nog steeds in
aantal toeneemt. Tot aller verrassing
verklaarde zij daarop dat in overleg
met de dirigent, de heer Henk Trommel, het koor in tweeën zal worden
gesplitst, n.l. een afdeling voor kinderen van 7 t / m 10 jaar en één voor de
leeftijd van 11 t / m 15 jaar. Men
verwacht dan, ook door gedeeltelijke
samenwerking, nog meer te zullen kunnen bereiken. Het koor trad vervolgens
voor de pauze nog tweemaal op met
liedjes van Paul Chr. van Westering en
Annie M.G. Schmidt, waarvan het
humorvolle gezongen „Ijzeren huwelijksfeest" zeer in de smaak viel en met
een drietal liedjes van Kees Bak en
Vera Witte, die duidelijk aantoonden,
dat ook in het moderne genre de heer
De presidente, mevrouw Kuneman, Trommel geen moeilijkheden schuwt.
hield vervolgens een causerie, waarin Op knappe wijze kweet het koor zich
het wel en wee van het koor in de ook hiervan zijn taak.
afgelopen 25 jaar helder voor ogen
werd gesteld. Oorspronkelijk opgezet Daartussendoor had hel optreden
als gereformeerd kinderkoor, kwam plaats van de medewerkers van deze
het bestuur in later jaren tot verruiming avond, het duo „Barbra en Bas", dat
en staat deelname nu open voor alle ook enkele jaren geleden aan een
'Zandvoortse kinderen. De opricht- concert van het koor met zoveel succes onze gemeenschap belangrijk werk.
sters, de dames De Hoop, De Pater en medewerking verleende. Het duo Moge u met uw koor een zonnige
Van Vliet, werden hierna op het po- handhaafde ook deze avond zijn rcpu- toekomst tegemoet gaan." Hierna hul'dium geroepen, waarna een interessant latic van beschaafd en boeiend optre- digde de burgemeester de leden Lamvraaggesprek ontstond met de presi- den. Op bijna speelse wijze wisten zij my Nehls en Jeamne Stobbelaar, die 5
dentc, diverse vragen werden beant- de kinderen bij hun zang te betrekken jaar lid van het koor waien. Zij ontvinwoord en enkele wensen voor deze en zelfs ook de ouderen, terwijl hun nu gen de gebruikelijke medaille en weiavond mochten door de drie dames 3-jarig dochtertje door haar ongekun- den in de bloemetjes gezet.
naar voren worden gebracht. Vervol- steld zingen van „We gaan naar Zandgens werden twee aanwezige oud-diri- voort" aller harten wist te stelen.
Kinderen van 7 t / m 10 jaar zongen
' genten, n.l. de heren Bijleveld en De
hierna een viertal liedjes van Sander
Jong, in de huldiging betrokken en Na de pauze betrad burgemeester Ma- van Fvlaiion en van Inge Lievaart,
bedankt voor het vele belangrijke werk chielsen het podium. Hij feliciteerde waarvan vooral de wisselzang „Bomba.dat zij voor de vereniging verricht namens het gemeentebestuur het koor zijntje", een bijzonder geslaagde verhadden.
met dit jubileum. Het werd een geesti- klanking kreeg, waarna kinderen van
ge en hartelijke speech. ,,U timmert 11 (/ 15 jaar drie Engels-talige liedjes
• Heel wat herinneringen uit de bewogen ook langs de weg", zei de spreker zongen, waarvan vooral ,,1've been in
'historie van het koor werden hierna onder meer „maar dan op een andere the storm" zeer opviel. Het was be'or de presidente opgehaald, waarbij wijze dan ons college en u verricht voor doeld als voorproefje voor de plannen,

Het is nog wel zomer, nou ja, op de
kalender dan, maar toch heb ik al
iets gehoord over de komende wintermaanden. De volkskerstzang die
ieder jaar wordt gehouden en een
vaste plaats in het dorpsleven
schijnt te krijgen, wil men levendiger maken. Dit zou kunnen door
het oprichten van een dorpskoor dat
slechts éénmaal per jaar optreedt en
dan wei tijdens de volkskerstzangdienst. Het ligt in de bedoeling dat
dit koor. voor zover ik het heb
begrepen, een ondersteuning vormt
voor de samenzang tijdens deze
dienst. Ik kan mij tenminste niet
voorstellen dat dit koor solo zal
optreden, er waren de laatste keer
al zoveel solisten en koren. Ik dacht
dat de bedoeling van volkskerstzang
is dat juist diegenen die niet zo vaak
de aloude kerstliederen zingen op
deze avond ruim aan hun trekken
komen. Maar ik kan mij vergissen
natuurlijk.

van het publiek kreeg Met een viertal
liedjes, waarvan een tweetal m LMIIOIIvoim. handelden over nui/iek in het
algemeen, werd dit zo uitnemend geslaagde concert besloten, een concert
dat onvei(ieteli|ke henmiennuen naliet
Rest mi| nog te melden, dat Zandvoorts Kinderkoor m Henk Tiommel
een zeer kundig en bekwaam dirigent
bezit, die - ik voorspel het u nu leeds nog heel veel van dit koor zal welen Ie
nial.cn en dat hij in Willem Poot. die
aan de vleugel op al even bekwame
wijze begeleidde, een /eer krachtige en
waardevolle ondersteuning vindt.

K.Sr.

projekteerde rijbanen. De heer
.Steen besloot zijn causcne met een
serie beelden o\er het vroesiere
rcddingsuezen en liet aangrijpende
scènes zien die zich bij de ramp met
het Italiaanse stoomschip ..Salento"
in 1928 afspeelden.

Jeugdig talent
De Zandvoortse toneel- en operetteverenigingen behoeven zich geen
/orpen te maken over toekomstig
jeugdig talent.
De zesdeklassers \an de Hannie
Scha^chool lieten het publiek .<
avonden m een wervelende shou
vol toneel, zang en d.ms een al\\i^selende kijk op de wereld \ a n nu
zien
De schnjtster van de/e eah.iretmusical is Paola Koper. Zii tiL-eft
zich alvorens hel stuk tu s c h r i j v e n
zich allereerst een beeld gevormd
van de leerlingen uit deze zesde
klas. Daarna is zij in overleg met de
kinderen gaan schrijven. Zij is er m
geslaagd voor elke leerling een rol
op het lijt te schrijven. Fen rol
waarin de persoonlijke kwaliteiten
van elk kind tot hun recht kwamen
en tevens een rol waarin een kind
zich plezierig voelt.
Geen wonder dus dat een boeiend
brok ,,leven" op hel toneel te zien
en te horen was. Het gehee! viel
buitengewoon goed in de smaak van
het volwassen en jeugdige publiek.
De grootste beloning was wel de
eervolle uitnodiging om de musical
uit te mogen voeren op de Brink op
Nieuw Unicum

Bal gehakt
Jae jae. raike stinkerds in Zanvert.
jeloi komme teugeswoordig wat het
eten betreft, gien centje tekort.
Want raik benne jeloi. ook a) heb je
bekant gien stoiver in je knip. dan
ben je tóch raik. allienig al omdat je
het voorrecht heb in Zanvert. ons
durrepie an de zee te moge wone.
Dat voorrecht is met gien goud te
betaele en daer mag je heus wel es
effies bai stil staen. Jeloi komme
vandaeg an de dag heus nog wel an
je trekke. In main jeugdtaid was dat
wel effe aers, want vlees was d'r
toen lang niet altaid bai. Hoogstens
zo af en toe een hakkiebal en
daerom geef ik jeloi nou es dit
ienvoudige receppie veur 'n smaekeluk brokkie vlees, maer je mot't
wél goed klaermaeke. Prebeer 't zé
es: neem 400 gramme gehakt, dat je
in je aige vleesmole mot draeje, en
as je zo'n ding niet heb. dan laet je't
draeje bai je slaeger van 400 gramme maegere osselappe. Want rundvlees is rundvlees en daer kenne de
verkens niet teugenop. Die hore
trouwens thois op de ENTOS. wat
betekent „Eerste Nederlandse Tentoonstelling op Scheepvaartgebied"
toendertaid „ehouwe in Rotterdam
en daar georgjenisecrd door Zandverters. De naem is zó goed bevalle,
dat ze die maer'ehouwe hebbe.
Wisten jeloi niet hè? Maer opoe
weet't maer al te goed! Nou om
deur te gaen, bai dat gedraejde
vlees neem je ien sjaelotje met loof.
zout, peper, 50gramme kalfsniervet
om te braeje, 'n gehakte ajoin en
wat plakkies ontbaitspek. De ajom
froite en met peper en zout door het
gehakt kieune. Stevig kneje!! As je
denkt an je lastige bure lukt dat wel.
En dan denk je verders an je
dochter en maekt er'n slanke rol
van. Om't gemakkeluk te maeke
gebroike je ook wat paneermeel.
De braedpan opzette en't vet goed
warm stoke, daernae de rol op'n
maetig vuurtje rondom broin bakke. Het deksel skoin op de pan en
dan maer goed warm houwe. De
ajoin met de ontbaitspekplakkies
apart bakke. De rol in plakke snaeje. spek en sjaelotte d'rbai en'n
bietje gehakte pieterselic. 't Is 'n
verrekt lekkere bik met paepnkaeslae enraist.
Ajuus en eet ze!

INGEZONDEN:
Tot mijn verbazing las ik m u\v
courant van 11 juni bij ,.oog en oor
de badplaats door" dat vorige week
Klaas de Keke was overleden. Deze
Klaas is al 23 jaar dood. U bedoelde
zijn zoon Nico Visser bi|!zen.iamd
Ukkie
Afz. een kleindochter van Klaas
Visser.
N.W.V.
De heer Kuijper betuigt zijn spijt
over deze f o u t . (red.).

In verband met gestegen kosten, hebben wij van de Ministei van
Economische Zaken toestemming gekregen, een kleine wijziging
in onze abonnementsprijzen aan te brengen van 5 cent per week.
Hierdoor worden de abonnementsprijzen per 1 juli 1981:
Per bezorger f 28.60 per jaar.
Per post f 106.10 per jaar.
Wij nemen gaarne aan, dat de abonnees, die een machtiging tot
automatischejjfschrijving hebben verstrekt, ermee akkoord gaan.
dat in de eerstvolgende afschrijving, de nieuwe abonnementsprijs
wordt aangehouden.
De Direktie.
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Uitvaartverzorging

Wat u gemist hebt

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

OOK LEER EN BONT

Bagagewagens
v.a. 750,VERHUUR
75.- per week

makelaars & taxateurs in bedrijfs en woonruimten
t>

JL

9

020 - 767868
herman hei|ermans«eq 6 amsterrtnm t

telen 18143

v.a.595.Holland trailer
Riinlandrrweij 11%
Nieuw Vemen
tel 02526 73800

grijze poes
MOUSIE

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDEMAKER

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

Tel. van 9.00 tot 17.00 uur
02507-18492 Mesjeu André.

WEGGELOPEN:

Heeft br. vlooienband om.
4jaar.
RUBELING
Zr. D. Brpnderstraat 26

Tel. 02507-141 74

G. Kof
Schuitengat?,
telefoon

FORDOTO

WINKEL GESLOTEN

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

NOORDHOLLANDS PHILHARMON1SCH
ORKEST

AmpérestrMt 10
• ' . . - • v (naast Colpitt) ...
Tel. 02907 -1.69 25.
.*' big.fl. 13242

Ford verkoop en
-;.-':.'• service.
-..;. Ook voor diverse
merken inruilauto 's.

„Shell Duinzicht"
Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".
U kunt uw auto overdag slecht
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.
Ook voor olie en diesel.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

gediplomeerd honJcntnmster

Ir. Jrii'dhoilpU'iii U).
/.sindvonrl, lel. 12773.

AALSMEER
De VBA is een belongri|ke
schakel m het afzelgebeuren
van sierteeltproducten
In het 26 ha grote hallenkomplex verwisselt een
belangrij aandeel van de
Nederlandse sni|bloefnerv.
kamerplanten enturnplantenproduktie van eigenaor

Hij/zij zal zich moeten gaan bezighouden met in principe alle bovengenoemde taken waarbij de start in de administratieve sfeer ligt.
Voor deze funktie, waarin duidelijke
groei-mogeli|kheden aanwezig zijn, denken wij aan iemand met:
- MEAO(ce) of HAVO
— bij voorkeur ervaring of opleiding in
één van bovengenoemde gebieden
— kommerciele aanleg

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Blinkcr(*\en 2 -£and\oort

BUITENRITTEN ƒ 25.- per 1 '/2 uur.
strand- en d u i n r i t . Manege gelegen in
de duinen aan de Zandvoortselaan.
Telefoon 02507-12995. b.g.g. 16023.

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15

10.00 uur: gemeenschappelijke hervormde/gereformeerde dienst in de
Hervormde kerk, Kerkplein. Voorganger vicaris Th. J. Haitjema; 19.00 uur:
geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15
10.30 uur: de heer G. Vlutters van
Uithoorn. In de periode van 5 juli t / m
2 augustus zijn er geen diensten.

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
zaterdag 27 juni: 19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang,
zondag 28 juni: 8.45 uur: stille eucharistieviering; 10.45 uur: eucharistieviering met medewerking van het St.
Caecilia kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverwcg 14:
9.30 uur: ds. E. Th. Thijs; 19.30 uur:
ds. L.J. Boeyinga.

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507-161 23

PEDICUREJ
MANICURE-SALON
mevr.
G. Hamminga

— akKuratesse en kontaktuele vaardigheid
- leeftijd tussen 20 en 30 jaar.

bij
Drogisterij - Parfumerie

Voor verdere inlichtingen of een sollicitatie kunt u zich wenden tot de 'Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer'
W.A., afdeling personeel en organisatie
(t.a.v. drs. P. J. Hulsbos), Postbus 1000,
1430 BA Aalsmeer, tel. 02977-34567.

Oranjestraat?
tel.02507-1 2327
Behandeling volgens
atspraaK.

Nieuw Apostolische kerk:

Tot nadere aankondiging zondag 9.30
uur en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur;
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.

BOUWMAN

Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond
Tot en met augustus a.s. gedurende de
zomermaanden geen diensten.

tm --^-Tiir

Volle Evangelie Gemeente
Zondagmorgen 9.45 uur: dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

DIERENARTS
Mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17,
tel. 15847.
GESLACHTZIEKTEN
Voor algemene informatie tel. 023320202 (dag en nacht).
STORINGSDIENST GASBEDRIJF
Telefoon 17641.
POLITIE
Telefoon 13043.
BRANDWEER
Telefoon 12000

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: telefoon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem. Tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD
Tel. 18083.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum:
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli

't KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 - Zandvoort
Tel. 1 65 80

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaat56
t/m maat 176.

CREATIEF

danken een ieder heel
hartelijk voor de vele bloemen
en kado's, ter gelegenheid van
het I0-jarig jubileum van

Gratis advies.

voor

INLIJSTEN
Buureweg 7. zijstraat
van de Kerkstraat,
Zandvoort,
tel. 02507 -1 73 67

Wist u dat wel?

eiast kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

Bouwman

Restaurant Flipper

TE KOOP

YAMAHA
BROMMER

Te huur: een

Vis-specialiteiten restaurant

GARAGE

TypeFSI,
veel chroom.
Prijs f800,-.

&rft1ft
$yinUl

TeL 02507-122 43.
na 19.00 uur.

***straat 21
Tel. 02507-

12121

Eigenaar: L. BALLEDUX

Wegens opheffing werkplaats

IN DE WINKEL, INGANG KOSTERSTRAAT:

VERKOOP

alle soorten VERSEZEEVIS GEROOKTE ZALM - PALING - HARING GARNALEN- VERSE MOSSELEN-

van materialen, voorraden en enkele
machines, lampen, lektuurbakken, kandelaars
en kaarsen voor "alles-moet-weg-prijzen".
Partij grenehouten balkjes er» andere
materialen voor hobby-isten.
Vrijdag en zaterdag van 10.00-18.00 uur.
Voltastraat 13, inlichtingen 15260.

ZANDVOORT
woonhuis met schuur

m centrum dorp.
Ind. woonk., keuken, toilet. 1e verd. 2 si.k.,
douche.
Vraagprijs slechts 139.000,Inlichtingcn
H. W. Coster BV mak. o.g.
Telefoon 02507-15531

vakantiehulp
Inlichtingen:
mevr. L. v.d. Werff
Hogeweg 34
tel. 02507-13466.

HARMS SCHOENEN
dl VI95

Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort

Een lekkere saucijs?

REPARATIE
van alle soorten

Ja toch!
&en bestellen bij:

A. RITMAN

Roinwardtstraot 20. telefoon 02507 -1 43 65.
In verband met ziekte tot nader bericht

DAKBEDEKKING
TeL 02507-173 53

KEESMAN
Jan Steenstraat 1
Voor glas, behang,
Histor-verf,
Alabastine produkten
w.o. loogpasta.
klompen etc. etc.
Tel. 12425.

AFWEZIG.

LUKON
KOCHSTRAAT 8-ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD»
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

Prachtige stoof- en
^Jiakpaling P.P.... 9,50

Tolweg 6 • Tel. 02507-15001.

Hotel Lammy
vraagt flinke, vrouwelijke

teenslippers IT>

DEZE WEEK

R. v.d. WERFF

in DE KUIL aan de
Trompstraat. Br.: J. de
Man, Postbus 2446.
3500 G K Utrecht.

Leuke

GEBAKKEN VIS,
warm uit de pan.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

BAKKERIJ

HW LW
22.12 17.37
23.20 18.50
20.02
13.02 21.09
14.09 22.11
15.10 23.09
16.02
16.49

mede-werkers

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

1.42

2.38
3.29
4.18

LW
5.10
6.11
7.20
8.32
9.38
10.35
11.31
0.02

Familie Groen
en

Tel. 02507-17353

DROGISTERIJ

HW
9.37
10.44
11.52
0.32

Maanstanden: woensdag l juli NM
21.03 uur.

INBRAAKPREVENTIE

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

Gerenoveerd vrijstaand

Rest./Bistro ,,De Manege'

Hervormde kerk, Kerkplein
10.00 uur: vicaris Th. J. Haitjema,
gemeenschappelijke gereformeerde / hervormde dienst.
Jeugdhuis achter de Hervormde kerk:
10.00 uur jeugdkapel.

Foto Quelle

Ruime sortering onderdelen en banden.
Vakmanschap blijft meesterschap.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

Zangkoor! BV

m/v

De VBA is een modern bedri|l
dat gpedearbeidsvoomoorden
kent De omzet en het aantal
personeelsleden bewegen zich
m opgaande lijn

Diverse merkfïetsen,
brommers,
crossmotoren.
AUTOBEDRIJF

Bef/en na 19.00 uur.

ASSISTENT

Oranjestraat?,
Zandvoort
te). 02507-12327

BU AUTOBEDRIJF

Kerkdiensten

Drogisterij

TEHUUR
voor jongeman.
Tel. 02507 - 17238.

Voorverkoop van kaarten a f 8,- p.p. (voor
houders van een CJP of een Pas 65 f 4,p.p.) bij het VVV-kantoor, Schoolplein I en
Bloemenmagazijn W. Steetskamp,
Zandvoorterweg 32. Aerdenhout
( 0 2 3 - 2 4 1661).

Uw adres voor

ELLEN CATS

KAMERS

Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat
3, flat 2, Zandvoort. Tel. 02507-14437
b.g.g. 023-313233.

TAXI
Telefoon 12600 en 16843.

Soliste: Skye Carman, viool
Het programma vermeldt werken van Mozart,
Haydn en Beethoven.

De chef emballage-administratie houdt zich behalve met de emballage-administratie
(inkoopadministratie, voorraadbeheer en transaktieverwerking) bezig met het inkopen en bestellen van de tientallen soorten verpakking voor de V.B.A.
Daarnaast besteedt hij een gedeelte van zijn tijd aan de ontwikkeling van nieuwe emballagesoorten.
Door de groei van deze aktiviteiten zijn wij op zoek naar een

van Finse transparante
weefkunst.
van 5 juni t/m 5 juli.

Rick'sBrugrestaurant
bij Schiphol.
Zeven nieuwe restaurants
boven Nederlands peil.
Rijksweg A4,6 kilometer
ten zuiden van Schiphol.
Telefoon 02526-86841.
J

VERLOSKUNDIGE

Dirigent: Roelof van Driesten

.:,. ZAïypyOoRf; •

Gr. mod. keuken, ingeb. koelkast, badk. met
zitbad, 2 balkons, gr. garage, aparte bergruimte, geen achterstallig onderhoud.
Lage servicekosten.
Telefoon 02507-13158.
> 139.000.-k.k.

APOTHEEK
Zandvoortse apotheek, H.B.A. Muider. Tel. 13185.

aviorama

Woensdag, 1 juli 1981, aanvang 20.30 uur
in de Hervormde Kerk te Zandvoort

van 27 juni tot 3 augustus.
Wegens vertrek te koop:
ZANDVOORTZUID
Zeer goed onderhouden zonnige

WIJKVERPLEGING
Zr. R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28,
Heemstede. Tel. 023-286637.

O|> fziM'incivml Schiphol, ua.irjc
ji' i'dit rvcn in ccn andere w civiel
waant. DaarM'rvoert Avior.tma
op de :{(• verdieping van het
sUitinnsjjcIwiiw. meteen licieiend
uitxii-ht op hei liifhthavt-n platfnmi een heerlijke imksrlu'
RijMüifel voor f 22,30 |>IT
persoon (en f11,2.1 voorkinderen
tot 7 jaar). U heel't kcuzo uit !."> authentieke
JuvaanM' uereehlen. '/.n veel en zo vaak u maar
wilt. KIke dajï \ an 12.00 -15.00 uur en van
17.11(1-20.00 uur. In het weekend van 12.00-19.00
uur. Reserveringen: 020-1.">21.~>0.
Ilortva Kxploitatie Maatschappij Schiphol B.V.

BilderdijkstraatS,
telefoon 13796

Th. A. Loos v/h Weber
Pasteurstraat 14,2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 - 15207 - 14839

TANDARTS
TeJ. 023-313233.

Exotisch Tafelen
op Schiphol, in
Restaurant Aviorama

J. v. d.

Be

Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos
Arts: B.F.J. Bouman, tel. 15600. Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de huisartsen. Anderson, tel. 12058. Drenth tel. 13355.
Flieringa tel. 12181. Zwerver tel.
12499.

Kwekerij P. van Kleeft

Het werk wordt gehaald en gebracht.
Prijsopgaaf vooraf.

Boottrailers

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

Groenteplarrten met kluit
Groente- en bloemzaden
Zaaigrond
Jiffypots
Bostnjdings- en
bmtettinganiddeten
• TuMwnmfigdheden

Aan al uw kleding verrichten wij alle mogelijke
veranderingen en reparaties

Dag en nacht bereikbaar

Weekenddiensten

•
•
•
•
•

UNIEK IN ZANDVOORT

Kennemerland bv

AMSTERDAM-c

PAGINA 4

5 minuten

A. J. DE LEEUW

IPOSTERFOTOI
20,00

ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR

Klaar terwijl u wacht!

iPOSterfOtO 30x40 cm
slechts

(PASFOTO'S
l stuks

10,00!

Galerij Kerkstraat winkel 8

48
Bedrag mnd.
5.000.- 150.95
289.14
10.000.
15.000.- 427,34
565,53
20000,
25.000,- 703.73

60

36

mnd.
mnd.
129,93 98.93
247.15 184.15
364.37 269,92
481,59 355.68
598.81 441,44

120
mnd.

238,43
313.71
388,99

'ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk
Informeer eens1
Helmersstraat 1 - Zandvoort
telefoon 02507-12150

Men hoef l. daar klaerheil is. de hersens niet te slijpen.
Vondel. 1587-1679.
Daarom behoelï U Uw hersens niet te slijpen, d.w.z.
ernstig na ie denken, wanneer U van plan bent ccn uurwerk
aan te schaffen.

HORLOÜERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4-Tel. 12307
geeft U immers de klaerhcit dal zijn horloges, klokken en
wekkers door geen betere zijn ie vervanger'
Waaninglijd is wcrcidlijd!
Koml u eens kijken in zijn showroom,
'l Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

RANDSTAD P U B L I C A T I E S
Uitgcefstcr v a n :
• Zandvoorls N i e u w s b l a d
• Heemstcedse ( o u i a n t
• Hoolddorps Vennepcr N i e u w s b l a d
• /.wan en b u r g / 1 l a l l w e g s e C o u r a n t
• Badhoeve/Slotensc C o u r a n i
• Aalsmecrsdcr Courant
• U i t h o o r n s e C o u r a n t / O n s V\ e e k b l a d
• S t r c c k b l a d / D e R o n d e \ ener
Hoojükanioor:
Aalsmeer: Dorpsstraat K Telefoon 02977 - 2 84 II

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG IMO. 28 ED. 5

DONDERDAG 2 JUL11981

( . \ S l l l l [SIM l I N 1 2 - / . \ \ ! > \ OOK I - TEL. 02507 - l 71 66 - OPLACK 3400 \•'.\.

Geduld gemeentebestuur uitgeput

woners
ZANDVOORT - De bewoners van het
kraakpand Brederodestraat l mogen
voorlopig wonen in de vorige weck door
de kleuters verlaten Agathaschool, doch
voorrang boven andere woningzoekenden zal hen in geen geval worden
verleend.
Dit is in het kort weergegeven de
zienswijze van het gemeentebestuur van
Zandvoort, dat zaterdag jongstleden
werd geconfronteerd met een nieuwe
kraakaktie van deze bewoners.

Verhuizing

Een feestelijk begin
ZANDVOORT - Een feestelijke aankomst was er voor de
kleuters van de Agathakleuterschool vrijdagmorgen 26 juni,
toen zij arriveerden bij de Mariaschool.
Eerder hadden de kleintjes al afscheid genomen van de oude
school aan de Lijsterstraat en met hun leidster Marja
Snijders-Blok arriveerden zij in optocht bij de Mariaschool
waar een nieuwe speel/ leerruimte voor hen in orde is
gemaakt.
De ingang van hun afdeling was door leerkrachten en
leerlingen van de Mariaschool feestelijk versierd; er werd
hen een welkomstlied toegezongen en met bonte slingers
gezwaaid. De kleuters stonden zelfs een beetje verbouwereerd te kijken, want zo'n welkom door de ,,grote" kinderen
hadden ze niet verwacht.
Zelf hadden ze witte rozen voor de leerlingen meegebracht

en was hun nieuwe leidster Marijke Ackermans-Engel
aanwezig om hen mee naar binnen te nemen.
Het nieuwe onderkomen van de kleuters is een fraai
ingericht dubbel lokaal van de lagere school dat door het
dalend leerlingenaantal was vrijgekomen. Een bijzondere,
lichte en gezellige ruimte met een aparte ingang voor de
kleintjes, dienog wat onwennig tussen de nieuwe meubeltjes
rondliepen, maar dat zal na de vakantie wel snel over zijn.
In de toekomst zal de naam van de school zijn „Mariaschool voor r.k. kleuter- en lager onderwijs"
Bovendien zal op 31 augustus in de Mariaschool aan de
Prinsesseweg levens een peuterspeelzaal worden geopend.
Deze zal voorlopig alleen in de ochtenduren worden
gehouden. Aanmeldingen kunnen geschieden bij de peuterleidster, mevrouw Anneke Borst-Polak, tel. 14663.
(foto: Europrcss)

Wijkcentrum 't Stekkie

Langs de

Wethouder op zoek
ZANDVOORT - Wethouder Aukema
(financiën) heeft min of meer van de
Zandvoortse gemeenteraad de opdracht gekregen al zijn gemeentelijke
laatjes en potjes na te gaan om te zien
of er nog zo'n slordige veertig mille
gevonden kan worden.
Dit bedrag moet dienen om het wijkcentrum 't Stekkie weer zo ver op te
lappen, dat het de eerste drie jaar nog
dienst kan doen voor de aktiviteiten
van de wijk Nieuw Noord.
Een vrij eensgezinde raad onderkende
zeker de slechte omstandigheden waarin het wijkcentrum verkeert. Men wilde dan ook wel de ƒ 15.000,— beschikbaar stellen voor het maken vari een
schetsontwerpplan, waarin eventueel
op een later tijdstip ook nog een
aktiviteitencentrum van Nieuw Unicum
in gehuisvest zou kunnen worden.
Hoewel van de zijde van de VVD en
Inspraak Nu duidelijk werd gezegd dat
een ontwerpschetsplan nog geen toestemming betekent voor de bouw van
een nieuw wijkcentrum, en men zeker
op een later tijdstip nog eens een
duidelijk exploitatie-overzicht wenst,
had men geen bezwaren dat een ontwerpschetsplan wordt voorbereid.
Ook was men van mening dat het

Gemeentepolitie
gedagvaard
ZANDVOORT - Morgenochtend om
9.30 uur dient een kort geding voor de
Haarlemse Rechtbank tegen de gcmeentepolitic van Zandvoort.
Door de werkgroep huisvesting is dit
kort geding aangespannen naar aanleiding van het politic-optreden sinds
vorig jaar juni.
Men zegt dat: „Met het registreren van
deze lijn en het aanspannen van gerechtelijke procedures tegen de autoriteiten wordt gepoogd wat aan de inbreuken te doen en willekeurig ovcrhcidsoptreden/politiegeweld een halt
toe te roepen"

huidige gebouw toch wel opgeknapt
dient te worden, mits men het geld kon
vinden. Aan wethouder Aukema dus
de taak in dit vakantieseizoen alle
cijfertjes te kontroleren, of wellicht
met de pet rond te gaan.

Radio Peeters
Haltestraat 56, Zandvoort
Velen gingen u voor

Wanneer de hemel betrokken is.
moet het goede humeur de zon
vervangen.
Mme de Pressensé.
(Maar. zeg dat nu maar eens aan de
strandexploitanten).

Niet bekend waren de krakers met het In de raadsvergadering van dinsdagfeit dat door het gemeentebestuur de avond, waar dit onderwerp als cciste
lege Agathakleuterschool aan de Stich- werd behandeld, bracht voorzitter Machielsen de zienswijze van het college
onder woorden.
(Advenentie)
In een, voor zijn doen, fel betoog,
verweet de burgemeester deze groep
TECHNISCH BUREAU
jongeren hun negatieve houding m de

M
Tel. 023-28 41 46

AIRCONDITIONERS
incl. montage
en BTW vanaf.

4750,-

ZANDVOORT - Een plezierige verrassing had burgemeester Machielsen, als
hoofd van de plaatselijke politie, in
petto voor de scheidende gemeentesccretaris, de heer J. Hoogendoorn, op
vrijdagmiddag 26 juni jl. „Ik weet dat u
het niet kan verteren dat de kunstschatten uit het raadhuis zijn geroofd, daarom verzoek ik u als uw laatste officiële
daad een deel van deze schatten weer
terug te zetten op hun oorspronkelijk
plaatsen,"
Een volkomen verraste gemeentesccretaris voldeed zeer spontaan aan dit
verzoek. Dank zij goed werk van de
Zandvoortse en Haarlemse politie heeft
men namelijk een deel van de geroofde
buit teruggevonden, en de verrassing
was dan ook groot onder de aanwezigen
die op deze regenachtige middag in de
raadszaal afscheid namen van de gcmeenlcsecretaris, die na 41 jaar gemeentcdienst, waarvan 27 jaar in Zandvoort, de tijd gekomen vond om de pijp
aan Maarten te geven.
„U was een stijlvol et; kundig adviseur,
die altijd klaar stond voor anderen", zo
kenschetste burgemeester Machielsen
de gemeentesecretaris, die volgens de
burgemeester zijn functie op een uitstekende wijze had vervuld.
Namens de raad sprak ook wethouder
Van der Mije in een humoristische
speech van de goede kwaliteiten van de
heer Hoogendoorn en overhandigde
hem een kleurenlino van Jan van Geem
„Uit het bad".
Hierna kwamen nog veel sprekers aan
het woord, zoals de direkteur Publieke
Werken, de Haarlemse gemcentesecretaris Meijsing namens de Kennemer(Advertentie}
'•\

; Randstad Publicaties
Dorjasstraöt 8, Aalsmeer,
'**', V
-telefoon' • \

02977-28411

ting Rekreade was toegezegd, om hier
dit jaar haar vakantieaktiviteiten te
doen plaatsvinden.
Eerste gesprekken tussen krakers en
vertegenwoordigers van Rekreade. zatcrdagmiddag, vlak na de „verhuizing"
liepen op niets uit.
Bij nader inzien moest men van de
zijde van de krakers toegeven, dat
Rekreade. zeker recht had op een
ruimte voor de komende vier weken.
Voor de hand zou liggen dat Rekreade
voor haar kindervakantiewerk, zou
aanvaarden dat in een enkel lokaal de
groep Brederodestraatbewoners zou
bivakkeren. Een gedwongen samcnwoning dus, gedurende de maand juli.
Van de zijde van de krakers was
hiertegen geen bezwaar, doch Rekrea~de- was daartoe niet bereid, zodat het
college* besloten heeft nu voor de
maand juli enige lokalen in de Khmopschool aan Rekreade beschikbaar te
stellen

Negatief

Rekreade

Een feestelijk afscheid

BETAMAX VIDEO
voor f 1998.-.
Oaf had u niet gedacht.

Nadat vorige week vrijdagmorgen de
Agathakleutersschool door de lecrhngen was verlaten, trokken de bewoners
van het kraakpand aan de Bredcrodestrat in deze lege ruimte. Met grote
spandoeken maakten zij omwonenden
en gemeentebestuur attent op deze
„verhuizing". Redenerend vanuit het
standpunt: „Wij willen het pand Brederodestraat l wel verlaten, om de
bouw van sociale woningbouw ter
plaatse niet tegen te gaan, maar dan
moeten wij hier wel mogen wonen"
dacht men een oplossing gevonden te
hebben voor het eigen woningprobleem.
Men knoopte hier dan wel de cis aan
vast dat de Agathakleuterschool niet
gesloopt zou mogen worden, alvorens
zij over een andere woonruimte zouden
beschikken.
Deze eis, werd duidelijk door het
gemeentebestuur van de hand gewezen, omdat men in~ geen gêvaPdê
krakers huisvesting wil verlenen, boven
andere woningzoekenden, die al jaren
„zwijgend" onder kritieke woonomstandigheden moeten wonen.

ZANDVOORT - Voor het MAVO-4
examen tweede tijdvak, slaagden
aan de christelijke MAVO .school
„Jaap Kiewict":
Timo Castien, Peter Braam/eel, Bettina van Dam en Ron ter Wolbeek.
Datzelfde deden vier leerlingen van
de Gertcnbach-MAVO, namelijk:
Mary Bol, Carlien Drommel, Slicila
Schram en Eric Smit.
Proficiat!

ZANDVOORT - Zondagmiddag omstreeks vijf uur heeft zich op de Zandvoortselaan een vrij ernstig ongeval
voorgedaan, waarbij een amazone
werd gewond en haar paard moest
worden afgemaakt.
Het paard, waarschijnlijk geschmkken
van een auto. sprong plotseling de
rijbaan op. Er volgde een botsing met
een auto, het l o-jarige meisje u i t H.iarlem viel van haar paard, terwijl het
paard gewond werd. Een gewaarschuwdc dierenarts constateeule een
totaal gebroken linkervoorbeen en verloste het dier uit zijn lijden, l let meisje
werd naar een Haarlems / l e k e n h u i s
vervoerd en kan na behandeling hui-iwaarts keren. De auto weid zwaai
beschadigd.
Wethouder Van der Mije (I) overhandigt gemeentesecretaris Hoogendoorn
(r) een kleurenlino van Jan van Geem, het afscheidscadeau van de
Zandvoortse gemeenteraad.
(foto: Europress)
kring van gemeentesecretarissen en de
gemeente Haarlem, oud-burgemeester
Nawijn, raadslid Atteina, VVV-directeur Hilbers en de oud-directeur PW de
heer Vogt.
,>• •. • •.',!'!'.' Spitf ' -;.,*'•:• -i • ï->'i^*-'"r'>'
Er waren veel lovende woorden en
geschenken voor de afscheid nemende
functionaris, die in zijn dankwoord
aandacht vroeg voor de overbelasting
van het ambtenarenkorps op het huidige moment.
„Men loopt ojj het tandvlees en daarom moeten college en ra;id /ich beperken in hun wensen en vragen", aldus de
' i en 's middags heeft u he/n
gemeentesecretaris, die het gemeentebestuur in de toekomst veel wijsheid
• ' irtdebus.
toewenst.

U w krant niet
ontvangen?

op gang gebrachte discussie.
HIJ wees op de vooruitgang die er de
laatste jaren is, en wat er momenteel
wordt gedaan aan de opheffing van de
woningnood.
Zo werd een tweetal projekten, uit de
vrije sektor gehaald en overgebracht
naar de zogenaamde één-en twee persconscenheden. Een aantal bouwpiojckten is in voorbereiding.
Brederodestraat: waar de hoofdinspekteur-direkteur tevens inspektcur van de
Volkshuisvesting in de Provincie Noord
Holland heeft meegedeeld dat de bouwvan achttien woningen op het perceel
Brederodestraat l kan worden opgedragcn aan IBB Konor BV te Leiden
voor een aanneemsom van ƒ 1.564,680,
inclusief de sloop;
De aankoop van EMM, na voorbereidend werk van de gemeente van de
grond van Sonnewende, ook voor éénen twee persoonshuishoudens, het terrcin Sterre der Zee, de Swaluéstraat en
omgeving etc. „Men kan en mag het
gemeentebestuur geen verwijten maken, binnen de wettelijke en financiële
mogelijkheden doen wij datgene wat
reëel en redelijk is" aldus de voorzitter

de nood waarin de groep verkeert.
Mijn inziens naast de materiele, gaat
het ook om immateriële nood maar nun
agressief optreden gaat werken als een
boemerang" aldus de heer Machielsen.
Opnieuw heeft het college van Zandvoort dus gezocht naar een oplossing
van het gerezen verschil. Het heeft
gekozen voor de allerhoogste prioriteit,
namelijk de ontruiming van het pand
Brederodestraat l, en de start van de
bouw van de woningen ter plaatse.
Tevens werd zonder slag of stoot het
voorstel aangenomen tot sloop van de
Agathakleuterschool.
Vooruitlopend
op de planologische procedure heeft
men de dienst publieke werken opdracht gegeven een ontwerpbestemmingsplan te maken. Tot die datum
mogen de bewoners van de Brederodestraat er wonen, doch alleen die zeven
bewoners en niet meer. Geen der
raadsleden had commentaar, en ook
aan de zijde van de bewoners op de
publieke tribune bleef het rustig,
(A d\ ertenne)

Zandvoorts Nieuwsblad

Verbruid
„Dit alles neemt niet weg, dat de
huisvcstingsrnogelijkhcdcn in Zandvoort, ook voor jongeren, uitermate
.slecht zijn. Wij winden daar geen
doekjes om, dat dit tot uitdrukking
wordt gebracht is aaleszins aanvaardbaar. Echter de wijze waarop jongeren
van de Brederodestraat l menen hun
wensen kracht bij te zetten, roept bij
velen, ook m deze raad aversie op. Zij
hebben het \erbruid bij velen, die nog
steeds begnp wilden opbiengen voor

vraagt

RESERVE
BEZORGERS/
STERS

voor de vakantieperiode
juli en augustus.
_

Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66,

ZANDVOORT - De opvolger van
Torn van Erp m de D'66 fraktie in
de gemeenteraad is Nell Vreugdenhil-Mmderhoud.
Zij was meer dan twintig jaar werkzaam bij het openbaar onderwijs in
de gemeente en is dus voor velen
geen onbekende.
Bij de oprichting in december 1977
van de kerngroep Zanduiort (onderdeel van de afdeling Zuid-Kennemerlund) werd /ij lid \an D'66 en
pcnningmeestoresve Hierna \olgde
in het begin van dit jaar de funktie
van sekretaresse toen de kerngroep
w e i d omgezet m een afdeling.
In de j a i e n dat D'66 deel u i t m a a k t
van de Zandvoortsc gemeenteraad
maakt. 1 ze deel uil van de steunfraktie. nok naast de gemeentepolitiek
heelt de landelijke politiek van
D'6(i haai belangstelling.
Nell Vieugdenhil is l u i v a n de werkgroep a k t i v e r m g emancipatiebeleid,
landelijk coördinator van de D'66
emancipatieweikgroep Haarlem en
oms'reken, en lid van de regionale
D'Mi
w e i k g r o e p emancipatie
Noot J-I lolland
Ze Ail w a a r s c h i j n l i j k op l oktober
haar intrede m de raad doen.
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Op 22 j u n i is nn ecu l a n j u l u r i ü c x i c k t c en moedig gedragen l i j d e n \ a n o n s heengegaan, m i j n
i n n i g g e l i e f d e m a n , on/e xorsv.ame vader

gemeente
zandvoort

J o h a n n e s Klok

OPENBARE BEKENDMAKING
HINDERWET

op de l e e f t i j d van 57 j a a r .

Bmgemeester en wethouders v.in Zandvoort
gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend dat:

A. K l o k - H e i m e v e l d
Hans

1. door hen, onder voorwaarden, om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, op 19-6-1981 vergunning
is verleend ingevolge de Hinderwet naar
aanleiding van de aanvraag van G. Koning
te Zandvoort voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor hè) oprichten, in
werking brengen en in werking houden
van een motor- on njwielherstelinrichting,
gc'legen aan de Kochstraat 8 ged.;
2. door hen, onder voorwaarden, om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 24-6-1981 vergunning is
verleend ingevolge de Hinderwet naar
aanleiding van de aanvraag van Stichting
Nieuw Unicum te Zandvoort, voor een
vergunning ingevolge de Hinderwet voor
het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een woon- en verzorgingscentrum voor lichamelijk gehandicapten, gelegen aan de Zandvoortselaan
165.

M on ie] u e
2041 CO Z a n d v o o r t , 25 j u n i 1 9 S I .
F a h r e n h e i i s i r a a t 23.

O v e r e e n k o m s t i g de \veiu van de o v e r l e d e n e
heeft de c r e m a t i e i n s t i l t e p l a a t s g e v o n d e n .
n«»^^

De beschikkingen en alle ter zake zijnde
stukken liggen van 2 juli 1981 tot 2 augustus
1981 ter inzage ter gemeentesecretarie, afd.
algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort
op werkdagen van 8.30 • J2.30 uur, alwaar
desgewenst een mondeling toelichting kan
worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Doenbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
2 augustus 1981 beroep open bij de Kroon
voor:

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Voor de vele hartelijke blijken van medeleven,
die wij van u mochten ontvangen na het plotselinge overlijden van onze geliefde
RUBEN KOST
willen wij onze welgemeende dank betuigen.

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.

Namens allen:
Th. Kost
Zandvoort, j u l i 1981

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
Hare Majesteit de Koningin en worden
gezonden aan de Raad van State, Afdeling
voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1.
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.

Glazenwasser// - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 131 -Zandvoort.

bouwes' agenda
bouwes hotel
3, 4 en 5 juli:

Zandvoort, 2 juli 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris.
De burgemeester,
J. Waaning, l.s.
H. Machielsen.

dineren, dansen in ons aan zee gelegen
a la carte restaurant.
Wij bieden frisse zomerspecialiteiten
5 juli:
thé-dansant, aanvang 15.00 uur

MANICURE-SALON

mevr.
G. Hamminga
bij

Drogisterij • Parfumerie
BOUWMAN
Oranjestraat 7
tel. 02507 - 1 23 27
Behandeling volgens
afspraak.

Pas Koed op de minuten, dan passen de uren wel op
zichzelf.
Lord Chesterfiflt/
(l'69-1'-17731

HORLOGERIE C. WAANING
Htr KLUKKENHUIS MET HIT

Sophiaweg4-Tel. 1 23 07
levert uitsluitend uurwerken waarbij u nergens op behoef!
Ie passen. Minuten en uren geven allijd betrouwbare lijd!

't KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 - Zandvoort
Tel. 1 65 80

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Wis t u dat wel?
Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507 -1 61 23

Komt u eens kijken in zijn showroom.
'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling mei elektronische
apparatuur.

Mocht die nog komen (we hebben nog maar
negen weken) en wilt u een barbecueparty geven
dan kunnen wij die voor u verzorgen. Daarnaast verzorgen wij ook uw uw salades, bitter garnituren en fondueschotels. Mocht de zomer
uitblijven dan kunt u altijd nog bij ons
BINNEN barbecuen en fonduen.

SNACKBAR
DE FRIETPOT
Een geslaagde avond was de openingsavond voor mij. D.m.v. deze onpersoonlijke weg wil ik alle vrienden, kennissen, buren en buurtgenoten bedanken voor alle kado's, bloemen en
vooral de gezellige avond die we met
elkaar gehad hebben.

DE PUUR
Inmiddels bekende kwaliteit
ook bij deze nieuwe specialiteit.

Nico
Uw adres voor

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

Vondcllaan 1B, Zandvoorl, tel. 02507-16227.

INBRAAKPREVENTIE
Alarmapparaten

AUTORIJSCHOOL

v. a. 35,-

G. van Engelen

Tel. 02507-17353

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Rijksgediplomeerd.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in
DIEET ARTIKELEN
voor .fuikerpatiënten
en zoutloos.

Te koop:

Nu ook automaat
Voorafspraken belten tussen 18.15en 18.45uur \
van maandag t/m vrijdag.

Mitsubishi Geleste
2000 GSR
mei 1978,
39.000 km.
Prijs f 6500,-.

Tel. 02507 - 1 38 87

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 6123

Tel. 02507-15510.

BAGAGEWAGENS

v.a. 750.VERHUUR

LOOG MAN
ELEKTROTECHNIEK
. • •~ ) '

75,- p.w.
BOOTTRAILERS

v.a. 595,-

Hplland Trailer
Rijnlanderweg 1195,
Nieuw Vennep
Telefoon 02526-73800

Vanaf 29 juni tot en met 3 augustus

wegens vakantie
wijziging kantooruren
Zandvoorts Nieuwsblad

dolfirama
Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwatergalerij. Dagelijks 4 voorstellingen.
Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.

. _

^ '•' ;. "•

'.

Haarlem, telefoon 023-324478

24 uur tot uw'dienst.;,
Ook in de'vakarttietijd^

GEVRAAGD

hyip
in de huishouding
2 ochtenden per week
Telefoon 02507-15053

Gezocht voor min. 4jnaanden
gemeubileerde of gestoffeerde luxe

10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

HET BLAD VOOR RECLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

woonruimte
voor echtpaar. Zandvoort of omgeving
ingaande uiterlijk 15 augustus.
Liefst met garage.
Aanbiedingen 02507-16731

TEKEN

EN

'CREATIEF"
BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tut. 17367

Mooi weer of geen weer:
een bloemetje
doet het altijd.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur
BLOEMENHUIS

J.BLUYS
ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

Mevr. Renee Truder,
Van Ostadrjstraat 26, tel.
15626.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Haltcslraal 65 - Zandvoorl
Tcl.02507-12(Ki(l
De specialist voor ;il uw
BLOEMWtRKEN
Let op! Uw kassabon Heeft waarde!

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

G. Kol

WAAR HET DRUK EW ZO GEZELLIG IS!!!
SNACKBAR

13212
voor u.
't gehele jaar geopend.
TOLLENSTRAATt/o 2, tel. 02507-17401
v. Lennepweg, Zandvoort aan Zee.

Specialiteiten uit onze keuken:
Broodje PSRAAT met originele shoarmavleesvulling
Broodje HAMBURGER speciaal gebakken
Zakje of bakje KNAPPERIGE FRITES voor toch maar
OPEN VAN 12.00TOT 23.00 UUR.

O,UU
3,00
1,00

Dikke meidenmode
Tolweg 32

auto-brand-leven
alle verzekeringen

A. RITMAIM
ReinwardtstraataO. telefoon 02507 - 1 43 65.
In verband met ziekte tot nader bericht •

zit/slaapkamer
met eigen kookgelegenheid en gebruik
van douche/toilet.
Telefoon na 19.00 uur
02507-18200

Gevraagd voorde
zomermaanden twee
ochtenden per week van
9.00-12.00 uur

oppas

voorkind van3jaar.
Telefoon 02507-16182

aan:
jonge gezinnen bestaande uit ten minste
3 personen.

H. H. KROON

DAKBEDEKKING
Tel. 02507 - 1 73 53

Foto Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken nn
ontwikkelen.

(v/h Jac. Koper)

DROliiSTEHIJ

Verbindinf-swcR 38 - BLOEMENDAAL - Tul. 023-260533

MOERENBURG

begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Lorentzstraat 419
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift en berging.
Huurprijs f 582,85 per maand.
Burgemeester en wethouders verlenen als
regel woonvergunning voor deze woning
aan:
gezinnen en 2-persoonshuishoudens.

3. de garage

Keesomstraat 99a
Huurprijs f 49,95 per maand.
Voor deze garage hebben de huurders van
de woningen Keesomstraat 397 t/m 519
voorrang bij inschrijving. Bij het tekenen
van het huurcontract voor de garage dient
de nieuwe huurder zijn rijbewijs en de op
zijn naam gestelde kentekenbewijzen deel
l, II en III te tonen.

REPARATIE

AFWEZIG.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

Informaties betreffende

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers
en douche.
Huurprijs / 182,95 per maand.
Burgemeester en wethouders verlenen als
regel woonvergunning voor deze woning

2. de flatwoning
Te huur aangeboden

van alle soorten

Schuitengat?,
telefoon

r

Voor leden komt beschikbaar:

KUNST

SC.HILDËRS M A T E R I A A L
bij

Hondenkapsalon

Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht

Van Lennepweg 3
't ST1JFSELKISSIE

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.

Brederodestraat 42 - Zandvoort.
Telefoon 02507-17550.

1. de eengezinswoning

Tel. 1 29 52

Klachten o ver de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur.

REftJEE

Kistor-verf,
Alabastine produkten
w.o. ioogpasta,
klompen etc. etc.
Tel. 12425.

ZANDVOORT

MAANDAG GESLOTEN

Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.
* Wij staan ook voor u klaar om u behulpzaam te zijn bij de organisatie
van uw diners, feesten en vergaderingen

MAAKT HET!
KAMERLINGH ONNESSTR. 23
2041CB ZANDVOORT
TELEFOON 02507-14580

KEESMAN

Gasthuisplein 12-Telefoon 17166

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

AUTOBEDRIJF
ZANDVOORT
Ook deze sticker voor autobedrijf Zandvoort
werd doorAllstick ontworpen en geleverd.

ledere zonnige dag: even heerlijk
genieten op ons aantrekkelijk terras

deze week koffiespecialiteiten
in het hoogste restaurant
aan de kust

G>

Gratis advies.

Jan Steenstraat 1
Voor glas, behang,

ce hotel

PIEPT HET OF KRAAKT HET?

Ing. Friedhoffplein 11

Trio Mitsey Smeekens.

Mensen met smaak,
die halen zo vaak,
een hamburger of friet,
bij Mar ja en Piet.
Uw gastvrouw on (jH^Itiucr

Visbarbecue
Krijgen we in 1981 nog zomer?

Muzikale omlijsting:

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in-en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdacis tot 13 u.
Tel 12164/13713.
na 18.00 uut 16658.
Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Zeestraat 26,2042 LC Zandvoort, telefoon 02507-1449V
b.g.g. 1662]

Haltestraat 8.
Zandvoort

De toewijzing van deze woningen en garage
geschiedt op het lidmaatschapnummer van de
vereniging. Het bestuur verstrekt voor de
woningen een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De inschrijving dient
schriftelijk vóór dinsdag 7 juli om 19 uur te
geschieden aan het kantoor van de vereniging
onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en de geboortedatum.
Inschrijvingen die later binnenkomen worden
terzijde gelegd.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 9 juli om 14.00 uur in het
gevelkastje worden gepubliceerd.
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vakantie?

loobgirtrr

Wat u gemist hebt

UNIEK IN ZANDVOORT

A. J. DE LEEUW

»f

ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIETDUUR

Th. A. Loos v/h Weber
Pasteurstraat 14, 2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 - 15207 - 14839

Aan al uw kleding verrichten wij alle mogelijke
veranderingen en reparaties

WINKEL GESLOTEM

Bedrag
5.000.10.000.15.000,20.000.
25.000,

van 27 juni tot 3 augustus.

OOK LEER EN BONT

48
mnd.
150,95
280.11
427.31
565,53
703,73

60
mnd.

96
mnd.

120
mnd.

129 93
2-17,15
364,37
481.53
50K 81

98,33
134,15
269.92
355.63
441 44

238.43
313. n
388.33

Het werk wordt gehaald en gebracht.
Prijsopgaaf vooraf.

Te en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

Tel. van 9.00 tot 17.00 uur
02507-18492 Mesjeu André.

Hoimersstraat 1 - Zandvoort
telefoon 02507-12150

Inforninnninnr,1

Rest./Bistro ,,De Manege"
~ - Zandvowl
•
'•
•
•
•

BUITENRITTEN ƒ 25.- per V/z uur,
strand- en d u i n r i f . Manege gelegen in
de duinen aan de Zandvoorlselaan.
Telefoon 02507-12995, b.g.g. 16023.

Groenteplanten met kluit
Groente- en bloemzaden
Zaaigrand
Jiffypots
Bestrpngs-en
bemestingsmiddelen

• Tuinbenodigdheden

Kwekerij P. van Kieeff

Muziek voor uw party's?
TRIO

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

voor het betere genre
Telefoon 02507-13014

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

5 minuten

IPOSTERFOTOI

Nu ook het adres voor uw

wonirsgstofferlBig

Klaar terwijl u wacht!

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

ÏPosterf oto 30x 40 cm
slechts

IPASFOTO's
\ stuks

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF
Niet het enige, wel het beste adres
.-'\
Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort.
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag open

zittingen mei
stoffen bekleding
(tweed)
in de kleur
royolblo uw/wit

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFQRNUIZEN
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein -Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

regattablauw*
diamantzilver*
•metallic
alpinwit

beklede
wielkasten
royalblauw

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

Deskundig advies.
Vooral uw

schakelknop
satijnzwart

zi|wandbe kleding
inde
kleur blauw

KEUR BROOD

uit eigen werkoiaats.
Werkplaats: SwaIuestraat41A

Diaconiehuisstraat 36
Tel. 1 24 04

Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

wieldoppen
chroom

speciaal
typeplaatje
achter:
Polo LX

banden
155/70 SR 13

ruitewisser
achterop

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Echt lekkere

APPELPUNTEN
hebben w i j . . .
BAKKERIJ

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

instrumentenpaneel
afgezet
met biesjes
dashboard:
mat

afsluitbare
tankdop

zonneklep
aan
passagiers

twee
achteruitrij
lampen

zijde

20,00
10,00

vloerbedekking
velours-kwaliteit
k in de kleur <*
royalblauw

ruitewissers

met

raamstijlen
bekleed

intervalschakeling

Tijden :de Polo LX met
Wilt u een handige auto die weinig
onderhoud vraagt en mondjesmaat benzine
verbruikt, dan is de Polo een kleine, economische auto.
Wilt u een veilige auto mei voorbeeldige rijkwaliteiien en onberispelijk weggedrag.
dan is de Polo een grote auto met eigenschappen die meestal aan veel duurdere auto's zijn voorbehouden.
Wilt u een veelzijdige auto die als stadswagen, boodschappenwagen, kinderwagen
en vakantiewagcn z'n mannetje staat, de Po-

lo toont /ich een funktioncle gebruiksauto
waar u veel kanten mee op kunt.

betaalt u niets. Dat geeft u t.o.v. de basisuitvoering een voordcel van liefst f 1.500,-.

Uniek tijdelijk aanbod:
de Polo LX!

De Polo LX wordt in verschillende typen geleverd.

Voor een beperkt aantal Polo's is nu tijdelijk een "slerrenstatus" weggelegd. Dankzij /o'n 20 bij/oudere extra's mogen deze
Polo's zich Polo LX noemen. Maar er is nog
iets dat deze speciale Polo's LX interessant
maakt: de prijs! Want voor alle extra s tezamen

Ondanks de 20 bij/ondere extra's hebt
u keuze uil diverse uitvoeringen. /M is er
zowel een 40 pk als een 50 pk krachtbron.
Cr\ tenslotte k u n t u kiezen uil drie gedistingeerde kleuren: alpinwit. regattablauwmcUillic of diamantzilver-melallic.

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

Prijs Polo LX v.a. f i.VRv incl. B.T.W.
Af Leusden. Vrijblijvend. All.kosten f325.lloofdsieunen en metallic tegen meerprijs.

Volkswagen.
Degelijk duurt
't langst.
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IN HANDIGE WEGWERP FLESJES a liefst 33 cl

'L;Uv

il«ïii'r

VOOR ONDERWEG!
ONZE BEKENDE

UIT EIGEN
BANKETBAKKERIJ!

THEE BISKWIE

zwaar gevulde

2 PAKKEN
f \

,J»H

me:
SIAAIVASTWATIN

lülMERANO

m

In vakantiecentra.gelden hogere prijzen
en.dat is niet onredelijk, want de winke..liers moeten hun jaaromzet in een paar
hoog-seizoen maanden behalen.
.Zelf proviand meenemen geeft een grote
besparing, waardoor u andere leuke
. " 'dingen kunt doen en aanschaffen!

OfflPPÏISAP

EIGEN
IMPORT

Kom alvast kijken in onze supermarkten,
.alles staat voor u uitgestald want wij zijn.
•i ;'" -groot in vakantie-proviand!

KATTEB
VULLING

let op! geen drank ,>maar echt sap^düs
lyeél lekkerder;, ' ?

GROTE
BAAL^v

ONS SUCCES!
HOTEL KOFFIE roodmerk 250 gram
2.69
A. J. P. SOEPEN zilverzakjes
27
KNORR AARDAPPELPUREE
99
TOILET PAPIER (GRIJS) 4 rollen
99
UNOX LEVERPASTEI 3 blikjes
1.49
BLIKRAVIOLI (deegkoekjes in tomatensaus) ... 99
LASSIETOVERRIJST
1.49
KNAKWORST jampot
99
GARTA MAALTIJDEN
1.39
GEBROKEN RIJST kilo
99
BOTERHAMKORRELS 300 gram
1.29
BOTERHAM ZAKJES 50 stuks in doosje
59
CITROEN AFWAS liter
49
HOMBURG LUNCHMEAT
1.29
MAGERE CACAO 100 gram
89
NUTROMA KOFFIEMELK cups
1.29
CAPITA COFFEE CREAMER pot 200 gram
1.49
KING PEPERMUNT 4 rollen
1.29
OLVARIT blauw
85
ALUMINIUM FOLIE 25 meter
2.98
JORDAN TANDENBORSTEL
1.89
MINI MARS
2.59
NIVEA CRÈME grote pot
3.29
OB TAMPONS normaal of speciaal
2.59
PAPIEREN ZAKDOEKJES pakket 6 pakjes
89
KOFFIE FILTERS nr. 2 doos 80 stuks
1.29
BIOSTAR WASMIDDEL
1.59
WITTE SERVETTEN 100 stuks
1.29
KEUKENROLLEN met decor pakket é 2 rollen .1.99
FRESH UP SCHEERSCHUIM
1.99
NIVEA BODYMILK
3.98
KRUIDEN SHAMPOO flacon
1.39
BLIV TOILET.ZEEP
1.99
WASHANDJES
99
LUCIFERS pakket a 10 doosjes
42
WASKNIJPERS 50 stuks
1.69
SPEELKAARTEN 2 spellen in doos
1.99
BEREC BATTERIJEN assortiment
1.99
NUGGET SCHOENCREME
2.39
PICO PLEISTERS pakje
99
STtMOROL pakket a 5 pakjes
1.69
KIPPEVLEES IN BOUILLON
1.59
UNOX CREMESOEP
1.69
ROSE DE FRANCE
2.79
PEPER/NOOTMUSKAAT
89

HOTEL

fgEës*

ROODMERK
snelfitermaling

? *MEDIUM DRY
*DRYFIIMO

GRAM
i
•'<

'i"«'." .•

•• •'-

.". a.1,*. • . . ' ' . . •.-..,..

• < • • - , • ,...•! ••jjitvr.v

..'

•••>: *.Wir

'
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VAN uITZOND; E^E:IJKE;PRwzENvrs
MAAR DAARVOOR GELDT DAN'dQK:
PAK MË6s WANT HELAAS OP IS OP'!

r

vv

fWU KOCHTEN EEN FWRTU,

* *

LUXE KLUH
GOCKTit SERVETTEN

origineleJSUTHDFF THRILLERS
SaraWoods

HGflTHA CHRISTIE

in handig doosje,diverse kleuren
50 stuks, 2 lagig

bAArv^J'-^'*--™1"

y£4_^-

,AilDffla ^
fiaser>Sr
;«pWEr

en ook diverse andere
interessante detectives

JOR2OUNO

in fraai decor
130x70 cm

!•• ooit gezien?
een fijn en degelijk stuk speelgoed

BOUW HÜSKRAAN

<;: PROPELLER
'"\ 7-"stijgt tot
" - grote hoogte

!;

om zo>n 16 m2 oppervlakte
te beschermen tijdens b.v.
schoonmaak- of schilder klussen

TOILETGARNITUOR
fraai model

handig om in huis
te hebben:

verschillende
maten
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Kennismaking met gemeentesekretaris Merts:

voor goede politiek
funktie, dat deze in Zandvoort vakant
was, was een plezierige bijkomstigheid.
„Ik jaag achter een bepaalde funktie
aan, als die dan zowaar opcnkomt in
een plaats waarvan je zegt „prachtig"
en je wordt geaccepteerd, dan heb je
geluk gehad", aldus de heer Merts, die
wel een bepaalde gedachte heeft over
de wijze waarop hij deze denkt te
vervullen.
,,Het werk van een gemeentesekretaris
moet je splitsen. Aan de ene kan! het
werk ter secretarie, maar je moet ook
zorgen dat het bestuur het materiaal
krijgt waar het om vraagt. Dus op tijd
zorgen dat de spullen worden aangeleverd en dan moet het bestuur zelf maar
zien wat ze er mee doet.
Dan komt de tweede poot, met name
naar B en W toe. Ik ben politiek vrijer
dan een wethouder en kan dus ook
voorlichten, zonder dat je aan de besluitvorming meedoet". Hij deelt dus
niet de mening van diegenen die zeggen
dat de funktie van gemeentesekretaris
die zou zijn van een soort benoemde
wethouder.
,,Je moet beslist objektief zijn, een
soort scheidsrechter dus" formuleert
hij uiterst voorzichtig, „want het is niet
ondenkbaar dat je door het materiaal
dat je hebt aangedragen het college op
het verkeerde been zet. En dit is
natuurlijk niet de bedoeling".

Gemeentewet

ZANDVORT - ,Terug naar de kust" dit kan gezegd worden van de nieuwe
gemeentesekretaris, de heer A.H. Merts (35) die per l juli zijn functie in
de gemeente heeft aanvaard.
Opgegroeid in Haarlem werkte hij achtereenvolgens in de gemeentediensten van Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Hoogwoud / Opmeer en
Hoorn. De kust van Zandvort is hem dus niet onbekend.
Uit zijn woorden valt op te maken dat hij niet alleen solliciteerde in
Zandvoort, voor de funktie, maar ook omdat de funktie van gemeentesekretaris vakant was in een woonomgeving die hem en zijn gezin aantrekt,
„Want dat is bijzonder belangrijk" zegt hij.

Had de heer Hoogendoorn geen tijd
meer voor de nieuwe gemeentewet, de
heer Merts is van mening dat de tijd
voor deze te kort is. Op l augustus 1981
moeten de antwoorden van de gemeenteraden op de voorstellen zijn ingediend. „Het is een soort grondwet voor
de gemeenten, die heeft nu jarenlang
gesluimerd en moet nu in een verbazend korte tijd klaar komen. De meeste raden hebben er geen tijd voor
gehad, „voor zulke ingrijpende wijzigingen is twee, drie maanden te kort
om deze te behandelen."

Groeigemeente

„Dat is speciaal voor een gezin belangDe laatste gemeente waar de heer
rijk; wil je ergens wel wonen, want
werken denk ik dat je overal wel kunt. Nu is het natuurlijk niet zo dat hij Merts heeft gewerkt. Hoorn, werd
Je ontmoet in iedere werkkring aardige solliciteerde omdat er een baan in landelijk aangemerkt als een „groeigeZandvoort was, maar uiteraard naar de meente", terwijl Zandvoort dit zeer
•en minder aardige mensen"

"Outsider" won draverij

ZANDVOORT - De regen was de
meest frequente deelnemer aan de
week van het paard 1981. Gearriveerd
op vrijdagmorgen, vergezeld van een
harde Noordwestenwind, is deze onge• wenste gast aanwezig gebleven tot en
,met dinsdagavond en heeft ervoor ge•zorgd, dat veel deelnemers en paarden
'.deze week doorweekt naar huis terug; keerden.
. Dat de echte paardeliefhebber niet
' bang is voor een buitje bewezen de
< talrijke aanwezigen zondagmiddag op
'het Gasthuisplein. Goed. er hadden
meer mensen op het plein gekund,
maar belangstelling was er genoeg voor
de meer dan honderd paarden die door
de keurmeesters werden beoordeeld.
Een verrassend groot aantal deelnemers, waar de heren met stok en hoge
hoed letterlijk de handen vol aan heb. ben geluid.

De prijzen vielen dan ook bij de pony's
bij de amazones, namelijk Monique
Kloos, Karin v.d. Berg, Diana La
Grouw en Sheila Jansen. Bij de paarden was het fifty / fifty want hier was de
eerste prijs voor ruiter Henk Vermeulen, en kwamen de dames Monique
Verver en Jacqueline Wassenberg op
een tweede en derde plaats en werd
Gerard Nijssen vierde.

Paardenmarkt
De week van het paard begon op
vrijdagmiddag met een paardenmarkt,
op het Gasthuisplein. Was het in het
begin nog wel druk. al na een uur was
het plein praktisch verlaten, en stonden
er nog slechts een tiental paarden wat
triest voor zich uit te staren.

Dressuur

Ringstekerij

De zaterdag gehouden dressuurwedstrijden in de manege van Rob v.d.
• 's Middags was hel weer mogelijk nog Berg waren bijzonder spannend, en
•; slechter dan 's morgens, doch de vijftig ook hier weer lal van belangstellenden
• deelnemers en -sters werkten in vlot die zelfs wat medelijden toonden voor
! tempo het programma af. waarbij en- „die arme paarden" want het losrijden
}
, kelen toch wel hinder ondervonden van gebeurde uiteraard in de buitenmane•' de regen, om de ring te vinden.
ge. De wedstrijd „aangespannen
'| Trouwens bij het ringrijden kon men paard" werd gehouden op de springi beter spreken van „de week van paard weidc, dus buiten. Ook „ome Jan"
' en vrouw" want er was een ongekend maakte diverse tochten met de Jan
• groot aantal amazones dat hier acte de Plezier vanuit het dorp naar de manege
,' prcsence gaf.
om belangstellenden te vervoeren. Een
compliment voor de koetsier, hier
l
(Adwrtentif)
„oom Jan", die zo keurig de paard en
wagen achteruit manoeuvreerde.
«*; i«•••' •&-'„.,~'u;, .:• • -:••."•• '"* •"•. .ju,»'%.§•!
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FILMINN
3 juli. 21.00 uur Les Petites
Fugues van Yves Yersin
Toegang vrij.

FONOTHEEK
Aanwezig: 930 klassieke platen.
500 populaire platen, 350 jazzplaten. 1200 pop-platen. 100
platen met volksmuziek, 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord.

Openingstijden:
maandag 19.00-21.00 uur.
vrijdag 15.00-17.00 uur.
vrijdag 19.00-21.00 uur.

.Pnnsesöeweg/Zandvoprt

zeker niet is. De overgang van Hoorn
naar Zandvoort moet dan ook groot
zijn. Bovendien werd er dor dit verschil
ook anders gepland en gewerkt in zijn
vorige baan, waarom voor een jonge
man dit overstapjc? Andersom was
wellicht begrijpelijker geweest.
„Hoewel de gemeentegrenzen van
Zandvoort min of meer vast liggen en
ook het inwoneraantal voor de eerstkomendc jaren bekend is, namelijk zo
rond de zestien duizend, is Zandvoort
geen statische gemeente. Door zijn
strand, badleven en circuit is Zandvoort een boeiende levende plaats, en
zeker een uitdaging", antwoordt
Merts.

Planning
Gewerkt heeft hij al wel met een
meerjarenplan, maar een eerlijke vergclijking is dit niet, volgens de nieuwe
gemeentesekretaris, omdat in een
groeigemeente altijd wordt gewerkt
met een meerjarenplan dat is gcbascerd op prognoses. „Een dergelijk
meerjarenplan is altijd achterhaald,
dan ben je onderhand meer bezig met
het bijsturen van de prognoses (omdat
bijvoorbeeld het inwonertal drastisch is
gestegen) dan met het werken zelf".
,,Ik ben hier aanwezig geweest op een
voorlichtingsavond van de VNG en ik
weet niet hoe dit ingevuld gaat worden.
Maar ik zeg, het idee is erg goed.
Planmatig aanpakken, niet alleen weten wat ik vanmiddag moet doen, maar
ook volgende week, volgende maand
en volgend jaar, maar daar moet ook
een prijslijst naast. Een menukaart
bestaat ook uit twee kolommen. Maar
... het moet wel zó zijn dat het plan niet
de hoofdmoot wordt het moet niet zo
zijn dat je zegt „Ik doe het omdat het
in mijn plan staat". Neen, ik doe het
gefarceerd omdat ik dat wil en daarom
heb ik het in een plan gezet".
Er bestaan situaties waar het plan het
doel wordt waarnaar gestreefd gaat
worden, en zodra dit gebeurt ben je op
de verkeerde weg is de mening van de
nieuwe secretaris.
Details mogen niet uit het oog verloren
gaan, zoals wel voorkomt bij grote
organisaties. Omdat het plan geprogrammeerd is, ben ik met het plan

bezig. Dit zou kunnen leiden tot situaties waarbij het plan met de realiteit
van alle dag aan de haal gaat. „Een
plan is uitstekend, maar het moet
voortdurend worden bijgestuurd. Een
plan is niet alles zaligmakend, een plan
is een goed hulpmiddel meer niet".
„Een bestuur heeft veel aan een goed
plan, maar is er niet omdat het plan,
coüte que coüte uit te voeren. Hetzclfde plan kan bij realisering hopeloos
verouderd zijn." Dus voortdurend bijsturen en wel goed in de gaten houden
waar je mee bezig bent dat is een eerste
vereiste".
„Daarom is de funktie van gemeentesecretaris ook belangrijk omdat hij in
vergaderingen van het college, kan
wijzen op de veranderingen die gaande
zijn. Hij moet dan een waarschuwende
stem laten horen, hij kan zeggen ik heb
informaties waaruit blijkt dat het achterhaald is. Hij heeft geen politieke
stem bij de besluitvorming, maar moet
wel alert zijn en het college behulpzaam in de ruimste zin van het woord"
aldus de heer Merts.

Coalities
Gemeentesekretaris Merts is een
CDA'er, „Dat weet iedereen en daar
kom ik recht vooruit. Ik geloof in
coalities. Ik griezel echt, van welke
partij ook, die de macht zou hebben:
die eenzijdig zou kunnen regeren. Dit
geldt ook voor het CDA. Als die zoveel
stemmen zouden hebben dat ze een
makkelijke grote meerderheid zouden
hebben, want dan wordt naar de stem
van de minderheid niet meer geluisterd. Dat vind ik iets om bang voor te
zijn, want ook de minderheid heeft
recht op aandacht. Een sterke oppositic is onontbeerlijk voor een goede
politiek, want die dwingt je om op het
scherp van het mes te regeren, en niet
in te dommelen, in de trant van „dat
fiksen we wel even". Een sterke oppositie heeft de funktie de regering wakker te houden, die dwingt je als het
ware om kritisch te regeren, om alert te
zijn".
Een belangrijke funktie in de politiek is
dus weggelegd voor de oppositie in de
ogen van de heer Merts.
Misschien een mening waaraan de oppositie in de Zandvoortse gemeenteraad kan beantwoorden.
',.
Margreet Ates

Uitslagen
Op zaterdag waren er dressuurwedstrijden en aangespannen paard bij Manege
Rob v.d. Berg. De dressuuruitslagen
waren:
Klasse LI: 1. Prisca Neerinck met Kon
I Nor: 2. Menno Hoezee met Rebel; 3.
Leonoor Snijder met Paldin; 4. LUC
Tameris met Miranda; 5. Sanne Voit
met Alex.
Klasse M I: 1. Christa Bruine de Bruin
met Blue Devil; 2. Prisca Neerinck met
Kon I Nor; Christa Bruine de Bruin
met Chopin; 4. Menno Hoezee met
Rebel.
Klasse B I Pony's: 1. Monique Taconis
met Banjer: 2. Inez Broek met Ciskc;
3. Judith Behage met Lianne; 4. Vera
Portier met Bingo en Sandra Bilderbeek met Polly.
Klasse B I Paarden: 1. Bianca Aubert
met Medea A; 2. Petra Engelenberg
met Pubella; 3. Heidi Regeer met
Peter; 4. Ineke de Groot met Rinctte;
5. Yolanda Dirkx met Lissy.
Uitslagen monsterkeuring:
Kleine Pony's: 1. Maaike Jubels met
Poncho: 2. Rutha ter Horst met Siouxie; 3. Theo Sillekens met Patrick: 4.
Ingrid van Wijk met Gcraldina: 5.
Esther Willems met Vos.
Grote Pony's: 1. Ingrid v.d. Weijden
met Patrick; 2. Irma van Meulen met
Beauty; 3. Carola Hcrtzdahl met Flyty;
4. Mildred Wals met Cico; 5. Monique
Taconis met Banjer.

utsider

Maandagmiddag was het een outsider
die winnaar werd bij de kortebaandraverij. Niemand minder dan de pikeur
Martin Vergay werd met Suzy Bloemenlust nummer één, een plezierige
verrassing voor eigenaar, pikeur en
publiek die hierop geld had gezet.
Ook de Zandvoorter Ab Koning kan
niet ontevreden op deze draverij terugzien. Hij sneuvelde dan wel in de
tweede omloop, maar zijn paard Marioca kreeg bij de tweede omloop
vijftien meter handicap en had dus een
extra lengte af te leggen.
Ongeveer duizend tot vijftienhonderd
toeschouwers waren aanwezig, waarvan de mcesten toch wel de bescherming zochten van restaurants en/of
auto's. Gelukkig hadden de paarden de
wind mee. en zodoende weinig lust van
het opwaaiend zand, hetgeen niet ge- i
zegd kan worden van de organisatoren
die in allerijl om kwart voor twee
nogmaals zand op het parcours moeslen aanbrengen, omdat de eerste lading Vrijdagmiddag bij het begin van de paardenmarkt was er nog wel publiek dat echter vluchtte voor de
was weggewaaid.
aanhoudende regen.

Scholen naar volkstuinen
gner goed atwege en geklopte slagDe Evenementencommissie v;m de room. Dan ) liter wac-ter met de
Zandvoortse Volkstuinen heeft alle soiker op 'n laeg v u u r ! j e aan de
scholen in Zandvoort aanueschre- kook hrenge. Drie nienute laete
ven voor een bezoek aan het Volks- deurkoke. Dan de koffie erdcur
tuinencomplex. De eerste die arri- roeje, 't hele zaekie van 't vuur
veerdc was me j. Kemp van de neme en 'n k w a r t i e r laete staen.
Josina v.d. Endenschool met haar Daernae zeele, laete afkoele en in
pupillen. Ondanks hel slechte weer je blik kwakke. Dat blik afdekke en
was er een groot enthousiasme en dertig mcnute laete invrieze. weer
de kinderen genoten van alles wat detirroeje en die handeling drie
zij te horen en te /Jen kregen. Na keer herhaele totdat 'n korrelinc
afloop kwamen er limonade en kof- zooi ontstaet. Het spul dan in hoce
fic en een niet nader te noemen glaezc skeppe, 'n toefie slagroom
verrassing. Als volgende bezoekster ci'ropen parneren met 'n koffieboon
heeft het hoofd van de kleuter- en 'n rietje met 'n lance lepel d'r
school ..Hummeloord", mej. S. bai. Jeloi zullen es zien wat 'n aisie
Bever zich gemeld. Oen leuk en dat wordt, maer ik zeg noo es: je
leerzaam initiatief van genoemde mot 'r wel viel geduld veur nebbe.
commissie, dat door de diverse Maer iedereen in je hoisie zal d'r
scholen op hoge prijs blijkt te wor- gek op zain. Prebeer 't maer es. 't is
den gesteld, gelet op de reacties die heus de moeite waerd en 't kost niet
nog wachtende z i j n . Zondag a.s. zoveul ook, dat 's ook wat waerd in
van 11.00 uur tot 13.00 uur is het deze dure taid. Ik wens jeloi veul
complex gratis te bezichtigen voor succes!
iedereen, die voor het volkstuinieren belangstelling heeft. Ook dan
wordt het koffiedrinken niet verge- Solexraces
ten.
Het grootste jaarlijkse spektakel in
ons dorpscentrum, dat duizenden
bezoekers trekt, zal dit jaar worden
Nieuwe (oude) vishande!
georganiseerd op zaterdag 22 augusEen van Zandvoorts meest histori- tus. ongeveer een weck dus vóór de
sche, hezienswaardige en fraaiste Grand Prix op het circuit. Ik verwinkelpanden heeft thans eindelijk nam, dat er een enorme deelname
een nieuwe bestemming gekregen. wordt verwacht. Meer bijzonderheHet is het hoekpand op de Halte- den erover hoort u t.z.t. van onze
straat en de Schoolstraat, waarin sportredaktie.
vele jaren lang de vishandcl van
Kerman & Loos gevestigd was. Een
gedenksteen in de fraaie topgevel B a kf i ets
vermeldt: „gesticht in 1895". Het
werd opgezet als magazijn voor een Met een beetje weemoed heb ik
van onze kruisverenigingen. Ik vernomen dat Jan van den Bos uit
meen het Witte Kruis. In later jaren de Bilderdijkstraat stopt met
werd op dit prachtige punt een werken. Hij doet dit via de saneringsregeling. Omdat hij toch geen
vishandel gevestigd.
Er zal opnieuw een vishandel in opvolgers heeft, en nog best wat van
worden gevestigd door iemand, die zijn welverdiende rust wil gaan geop dit gebied zijn sporen reeds nieten te zamen met zijn vrouw.
ruimschoots verdiend heeft. Men is Ik vraag mij toch af hoeveel kamers
reeds begonnen met de voorbcrei- Jan al heeft behangen en hoeveel
dende werkzaamheden tot vcrbou- stoelen hij heeft bekleed, dat moewing. Binnenkort hoort u er wel ten er duizenden zijn. Meer dan
méér van. Het stemt tot grote vierentwintig jaar stond zijn advervreugde, dat nu eindelijk hier een tentie bij ons in de krant, maar het
familiebedrijf bestond al meer dan
oplossing gevonden werd.
honderd jaar. Hij was een vertrouwde verschijning in ons dorp
Duinwandeling
wanneer hij langsfietste opzijn bakficts,
waarop hij dan een stoel had
De afdeling Zandvoort van de Koninklijke Maatschappij voor Tuin- staan.
bouw en Plantkunde organiseert Ik gun hem zijn pensioen, dat hij er
een duinwandeling in de Amster- maar lang van mag genieten, maar
damse Waterleidingduinen, ingang zijn verschijning op de bakfiets zal
Zandvoortselaan bij bushalte no. 80 gemist worden in het dorp, dat is
op maandag 6 juli a.s. 's avonds om zeker.
7 uur. De leiding berust weer bij de
heer J. Warmerdam. Het is de
eerste duinwandeling in dit jaar en
daarom zal de belangstelling ervoor
wel zeer groot zijn. In de nu nog
jonge zomer zijn onze duinen op
hun mooist, vooral omdat het
(slechte) weer dit aanzienlijk heeft
bevorderd. Het is allemaal even fris
en groen, er is veel gevogelte en ook
wild. Bovendien staat er nog heel
veel in volle bloei. U zult aan deze
wandeling waarbijr de heer Warmerdam uitleg geeft, stellig heel En dan nu de VW
veel plezier beleven. Een entree- De kruiwagen met meloenen voor
prijs wordt niet gevraagd!
de zaak van Aart Veer op de Grote
Krocht stond op het trottoir te
pronken en kreeg het predikaat:
Prachtig resultaat
„toeristische bezienswaardigheid."
De afdeling Zandvoort van het Nc- Storm, regen en kou hebben het
clerlandse Rode Kruis is bijzonder geval daar helaas geen lang leven
dankbaar en enthousiast over het gegeven. En toch is er voor de
resultaat van de gehouden, jaarlijk- velen, die in deze winterse zomer
se, inzamelingscampagne in Zand- zoeken naar vertier, bij onze VVV
voort en Bentveld. De opbrengst nog veel te weten te komen wat er
ervan leverde het ongelofelijke be- alzo is te doen. Zowel aan de deur
drag op vanaf ƒ11.538,26. Men als aan de ramen hangt het er deze
dankt zowel de collectanten als de dagen vol met allerlei biljetten die
gulle geefsters en gevers. Hier was diverse gebeurtenissen vermelden
Zandvoort op z'n best!!!
in en buiten Zandvoort. Ik telde de
laatste dagen 61 verschillende objecten. waarvoor aandacht werd geHat aisie van opoe
vraagd en het was allemaal de moeiJeloi weet allegaer wel, dal de te waard om daar eens kennis van te
zcumer begonne is. ook al laikt 't er nemen. De grote „klapper", die er
meer op of Sunterklaes veur de deur ook aanwezig is, mat; wel eens extra
stael. Maer wie weet? D'r benne genoemd worden, nl. de uitstekend
ook wel zeumers ewiest dat de uitgevoerde ..Toer-in-Krant". Het
mossies van de hitte dood van de is een uitgave van de Culturele
daeke viele. omdat ze't van de Raad van Noord-Holland. Een blad
warmte begaeve. Zoiets ken nou niet 16 pagina's vol wetenswaurdipnog nel zo goed 'ebeure en denkt er heden uit onze provincie. Om eens
dan om, dat je veur die beesies veur lekker te toeren en er echt eens „uit
iets verfrissends zorregt. Vroeger te zijn" kan men een van de uitgekoude ze "n kouwe plens oit de schreven toeren maken en dan doel
pomp kraige, net zoas onze koters, men precies wat het motto van dit
want 'n aisie was in die duege een jaar is bij de Culturele Raad: Wégallermeraekelsle traktaesie. Dae- wezen uit Noord-Holland". Mocht
rom wil opoe jeloi nou ook niet u uw gasten op dit blad willen
verwaerloze en zal ik je 'n echt wijzen, dan is dat uitstekend, want
zeumers receppie geve.
een bijlage in liet Duits. Engels en
I-ra n;, i.s eveneens beschikbaar.
Ik giie dcuze keer es ais mit jeloi
maeke. En as dat goed bevalt maek
ik er meskicn ook nog wel es Overigens werkt de Evenementenroonuiis van. Vergeet nou eerst commissie onveidroten voort aan
maer alle l'aeheltjes. Dat ais maeke hel programma voor deze „zomer".
moeieluk is. want as je leze ken. Hen der onderdelen daarvan was jl.
dan ken je ook ;iis maeke.
zaterdai! te zien en te horen. nl. de
Wat je er beslist veur nodig heb is 't grote Harmonie „Soli" uit Drievriesvak van je koelkast of vrieskist, huis-Velsen. Met een rondgang
een garde of mixer en 'n bak om de door het centrum en een slotoptrezooi in te doen. Tot zo ver niet zo clen op liet Raadhuisplein heeft dit
moeieluk, maer - o jae - geduld ken voortreffelijke ensemble onze gasje ook niet misse.
tcn- in winterkleren weliswaar •
Zei je koelkast '11 uur van tevoren uitstekend vermaakt.
zo koud mogeluk. Probeer 'n blik te
vinde, dat in je vrieskast past, b.v.
'n broodblik. Zoek dan 'n pan met Hel zomerprogramma staat verder
'n dikke bojem. Jeloi motte beginne op verschillende plaatsen te lezen
met .suikerstroop te maeke. maer op de bekende biljetten met de
denk d'r om: te veul soiker en de ingedrukte zon. Wilt u ook een
zooi bevriest niet. te waitiig soiker dergelijk biljet ontvangen? Even
en dan wordt 't beton! Veur vier een telefoontje naar liet kantoor op
porties, let op! Honderd gramme het Schoolplein (17947) en de zaak
grof gemaele koffie en zeuvcntig wordt geregeld!
gramme witte basterd soiker, allc- K.Sr.
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Raadslid ongerust over exploitatie

Opening van De Frietpot

"Konstruktie aangelegde
tennisbaan ondeugelijk"
7.ANDVOORT - Jelle Attema (IrakticMHir/itter \an de VVD) heeft het college
laten «eten d:il hij ongerust is ten
aarwicn van de kwaliteit van de onlangs
aangelegde tennisbanen op het zwemhariconiplev ,.üe Duinpan".
In een vri| uitvoerig schrijven wijst hij
onder andere op het telt dat de aangebrachte kunstvlocr niet voldoet op deze
buitenbanen, dat hij moeilijkheden
voorziet met eventuele tennisspelers,
die een beizoenabonnement hebben, en
dat de exploitatie van de banen in het
ge\aar komt.

Opleveringsdatum
De tennisbanen werden op 23 mei
jongstleden met enig feestelijk vertoon
geopend. ..Omdat de door de tirma
Rowm bestelde vloeren niet op tijd
geleverd konden worden, hebben wij
op dat moment genoegen genomen met
een tijdelijke vloer, namelijk de toernoomiatten die werden gebruikt b i j het

Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - De vereniging Vrouvven van Nu heeft voor de maand juli
de volgende agenda samengesteld:
di. 7 juli: kontaktmorgen in het Gemeenschapshuis. aanvang 10.00 uur,
met een praatje over de lessen en clubs,
die in september weer van start gaan.
Gast is de heer Koouij. die iets zal
vertellen over kun.slgeschiedenisle.ssen
en de komende museumbezoeken.
Do. 9 juli: onder leiding van de heer P.
van Zalmge een wandeling over het
landgoed ..Caprera". Verzamelen om
10.00 uur bij de ingang (Kopje van
Bloemendaal).
Wo. 15 juli: fietstocht naar het schilderachtige plaatsje Spaarndam, waar men
de gelegenheid krijgt om eens rustig
rond te kijken en ergens samen koffie
te drinken. Vertrek om 9.30 uur vanaf
de Rotonde, Zandvoort.
Wo. 22 juli: wandeling naar ,,Parnassia". Vertrek om 9.30 uur vanaf de
Rotonde.
Do. 30 juli: fietstocht, start om 9.30 uur
vanaf de Rotonde, Zandvoort, om
door de omgeving van Vogelenzang en
Bennebroek te toeren. In restaurant
„Groenendaal" pauze om koffie te
drinken.
Informaties over alle wandel- en fietstochten te verkrijgen bij mevr. F. v.d.
Kruijs, tel. 14825, Zandvoort.

ABN-toernooi". zegt /wembaddirekteur l lans Molleru.s desgevraagd.
..Het betreft hier een tijdelijke vloer,
die slechts op enkele plaatsen werd
gelijmd. Het slechte weer van de laatste weken heeft er voor gezorgd, dat er
vocht onder deze vloer ontstond, waarop v. ij het beter hebben geoordeeld
deze vloer in zijn totaal te laten verwijderen. Omdat de ondergrond spiegelglad is, van een uitstekende kwaliteit asfalt, hebben wij hierop de banen
opnieuw uitgezet. Bovendien hebben
wij alle abonnementshouders hiervan
telefonisch in kennis gesteld. In afwachting van de levering van de door
ons bestelde vloer wordt er nu op deze
onderlaag getennist, en ik moet zeggen
dat v.ij slechts één klacht hebben ontvangcn. Sterker nog, wij hebben
slechts begrip ontmoet voor de situatie,
en er zijn zelfi ai tcnnisabonnementen
verkocht voor het volgende zomerseizoen terwijl er ook al winterabonnemcnten zijn verkocht."
Direkteur Mollerus zegt wel begrip te
hebben voor het misverstand dat misschien is gerezen over de kwaliteit -van
de te gebruiken kunststof. Hij onderkent niet dat het wellicht verstandiger
was geweest, tijdens de opening te
wijzen op het feit dat de aangebrachte
vloer een noodoplossing is geweest in
afwachting van de bestelde.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

ZANDVOORT - Snackbar ,,De Frietpot" is op vrijdagavond 19 juni
feestelijk geopend, zó feestelijk dat de vele bloemstukken en planten amper
een plaatsje konden vinden, en eigenaar Nico Nelles er maar enkele mee naar
huis heeft genomen.
Nico Nelles is geen onbekende, want al sinds begin mei drijft hij deze
snackbar, en in die tussentijd is men er speciaal in de omgeving van de
Vondellaan achtergekomen dat frites dé specialiteit zijn. Overigens niet zo
verwonderlijk, want deze frites worden door de eigenaar zelf ingekocht als
aardappel, geschrapt, gesneden, voorgebakken, waarna ze uiteindelijk in
grote zakken over de toonbank gaan. „Momenteel is de prijs per zakje een
kwartje hoger, maar dat komt door de nieuwe aardappelen die zo duur zijn. Ik
venvacht na enkele weken weer op de oude prijs van ƒ 1,10 per zakje te
komen", aldus Nico.
Overige specialiteiten, allemaal zelfgemaakt, zijn de gehaktballen, de saté
(echte varkenshaas), hamburgers etc. ,,De bere-hap" smaakt ,,bere-goed".
Voor degene die nog geen kennisgemaakt heeft met de Frietpot en zijn
eigenaar, vermelden wij (bijna overbodig) het adres: Vondellaan la, vlak bij
de spoorwegovergang. Openingstijden van maandag t / m zaterdag van 12.0024.00 uur, zondags van 13.00-20.00 uur. Wanneer het mooi weer is kunt u
buiten op het terrasje van uw snack genieten.
foto Europress

'Bis et Beau'

aar en exclusief

ZANDVOORT - Na haar textielschool en het opdoen van ervaring is clan voor Monique Uostveen het grote moment
gekomen. Sinds kort heeft zij haar eigen zaak geopend aan de Thnrbeckepassage in Zandvoort, die zij voorzag van de
passende naam „Bis et Beau''.'
Deze zomermode van 1981 die zo supervrouwelijk is met veel zachte stoffen en tinten kan men weer vinden in de collectie
van Monique Oostveen. Het feit dat ze veel importeert uit Frankrijk en Italië n daar natuurlijk debet aan, doch ook het
oog van de inkoopster. Zo zijn er ragfijne gebreide sets, rok en blouse/ jumper, veel exclusieve feestelijke kleding, die
toch goed draagbaar is bi] andere gelegenheden, veel snede en leer. ,, Voor mi] geen alcantara, het moet echt zijn", zegt ze
terwijl ze de voordelen van sucde en leer opnoemt.
Wil men zich sportief kleden dan kan men ook bij Bis et Beau terecht, want de collectie van Philip Salvet brengt op dit
gebied werkelijk alles in een eindeloze variatie van bijpassende vestjes, hesjes, tassen, pantalons, blouses, jumpers, jacks
etc.
Vrouwen die iets nieuws zoeken, iets eiclusiefs en draagbaars kunnen het beste even binnenstappen. De collectie is tot
maat 44, alhoewel maat 46 niet ontbreekt. Openingstijden: van maandag t/m zaterdag van 10.00 • 19.00 uur, zondags
gesloten, adres: Thorbeckestraat 13.

Aangeschoten

Expositie in Casino
ZANDVOORT - In Casino Zandvoort
vindt momenteel een verkoop-expositie plaats van botanische bloemenaquarellen van Clémy Banning-Zürcher.
geboren te Heemstede en thans wonende in Sint Michielsgestel (Brabant).
.De expositie omvat een 27-tal aquarellen van grote, kleine, in knop, in bloei
of van gedroogde bloemen van de
meest uiteenlopende soorten en zijn
alle in een passé partout ingelijst.
Clémy Banning wordt geboeid door de
verrassingen die de natuur biedt. Grote
boeketten, studies van bloemtakken,
grassen, mossen en paddestoelen zijn
in haar werk te vinden dat in elk

interieur en seizoen een frisse en gezel- en zij tracht zich zo goed mogelijk
lige sfeer geeft. Afgezien van de schil- tussen beide arbeidsintensieve taken te
dertechniek komt er heel wat voor verdelen. Na een middelbare schooiopkijken voordat een toonbare bloemc- leiding, begon zij met haar opleiding
naquarel is gemaakt. Bloemen leven, aan de academie „Des Beaux Arts" te
groeien en zijn kwetsbaar en kunnen Parijs en volgde lessen bij Hans van
het beste bij daglicht geschilderd wor- Lanschot-Prins te Vught en bij Hendrik
den om de juiste kleur en lichtval te de Laat te 's-Hertogenbosch. Tentoonkunnen treffen. Ondanks deze prakti- _stellingen_ van haar werken vonden
sche problemen weet deze kunstenares reeds eerder plaats in 's-Gravenhage,
haar studies, ideeën op doeltreffende Heemstede, Bloemendaal en Amsterdam.
wijze op het doek over te brengen.
De expositie van botanische bloemenaHet schilderen van Clémy Banning- quarellen van Clémy Banning-Zürcher
Zürcher is een race tussen natuur en is tot 22 augustus 1981 dagelijks te
gezin. Zij is gehuwd en heeft drie bezichtigen in Casino Zandvoort, van
dochters, één van zes, zeven en negen 14.00-02.00 uur.

ZANDVOORT - Maandagavond 22
juni vond een aanrijding plaats op de
Hogeweg, waarbij door één bestuurder
vier auto 's werden beschadigd. Behalve het voertuig dat hij zelf bestuurde,
ramde hij nog drie geparkeerdstaande
wagens. Bij zijn aanhouding vertelde
hij dat hij slechts een mede inzittende
van de auto was geweest. Hij vond
echter dat de zijn vriend, te veel drank
had gebruikt en dat hij zelf beter in
staat zou zijn te rijden. Het resultaat
was dat hij zonder rijbewijs deze taak
wel „even" overnam. Een blaastest
wees uit dat hij 0,8 promille alcohol in
zijn bloed had, terwijl zijn vriend met
een hoofdwond naar het Diaconessenhuis moest worden vervoerd, omdat
deze door de botsing met zijn hoofd
door de voorruit vloog.

Autobedrijf Zandvoort BV
/

Hele maand juli zeer
bekend merk autoradio kado
bij aankoop van een nieuwe
auto.
* Wij zijn hét aangewezen
adres voor AGIP-motorolie!

^-^

-
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Lancia, Autobianchi
Benzineprijzen stijgen, bij Zandvoorts
autobedrijf zijn ze bijna niet hoger te
krijgen.
Hele maand juli 9 cent korfing op
superbenzine.
PIEPT HET OF KRAAKT HET?

Tevens banden
Accu's
Balanceren.

Autobedrijf
Zandvoort bv
barst uit zijn voegen... en daarom
verhuizen wij naar een groter en nóg
beter geoutilleerd pand, teneinde U er
blijvend van te verzekeren, dat uw
auto snel, technisch optimaal en veilig
op de weg blijft.
Wij zouden het zeer op prijs stellen
u te mogen begroeten op zaterdag
4 juli tussen 10.00 en 16.00 uur en u
ons nieuwe bedrijf te tonen.
Hoogachtend,
R. J. Witte.

AUTOBEDRIJF
ZANDVOORT
MAAKT HET l

* Occasions met BOVAG-garantie
* EMu ook zelf bedieningsautowasserette en stofzuiger.

Kamerlingh Onnessfraat 23 telefoon 02507 -14580, Zandvoort
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Moulin Rouge wint in tweede divisie

Geroutineerd Enkabé te sterk
voor L'lsis m ZVM-tbérnooi
ZANDVOORT - Het door Zandvoortmccuwcn georganiseerde en bet door de
Nutsspaarbank gesponsorde, elfde zaalvoetbaltoernooi is in alle opzichten een
zeer geslaagd evenement geworden.
Ook het publiek liet het niet afweten,
lïijna «f een geheel volle sporthal volgde
een maand lang elke avond het zaalvoetbal, dat in de eerste divisie van bijzonder hoge kwaliteit was. De finale-avond
overtrof echter alle voorgaande avond-

Nog voor de doelwisseling wist Enkabé
enige afstand te nemen van L'lsis. Een
punter van Johnny M,ctgod en een
keihare knal van Gerry Mühren zorgden v(oor 2-0.
Door deze achterstand was L'lsis genoodzankt te komen, waardoor Enkabé de nodige ruimte voor de counter
kreeg. Een zo'n counter betekende al
snel 3-0. Mühren en Mctgod speelden
de defensie van L'lsis geheel uit en

eindstand op 6-3, waardoo Enkabé
voor een jaar in het bezit kwam van de
wissclbcker.
De strijd om de derde en vierde plaats
was eveneens het aanzien waard. Fot«litho en Hong Kong speelden volop op
de aanval waardoor er menige spannendc situaties voor de doelen onstonden. Fotolitho, de kampioen van vorig
jaar, wist door een 5-3 zege de derde
plaats te bemachtigen. Voor Fotolitho

scoorden Rob v.d. Ncderend (2x), Rob
van Bergen (2x) en John Wcycrs,
terwijl Ed Vastenhouw, Menno Vissers
en Henk van Ingen de doelpuntenproduktie van Hong Kong voor hun rckening namen.

Tweede divisie
De finalewedstrijd in de tweede divisie
tussen HB Alarmsystemen en Moulin
Rouge was van minder gehalte. Twee
zeer voorzichtig spelende teams, zodat
er weinig scoringskansen ontstonden.
Het duurde tot de 18e minuut, voordat
er enige beweging in de strijd kwam.
Norbert Visser opende de score voor
HB, maar lang konden zij de voorsprong niet vasthouden. Een hoekschop voor Moulin Rouge in de volgende minuut, kwam ongelukkig tegen het
hoofd van Bcnnie Roode, en de bal
verdween in eigen doel 1-1.
In de tweede helft waren de betere
kansen voor Moulin Rouge, maar de
doelpaal stond twee maal een treffer in
de weg. Ook HB had pech met een
schot tegen de paal. De verdiende
winnende treffer voor Moulin Rouge
kwam in de 8e minuut van de voet van
Ed Hilterman, 2-1. HB drukte wel om
de gelijkmaker te forceren maar verder
dan een schot tegen de paal kwam het
niet.
Aleichem en REA moesten onderling
uitmaken wie de derde plaats zou
pakken. In een open wedstrijd met
weinig krachtsverschil was het uiteindelijk Aleichem Boys dat met 4-3 aan het
langste eind trok.

Burgemeester Machielsen en wethouder Termes werpen als eersten een munt in de klok die hen recht geeft op
hef allereerste partijtje squah in de nieuwe sportaccommodatie van Wim Buchel. Wim en Atie Buchel kijken
glimlachend toe. lFoto: Europress).

Squashcour
ZANDVOORT - Zandvoort is wederom een sportaccommodatie rijker. En wat voor en. Nadat in 1968 de sportschool
werd geopend en in 1973 de sauna,werd nu het sporteenter v;m Wim Buchcl aan de A.J. v.d. Moolenslraat 47 uitgebreid
met een werkelijk schitterend sqashourt. „Een prachtige aanwinst voor Zandvoort" hoorde men tussen de velegenodigden.
Wim Buchel nodigde de heer H. Machielsen en wethouder van sporUaken de heer J. Termes uit om de opening te
verrichten. Het werpen van een munststuk in een klok gaf de beide heren de gelegenheid om een uur hing de strijd met
elkaar aan te binden. Na ongeveer vijf minuten werd de strijd onbeslist beëindigd en lieten de beide spelers het verder
over aan twee squashers, die een partij speelden die van een iets hogere kwaliteit was.
Dat het swuash een snel opkomende sport is blijkt wel uit het feit dat het nieuwe squashcourt van Wim Buchel op alle
avonden reeds bezet is. Overdag kan er nog wel gespeeld worden, maar dan moet men er snel bij zijn.

WULLUM v. d. WUKFF
ZANDVOORT - Het traditioneel begin juli door de tennisclub Zandvoort
georganiseerde Open Toernooi belooft
ook dit jaar weer zeer interessant te
worden. De belangstelling van buiten
het district Haarlem is erg groot. Zo
zullen dit jaar weer enige sterke Duitsers starten en is er belangstelling van
enige hoofdklasse-spelers uit Amsterdam en sterke overgangs A-spelers uit
o.a. Maastricht.
Of de Haarlemse districtstop in de
B-afdcling, welke in de personen van
H. Schmidt, H. Bruggeman, M. Winter, Xandra Weller etc. aanwezig is, de
finales zal kunnen bereiken, wordt
door de wedstrijdleider bestaande uit
G. v.d. Bogaert sr., L. v. Kent, H.
Kempenaar en G, v.d. Toorn sterk
betwijfeld.
Door de bondsgcdelegeerde Th. Hinlopen zijn dan ook bij de heren in de
B-afdeling de
Hoofdklasse-spelers
Wiersma (eindelijk weer eens op Zandvoort) en Ekker vóór Schmidt en Bruggeman geplaatst.
In de C-afdelmg is de jonge Duitser

Bühlen als eerste geplaatst vóór Lembeck. Piekert enz.
Bij de dames in de B is Xandra Weller
als eerste geplaatst en zal Edith Lembeck haar plaats waar moeten maken.
Al met al zal wedstrijdleider G. v.d.
Toorn sr. zijn handen vol hebben om
het toernooi met meer dan 300 partijen
m de gestelde termijn gereed te krijgen, waarbij de finales, welke evenals
de voorgaande partijen zeer spannend
moeten worden, zijn gepland op zaterdag 11 juli.
~- j
Dat het Zandvoort-toernooi niet alleerf
in spel maar ook in prijzen zeer interes-,
sant beloofd te worden, dankt men aan
tal van bedrijven uit de regio, en Arfu
regentechniek uit Zandvoort.
*
ledere tennisliefhebber, de sport met
de meeste beoefenaars, wordt dan ook;
sterk aangeraden de reis naar Zandvoort te maken om in de toernooiweek
op het prachtig gelegen Zandvoortpark
aan de Kennemerweg van gcgaran)dcerd goede en spannende wedstrijden
te genieten.
j

Racing Team Holland met Cor Euser
en Jaap van Silfhout een prima greep
heeft gedaan. Euser kon zondag zijn
zevende overwinning turfen en Van
Silfhout maakt het sukses van het RTH
compleet door achter zijn teamgenoot
de tweede plaats te bezetten van zowel
het nationaal als Benelux-kampioenschap. De verwachting lijkt dan ook
gerechtvaardigd dat de vierentwintigjange Euser volgend jaar op hoger mvcau gaat meedraaien.

kunnen bewijzen dat hij wel degelijk
hard rond kan gaan. Na de laatste
Pinkster-race was de misère zelfs compleet toen voor de deur van zijn sponsor alle reserveonderdelen inclusief
banden en velgen uit de servicewagen
waren ontvreemd. Nog toonde Jaap
Winter zich met verslagen. Na een rit
naar het Duitse Koblenz was de zaak
weer compleet en zondag mocht het
hechte team dan cindch)k de zo verdiende vruchten plukken van alle mspanningen.

Betere tijden schijnen eveneens anngebroken voor Berend Oebenus Kapteyn. Na met veel pech gekampt te
hebben kon de Zandvoorter dan eindelijk zijn snelle Ford RS 2000 als eerste
over de finish brengen. Steeds was er
wat geweest. Was het geen leeglopende
band dan was het wel een losgeschoten
pakking die de opvolger van Ernst
Antomdes bij sponsor Jaap Winter v an
Hoewel hè! raceseizoen nog lange tijd de zege afhielden. Slechts met poleduurt is het nu al duidelijk dat het positions had Berend tot voor zondag

Normaal gesproken kan het kampioenschap in de klasse tot 1300 cc Frans
Derr niet meer ontgaan. Opnieuw zegevierde de Zandvoortcr in ?ijn Talbot
Rallye 3 en opnieuw bedroeg zijn
voorsprong zo'n twintig sekondcn op
de concurrentie. Om alle twijfels weg
te nemen besloot de technische commissie de motor aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Aange/ien de
race op zaterdag was gereden en Frans

in staat te stellen deel te nemen aan de
invitatierace voor alle toerwagenklassen op zondag, werd de motor vcrgegeld. Volgens Frans kunnen de technische heren zich de moeite besparen,
want zo zegt hij: ,.De concurrentie js
langzamer geworden, terwijl ik eVen
snel ben als vorig jaar. Dezelfde mot'pr
is vorig jaar ook al uit elkaar geweest
en in orde bevonden, dus ik heb nictste
vrezen"
|.)J
*.•»
Eerdergenoemde inwtatierate ste|cTe
overigens niet veel voor. Hét werd'te
duidelijk dat een dag tevoren' reeds óto
de punten was gestreden (Moritz w£m
voor Frankenhout en Hemmes). Hj$t
\ u u r was eruit. Het veld had besloten
tot vier ronden voor het einde |höj
elkaar te blijven. Leuk voor het oog,
maar meer ook niet. Slechts in de
slotfase werd er nog even ,.getrapt" f ejn
nu was het Freil Frjnkenhout die zijn
Opel M on AI als eerst o\er de streep
bracht voor de Camaro's van Henny
Hemmes en Bert Moritz. •

Veteranen

en. Een stampvolle Pcllikaanhal (ongeveer 1200 toeschouwers) volgde gespannen de strijd om de derde en vierde
plaatsen en de finales. De finale in de
eerste divisie leverde een overwinning
op voor de Enkabé. Met 6-3 bleven zij
de meerdere over L'lsis. De tweede
divisie gaf als winnaar te zien Moulin
Rouge, dat HB Alarmsystemen met 2-1
de baas bleef.

Eerste divisie
De finale tussen Enkabé en L'lsis
leverde een open strijd op. I n ' de
beginfase leek het er geenszins op dat
L'lsis het onderspit zou gaan delven.
De beste kansen waren zelfs voor de
mannen van coach Rob Bogaard, maar
in het doel van Enkabé redde Ed
Metgod enige malen fraai. Bij het snel
op en neer gaande spel toonde de
doelman van L'lsis, Piet Drommel, ook
in goede vorm te zijn. Gerry Mühren
bracht vele malen de handen van de
toeschouwers op elkaar met perfckt,
technisch spel.

laatstgenoemde schoot eenvoudig in Aanvoerder Theo Vonk van Enkabé
het verlaten doel. De strijd leek gestre- blij met veroverde wisselbeker.
den, maar toen Mühren twee strafmi(Advertentie)
nuten opliep, keerden de kansen volledig. In dezeiwee minuten werkte L'Isis
de achterstand in zijn geheel weg.
Doelpunten van Frans Sjardijn, Jos
Tramp en Niekerk brachten de stand
op 3-3, waardoor de spanning volledig
terug was. L'lsis bleef drukken maar
kon toch niet toeslaan. Het was Enkabé dat zich goed herstelde en via Vonk
opnieuw de leiding nam, 4-3.
Strafschoppen brachten hierna de beslissing in deze prima finale. Eerst
mocht Marcel Liesdeck van L'lsis het
vanaf zeven meter proberen, doch
doelman Metgod redde uitstekend.
Even later deed Spelbos het aan de
andere kant veel beter. Vanaf de stip
liet hij doelman Drommel kansloos, dit
betekende 5-3. L'lsis kreeg opnieuw
een kans om dichterbij te komen. Nu
was het Wim v.d. Spil die een strafTOMATEN-CREMESOEP
geurige tomatensoep
schop trachtte verzilveren, maar ook
. ,
hij faalde. Spelbos bepaalde vlak voor
het einde, met een enorme knal de

VAKANTIE INS
EIGEN LAND?

Hij behaalde namelijk naast zijn 2e dar.
judo eveneens het diploma krachttrainer. Doordat hij zijn 2e dan judo
behaalde is Peter Koopman nu naast
rijks-erkend karateleraar tevens rijkserkend judoleraar. Gelijktijdig met
zijn zware studie voor judoleraar volgde hij de door de Nederlandse Sportfedcratie georganiseerde cursus krachttraining. Aan deze cursus werd deelgenomen door 30 cursisten, waarvan er
uiteindelijk acht geslaagd zijn. Het
NSF organiseerde deze cursus in samenwerking met de VU in Amsterdam
voor de eerste maal, zodat de gemeente
Zandvoort een van de weinige gemeenten in Nederland is waar men verant-

Kommende zaeterdag op 't strand
voor de Rotonde gien zandbouw
maer wel een wedstraid in 't
sneeuwpoppe maeke. Allienig as 't
dooit gaet 't spul niet deur.

• ETENTJE
3.5O

Succes voor AFAFA-trasner
ZANDVOORT - Peter Koopman, al
zes jaar aan de Academy for Asian
Fighting Arts verbonden als karateleraar en bestuurslid, heeft zijn CIOSopleding zeer succesvol afgesloten.

Bij de veteranen was de strijd tot aan
de laatste, wedstrijd geheel open. Pim
Jansen Olds en Perroquet vochten een
spannende strijd uit om het kampioenschap. De oudjes van Pim Jansen
behaalden uiteindelijk door een nipte
2-1 overwinning de eerste plaats. In
deze afdeling werd Hairshop tweede en
Perroquet derde.
Tussen de bedrijven door werden er
diverse prijzen uitgereikt zoals voor de
beste spelers en coaches, doch de
aanwezigheid van verzorger Arie Loos
mag wel even gememoreerd worden.
Elke avond was hij aanwezig, waarbij
hij meer dan 250 maal verzorgend
moest optreden. Gelukkig bleken het
niet alle ernstige gevallen te zijn, doch
„slechts" zes maal moes! er gips aan te
pas komen. De organiatie kan echter
terugzien op een uitstekend toernooi
en heeft daarom nu besloten om het
volgend jaar opnieuw 48 teams te laten
strijden om de diverse bekers.

VARKENSHAAS-

MEDAILLONS

e

in de boter gebakken en overgoten met een hecr/i/ke
champignonssaus, daarbi/
twee soorten groenten, frites
en gebakken aardappelen.

woord aan krachttraining kan doen.

Dojo
Gelijktijdig met dit succes van een van
zijn trainers is de verbouwing van de
dojo en krachttrainingsruimte aan de
Brugstraat gereedgekomen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
de inrichting van de ruimte op de
bovenverdieping waar de kracht-apparatuur komt te staan. De apparatuur
waar de Afafa over gaat beschikken is
de enige van vele die door de zeer
strenge tests van NSF en VU van
Amsterdam is gekomen als werkelijk
veilig en doelmatig op krachttraingebied. Belangstellenden zijn van harte
welkom op het adres Brugstraat 15-17
waar vanaf 19.00 uur gaarne verdere
informatie verstrekt wordt over lessen
karate, kickboxing, judo. krachttraining, keepfit en figuurverbetering.

§

Verregend racefestival

S

15.95

2
^ff
A

COUPE DIRCK III
vsnilfe-tjs met advokaat
en slagroom

o
•

3.95

•

met vriendelijke bediening

TRESLGNü
Vosselaan 15
H1LLEGOM

Tel.:02520-15347

borgen opent Dirck III

ZANDVOORT - Koude, maar vooral
regen en toch nog twintigduizend toeschouwers. Weliswaar de helft van vorig jaar, maar met dergelijke slechte
weersomstandigheden mag de CENAV
beslist niet ontevreden zijn over de
opkomst voor liet gratis raccfcstival.
Dat velen het volledige programma niet
uitzagen en doorweekt huiswaarts keerden is te begrijpen. Bovendien hadden
zij Cor Euser zijn leiderschap in zowel
het nationaal als Benclux-kampiocnschap voor formule Ford 1600 zien
verstevigen middels een overwinning en
Huub Vermeulen zien verliezen en winnen bij resp. de sportscars 2000 en
formule Ford 2000. Votg daar nog bij
de Euroserie sports 2000, die de Zweed
Hans Edvinsson vroeg in de middag op
zijn naam schreef en de belangrijkste
wapenfeiten van een verregende racedag zijn gemeld.

,

r

ZANDVOORT - Morgen opent om verfraaid met mooie sierbestratmg,
9.00 uur de grootste slijterij van Zand- plantebakken en gezellige zitbanken en
voort en omgeving. Dirck III heeft een aangepaste gevelaankleding rondnamelijk aan de bekende supermarkt om de gehele multimarkt die een zekcaan de Burgemeester Engelbertstraat re allure zal hebben.
een geheel nieuw onderkomen voor de Uitbreiding van de verkoopruimte,
waardoor bredere looppaden ontstaan
slijterij gebouwd.
Bovendien zal in de naaste toekomst de en de artikelen overzichtelijker opgeuitbreiding van supermarkt tot multi- steld kunnen worden zijn in de plannen
maikt plaatsvinden. In een nieuwe opgenomen.
royale hal zullen straks een kaasafde- De supcrslijtcrij die morgen zal worden
ling, poeliersafdeling, vers gebrande geopend is dus pas het begin van de
notenshop, een foto-sigarettenwinkel- •mieuwe multimarkt in Zandvoort, In
tje worden geopend naast de bekende deze slijterij is nu ruimte voor het
warme bakker en ambachtelijke slager overzichtelijk opstellen van wijnen uit
veel landen/streken (honderden soordie er nu reeds zijn gevestigd.
Verder zal het entrecgedeelte worden ten) want Dirck III lieert naam verwor-

r

ven als wijnverkoper. Veel wijnen worden rechtstreeks geunpoiterd ot in
samenwerking met bekende vvijnspecialistun in Nederland op de markt
gebracht. Niet alleen de wijnen uit
Frankrijk, Portugal, Spanje en Duitsland, maar ook die uit Griekenland en
Australië. Deskundig advies voor de
klanten is beschikbaar, want alleen
mensen met vakkennis zijn bchulpzaam in de slijterij, dus voor een
vakkundig advies wordt borggestaan.
De multimarkt van Dirkson zoals
deze er in de naaste toekomst uit zal
zien.

\

Een tuccde plaats m de eerste manche
en de zege in de finale bi.itht Jaap \an
der Ende de eindoverwinning bij de
Renault 5 Alpine. Dooi een eerste en
tweede plaats werd John 'Vos tweede,
gevolgd door Jolm Postnia De F.uroserie om de Tovvnsend fh'oresen Tropliv volliep voor Huub Vermeulen teleurslelleiul Vertrokken; \an Pole-position lipe hi| hi| de sports 2(100 snel
weg. Het duurde slechts een ronde
Door een natte onstekiixg verdween de
topsnelheid uit de Lola-T590, metjals
gevolg dat Huub zieh naar een uitemdeli|ke negende pl.iatj» moest laten
tcrtig\allen Winnaar werd de Zvvjjed
Hans Edvinsson. voor de eveneens mei
een nalte oiisteking kampende Ro< de
Giaxa de Sahi. Stanley Dickens werd
derde. De Zweed bhjU hierdoor leidei
in het kampioenschap.

Paraplu's op. De formule Ford-rijders geven er vlak voor de start de voorkeur aan om zo lang mogelijk droog te
blijven.

Toch zou Huub Vermeulen nog het
yoet der overwinning proeven. Bij de
formule Ford 2000.' loonde hij zich
opnieuw heer en ,' meester op de
spekgladde baan. Alleen Rob Tennant
bleek in striat hem ;te volgen. Aan de
streep kwam de Brit een fraktie van
een sckonde te kort. Aan de derde
plaats had Basill Mann voldoende om
leider te blijven in' de drie klassementen te weten: de golden Lion Trophy,
het Nederlands kampioenschap en het
Benelux-kampioenschap.
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Niet vergeten
Banketbakkerspudding
* Banketbakkersijs
x Diverse sauzen

Grote Krocht 23. 02507-14404

TURELUURS
VAN H E
TUREN?

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

GROTE KROCHT21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02507-25 74

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken de krant
lezen autorijden7 Die houden scherp zien voor
gezien Ze hebben duidelijk een bril nodig Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen
Moderne oogmeting Onze persoonlijke service is n
begrip

••

\/feenbr\T\
^ ((nodig Wij ^

•5 morgens gebracht - 's middags al schoon
Wi] zijn geopend van 8 30 tot 12 30 uur en van 13 00 tol
1800 uur Vrijdagavond open van 1900 tot 21 00 uur
Zdterdags gesloten

Tureluurs
van het turen
?
WIJ ZIJN ER VOOR!

Biedt deze week speciaal aan:

'F'

kilo 15,- nu.

Breng het zonnetje in huis
met een kadootje uit de
schatkist. U weet toch dat
we ook inlijsten?

kilo van 15,- nu.

om half
Rundergehakt

kilo van 8,75 nu

GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT TEL. 02507-16957

TERUG IN ZANDVOORT!

Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uur.

Fïetsensf alllng ei
fïetsenverhyur

kilo van 12,- nu.

Voorde boterham:

Leverkaas

ipproiHCODiraiP]
^

Grote Krocht 15
Zandvoort
Telefoon 02507-15333

172 80-24
m grenen, wit en zwart

80-190 (dubbel
doorges tikt)

Het Kastenhuis

Het Kastenhuis

Grote Krocht 25,
telefoon 17751

Grote Krocht 25
telefoon 17751

150 gram van 2,10 voor.

longeworst

Stalling per maand
Fietsenverhuur per dag

150 gram van 1,85 nu .

Tot ziens bij uw tast-toe-slager

Taxicentrale
-1
Grote Krocht 18, Zandvoort

voor o.a.

Grote Krocht? (naast A.H.)

Sllotobécane, Kyoso en

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM: Zijlweg 102
HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

Zomeraanbiei

en

Superhandige lookover, bril in etui.
Kompleet met glazen
voor de zonnige prijs

Zonnebril

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

op brilsterkte.
Ook

Uw adres voor:

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Ideaal is het om een zonnebril te laten
maken in de sterkte van uw bril.
Wi| bieden u een eerste klas montuur
met gekleurde lees- of afstandsglazen.

Teenager
secrétaire
(grenen uitvoering)

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STR1PBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSIOTEN
TOTO/LOTTO

'e K roeh i
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Gro o t assortimen t plus
boeken in de aanbieding

• Tot s + / - 4 anders geringe
bijbetaling.
compleet voor
ÖOj"
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK- APPARATUUR

in Zandvoort

let nog steeds op de kleintjes.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

Optiek Slinger

Heerlijke sappige

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A • Zandvoort
telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen
Vriidaq koooavond.

kilo.

met laden en buro
90x190

per stuk.

259,-

Diverse soorten

Het Kastenhuis

aardewerk
voor.

Grote Krocht 25
telefoon 17751

FLASH

Te huur
aangeboden

e

Zou u niet eens binnen komen lopen en profiteren
van onze openingsaanbiedingen, zoals

Telefoon 16033 of
15182.

29,
23,50
15,

50%

Grote Krocht 9—15, Zandvoort.

24 juni gingen wij open!

levi cowboymodel 59,95 nu
V-hals truien 39,50 nu
Gestreepte T-shirts 24,50 nu

van 44 •

Diverse leuke aanbiedingen

per pond

Alles voor
hengslsport!

i

DIERENSPECIAALZAAK

GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT

Grote Krocht 28

0,85

PenS per pond

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

0,85

per pond

Grote Krocht 20B
Grote Krocht 26

•M JV*:-#., V; «•;•;*,•

dus

DIERENSPECIAALZAAK W Ë 4- 1 l\lt> 1 1 IV GROTE KROCHT 28 • ZANDVOORT

'

de Grote Krocht!
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Weekenddiensten
Datum 4-5 juli 1981

maandagavond van 7 00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
Artsen: huisartsenpraktijk Bouman, hulpverlening, beschikbaar voor iedere
Mol en Ridderbos.
inwoner van Zandvoort geldt dat er
Arts: F N. Ridderbos, Emmaweg 5, voor de vrager geen kosten aan verbontel 12633. Verdere inlichtingen om- den zijn.
trent de weekenddiensten worden ver- Centrum voor vrijwillige hulpverlening
strekt via de telefoonnummers van de Zandvoort: voor informatie, advies en
huisartsen: Anderson, tel. 12058; hulp, tel. 17373. Op alle werkdagen
Drenth, tel. 13355; Fliennga, tel. van 11.00 tot 12.00 uur. Ook schnfte12181, Zwerver, tel. 12499.
hjk, postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Tandarts: tel. 023-313233.
Wctswinkel: Gemeenschapshuis, Louis
Wijkverpleging: zr. Tr. Spek, Van Len- Davidsstraat. Eerste en derde woensnepweg 42 hs , Zandvoort, tel. 18741. dag van de maand van 17.30 tot 18.30
Apotheek: Zeestraat apotheek, N. v. uur.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
Crisiscentrum: Schotersingel 2, HaarVerloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn, lem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. wanneer u die nodig heeft bij acute
02507-14437, b.g.g 023-313233.
problemen.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbecke- Stichting wjjkraad Nieuw Noord: tel.
straat 17, tel. 15847.
18083.
Geslachtsziekten: voor algemene informatie, tel. 023-320202, dag en nacht.
Storingsdienst gasbedrijf: tel. 17641.
Politie: tel. 13043.
Brandweer: tel 12000.
Geboren:
Taxi: tel. 12600 en 16843.
Algemeen maatschappelijk werk Zand- Remco, z.v. P.H. Siertsema en E.H.M,
voort: Noorderstraat l, tel. 13459, de Roode; Angela Pasquahna Antoib g.g. 023-320899 of 320464, Spreekuur netta Rita, d.v. O. Caffioen C.H.E.A.
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, van Nes; Jeroen Jan Frank, z.v. J.F.M.
Mutsaerts en M.C. Bodt; Wiebe Arend
en Sjoerd Fredenk, zonen van R.K.
WATERSTANDEN Rovers en P. Terol

OP

Burgelijke siand

Zandvoort - De waterstanden voor de Ondertrouwd:
A. Hartsuiker en H.M. Bremer; P.J.
komende week:
HW LW HW LW Sebregts en J. P. Kalf.
Datum:
4.18 0.02 16.49 12.30
2juh
5.10 051 17.37 13.27 Gehuwd:
3 juli
5.56 1.41 18.24 14.18 D. Spaans en T. Zwaag; R. Zwemmer
4 juli
6.36 2 28 19.11 14.44 en I. Smit; P.L.R. Jansen en A. Zwem5 juli
7.21 2.53 19.55 15.28 mer.
6 juli
8.10 3.57 20.21 16.10 Overleden:
7 juli
9.00 4.43 21.32 16.54 Cornelis Appel, 84 jr.; Jacob van den
8 juli
9.56 5.32 22.27 17.45 Eijkhof, 69 jr.; Daniel Gillissen, 76 jr.;
9 juli
Waterstanden: donderdag 9 juli EK Adriana de Jong, geb. Hoogkamer, 78
4.39 uur.
jrGeboren: Sylvia Karin, d.v. J.B. Posima en U.L. Bub; Tijl, z.v. R.J. Siebeling en M.H. Koers; Roderick en Mariecke, zoon en dochter van Ed en
Aadje Fransen.
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur: Ondertrouwd: Joh. Filmer en G.K.
ds. W.H. Schmitz-Buijs, crèche aanwe- Halewijn.
zig.
Jeugdhuis achter de kerk: geen jeugd- Gehuwd: J.G. Koops en J.A.A. van
kapel.
der Ham
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
09.30 uur: ds. L. Dorst van Santpoort; Overleden: Johannes Klok, 57 jr.; Catharina M.A. Munnik, geb. van der
19 00 uur: geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brug- Wielen, 83 jr.; Carolma F.M. Egelie,
geb. Philippeau, 79 jr. en Klaas J.
straat 15: geen dienst.
Hallebeek, 92 jr.
Rooms Katholieke kerk
Parochie St. Agatha, Grote Korcht:
zaterdag 4 juli: 19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang; 20.00
uur: eucharistieviering in de Duitse
taal.
zondag Sjuli: 8.45 uur: stille eucharis- ZANDVOORT - In de komende petievienng; 10.45 uur: eucharistieviering riode wordt door de Stichting VVV
Zandvoort bekend gemaakt dat de
met orgel en samenzang.
Radiokerk Bloemcndaal, Vjjverweg 14: volgende aktiviteiten zullen plaatsvin9.30 uur: ds. R. Hengstmangers van den:
Haarlem, gemeenschappelijke dienst Zaterdag 4 juli: NATIONALE FOLKmet de Ned. Herv. kerk; 19.30 uur: ds. LORE MANIFESTATIE ZANDVOORT, Gasthuisplein,
aanvang
L J. Boeymga.
Hervormde kerk, Kerkplein: zaterdag 4 13.30 uur.
juli: 19.30 uur: dienst in de Duitse taal, Zondag 5 juli: SPRINGCONCOURS,
voorgangers ds. Eichorn van Rotter- paarden en pony's, manege Rob v.d.
Berg, aanvang 9.30 uur.
dam.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere Maandag 6 juli: RIJPAARDEN EN
aankondiging zondag 9.30 uur en 16.00 PONYKEURING, manege Rob v.d.
uur; woensdag 20.00 uur: dienst in Berg, aanvang 14.00 uur.
gebouw Madoerastraat l, Haarlem- Dinsdag 7 juli: AVONDF1ETSTOCHT, ± 30 km, vertrek v.a.
Noord.
Nederlandse Christelijke Gemeen- strandpav. 8, aanvang 19.00-19.30 uur.
11 juli: BALLONOPschapsbond: tot en met augustus a.s. Zaterdag
geen diensten m huize Pmel, TOCHT, start WV-kantoor, aanvang
19.30 uur.
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmor- Zaterdag 11 juli: WINDSURFWEDgen 9.45 uur: dienst in gebouw Voor- STRIJDEN, strandpav. 1B, T. Akersloot, inl. tel. 12547.
straat 100 te Katwijk aan Zee.
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NAAST DIRKSD1 RI1TEMARKT
NU NOG GROOTSER
ASSORTIMENT BINNEN en
BUITENLANDSE DRANKEN !
KOM MAAR KIJKEN !
Onze deskundige medewerkers
zullen u onder leiding van onze
beheerder Dhr.H. Baars gaarne
adviseren bij al uw aankopen.

Evenementen

IN-GEZONDEN
Ongeluk (1)
Naar aanleiding van het trieste ongeluk zondag 28 juni, waarbij een
jonge paardnjdster gewond en het
paard zwaargewond direct moest
worden afgemaakt, vragen wij ons
af hoe het mogelijk is dat er zulke
jonge kinderen op paarden zondags
de razend drukke Zandvoortselaan
moeten berijden, er zijn er bij die
de plotseling schrikkende dieren
absoluut niet in bedwang hebben.
Het hoeft niet altijd zo triest af te
lopen als zondag voor mijn deur,
maar waarom geen fijne duintnp
met die dieren, 't is ook sport, maar
men tennist of voetbalt toch ook
niet op drukke snelwegen??
R van Deursen-Switser

Ongeluk (2)
Zondagmiddag 28 juni jl. gebeurde
op de Zandvoortselaan een vrij
ernstig ongeluk waarbij een paard
met ruiter betrokken waren Het
paard was ergens van geschrokken
en belandde over een auto op de
rijweg. Het paard was /o erg gewond dat hel ter plaatse moest
worden afgemaakt en de berijdsfer
werd naar het ziekenhuis gebracht.
Mijn vraag is waarom moeten op
drukke dagen paarden aan weerskanten van de Zandvoortselaan lopen. Ook het ruiterpaard is op zulke
dagen een gevaar. Wat gebeurd er
bijvoorbeeld als een paard op hol
slaat en er rijdt net iemand van
Nieuw Unicum in een invahdenwagen 7 Door de duinen lopen prachtige ruiterpaden. Die zijn er niet voor
niets. Dus ruiters wees verstandig
en gebruik zo min mogelijk de
verkeerswegen en blijf lekker in de
vrije natuur. Laat zoiets als zondag
v v p oonit meer gebeuren.
R. v.d. B.
(Naam en adres bij redactie bekend).
v.

COEBERGH

Kettingen
Als u dit woord leest zult u misschien
direct vermoeden wat hiermee bedoeld
wordt, nl. de afsluiting van de Prinsesseweg op de marktdag.
Waarvoor? Voor de auto's soms?
Die rijden toch gewoon om deze afsluiting heen en nemen de stoeprand even,
of stonden die auto's er al vóór de
ketting geplaatst werd?
Het wordt anders als je je moet verplaatsen in een rolstoel.
Verschillende rolstoelers hebben dan
ook die dag een vergeefse rit gemaakt
om te markten, wat toch voor velen een
wekelijks uitje is (of was)?
Een doorgangetje van l meter is voor
ons voldoende.
Kan de instantie, die hiervoor verantwoordelijk is, hier tets aan veranderen,
of is dat te veel gevraagd?
Ik kan wel zeggen, namens velen,
hoogachtend, H. Wardenier,
B. Beeckmanstraat 2.
Zandvoort.

BU BESTEDING VAN f25.- SïS

IN ONZE SLUTERU

Andere mening
Naar aanleiding van het artikel in uw
Nieuwsblad van 18 juni jl. wil ik u er
graag even op attent maken dat we
moeten oppassen Zandvoort niet te
laten vergrijzen.
De heer Fliermga b v. zegf ,.Die
Canadees met zijn mededelingen van
een dwaas, en wat gevaarhjKer is, van
een dwaas met geld".
Ik zelf zeg altijd maar zo, ,,Voor geld is
alles te koop".
Heeft de heer Fliermga zich weieens
gerealiseerd wat dit voor verbeteringen
zouden kunnen zijn voor Zandvoort,
b.v meer hotelkamers, congresruimte.
meer arbeidskrachten en wat ook wel
aardig is wat minder werklozen.
Ik geloof echter wel dat Zandvoort zeer
gelukkig moei zijn met mensen zoals de
heer Hordo, en dat er nog mensen zijn
die van Zandvoort een goede badplaats
willen maken.
Stelt U zich voor dat het circuit en het
casino weg zullen gaan, wie moet dit
dan allemaal opbrengen, de heer Fliennga misschien?
L. Bonkerk,
Grote Krocht 18. Zandvoorl
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bovenstaande aanbiedingen geldig tot 18 juli

BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT 21-ZANDVOORT
-f \ t'TCfJ

"i-

'1 n,

DONDERDAG 2 JUL11981

RANDSTAD PUBLICATIES 4/5

WjLzoeken voor ons potplantenbedrijf een

eiken
arantie.

,

chauffeur/
inpakker
voor binnen- en buitenland.
Vereisten:
- groot rijbewijs;
- leeftijd vanaf 23 jaar;
- enige buitenland-ervaring;
- kennis van de Engelse en Duitse taal strekt
tot aanbeveling.

B.V. Inkoopcombinatie
Aalsmeer
Postbus 1135,1430 BC Aalsmeer,
telefoon 02977 - 20293.

ïehuui*
Mijdrecht
Bedrijfshal circa 1.650 m2

Kantoorinbouw mogelijk
• betonvloer
• verwarming
• verlichting
Aanvaarding in overleg.

Alleen vakbekwame lieden met de echte
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: zij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.

Vakwerk van de
Meubelmakers van
Oisterwijk betekent:
•
•
•
•
•
•

12 Jaar garantie
Massief Europees eiken
Geloogd volgens oud recept
Ongekende service, ook najaren
Voorzien van eigen brandmerk
Verkoop uitsluitend in eigen
toonzalen

Zadelhoff Amsterdam
V
020766464,
maKelaats & taxateuts o.g.
dijsselholplein 12
postbus 7372

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

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars Er taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6. amsterdam-z.. telex 18143

In het nieuwe dansseizoen

Danscentrum The Barn
moderne ball-room en L. A .-dansen
Hoofddorp - Nieuw Vennep
Badhoevedorp - Ouderkerk a/d Amstel.
Voor vrijblijvende informatie
of inschrijvingen:

tel. 02907 - 3845.

Louter Europees eiken. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisterwijk
oud recept.
reizen heel Europa af op zoek naar
het beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,
daarna c^gaat het noso- de eisen
\-->
droogkamers in.

12 Jaar garantie.

Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
De klassieke manier om eikehout
maken en daarbij op de kleinste
te bewerken is logen. Want door het
details
letten, kunnen ze U zwart op
logen komt de prachtige tekening van
wit 12 jaar garantie geven.
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
Op de kwaliteit van het eiken en de
mogelijk bij het beste hout van de
konstruktie
van het meubel.
Europese eik.

te huur
Hoofddorp

12 Eigen toonzalen
in Nederland.

representatieve kantoorruimte in
hel kantoorgebouw "DE KEIZER"
Afmetingen per bebouwingslaag
ca. 485 m?
DireKt aan de randweg om Hoofddorp
aansluitend op de Rijksweg AmsterdamDen Haag/RotterrJam-Utrecnt.
Kompleet atgeweikt.

U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

VEROM
B.V. 02503-12975
Kruisweg 837a Hoofddorp

SKRCKIIU W€RCK

Toonaangevend in eiken.

Oisterwijk

Zadelhoff Amsterdam
-"-" 020766464
diisseftafplamsoen 12 • poste 7372
12 zadcMI-vcstioingen in nedetland

Officiële

Volvo-dealer
H. P. Kooijman
BV

Parallelweg 100
.02510-2(6923 (koopayond donderdag) Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.

ZANDVOORT
Brederodostraat 8,
tel. 02507 - 1 32 42
Ook voor diverse
merken inruil-auto 's.

mmm

volvo mmm

BAGAGEWAGENS

v.a. 750,VERHUUR

75,- p.w.
BOOTTRAILERS

v.a. 595.-

Holland
Trailer
Rijnlanderweg 1195
Nieuw Vennep
Telefoon 02526 73800
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Eerste bomschuit staat "te pronk
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Janbroer" naam van bijzonder werkstuk
ZANDVOORT - Na enkele jaren van aktiviteiten kan ontplooien, omdat bij
intensieve arbeid is dan het eerste model de reorganisatie van het centrum ook
van de Zandvoortse Bomschuiten Club de bomschuitclub haar onderkomen
voltooid. Het is een fraaie bomschuit verloor.
geworden op schaal van 1:10, vrij groot
dus, maar dat moest ook wel, want men Plannen
wilde duidelijk laten uitkomen waar
zich aan boord het diverse visgerei Plannen -heeft men genoeg op deze
bevond. Op een kleiner model was dit modelbouwclub. Men beschikt al over
niet gelukt, hoewel men zich dan ook tekeningen van een oorspronkelijke
wel veel werk bespaard zou hebben. badkoets, en de roeireddingsboot die
op schaal van 1:20 worden gebouwd.
„Er zijn bijvoorbeeld nog geen netten, Men is er zelfs in geslaagd om ook de
daar hebben wij nog geen tijd voor kar, waarop deze roeireddingsboot een
gehad, want wij wilden de schuit wel op plaatsje vond, op schaal te tekenen,
tijd klaar hebben voor de tentoofis'tel- hetgeen een probleem apart is geweest.
ling die eind mei werd gehouden. Wél Penningmeester Paap wil voor de mois het gelukt om de vistonnen op schaal delbouwers wel kwijt dat de bomschuit
na te maken, maar de vismand heeft is gebouwd volgens de stapelmethode
nog heel wat gepriegel en ellende en dat de romp werd bekleed met
veroorzaakt." Dit zegt Jaap Paap
(Mok), de penningmeester van de
Club, terwijl hij vervolgt: „Kijk, die
manden zijn zo'n 65 a 70 cm hoog. Dan
moet je dus een mandje vlechten van
pakweg 6,5-7 cm. en dan blijkt al snel
dat het materiaal erg vlug veel te grof
wordt. We hebben het geprobeerd van
pitriet en andere soorten, maar pas
toen wij elektriciteitsdraad gingen gebruiken, kwamen we er uit."
Ook de lenspomp is op het schip
aangebracht en de kachelpijp, waaruit
men moet afleiden dat zich in de roef
een kachel bevond; ook de ingang voor
de mast is natuurgetrouw nagebouwd,
al met al zeker enkele jaren werk, dat
men er graag voor over heeft gehad,
want men beschikt nu over een natuurgetrouwe weergave van de aloude bomschuit.

men wat Zandvoort betreft niet spreken, omdat deze goed op gang kwam
toen in Zandvoort de visserij ten einde
liep. (Dit ondanks de haringen in het
wapen). „Wanneer er vroeger haring
tussen de vangst zat, dan bracht de
schipper die meestal mee naar huis.
Lekker hoor, zo'n gebakken panharing
of gerookt", vertelt Jaap Paap, terwijl
hij goede herinneringen heeft aan de
kabeljauwkoppen, die mee naar huis
gebracht werden door de bemanning.
„Kabeljauwkoppen werden namelijk
vrij groot afgesneden, achter de kieuw,
en dan zat er nog een best stuk vis aan.
Die werden dan ook gekookt en gegeten met mosterddoop, lekker hoor. Wij
gingen vaak bij mijn opoe vis eten, in
Zandvoort was het toch zo'n beetje de
gewoonte dat er op dinsdag gekookte

Tentoonstelling
De leden van de bomschuitclub, die in
de jaren van haar bestaan een veilig
onderkomen vond op de zolder van het
Cultureel Centrum, waar iedere dinsdagavond van half september tot aan
de zomer, hard werd gewerkt, zijn
bijzonder verheugd met het verzoek de
bomschuit de gehele zomer in de regentenkamer van het centrum tentoon te
stellen. Had men oorspronkelijk gevraagd de bomschuit te exposeren tot
aan het einde van de tentoonstelling,
nu lijkt het of deze bomschuit een vast
plaatsje heeft verworven in het centrum.
In dit geval is de bomschuit beter af dan
de club, want bij het ingaan van het
nieuwe seizoen, dat de tweede helft van
september 1981 start, is het nog niet
duidelijk waar de club haar verdere

De eerste voltooide bomschuit van de Zandvoortse bomschuitenbouwclub
foto: Europress
Russisch grenen, een bijzonder gave
houtsoort zonder knoesten of kwasten.
Dit laatste was dan weer een geschenk
van de Haarlemse firma Bouwmatron.

Garnaalbomschuit
Zeker is dat men deze herfst ook begint
aan de bouw van een garnaalbomschuit. Deze bomschuiten waren kleiner dan de gewone, namelijk 8 tot 8,50
meter, terwijl de grote bomschuit een
lengte had van gemiddeld 13 meter.
Met de grote bomschuit werd dan ook
veelal gevist op platvis en kabeljauw.
Van een specifieke haringvisserij kan

en op vrijdag of zaterdag gebakken vis
werd gegeten."
Gewetensbezwaren om op zondag uit
te varen bestonden er, voor zover Jaap
Paap bekend, in Zandvoort niet. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld Katwijk,
waar zulks weinig voorkwam.
„Zandvoorters en Egmonders die waren vrijer, terwijl zij in Zandvoort
overwegend hervormd waren en in
Egmond Oud-Rooms, bestond er veel
overeenkomst met de Egmonders.
Maar Egmond en Zandvoort zijn als
vissersplaatsen verdwenen, en als badplaatsen teruggekomen, terwijl in Katwijk nog druk wordt gevist." De heer

„Janbroer"
De bomschuit, die momenteel te bewonderen is in het Cultureel Centrum,
heeft de naam „Janbroer" gekregen.
Dit is geen toeval, integendeel. „Wij
hebben dat bewust gedaan. Wij wilden
deze man, die zijn dorp Zandvoort op
zijn eigen wijze als visser en als roeier
van de reddingsboot zoveel goede diensten heeft bewezen, niet vergeten. In
hem eren wij de vele vissers van vroeger, die er voor zorgden dat wij Zandvoorters hier bleven wonen, die ploeterden voor hun brood en hun gezin en
ook nog hun leven voor anderen waagden," aldus Jaap Paap. Daar komt nog
bij dat zowel Jaap als zijn vrouw, als
zoveel Zandvoorters, zich „Janbroer"
nog levendig voor de geest kunnen
halen.
„Als kind kreeg je altijd een „knuissie" van hem als je een boodschap voor
hem deed," vertelt mevrouw Paap,
terwijl Jaap nog weet van de dag dat de
foto gemaakt werd, die later als ansichtkaart werd verkocht. Dat was achter het muurtje bij opoe buur."
Jan Kerkman werd op 13 maart 1862 in
Zandvoort geboren en is er overleden
op 13 maart 1940.
Door de Noord- en Zuid-Hollandse
Reddingmaatschappij, de gemeente en
het Genootschap Oud Zandvoort werd
in maart 1976 op de Algemene begraafplaats te Zandvoort een grafmonument
„Janbroer" op de bekende foto leunend op het muurtje van zijn tuin
onthuld, waarop staat:
foto Gemeentearchief Zandvoort

Zandvoort gedenkt
Jan Kerkkman
(Janbroer)
geboren 13 maart 1862
overleden 13 maart 1940
roeier van de
reddingboot
N. Z.H. R. M.

Het doet ons deugd te vermelden dat
de Zandvoortse windsurf-vereniging
uitstekend voor de dag is gekomen. In
alle klassen was een Zandvoorter goed
voor een eerste prijs. Bij de lichtgewichten was dit John Nieuwendijk,
terwijl Arno Molenaar tweede werd.
Bij de zwaargewichten waren het
achtereenvolgens: 1. Johan Driehuizen; 2. Wouter Egas en 3. Peter Smits.
Bij de dames won Martine van Soolingen en bij de veteranen C. Timmermans.
De enige niet-Zandvoorter in het veld
van de lichtgewichten was de Noordwijker Dick van de Spek. Hij bevindt
zich dus in uitstekend gezelschap. De
volgende wedstrijd wordt op 19 juli a.s.
voor de kust van Egmond gevaren.

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

van de zijde van de ZRB in actie
gekomen om een windsurfer, een 22jarige Zandvoorter, naar de kant te
brengen. Dit gebeurde zwemmend. De
man had met jumpsurfen een enkelblessure opgelopen en was maar wat
blij met de helpende hand die hem
geboden werd door leden van de ZRB.
Voor het overige heeft men in de
reddingsposten deze week een vrij rustig weekeinde gehad.

Was het rustig op de reddingsposten en
de politiepost, dat kan bepaald niet
gezegd worden van de zee. Maandagmiddag viel het leken op dat de zee
toch vrij hoog op het strand kwam
tijdens hoogwater. Bewoners in de
tenthuisjes aan het strand, van wie er
velen vorig jaar hun bezitting kwijtraakten tijdens de aprilstormen, hielden de vloedlijn angstvallig in de gaten.
Men voelt geen enkele behoefte aan
een herhaling en „je weet het maar
nooit."
Daarom hier enige informatie, van een
strandpachter, die het weet, want sinds
zijn prilste jeugd brengt hij zijn tijd op
het strand door en daarvoor zijn vader,
dus als hij het niet weet, wie dan wel?

Zuidwester
Erg hoogwater, dat inderdaad wordt
voortgestuwd tot aan de duinrand,
komt voor bij springtij en dan nog
alleen nadat er enkele dagen een stevige zuidwester storm, windkracht 7, 8,
• op de kust heeft gestaan.

IJan wordt het zeewater via de Straat
van Dover, naar de Noordzee gestuwd,
draait op de dag van springtij (éénmaal
per veertien dagen) de wind naar het
noordwesten, en dat wil wel eens voorkomen, dan gebeurt er niets. Is die
wind echter ook zo'n 8 a 9 De Beaufort, ja dan, kan het spannend worden
en moeten de mensen van het strand
Nadat wij herhaaldelijk alle telefoon- beducht zijn op extra gesjouw met
nummers van de reddingsposten door stoelen, verstevigen van de tenten en
elkaar hebben gemikt, nemen wij aan wat dies meer zij.
dat deze nu door ons correct zijn Volgens een gesprek met de Rijkswavermeld. En belangrijk zijn de tele- terstaat, is het bij springvloed (weer
foonnummers, al is het maar om te heel iets anders dan springtij) onder
waarschuwen. Zondagmiddag is men dezelfde als boven omschreven weers-

ZRB-nieuws

Naar aanleiding van deze onthulling en Vandaar deze geste van de bomschuihet waarom, heeft het Genootschap tenbouwclub, die haar eerste voltooide
destijds een boekje uitgegeven waarin werk de naam van deze Zandvoorter
de levensloop van deze oud-Zandvoor- meegaf.
ter wordt weergegeven.
Het blijkt dat Janbroer in zijn leven
vele malen heeft deelgenomen aan
reddingsakties en ook diverse herinnerings- en eremedailles hiervoor heeft
ontvangen, maar dat „Janbroer" niet
hield van publiciteit en zich altijd hiervan heeft trachten te distantiëren.
de komende weken, wanneer het zomer is, zal men hiervan ongetwijfeld
meer horen.

Storm

Martine van Soolingen.

ZANDVOORT - Op vrijdagavond 3
juli wordt in de openbare bibliotheek
de film ,,Lcs petites Fugues" gedraaid.
Dit is een Zwitserse produktie, van het

Paap vermoedt dat het niet hebben van
een haven én de opgang van de stoomschepen, hier indirckt wel iets mee te
maken nebben gehad.
Voor zover bekend was de Egmonder
pink, de voorloper van de Zandvoortse
bomschuit, ook in Zandvoort in gebruik geweest omstreeks begin 1800.
„Daarom hebben wij ook het plan en
de tekening van een Egmonder pink
die wij gaan bouwen."

Branding
windsurfen
Op metershoge golven (windkracht 7
werd afgelopen zondag in Wassenaar
de vierde branding surfwedstrijd gevaren. Ook deze telde weer mee voor het
Nederlandskampioenschap 1981. Onder toezicht van de Wassenaarse windsurf vereniging en met medewerking
van een zeskoppige Pall Mail begeleidingsteam dat in twee boten aanwezig
was, om daar waar nodig in te grijpen,
is deze wedstrijd onder extreme weersomstandigheden zonder ongelukken
verlopen.
De in vijf manches gevaren wedstrijd
was zo zwaar dat de vijfde manche
slechts door de „huiken" (er waren
slechts zeven van deze krachtpatsers
onder de ruim vijftig deelnemers) uitgevaren werd.

•.>>£•
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As

door
Margrect Ates

Telefoonnummers
die belangrijk zijn:
Strandpolitie Rotonde
13545
Kinderkamer Rotonde
14445
Reddingsposten:
Zuid(Brokmeier)
12687
Noord (Piet Oude):
12376
ZRB Naaktstrand: 18431

de laatste tocht en de medailles en
herinneringen zullen worden uitgeI reikt. Klaas Koper mag dan niet de
[duizend deelnemers hebben gehaald,
[dat zou ook te veel geweest zijn, in
l totaal hebben toch zo'n kleine vijfhonIderd sportievelingen de omgeving van
l Zandvoort per fiets verkend. GezinInen, ouderen, jongelui op de racefiets,
l het is er iedere dinsdagavond een
l drukte van belang geweest.

Weerbericht
Overigens heeft de Camelclub weer
een telefoonnumer waar men dagelijks
de strandverwachting kan horen. Het
nummer is: 12628.
Deze foto genomen van een badgast op
maandag 29 juni 1981 toont aan dat
deze dame dit weerbericht van tevoren
had gebeld. Ze was correct gekleed
voor dat dagje strand. De motorbril
droeg ze omdat ze anders niets zag
door het opwaaiende zand en ter bescherming van haar ogen.
U gelooft het niet? Historisch, echt
waar!

Sportief
|De regen had het opgegeven dinsdaglavond. Na dagenlang de organisatoren
Ivan „de week van het paard" tot milde
Iwanhoop te hebben gebracht, was het
•zowaar droog tijdens de ponywedstrijIden op het strand.
IVele waren dan ook gekomen, om te
•genieten van deze wedstrijden, waar
Idoor de vele deelnemers fanatiek aan
Iwerd gedaaan.
•Behalve een losgeraakt zadel en een
(herkansing voor de duikelaarster, verIliep het geheel zonder incidenten.
Ivoor pachter Fransen gaf het de volIdoening dat hij 's middags in de stroImende regen niet voor niets een tentIzeil over zijn terras had gespannen,
Iwant liefhebbers waren er genoeg voor
Ide verse tomatensoep en de hete kofIfie.
lEen geslaagd evenement, dat buiten
l wonder boven wonder, droog bleef,
l binnen hield met het niet droog, maar
l dat is een héél ander verhaal!

Evenement
Een ander evenement, dat helaas is
uitgesteld, maar niet uit het programI ma is geschrapt, is dat van strandpavilIjoen van de Camelclub.
l Men had hier voor zondag een leuke
stunt bedacht, een zeilboot zou ter
l hoogte van het paviljoen „in een noodI situatie" verkeren. Er zouden vuurpijllen worden afgeschoten, waarna de
l reddingsbrigade in actie zou komen.
Uiteraard werd dan de bemanning gered en de smokkelwaar die aan boord
was, zou ook ontdekt worden, waarna
deze zou worden verkocht.
Zondag werkte het weer niet mee, om
het vriendelijk uit te drukken, maar in

Badmode anno 1981

Film et Video Collectif uit Zürich. De
regie is van Yvcs Ycrsin, naar een
scenario van Yvcs Yersin en Cluude
Muret. Het camerawerk van Robert
Alazraki en de muziek van Léon Francioli.
Hoofdrollen worden onder andere vertolkt door Michel Robin, Fabienna
Darraud en Dore de Rosa.
Aanvang van deze voorstelling is 21.00
uur.
Korte inhoud: de kleine (uit)vluchtjes
zijn die van de oude boerenknechl
Pipe. die van zijn eerste AOW een
blauwe bromfiets koopt en daarmee de
wereld om zich heen begint te ontdek- ,
ken. Dat gaat goed tot hij na een \
bezoek aan een motorcross door de
politie dronken thuis wordt gebracht.
Voor zijn baas is dat een hele opluchting, want de plotselinge uitstapjes van
Pipe begonnen het boercnbcsiaan aardig te verstoren.
Uiteraard is daar ook meer aan de
hand: het bedrijf levert nauwelijks
meer wat op en de zoon wil het grondig
renoveren nu hij op het punt staat te
trouwen. Andere spanningen veroorzaakt de dochter, die een kind heeft en
een relatie begint met de Italiaanse
gastarbeider op de boerderij.
Hoewel Pipe na zijn escapades met de
brommer aan dit hoofdstuk zelf een
einde maakt door deze stuk te slaan,
zijn hem toch de ogen geopend voor
een andere kijk op de wereld, waaraan
hij uitdrukking geeft door deze met een
Polaroid camera te lijf te gaan. Daarmee leert hij ook zichzelf beter kennen.

manifestatie
ZANDVOORT - De Folklore Manifestatie 1981 wordt voor de derde maal
georganiseerd door de folklorevereniging De Wurf. Er worden klederdrachten getoond uit verschillende delen van
Nederland, onder andere Staphorst,
Oud Fries Fieland, Limburg, Urk, Volendam, West-Friesland, Katwijk,
Scheveningen, Spakenburg en Drente.
Tevens zijn er diverse dansgroepen:
West-Friesland, „De Klepperman" uit
Laren en de dansgroep van De Wurf.
Het gehele gebeuren vindt plaats op
het Gasthuisplein, aanvang 13.30 uur.

Geoden kraken
ZANDVOORT - Volgens de „dikke
Van Dalen" is een geode een bolvormige holte in een gesteente, doch op de
Passage aan de Thorbeckestraat worden volgens de berichtgeving iedere
zondag geodeten gekraakt. Hiermee
wordt dan bedoeld dat er lavabollen
met hamer en beitel worden bewerkt.
Tijdens dit kraken komen er dan
kristallen uit de lavabollen te voorschijn. Belangstellenden worden uitgenodigd in het weekeinde naar de Thorbecke passage te komen om het zelf uit
te proberen.

Toeristische
fietstocht
ZANDVOORT- In samenwerking tussen Tweewielerbedrijf Peter Versteege
en de Zandvoortse leden van de
R.T.C. Olympia zal in de maand juli
een tweetal fietstochten worden georganiseerd over langere afstanden dan
tot nu toe (±30 km), t.w. op zaterdag 4
juli de Kopra fietstocht over 90 km en
op zondag 26 juli de Olympia Jubileumtocht over 150 km.
Wat betreft de tocht van 90.km op 4 juli
dient opgemerkt te worden, dat deze
tocht individueel is, dus geen toertocht
in een groep. U kunt de gehele dag
over deze tocht doen in uw eigen
tempo. Starten is al mogelijk vanaf 8.30
uur vanuit de Haltestraat bij Tweewielerbedrijf Peter Versteege. Men kan op
dit adres inschrijven en tegen betaling
van het bedrag van ƒ 4,50 ontvangt
men een startkaart en een routebeschrijving. Na het volbrengen van de
tocht en voorzien van de nodige controlestempels kunt u tot 17.00 uur terecht
bij Peter Versteege voor het in ontvangst nemen van een zeer mooie
herinnering aan deze tocht.
De route gaat vanuit Zanvoort naar
Heemstede en Hillegom en hierna via
de Haarlemmermeer naar Kudelstaart
en vervolgens via Spaarndam en IJmuiden weer terug naar Zandvoort.
Tevens kunt u deze toch van 90 km
gebruiken als een goede graadmeter
voor wat betreft uw conditie, dit met
het oog op uw eventuele deelname aan
de 150 km toertocht op 26 juli. Deze
toertocht, welke met een snelheid van
ongeveer 25 k m / h . gereden zal worden, staat onder leiding van een aantal
leden van het korps Nationale Wegkapiteins van de Nederlandse Rijwie)
Toer Unie (N.R.T.U.). Er wordt gezamenlijk vertrokken om 8.00 uur van
het Strandpaviljoen No. 8 „Trefpunt".
De inschrijving is geopend vanaf 07.30
uur.
De kosten bedragen ƒ 2,50 voor administratiekosten of ƒ 10,- administratie• kosten inclusief herinnering. Vcorinschrijving is ook mogelijk en wel op de
volgende adressen:
D. Castien. Keesomstraat 91. Zandvoort, tel. 02507-17547
K.J. Koper, v. Lennepweg 38 IV,
Zandvoort, tel. 02507-14833
Tweewielerbedrijf jPeter Versteege,
Haltestraat 18, Zandvoort. tel. 0250714499
Strandpaviljoen „Trefpunt" No. 8,
Zandvoort, tel. 02507-16406
Een materiaalwagen van Tweewielerbcdrijf Peter Versteege zal beide tochten begeleiden, dit in verband met
eventuele pech onderweg. De route
gaat in grove lijnen langs de volgende
plaatsen: Overveen, Lisse IJtnuiden,
Muiden, Purmerend, Ilpendam en Abcoude.
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Arnolduspark 10 (volg de borden „snortcomplex"

Onze serre, restaurant o t' piste-bar zijn
nu ook beschikbaar voor uw familiefeestjes, recepties, groepsdiners en
koffietafels. (akkommodalic voor 20150 personen).
Ome bedrijfsleider geeft u gra
voordelige en smakelijke
menusuggesties en alle informatie
Uw gasten zullen enthousiast zijn over
dit unieke MEERBERG COMPLEX.
Voor meer informatie: 02503 - 10139

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave on folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE

Krijgt u gasten?
" Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen.
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2.
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00uur 16658.

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Wijziging omroepwet in
verband met zendtijd politieke purtijcn
De minister van CRM.
mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen. heeft
te kennen gegeven dat zij
een wijziging in de Omroepwet zal bevorderen
die betrekking heeft op de
/endtijd ten behoeve van
politieke partijen. Zij wil
daarin opgenomen zien
dat politieke partijen
slechts dan zendtijd toegekend krijgen, wanneer
de partijen deelnemen
.ian de verkiezingen in a!le IS kieskringen.

PEDICURE

Adviesburo

mevrouw C. Landmeier

bij windsurfcentrum Furian

Behandeling aan huis

Van Kuijk &
Van Iperen bv

Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

Als technisch adviesburo op het gebied van de
utiliteitsbouw verzorgen wij de planmatige
ontwerpen van:
CV - AIRCONDITIONING - ELEKTRICITEIT SANITAIR - GERUISBEHEERSING.

Furian heeft direkt werk voor een werkzame vakantiehulp
tJj.v. winkelverkoop en jachthavenwerkzaamheden, met
wisselende weekend-diensten.
Kennis van windsurfen en watersport is gewenst.

Wij zoeken voor onze afdeling cv, welke aan
uitbreiding toe is een

Bel nu: 02977-26086.

jonge dynamische
werktuigkundige

findsurfcentrum Furian

Nachtelijke fietstocht door
Parijs
Vorig jaar werd voor het
eerst een nachtelijke fielstocht door Parijs georganiseercl en met zoveel succes dat dit een jaarlijks
weerkerend
evenement
zal worden. Hiervoor
wordt steeds een dag in de
tweede helft van juli gekozen.

VAKANTIEHULP

Minimum opleiding MTS, bij voorkeur enige
jaren ervaring in de cvvsektor.

Of

(lasschades

Sollicitaties schriftelijk aan ons adres:
Postbus 122,1430 AC Aalsmeer,
telefoon 02977-22955.

ZOON
| Zandvoort.
7-15602

icaat

l. Heemstede.
3-286182

Rl
pinse transparante

veefkunst.
fan 5 juni t/m 5 juli.
lick'sBrugrestaurant
|ij Schiphol,
even nieuwe restaurants
loven Nederlands peil.
|iiikswegA4.6((ilomtle!
n zuiden van Schiphol,
telefoon 02526-86841.
/

Nu ook j;i;irka;irt voor stutioMsfK'tst'nslallinj:

l ti de eirca 81) bewaakte
stationstietsenstallingen
worden nu ook jaarkaarten voor het stallen van
fietsen verkocht voor een
"icdrag dat overeenkomt
niet tien maal de maandstalling. De prijs daalt al
naar gelang de m;iand
waarin de jaarkaart wordt
gekocht, lïen extra voordeel van een jaarkaart is
dat je nu niet meer elke
maand in de rij hoeft te
staan om een maandkaart
te kopen.

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentiehouder gemachtigd de Lips-Kcso
sleutel te kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en degeavanceerde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekcrheids bewijs.
l UVV DEALER»

v. d. Meer Sleutelservice
Binnenweg 73 - Heemstede

L5Si9so
5 D1979
1978
Irs., 1980

VAKANTIE

Tel. 023 - 28 04 90

34.000 km
82.000 km
54.000 km
8.500 km
58.000 km

Kom njuf het harl;e v()n

makelaars & taxateurs o.y
rlijsselholp.lantsoen 12
postbus 7372

Dit;nli\
huisje en kamers te huur
krmtuts mei volponsion
/ y.i. fi.fi per fl^ij
l ()i|ic:;cn nntbiji
l 'A. li l', pot (l;m

Tel. 05930-4316.

ft KOST B
Vel

AUTOMOBIELBEDRUVEN

Ophelialaan 92
1431 HK Aalsmeer
Telefoon: 02977-24550
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„De Klepperman van Elven", de dansgroep uit Laren.
ZANDVOORT - Op het oude
Gasthuisplein leek het op zaterdagmiddag of de klok enkele
eeuwen was teruggezet. Niet alleen werd het een ouderwetse
zonnige zomermiddag, maar de
meer dan honderd gasten uit het
gehele land die op uitnodiging
van De Wurf naar Zandvoort
waren gekomen, verleenden aan
het oude plein een extra charme.
Precies op tijd werd begonnen
met de klederdrachtenschouw
van ,,De Wurf', waar Bob Ganser als gastheer optrad. Niet al-

leen de visloopster, de weduwe
en de omroeper waren vanmiddag aanwezig, maar het gezelschap was aanmerkelijk uitgebreid met onder andere, de badman (met ouderwetse koperen
toeter), de nachtwacht met zijn
ratel en de badvrouw die met
zichtbaar genoegen de badpakken toonde die men bij haar kon
huren. Deze waren van een fors
formaat, zodat werkelijk iedereen in vroegere dagen van het
heilzame zeewater kon genieten.
Bijzonder mooie kleding werd

„Jong geleerd, oud gedaan"

Eindelijk dan, een zonnige zaterdag!

Feestelijke Folkloreschouw!
getoond uit Friesland en Groningen, Drente, Scheveningen, Katwijk,
Spakenburg,
Marken,
West-Friesland en Urk.

poppen in klederdrachten bezaten. Kompleet met houten koffertjes, de ,,butte", beschilderd met
Hindeloopen motieven.

Extra applaus was er voor het
gezelschap uit Hindeloopen,
twee echtparen met hun kinderen, waarvan de meisjes ook

Gezellig werd het bij het optreden van de dansgroep uit de
Wieringerwaard. De mannen
met de witte kousen, geborduur-

de vesten, zilveren gespen op de
schoenen, waren vrolijke versierders, en de polka's werden met
vuur gedanst.
Ondeugend waren de vrouwen
uit Staphorst, want wie had dit
ooit verwacht, men toonde een
fors stuk been om te laten zien
dat ook Staphorster vrouwen be-

(foto's Europress)

schikien over zilveren gespen aan
de kousen. Extra aandacht hier
voor de bijbel die als een soort
handtas ter kerke werd meegeno-

men.
De vrouwen uit Urk brachten
hun schouw door het tonen van
de kleding aan de waslijn, en de
meegenomen kindertjes in hun
lange jurkjes waren meer dan
vertederend.
Tezelfder tijd werd er ook een
markt gehouden, en het was genoeglijk om te zien hoe de gasten
in hun kleding over de markt

drentelden. Aanwezig was ook
een Katwijker broodkar met echte ,,zeekaak" en Katwijker
„knipjes" evenals een stoelenmatter.
Op het terras van „Het Wapen"
bleek, dat klederdracht of niet,
de pils er met het warme weer
best inging.
De middag werd besloten met
een optreden van ,,De Wurf' op
de tonen van het aloude ,,gort
met stroop" terwijl op het Gasthuisplein uitgebreid afscheid genomen werd van de gasten.

WERKGROEP ARTSENPRAKTIJK GROEIT UIT TOT:

Nieuwe stichting voor sociale
en medische dienstverlening
ZANDVOORT - Uit de werkgroep artsenpraktijk Nieuw Noord is een stichting
gegroeid, welke de naam Stichting Wijkgerichte Eerste Lijn' heeft gekregen, en in
de toekomst verkort aangeduid zal worden als Stichting W.E.L.
Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van de sociale en medische
dienstverlening ten behoeve van, en in samenwerking met, de inwoners van de wijk
Nieuw Noord. Een en ander in de ruimste zin van het woord.

eenvoudige zaak zijn. Er zullen nog hel voor babies en kleuters functioneerde:
wat problemen moeten worden opge- Kleine verbeteringen zijn al aangelost, hoofdzakelijk van financiële aard, bracht, het afsprakensysteem is verandoch kansloos is het niet.
derd, er zijn gemakkelijke stoelen ge„Het ligt nog steeds in de bedoeling dat komen voor moeders die zelf hun kind
in Nieuw Noord een zo uitgebreid moeten voeden etc. ,,Achter de schermogelijks dienstverlening op gang men is druk gewerkt, en wij zijn dan
De nieuwe stichting, die inmiddels een over dit onderwerp van gedachten werd komt. Zo wordt door ons gedacht aan ook bijzonder verheugd over de goede
startsubsidie van ƒ12.000,— van het gewisseld.
een gezondsheidscentrum, waar behal- samenwerking die nu reeds door ons is Kinderen in „Klimop" waar deze week alles in het teken staat van „De trein van Mug naar Scharrekop" (foto
Koningin Julianafonds heeft ontvan- De aktiegroep en de vergadering beslo- ve een concultatiebureau van de kruis- opgebouwd met diverse takken van Europress).
gen, is voortgekomen uit de werkgroep ten om een stichting op te richten welke verenigingen, tandarts, huisarts, ook gezondheidszorg," aldus de voorzitter.
Artsenpraktijk Nieuw Noord.
als acceptabele gesprekspartner kan de preventieve gezondheidszorg in Voor informatie over de stichting
optreden met gemeentebestuur en wordt onder gebracht, bijvoorbeeld W.E.L. kan men zich altijd wenden tot
kruisverenigingen en tevens de ge- een maatschappelijk werkster", aldus het bestuur, Anko Achterhof (voorzitBehoefte
zondsheidszorg in Noord coördineert. de voorzitter van de Stichting W.E.L. ter), Jack van Eijk (secretaris) en
Vorig jaar heeft deze werkgroep ge- Inmiddels heeft de vroegere werkgroep Anko Achterhof.
Richard van Wierst (penningmeester). ZANDVOORT - Maandag 6 juli zijn in Zandvoort weer de
op, de helpers van Rekreade verzamelen alles, want veel
pleit voor de instelling van een artsen- zich verzekerd van de steun van de
zomeraktiviteiten gestart van „Rekreade".
kan er deze weken door hen gebruikt worden.
praktijk in Nieuw Noord. Vooraf werd Provinciaal Opbouworgaan Noord
Het is dit keer alweer voor het veertiende jaar dat kinderen
door de werkgroep de behoefte onder Holland, die de nieuwe stichting ook Resultaten.
en logeetjes in de leeftijd van 4 tot 12 jaar vier weken lang
Bovendien is de poppenkast ..Kizzebiz" dit jaar niet
de bevolking van deze wijk gepeild verder zal begeleiden bij haar aktivitei- Behalve dat de bewoners van deze wijk
worden beziggehouden met leuke, gezellige en gekke
vergeten. Op maandag, woensdag en vrijdagavond is er
door het verspreiden van een huis-aan- ten.
omstreeks september een uitgebreide
dingen. De eerste week was de aktiviteit geënt op het
eerst
in Noord bij het winkelcentrum een voorstelling die
huis informatiebulletin met een daarna
informatiekrant
zullen ontvangen
honderdjarig bestaan van de spoorlijn Haarlem-Zandbegint om half zeven. Daarna is er op dezelfde avond een
gehouden enquête.
wordt
er
door
het
bestuur
opgewezen
voort. .In Noord, waar men een onderkomen heeft gevonvoorstelling op het Jan Snijderplein in Oud-Noord: deze
Hieruit bleek duidelijk dat 61% van de Aktiviteiten
dat al enkele kleine resultaten zijn
den in de noodkerk aan de Linnaeusstraat heette het ,,Een
begint om kwart over zeven.
geênquetteerden voorstander was van De stichting W.E.L. stelt zich ten doel bereikt. Zo werden er in samenwerking ZANDVOORT - Bij de vele teleweek aan de boemel"; in de voormalige kleuterschool
Veel kinderen hebben zich al gemeld, de eerste dagen was
een artsenpraktijk, en dat aan een de samenwerking te bevorderen tussen met de provinciale kruisverenigingen
foontjes en adhesie-betuigingen die
Klimop aan de Dr. Kuypers'raat kreeg het de titel mee
het ongekend druk. Voor volgende week heet het programafhaalpunt van medicijnen in de wijk personen, instellingen en overheidsin- een aantal besprekingen gevoerd over
dit weekeinde door verschillende
„De trein van Mug naar Scharrekop".
ma in Noord „De tijdkast van de Sabarab" en in het
een dringende behoefte bestaat.
afdelingen van het CDA naar het
stanties die op het gebied van de eerste de wijze waarop het consultatiebureau
Vier weken lang van 's morgens 10.00-12.00 uur en
centrum „Ridder Wilfriedus op ontdekkingsreis".
Gesprekken met het gemeentebestuur lijns gezondheidszorg werkzaam zijn:
hoofdbestuur werden verzonden,
's middags van 15.00 tot 17.00 uur zijn er speurtochten,
Wanneer er nog kinderen zijn die nog geen kennis hebben
liepen echter op niets uit, omdat de het organiseren van Ihema-avonden en
bevond zich ook die van de afdeling
(Advertentie)
knutselen,
zingen, volksdansen, vossenjacht, piknikken,
gemaakt met de vakantie-aktiviteiten van Rekreade, ga
plaatselijke artsen van mening zijn dat het geven van voorlichting;
Zandvoort.
schilderen, verkleedpartijen, spelletjes en nog eens .speleens kijken, de kosten bedragen ƒ 0,50 per kind per dag.
een praktijk in Nieuw Noord financieel het instellen en in stand houden van
letjes. Wanneer er nog mensen zijn die materiaal over
Het is toch wat die piraterij op de t.v.
Het slotfecst van Rekreade wordt weer gehouden op het
Richard van As, fraktievoorzitter
geen haalbare zaak is.
een ombudsbureau; het inrichten van
hebben voor „Rekreade" in de vorm van rollen behang,
Gasthuisplein op 31 juli met het groots opgezette ..Santevan het CDA in de Zandvoortse
Maar je ziet het wel het best op een
een informatiewinkel en het uitgeven
oude kleren, petten en hoeden, oude lakens, noem maar
kraampie".
gemeenteraad, zegt van veel leden
t.v. van PEETERS.
van
informatiebulletins,
het
bevordeDiscussieavond
en kiezers telefoontjes te hebben
ren van onderlinge hulpverlening etc.
En het wordt nog interessant ook,
ontvangen, waarin werd aangedronVorig jaar mei werd een discussieavond
heb ik gehoord.
gen op steun aan de lijsttrekker van
TR1MFFIETSERS GEWOND
gehouden in Nieuw Noord onder voor- Huisartsenpraktijk
deze partij.
zitterschap van de werkgroep, waarbij
RADIO PEETERS
ZANDVOORT - Door veel fietsers
Bij de vele telegrammen en telebehalve een groot aantal inwoners, Het vestigen van een huisartsenprakHaltestraat 56 - Zandvoort
wordt gebruik gemaakt van het tietspad
foontjes die bij het hoofdbestuur
ZANDVOORT - Het kortgeding dat
raadsleden en de huisarts Ridderbos tijk in Nieuw Noord.„,zal zeker geen
vanaf Zandvoort naar Noordwijk. een
werden ontvangen en waarin werd
door een lid van de werkgroep huisvesting was aangespannen tegen de geuitstekende trimroute en als zodanig
aangedrongen op het premierschap
(Advertentie)
wordt hier vrij hard gereden.
van de heer Van Agt, bevond zich
meentepolitie van Zandvoort en op
Bol vrijdag vpor.t&OO uur öns;
Op dit fietspad gaat de aslaltlaag vrij
dus ook die van het afdelingsbevrijdagmorgen 3 juli voor de Haarlemkantoorêlefoon "
?
abrupt over in een laag los grindslag.
se rechtbank zou dienen, is niet doorstuur van het CDA te Zandvoort.
gegaan.
wanneer je hiermee niet op de hoogte
bent kun je een behoorlijke val maken.
In overleg met zijn raadsman besloot
Dit overkwam dan ook twee fietsers op
de eiser de procedure te beëindigen,
én
's
middags
heeft
u
hem,;
Zandvoorts Nieuwsblad
maandagmiddag. Eerst meldde zich
omdat de direkte aanleiding hiervan
in de bus.
, ••'
.
__VRAAGT
was vervallen.
een man uit IJmuiden op het politicbureau die een behoorlijke smak had
Tijdens het plakken van affiches werd
gemaakt en zijn wonden door een
een lid van de werkgroep door de
plaatselijke arts moest laten hechten.
politie aangehouden en overgebracht
Nog geen uur later viel een 55-jarige
naar het hoofdbureau van politie. Hier
Haarlemmer, die naar een ziekenhuis
werden vingerafdrukken en foto's van Geen spreekuur
Alle bekende merken o.a. / ~
in Haarlem moest worden vervoerd.
hem genomen, hetgeen door de raadsDonderdagavond koopavond.
H|
man van de eiser ongeoorloofd werd ZANDVOORT - Wegens vakantie zal Omdat ook de eerste fietser meer
voor de vakantieperiode genoemd. De politie heeft echter ver- door wethouder Aukema (financiën, medische hulp nodig had dan aanvanklaard, dat genoemde foto's en vinge- onderwijs, cultuur en emancipatieza- kelijk was voorzien, konden ze gelijkjuli en augustus.
rafdrukken reeds lang geleden zijn ken) tot 10 augustus 1981 geen spreck- tijdig worden vervoerd. Iets langzamer
Haarlem: Barteljorrisstraat20 (bij de Grote Markt)/Tel. (023) 312655
Aanmeldingen:
vernietigd, waardoor de direkte aanlei- uur op de maandagavond worden ge- rijden op dit fietspad lijkt geen overboAmsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koninqsplein)/Tel. (020) 223596.
telefoon 1 71 66.
dige raadgeving.
ding voor het kortgeding is vervallen. houden.

Zonnige start

CDA Zandvoort
achter Van Agt

Geen kort geding

BeforëfôuBuy

ook gróte maten.

(JHgebrekJekeuzeinnaf^

RÉSERVE
BEZORGERS/
STERS __

"...

,.„.

,,,-,^/

j • • • - . . ^^t^Vl.^*^^^- '*',..*»••%

U w krant niet
. • r ontvangen?:-

;•
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FAMILIEBERICHTEN

gemeente
zandvoort

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Op maandag 6 juli 1981 is, in de ouderdom
van 89 jaar, van ons heengegaan onze vader en

opa

Jacob van Duyn
Namens de familie:
Haarlem:
G. P. UITTENBOGAARDVANDUYN
D. F. UITTENBOGAARD
CLEMENT
FRED
ZAND VOORT, «juli 1981
't Huis in de Duinen,
Herman Hcyermansweg l
Corrcspondentic-adrcs Assumburg 48, 2036 JB Haarlem

De bijzet ting m hel familiegraf heeft inmiddels
plaatsgevonden op de A Igemene Begraafplaats
ie Zandvoort.

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 153S1

VAKANTIEHULP
GEVRAAGD

Snackbar Molenaar
Zeestraat 25 - Zandvoort

Diverse merkfietsen,
brommers,
crossmotoren.

KOCHSTRAAT 8-ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

Zandvoort

Paviljoen ,,De Vijverhut"
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

1 Dr de Visserstraat 17,
2 Badhuisplem 7
3 Mr Troelstrastraat b2

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, 2 juli 1981.
De Burgemeester voornoemd,
H Machielsen.

U kunt dansen, braden en eten op
vrijdag 17 juli a.s.

GROOT BARBECUE-FEEST
OP HET STRAND

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 13 juli 1981
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, voor een ieder ter inzage liggen
de volgende bouwplannen

met levende muziek vm de MELGER BROTHERS
Venchfflende vleessoorten, sausjes, salades en stokbrood.
Prijs: f 27,50
Exc|
f 17,50 kinderen tot 12 jaar
drankjes
Aanvang 19.30 uur. Tijdig reserveren bij:

„JOHNNY"
Strandpaviljoen 7 - Boulevard Paulus Loot
Zandvoort • Tel. 02507 -1 71 70

Gedurende de termijn van de termzageleggmg
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen indienen
Zandvoort, 2 juli 1981
De Burgemeester voornoemd,
H Machielsen.

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
int eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat SOrd - 2042 EW Zandvoort
TeL 02507-152 25

bouwes' agenda
bouwes hotel

SLAGROOMTAART

10,11 en 12 juli:
dineren, dansen in ons aan zee gelegen
è la carte restaurant.
Wij bieden zomerse specialiteiten
12 juli:
thé-dansant, aanvang 15.00 uur
Muzikale omlijsting:

die lekker is ?
BAKKERIJ

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

ELEKTROTECHNIEK

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht/

'osterf oto 30 * 40 cm
'ASFOTO's
i stuks

deze week koffiespecialiteiten
op speciale wijze bereid
in het hoogste restaurant
aan de kust

24 uur tot uw dienst.
Ook in de vakantietijd!

voor Dr. Vogel
homeopathie.

5 minuten

slechts

palace hotel
Haarlem, telefoon 023-324478

20,00

io,oo|

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Tel 02507 -173 53

Autobedrijf

per 1-8 1981

zit/slaapkamer
met gebruik van douche
en keuken voor nette
heer, 50 jaar, vaste baan
Huur tot 400,-p m
Brieven ond nr
Z53Sbur v d blad

INBRAAK
PREVENTIE

Alarmapparaten
v. a. 35,-

Tel. 02507-17353
Graf/s advies.

Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwatergalerij. Dagelijks 4 voorstellingen.
Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.
Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.
Wij staan ook voor u klaar om u behulpzaam te zijn bij de organisatie
van uw diners, feesten en vergaderingen

Rat, Lancia, Autobianchi

heeft alle soorten
KLEERTJES

voor JONGENS en
MEISJES
v.a babymaat56
t/m maat 176.

Groenteplanten met kluit
Groente- en Moemzaden
Zawgrond
Jiffypots
Bntrijdingi- en

• Tuinbennfgdheden

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1 A, Zandvoort,
telefoon 17093
AUTORIJSCHOOL

PHIL WAANING

Iedereen die de opening van ons bedrijf tot
een succes heeft gemaakt, wordt van harte
bedankt! Ik hoop u nog vaak te zien'
ROB WITTE
Kamerlingh Onnesstraat23
Telefoon 02507 -14580 - Zandvoort.

Net iets beter.
Eventueel met anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
B RUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 -12071

open haard en haardvuur

v'anaf 29 juni tot en met 3 augustus

wegens vakantie
wijziging kantooruren
Zandvoorts Nieuwsblad

Wist u dat wel?

SNACKBAR

met ingebouwde bar en verlichting.
Tevens bovenop een

klok

iets umeks, handgemaakt
Van 8700,- voor 4000.Zo goed als nieuw
Telefoon 13062

Vondellaan 1b
ZANDVOORT
Tel. 1 62 27

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUEEN
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.

Als u tijdens het weekend 110, 11, 12 juli) voor
f 10,- of meer besteedt, krijgt u een

LEUKE VERRASSING
voor uw kinderen (zolang de voorraad strekt).

Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

tl

DE FRIETPOT•tt

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
flefnwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

In verband met ziekte tot nader bericht

Waarom
verkopen wij
deSede?

AFWEZIG.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

't KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 - Zandvoort
Tel 1 65 80

•
'•
*
*
•

ZANDVOORT BV

dolfirama
TE HUUR GEVRAAGD

Haltestraat 18 - Zandvoort - Tel. 1 44 99

22 samenwerkende fietsenzaken

Een prachtige imitatie

LOOGMAN

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -161 23

Iniln VERSTEEGE

DAKBEDEKKING

F. KORS

1. Uitbreiden van de woning Dr de Visserstraat 17,
2 Oprichten van een tandartspraktijkruimte
aan de Fahrenheitstraat.
3. Het bouwen van 27 2-kamerwomngen op
het perceel Mr Troelstrastraat 62

PETER

DUO

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

v.v. c.v., open haard, 5 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2e toilet. Prijs n.o.t.k.
Telefoon 02507 -16766

gas, merk Rheem
4 jaar oud
Pnjs n o t.k.
T*tefoon02SOM3B74

REPARATIE

van alle soorten

Ook inlichtingen voor partyen en barbecues

leder zonnestraaltje maakt
van ons terras een paradijs

cv ketel

Het bekende kilometertellertje voor op de as
van de fiets, nu vanaf

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

RUIM WOONHUIS

Moerenburg

LEUK VOOR DE KINDEREN.
Ats u deze week bij ons een fiets- of
bromfietsbuitenband koopt, dan
krijgt u een fantastische
fietspet gratis!
Dit geldt natuurlijk ook
voor de banden die wij om
uw tweewieler monteren

22?

bestemmingsplannen worden voorbereid

Trio Mitsey Smeekehs.

TEKOOP

3.25

Snelheidsmeters en
kilometertellers
Snelheidsmeterklok
gecombineerd met
kilometerteller voor op
het stuur, nu

Bilderdijkstraat 17
Te koop:

Drogisterij

Dnnkkruik met chroom
houder
Profs noemen dat een
bidon en gebruiken hem
ook wel als douche
Geheel kompleet met
bevestigingsmaterialen
nu

Fietscrossen
T V gezien' Fietscrossen, de nieuwe sport
voor stoere jongens en'
meisjes van 6 tot 16 jaar
Kom eens met ons
praten, wij hebben per
fekte crossfietsjes en
nog perfektere toebe
horen Onwijs goed
Kompletegoedgekeurde crossfiets
vanaf

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 30 juni 1981 opgrond van artikel 21
van deze wet heeft verklaard, dat voor de
percelen

Ruime sortering onderdelen, banden en
accessoires.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON

Voor al u w bruiloften en partijen

bekendmaking

V
Uitvaartverzorging
Kennemerïandjjv

PAGINA 2

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

Omdat het betere
de vijand van het goede is. <
Want alleen deSede
is deSede.

deSede
ofSwitzerland

Gasthuisplein 12-Telefoon 17166

MAANDAG GESLOTEN

J-60-70% korting op
lingerie - foundation badmode - parfumerie
nouveautes

Dinsdag
Woensdag
Dorrderdag
Vrijdag

10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

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

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00uur.
HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

kunt u van ons verwachten l
P.s. de opruiming begint 16/uli

Nu ook het adres voor uw

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

29e Hootigieter'
Th. A. Loos v/h Weber
Pasteurstraat 14,2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 -15207 -14839

WINKEL GESLOTEN
van 27 juni tot 3 augustus.

COIFFEURS
international
galen) kerkstraat 22
zandvoort
tel p25O7)4O4O

BODY FASHION
international
galen) kerkstraat 22
zandvoort
tel (O25O7) 4985

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Vooral uw

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

terstal

'•'

A. J. KLEINHOUT

interieurarchitektuur

Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Tel. 023 -32 47 78

wagenweg 1 / hoek houtplein
haarlem / 023-312172
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Van Zandvoort-noord
tot Zandvoort-zuid
Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Groot assortiment

schoolartikelen
Tevens boeken in de
aanbieding.

Voor groente en fruit

AART

Ook

ALBERT

3 uitvoeringen v a

125,00

m Zandvoort

Kastenhuis

Ie t nog steeds op de kleintjes.

Grote Krocht 25
Telefoon 17751

HET ENIG ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende wittelVIercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

Te huur
aangeboden

gemeubileerde
kamer

Haaf een vrolijke noot in huis
met een bloemetje of plantje
van:

Taxi Centrale

Telefoon 16033 of
15182.

'erica'

Grote sortering
vogelkooien

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

Alles voor
hengelsport

DIERENSPECIAALZAAK

DIERENSPECIAALZAAK

Wezenbeek

Wezenbeek
Grote Krocht 28
Zandvoort

r'

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Mede door de hartelijke
blijken van belangstelling
in velerlei vorm van de '$
inwoners van Zandvoort is de
heropening van onze bank een
feestelijke gebeurtenis geworden.
Wij betuigen u allen daarvoor onze
welgemeende dank.

Sappige Spaanse
meloenen v 3.

Grote Krocht 9—15, Zandvoort.

zomeraanbiedi
LOOK-OVER
Heeft u hem al?
Het meest gekochte halve brilletje.
Handig voor bijv. telefoonboek of
spoorboekje.
Aanbiedingsprijs

Zonnebril op brilsterkte.
Bijzonder fijn is het om tijdens uw
vakantie gebruik te kunnen maken van een
op sterkte geslepen zonnebril.
-Aanbiedingsprijs tot sterkte s + /-4

Azeanette
GROTE KROCHT21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 -25 74

^

Gele pruimen kilo.

Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600-17588
Zandvoortselaan 140, Heemstede, telefoon 023-242400

Grote Krocht 28
Zandvoort

'f

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404

Hang of
legkast

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

De Krocht
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NIEUW
Zonnebril, model Ray-ban, in de kleuren
zwart of doublé.
MËTMEEKLEÜRENDE
GLAZEN
Aanbiedingsprijs ...

44,00

86,00
99,50

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

Direkteur en medewerk(st)ers van
\^ de Rabobank Zandvoort.

OPTIEK SLINGER

'• morgana gebracht - 's middags al schoon

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

Wij zijn geopend van 8 30 tot 12 30 uur en vah 13 00 tot
18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur
Zaterdags gesloten

//

dus ik kocht wat ik zacht op de Grote Krocht!
r-T
J. DE LEEUW
•

PEDICURE

Trimsalon Ellen

mevrouw C. Landmeier

Ig. Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507-12773.

ASSURANTIËN

Behandeling aan huis

Grannetia

Telefoon na 18.00 uur
02S07-14648

GELD LENEN NIET DUUR

PEDICURE/
MANICURE-SALON
mevr.
G. Hamminga

tij
Drogisterij - Parfumerie

Meer kwaliteit in de hand,
meer plezier van hetresultaat!

BOUWMAN

43
Bedrag mnd
5000,- 150,95
10000,- 289,14
15000,- 427,34
20000,- 565,53
25000,- 703,73

•

60
mnd
129,93
247,15
364 37
431,59
598,81

96
mnd
98,93
184,15
269 92
355,68
441,44

120
mnd.

238,43
313,71
388,99

^9r1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

^.
^\
l

Informeer eens'
Helmersstraat 1 - Zandvoort
telefoon 02507-12150

Oranjestraat 7
tel. 02507 - 1 23 27
Behandeling volgens

KEESMAN
Jan Steenstraat 1
Voor glas, behang.
Histor-verf,
Atabastine produkten
w.o. loogpasta.
klompen etc. etc.

DUBBELE KEUZE INONZE SHOWROOM.

Tel. 12425.

Autobedrijf
Bibliothekans te Zandvoort
zoekt zelfst ongemeub

woonruimte
te Zandvoort of naaste
omgeving Huur _±. f 750 per maand
Telefoon
02507-14131,
(privé 030 718932)

i Pakveldstraat2l - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 23 45

f ____ i,
afspraak.
ra

REVUE CX10
super-8
Super-8 filmkamera met
volautomatische lichtmeting en lichtsterk
fixfocus objektief,
dus nooit meer
scherpstellen
Mettegenlichtknop en
batterijtester

Foto Quelle
Compleet foto/f ilmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

MIJDRECHT
Hartje Holland"
te koop

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

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

DROGISTERIJ

MOERENBURG

Geslaagd
aan de avond-hts te
A'dam heeft onze
plaatsgenoot, de heer
ING. G. J. T.
HENNEVELT
zijn diploma behaald
als bouwkundige.
Van harte profiiat.

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)
uitgelezen publiek

Haltestraat 8,
Zandvoort

CREATIEF
voor

REVUE CE 40
super-8
Super-8 filmkamera met
volautom CdS-lichtmeting door het 4x
motorzoom-objektief
1 1,7/8-32 mm Met
tegenlichtknop, enkelbeeld- en kontinueloopschakeling
Volledige garantie!

INLIJSTEN
REVUE CX 30
super-8
Super-8 filmkamera als
model CX 10 maar met
3x zoomobjektief
(motorisch) met afstandsmstelling
Volledige garantie!

Buureweg 7, zijstraat
van de Kerkstraat,
Zandvoort,
tel.02507-173 67

Volledige garantie!
Drogisterij • Reform

MOERENBURG

Drugstore Moerenburg
"OIOTOO

auiLii

Haltestraat 8-Zandvoort-Tel. 1 61 23
Wij informeren U vriendelijk en vakbekwaam!

Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02607-161 23

half vrijstaande villa
geheel gerenoveerd
en in

BOERDERIJ-STIJL
gebouwd.
Gesitueerd op 5 minuten van het centrum van
Mijdrecht op ca 2000 m* eigen grond
Royale indeling begane grond hal, woon
kamer 8 50 x 8 50 met open eikehouten
keuken, eetbar, open haard, plavuizen vloer
Vrij uitzicht over weilanden 4 slaapkamers,
luxe badkamer Ie verd ruime zolderetage
met mogelijkheid voor 5e slaapkamer Tuin
op het zuiden met zonneterras aan viswater
V v c v , thermopane beglazing, dakisolatie,
schuur en erf voor gemeenschappelijk ge
bruik
Koopsom r" 378.000,- k.k
Oplevering in overleg
Inlichtingen Makelaarskantoor O G

De mens leut graag > cel tijd en geld neer om lelf
zgn "voor niets" te krijgen
Kohert Lynd
f/879 1949)

Bakkerstraat 7a, Zandvoort

Dal Kddt > anzelfsprckend niet voor de lijd van

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

Dr. Schaepmanstraat 1,
hoek Brederodestraat, Zandvoort,
telefoon 02507-167G8
Geopend 8 00-22 00 uur

mint die krijgt U niet \oor niets, al \atlen zijn prijzen erg
mee De uurwerken van Waanmg zijn er dan ook naar'
Het u pret wetijd, M aaraan U nooil behoeft te twijfelen'

SUPER
Komt u eens kijken in zijn showroom,
'l h een belevenis!
fcigen reparatie-afdeling mei elektronische apparatuur

Wgilalijk Halfrond 487 Amnolvaen
Tal 020 451146

hoogste prijs, contante betaling

DIESEL!
Diverse OCCASIONS
in het bijzonder LANDROVERS

DOE MEER ZELF

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
OOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.
Wij zijn met vakantie. Gesloten van 9 tot 27 juli.
oaammmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmt
KOOUMANS

FORDOTO
ZAIMDVOORT
Ampèrestraat 10
(naatt Colpin)
Tel. 02507 - 1 69 25.
.- .; b.g.g. 1 32 42
Ford verkoop en
service.

Zeeweg 3. Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

Met spoed gevraagd

vakantiewerkers
voorompakwerkzaamheden
Telefoon 02503-31787

Eduard Koopmans BV
Konnetlaantje 16 - Rijsenhout

Groothandel in
„ DOE-HET-ZELF"-ARTIKELEN
vraagt voor direct een

chauffeur/
magazijnmedewerker

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU LA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en, dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

in bezit van groot rijbewijs.
Hebt u interesse? Bel 02977 - 2 77 84
of schrijf t.a.v. de heer J. Putters.
SCHILDERSBEDRIJF

AMSTERDAM-c

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bednjfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher

VISLIEFHEBBERS

& Partners 020 - 767868

voor al uw wit-, schilder- en
behangwerk.

OPGELET!
Tot eind augustus kunt u op woensdag* en
donderdagavond in

herman heijermansweg 6, amsterdam-z.. telex 18143

op buitenschilderwerk.
Ook leveren en plaatsen van

Restaurant Kaagzicht
Huigsloterdijk 390 - Buitenkaag

dubbel glas met
10 jaar garantie.

onbeperkt GEFILEERDE SCHOL eten
met daarbij geserveerd:
frites, koolsla en een fijne cocktailsaus

Vrijblijvend advies en prijsopgave.
Telefoon 02979- 3137- Mijdrecht.
Werkplaats: Kerkplein31 -Abcoude.

voor slechts f ID,50 p.p.
(Tel. 02524-42 78)

N. DEKKER
5 jaar garantie

BAGAGEWAGENS
Verzamelaar vraagt

w.a. 750,-

oude Ned. prentbriefkaarten

VERHUUR

van voor 1940. Leuke
dorpsgezichten
è1,50
Fraaie oude kaarten
prijs n.o.t.k.
Tel. 023-377405

BOOTTRAILERS

75.- p.w.
v.a. 595,-

Holland
Trailer
Rijnlanderweg 1195.
Nieuw Vennep
Telefoon 02526-73800

Ook voor diverse
merken inruilauto 's.

TE KOOP

:OUSE

Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
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Peugeot 504 Ti
1972 met lederen stoelen,
nwe accu en gereviseerde
startmotor. Lichte
schade. T.e a.b.
Telefoon 020-761119
na 19.00 uur.

Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

PONYPARK
SLAGHAREN
Maandag 27 juli a.s. grote

ponyverkoop
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Resoneren: tel. 023-31 70 58

normale handelspnjzen.
Maak er een gezellige dag
van' Entree f 7,50 p.p.
incl. gebruik van alle
attrakties. Dagtocht 35-NS

PONYPARK
SLAGHAREN
een wereld
van plezier!

m&*

SCHILDERS GEVRAAGD
VOOR 1e KLAS ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
• GOED LOON
• HOGE VAKANTIEBON
• GOEDEWERKSFEER

em ZOON
Zandvoort Paradijsweg 2
Tel. 02507-5602
Heemstede Raadhuisstraat 92 - Tel. 023-2861 82

Voor f 6_75.000,- kosten koper, ex. BTW
wordt dit pand, vloeroppervlakte ca.
2 600 m? uw eigendom.
He; is weliswaar niet splinternieuw
'bou.vjaar 1962): doch de gebruiksmogelijk
heden zijn legio en het is gelegen aan
openoaar vaarwater.
Voor meer informatie kunt u ons bellen!

Amsterdam
766464

(liisselholplantsoen 12 - postbus 7372
12 zarielhoK-vestigingen m nederland

BIJ METRO

KOSTUUMS VOOR DE PRIJS VAN
AMSTELVEEN
Kruisweg 2a
Tel. 02977-2 20 70
Vrijdag koopavond
(ook woensdag
de hele dag open)

Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66

Halte Laan Walcheren
Tel. 020-43 05 50
Donderdag koopavond
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slotwedstrijden
week van het paard
ZANDVOORT - Was de regen bij elke
wedstrijd, tijdens de week van het
paard, vaste klant, de laatste dag lieten
de buien gelukkig verstek gaan, waardoor de /on eindelijk een kans kreeg om
het uitstekende gebeuren op te vrolijkcn.
Met dit prima weertje was het best
vertoeven bij de Manege Rob van der
Berg, alwaar van uitstekende paardesport te genieten was. Jammer was dat
er niet al te veel publiek was, maar er
was een fantastisch deelnemersveld.
Voor het springconcours hadden zich 80
deelnemers gemeld, terwijl bij de keuring 70 pony's en paarden aanwezig
waren. De gehele weck waren er veel
meer deelnemers dan vorig jaar, zodat
het een succesvolle week geworden is,
die zeker volgend jaar wederom op het
programma staat.
Het springconcours bij de pony's ging
over twee manches bij een hoogte van
60-80 cm. Door het gelijk eindigen van
enige deelnemers was een barrage
noodzakelijk. In deze barrage ging de
strijd voornamelijk tussen Annemiek
Zorgen en Yvonne van Mourik, waarbij eerstgenoemde iets sneller de hindernissen wist te nemen.
(Advertentie)

RONDVLUCHTEN
per^LTOityHopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur.
f. 5O) • per persoon
f.45,- kind.tot 12jr.
Reserveringen/inlichtingen:

tel. 020-495070
of 020-492781

L! CityHopper
Fnendïy all the time.

De uitslag in deze klasse was: 1. Annemiek Zorgen met Frapant in 22.28 sec.;
2. Yvonne van Mourik met Dropje in
23.53 sec.; 3. Gilte Regeer met Tringaly in 24.59 sec.; 4. Nicole Kroneman
met Dropje in 24.61 sec.; 5. Inez Broek
mtet Wendo in 26.67 sec.
Ook bij de strijd voor paarden en
pony's werden twee manches verreden.
Door het foutloos rijden van een aantal
deelnemers was opnieuw een barrage
nodig om de beslissing te brengen.
Steven Remrev raasde aJs een wervelwind het parcours foutloos af en was
daardoor veruit de snelste. Uitslag: 1.
Steven Remrev met Surprise in 22.35
sec.; 2. Annemiek Zorgen met Frapant
in 25.40 sec.; 3. Jacqueline Wassenberg
met Johnny in 26.- sec.; 4. Mildred
Wals met Marbeth in 26.30 sec.
De paarden en ruiters die de 100-120
cm moesten ovenvinnen maakten er
ook een spannende wedstrijd van. Enige foutloze rijders, dus ook hier een
barrage, die over 130 cm ging. Rob
Cohen en Rob van Woning waren
(beiden op Osirus) de snelsten met
respectievelijk 24.09 en 25.01 sec.,
doch beiden maakten een springfout,
waardoor de foutloze rijder Ben Zorgen met Kantos in een tijd van 27.01 de
winnaar werd.
Tijdens het jachtspringconcours over
80-100 cm werd veel snelheid ontwikkeld, doch niet altijd even goed. Toch
waren er diverse deelnemers, die het
wel lukte om foutloos rond te komen.
Natasja Krooneman met Santana stoof
in 44.01 sec. naar de overwinnning. Zij
ging Eddy v.d. Mey met Otello vooraf.
Tijd 47.30 sec. Als goede derde eindigde Carola Hertzdahl met Gladstone in
51.9 sec.

(Advertentie)
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FILMINN
17 juli, 21.00 uur Quadrophenia
van Franc Roddam
Toegang vnj.
31 juli, 21.00 uur De Spiegel van
Andre) Tarkowskij en Alexander
Mischarin uit de Sovjet Unie.
Toegang vrij.

FONOTHEEK
Aanwezig: 930 klassieke platen,
500 populaire platen, 350 iazzplaten. 1200 pop-platen. 100
platen met volksmuziek. 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord.
Openingstijden:

maandag 19.00-21 00 uur.
vrijdag 15 00-17 00 uur
vrijdag 19.00-21.00 uur

Prinsesseweg /Zandvoort

Groot feest was het dinsdagavond in 't
Trefpunt bij de laatste avond van de
toeristische fietstocht. Veel bloemen,
onder andere van Peter Reijnders uit
de Kerkstraat, voor al die deelnemers
die de afgelopen dinsdagavond in totaal
zo'n 240 km achter de rug hebben.
Organisator Klaas Koper, die momenteel met vakantie in Zwitserland verblijft, belde nog speciaal op om te
horen hoeveel deelnemers er uiteindelijk de tocht hebben uitgereden. Dat
blijken er toch nog altijd zo'n vijfhonderd te zijn geweest, die de herinnering
aan die tocht hebben ontvangen.
Behalve bloemen, een mooie zomeravond en het drankje van Eurosol voor
de deelnemers, blijkt er ook een ongekend enthousiasme voor het fietsen te
zijn gegroeid. Er is tenminste een
groep van tien niet meer zo jonge
fietsers, die zo de smaak te pakken
hebben gekregen, dat zij hebben afgesproken ook de komende dinsdagavon-

8
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16.95

IN HET GEZELLIGE f
• RESTAURANT f
? met vriendelijke bediening
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Regionale woonruimteverdeling
voorlopig uitgesteld
Van der Mijc van Volkshuisvesting
dinsdagavond 30 juni met de mededeling dat de gemeente Haarlem onverwacht een verfijning in het afgesproken
puntensysteem had aangebracht. Met
andere woorden, na al deze besprekingen in de Kennemerraad, heeft Haarlem plotseling haar koers gewijzigd.
„Geheel tegen de afspraak", aldus
wethouder Van der Mije, die voorstelde het voorstel tot nader orde van de
agenda af te voeren, nu toch niet van
een uniforme regeling in het gewest
gesproken kan worden.

TRESLONG
Vosselaan 15
HILLEGOM
Tel.: 02520 - 15347

GEVRAAGD:

WERKSTER
1 of 2 ochtenden per week.
Mevr. Booker,
Brederodestr. 172,
tel. 1 35 42

Woningzoekenden

ZANDVOORT - In de eerste drie
maanden van dit jaar is het aantal
woningzoekenden in de gemeente tot
boven de zevenhonderd gestegen.
Eind vorig jaar waren er in totaal 660
woningzoekenden, doch nu bedraagt
het aantal 731. Het leeuwenaandeel
wordt gevormd door de groep alleenstaanden beneden de 65 jaar (229) en
aanstaande echtparen (177).
Diverse raadsleden, waaronder Van In deze periode werden, behalve de vijf
Erp en Toonen, hadden weinig goede nieuwbouwwoningen van het complex
woorden over voor deze handelwijze A.J. v.d. Moolenstraat, door de gevan de grootste gemeente van Kenne- meente toegewezen: vijf vierkamerflatmerland. Alleen raadslid Flieringa was woningen, twee flats voor l- en 2niet verbaasd, „zoiets is in het gewest persoons huishoudens, twee eengezinste verwachten", constateerde hij.
woningen en twee gemeentewoningen.

door
Margreet Ates

den te blijven doorfietsen.
van het l april genootschap een kleine
Het eerste trajekt is al bekend, naar herinnering aanbood.
Zo heel voorzichtig ziet het er naar uit een boerderij in de Haarlemmermeer.
dat de zomer is teruggekeerd. Voor het „Wij zijn nu zo in training dat wij door
weekeinde zijn de weersverwachtingen blijven gaan", aldus een Zandvoorter. Redding
niet onverdeeld zonnig, maar „moed
Een echte redding werd deze week
verloren, al verloren", dus men wil er
overigens uitgevoerd door Willem Loos
Stunt
op het Zandvoortse strand nog best in
vn strandpaviljoen 4 „Bad Zuid". VrijWATERSTANDEN geloven dat men nu het najaar heeft Veel publiek trok ook de stunt van dagmiddag omstreeks kwart over vier
gehad en dat de zomer nog terugkeert. strandpaviljoen „Camel" die afgelopen werd door hem gezien hoe een surfer
ZANDVOORT - De waterstanden Degene die ervan overtuigd is dat het zondag toch is doorgegaan.
zich ver weg op zee in moeilijkheden
voor de komende week:
morgenavond uitstekend weer zal zijn, Drie piraten die zondagmiddag voor de bevond.
is mevrouw Van Dam van strandpavil- Camelclub aanspoelden, brachten de
Datum
HW LW HW LW joen Johnny. Om de terugkomst van de bewoners en toeristen het laatste red- Terwijl hulpvaardige lieden de strand9 juli
9.56 5.32 22.27 17.45 zomer te vieren wordt er daarom een middel in de strijd tegen het roken, politie waarschuwden, vertrok Willem
10 juli
10.59 6.25 23.26 18.47 uitgebreide barbecue gehouden.
namelijk ingeblikte Zandvoortse zee- Loos zelf al per boot richting surfer en
11 juli
12.02 7.22 -.- 19.53 Voor de prijs van ƒ 27,50 (exclusief de lucht.
viste de volledig uitgeputte man uit zee.
12 juli
0.24 8.21 13.04 20.59 drankjes) kan men naar hartelust barDeze afkomstig uit Hilversum was gaan
13 juli
1.23 9.18 14.01 21.59becuen morgenavond. „Net zoveel als Met drie felle lichtkogels werd door de surfen zonder surfpak en zwemvest, en
14 juli
2.15 10.13 14.50 22.49 men op kan, aan diverse soorten vlees, piraten aandacht gevraagd voor hun had zich toch vergist in de temperatuur
15 juli
3.02 11.06 15.32 23.33 stokbrood, sauzen en alles wat erbij „noodsituatie", toen ook nog drie snel- van het zeewater, de windkracht en de
16 juli
3.41 11.53 16.09-.- hoort", aldus mevrouw Van Dam. Bo- le speedboten door de branding „vlo- kunst van brandingsurfen.
Maanstanden: 9 juli EK 4.39 uur:vendien is er ,,live" muziek want de gen" om hulp te bieden, zag het weldra
doodtij 11 juli.
Melgers Brothers komen ook naar het zwart van de mensen bij de vloedlijn.
paviljoen. ledere gast wordt verzocht Jammer dat de bekende dokter Meins- Vergissing
zijn eigen vlees te roosteren boven het ma op het laatste moment verstek had Jaarlijks wordt er ook door mensen
(Advertentie)
vuur van de barbecue, daarom is het laten gaan om de blikken verse lucht in met opblaasbootjes dezelfde „vergiswel noodzakelijk dat men van te voren ontvangst te nemen. Theo Hilbers, sing" gemaakt. Speciaal bij een Oostebelt. tel. 17170, want men komt niet nam nu als direkteur van de WV de lijke, dus landwind, is het spelevaren
graag tekort.
honneurs waar, en naar verluidt vond met rubber opblaasbootjes door kleine
hij deze grap zo geslaagd, dat hij de kinderen een levensgevaarlijke zaak.
piraten en organisatoren als voorzitter het kan allemaal leuk zijn, maar gaat u
Groot feest

de2è maand
inuuu
bibliotheek
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Tips en suggesties: 17166ofna 17.00uur023-283330

Barbecue

CORDON BLEU
fchmtiel gevuld met ham
en kaai daarna gepareerd
en gebakken; geserreerd met
twee soorten groenten, frites
^^ en gebakken aardappelen

met slagroom.

Tennistoernooi
TC Zandvoort

Jammer is, dat de Duitsers om onbekende redenen weggebleven zijn, maar
dat doet zeker geen afbreuk aan de
kwaliteit van het toernooi, wat van een
prima gehalte is.

A

CHIPOLATA-PUDDING

Het gehele springgeweld werd afgewis- ZANDVOORT - In de laatste raadsseld met een rijpaarden- en ponykeu- vergadering zou door de raad een
ring, waarbij vooral gelet wordt op de beslissing worden genomen of men in
gangen, stap, draf en linker en rechter Zandvoort deel zou nemen aan de
galop van het paard. Voor de jury geen gezamenlijke regeling voor de woongemakkelijke taak, doch zij kwamen er ruimteverdeling zoals deze in diverse
toch wel uit. Bij de pony's was de gemeenten van Kennemerland zou
uitslag: 1. Mildred Wals op Sico; 2. worden ingevoerd.
Annemiek Zorgen op Frapant; 3. Rene De bedoeling van deze regeling was dat
Burger met Rakker; 4. Lucien de Haan de grote verschillen in de gewest-gemet Gerda; 5. Sanne Voit met Alex. meenten in het beleid ten aanzien van
inschrijving van woningzoekenden, urLichteklasse paarden: 1. Rineke Scheer gentiebepalingen en woningtoewijzing
met Rancallen; 2. Francien v.d. Sluis zou worden beëindigd, men zou voormet Sharon; 3. Heide Regeer met taan één lijn trekken.
Miranda; 4. Nicolle Blokker met Muis; In het gewest Kennemerland zijn hier5. Maaike Jubels met Sico.
aan vele vergaderingen gewijd, en men
Zwareklasse paarden: 1. Saskia Bus- had dus een gewestelijke nota opgesenmaker met Remco; 2. Maaike Voit steld.
met Oscar; 3. mevr. Zorgen met Pas- Voordat de Zandvoortse gemeenteraad
cal; 4. Prisca Nerinx met Koh I Nor; 5. hieraan echter zijn goedkeuring zou
Menno Hoezee met Rebel.
kunnen verlenen, kwam wethouder

ZANDVOORT - Het door de TC
Zandvoort georganiseerde tennistoernooi, in de B- en C-klasse verloopt tot
nu toe uitstekend. De wedstrijden worden onder ideale weersomstandigheden
verspeeld, waardoor er geen oponthoud ontstaat en alles naar wens gaat.
Verassingen hebben zich tot nu toe niet
voorgedaan. De voorrondes worden
elke avond gespeeld, zodat vanavond
en vrijdagavond een kijkje op het
sportpark aan de Kennemerweg zeker
aan te bevelen is. A.s. zaterdag vinden
dan de finales plaats. Aanvang is dan
om 10.00 uur.
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Telefoonnummers
die belangrijk zijn:
Strandpolftie Rotonde
13545
Kinderkamer Rotonde
14445
Reddhigsposten:
ZuM(Brokmeier)
12687
Noord (Piet Oud ):
12376
ZRB Naaktstrand:
18431
naar het strand en willen de kinderen
hun bootje mee, zoals deze meiskes op
de foto, houdt ze goed in de gaten,
want het afdrijven gaat sneller dan men
verwacht.

Historische vondst
Hoewel de bomschuitenclub niet hoort
onder strandkorrels, is dit onderwerp
van oudslier zo nauw met de zee en het
strandleven betrokken, dat wij graag
melding maken van een historische
vondst.
Het bestuur van de bomschuitenmodelbouwclub, ontving bericht van de heer
Kooiman uit de Brederodestraat om
toch eens te komen kijken in zijn tuin.
Vijf jaar geleden bij de verbouwing van
zijn huis waren daar al houtdelen bloot
gekomen, waarvan hij vermoedde dat
ze iets met een bomschuit te maken
hadden. Het bestuur dat toch bijeen
was, omdat ze juist van het gemeentebestuur bericht ontvingen dat ze de
komende winter in de voormalige kleuterschool „Klim-Op" een onderkomen
hebben gekregen, vertrok enthousiast
om deze vondst eens nader te bekijken.
Groot was hun verrassing en enthousiasme toen zij konstateerden dat het
hier onderdaad ging om de bodem van
een aloude bomschuit. Voor zover
bekend is dit het enige dat in Zandvoort ooit gevonden is. dus iets om
zuinig op te zijn.

..Een k;ir in 't nauw maakt rare
sprongen" is een bekend Nederlands spi eek woord, maar hel gaat
toch niet .iltijd op. Dat bleek dc/.e
week wcei eens. Een kat van bewoners in de Willcmstraat had vorige
week vrijdagavond laat de kuierlatten genomen en is waarschijnlijk,
door ergens van te zijn geschrokken, m een hoge boom geklauterd,
staande m de omgeving van het
gemeenschapshms. Het dier durfde
blijkbaar niet meer naar beneden en
heeft de hele lange nacht zitten
klagen en miauwen, zó zelfs, dat de
buren er last van kregen en sonimigen niet meer konden slapen. Een
van de bewoners uit de omgeving
heeft toen 's morgens vroeg de
brandweer opgebeld. Hij vertelde,
wat er aan de hand was. Nog geen
kwartier daarna was de brandweer
ter plaatse en men had de hoogwerker meegebracht. Met behulp van
dat gevaf kon men het beest bereiken en naar beneden halen, 't Was
een klus van niks. maar toch %vel
vermeldenswaardig! Is het niet fijn.
dat we ook voor zulke gevallen onze
brandweer in aktie kunnen laten
komen? Het kost toch in elk geval
moeite en geld. Maar 't gebeurt
allemaal voor niks! Hulde mannen,
mede voor het betonen van deze
dierenliefde.

Nieuwe vishandel
in aantocht
In het nummer van vorige week
berichtte ik u, dat in het fraaie
historische pandje op de hoek van
de Haltestraat en de Schoolstraat
een nieuwe vishandel zal worden
geopend. Dit bericht is, dat bleek
uit de binnengekomen reacties, in
brede kring door vele huismoeders
blij ontvangen. Men wil nu graag
weten, wie de nieuwe eigenaar is.
maar dat kan ik nog niet zeggen,
omdat mij daarvoor door hem nog
geen toestemming werd gegeven.
Wél weet ik dat het iemand is, die
van jongs af aan in deze handel is
grootgebracht en zelf elders zulk
een zaak heeft. Men is druk bezig
met de verbouwing en half augustus
wil men de vernieuwde zaak openen. Het schijnt iets zeer bijzonders
te worden. Zodra ik meer weet,
hoort u het van mij.

Rijwiel-circuit
Een belangrijk, sportief en leuk
evenement staat Zandvoort te
wachten op woensdag 29 juli a.s.
Dan organiseert, in samenwerking
met „De Kampioen", de bekende
rijwielhandel Peter Versteege in de
Haltestraat een wielercriterium
door het dorp voor amateurs. Deelname staat open voor iedereen.
Men wordt gerangschikt in diverse
categorieën. Er worden afstanden
gereden van 45 en 80 kilometer,
uitsluitend door het centrum en
directe omgeving. Vanzelfsprekend
zijn er fraaie prijzen mee te winnen.
De start is om 6 uur 's avonds op de
Grote Krocht en de finish in de

Het haantje van opoe
Opoe wil je nou dercis v e r t e l l e . hoc
jeloi een kip oit elkaer motte haele.
want kip is 'n lekkerbikki' m i t s je t
maer goed klaer m.iekt en je ken d'r
van alles mee oitvoere. Grille, bakke. stove. braeje en gae /.o maer
deur 't Is 'n echt volksvoedsel
'eworre en viel cente kost 'et niet
Jeloi motte sorrege \ e u r 'n snaiplank en 'n groot mes Wat de
vakmense een ..batter" noeme is te
groot, neem 't maer liever 'n slaggie
klainer. maer wel flink scherp Je
mot beginnen met 't strotje d'raf te
haele en Jnernao. 'I losse vel b,u de
nek. Dam 'et beesie bai "t borstbeen
insnaeie. twie haele langs de ruggegraet, omdraeie en an de aere kant
de ruggegract d'roit haele Die ruggegraet mot je dan 'ebroike om
bocljon van te trekke. Dan 't geval
plat neerlegge en tussen de poten en
de vleugels los snaeie. d'r is echt
gien iene barst an.
__
'n Oud Zanvers recept veur kippe
gaet aldus: je hakt de dooie kip. die
je oit 't hoenderpark heb 'ehaeld in
viere. Daernae slae je 'em plat alsof
't je vent is, of 'n aere snotpienk die
lastig is. Die plat 'eslaege zooi
bestraik je dan met olie van zonnepitte en leg dan dat platte zaekie
met de hoidzai naer bove onder de
grill, ongeveer 'n kwartier, maer
niet op z'n heetst. Neem dan 'n
eetluppel mosterd met 'n bietje
waeter en roer daer 'n pappie van.
Nae dat roostere in de grill de bleke
kant insmere met die mosterpap en
dan nog es 'n klain kwartier roobtere en af en toe insmere met 't
restant van die mosterdzooi. Ondertusse 'n eetluppel beste butter menge met de kroimels van vier sneje
oud brood (geef dat deuze keer
maer es niet an de varrekens) en
twie eetluppels fain 'estampte haezelnote. De gegrillde dele met dat
heule koekesopie insmere en dan
nog effies naegrille an allebai de
kante. Geef d'r dan es venkelslaei
bai en 'n mandje met verse, knapperige broodjes en as je 't misse ken 'n
lekker fris Loire-waintje. Sancerre
is erg smaekeluk en je heb dan 'n
heerluk „zeumer-aevondmael".
K.Sr.

Langs de Vloedlijn

Veroordeel'n ander niet
Hoe slecht die U ook schijn'
Want 't is een mens als gij
En kan zelfs beter zijn.
Guido Gezelle
(1830-1899)

Jan Snijders vooraan
bij•P Wimbledon-finafe
ZANDVOORT - Een van zijn dromcn is eindelijk uitgekomen. De
gehandicapte Jan Snijders wilde altijd bijzonder graag de finales op het
\Vimbledon meemaken. En dit
weekend gebeurde dat dan ook. De
grootste tennissers van het toernooi
Borg en McEnroe lieten Jan volop
genieten. Hij had dan ook een prima
plaats, voor aan de rand van het
Centrecourt.

Strandpolitie
Degenen die ook een tol dusver rustige
/omer hebben, zijn de leden van het
Mranddetachemenl. Iedere dag veel
wandelaars en terrasbezoek. verder
rustig, is de kiect in het politierapport
Woensdagmorgen echter, l juli. en niet
gisteren, moest de politie toch in actie
komen. Ter hoogte van strandpaviljoen
7 was een wandelaar 70 ongelukkig
gevallen dat hij met een gebroken been
naar een Haarlems ziekenhuis moest
worden gebracht.
Ook kinderjuf „Joyce" heeft het tot nu
toe rustig gehad, weinig verdwaalde
kinderen, want druk is het tot nu toe
nog niet geweest. Daar zal nu echter
wel snel verandering in komen, want
voor de eerstkomende dagen wordt er
goed weer verwacht.

Haltestra.it. hen leuk en pnj/enswaardig initiatief van de heei Versteege. waarmee ik hem veel succes
loewens. In onze sportrubnek /uit u
er in een der eerstvolgende nummers wel meer over lezen

Jan Snijders

Do .W-jarige, m Nieuw Unicum
wonende. J.m Snijders, heett een
fantastisch weekend gehad. Hélemaal gek v;m tennis is hij, m.var ook
het voetbal en de wielersport hebhen zijn volle aandacht.
De tennistoernooien, die de profs in
Nederland spelen, volgt hij allemaal. Altijd is hij aanwe/ig, waardoor tle spelers zoals Okkcr en
Nastasc een bekende voor hem zijn
geworden. Tijdens hel laatste Ro.xytoernooi vroeg deze sponsor aan
Jan wat hij nou graag wilde. Een
weekend Londen met bezoek aan

Wimbledon zag Jan wel zitten en
met behulp van Tom Okker. die
voor een finale-toegangskaartje
zorgde, lukte het ook. ..Ik heb een
geweldig weekend gehad. Niet alleen het tennis was fantastisch,
maar ook de stad vond ik geweldig.
„Acht maanden heb ik uitgekeken
naar dit weekend, want ik wist het
al in november en het is een belevenis gewoiden, die ik nooit vergeet".
..Op het tennis centrecourt \\.is ik
de eerste buitenlander in een rolstoel. Het /ijn alleen Engelsen die
d.i.ir zitten", vertelt hij irot-Jjn Snijders \rndt het allemaal geweldig, de belangstelling die er -.oor
hem bestaat Verschillende kranten
heeft Jan reeds gehaald, waaronder
het maandblad Tennis.
Behalve bij tennis was .lan ook
aanwezig hij het onlangs gehouden
zaalvoetbaltoernooi m de F'ellikaanhal. Dooi ziekte moest hij con \\eek
oversla.in, maai de o\enyc uedstri|den heeft hij allemaal met bo,langstelling gevolgd.
De derde spon die J.ui Snijders
enorm aanspreekt is het isie'.rennon, met als hoogtepunt de Tour de
Franco. Ook dit evenement /ou hij
tn|/ondcr graag \,in n.ibij b i j w o n e n .
In 1983 wil hi| proberen om de
finish m f'.injs hi| te k u n n e n w o n e n
..De start \.iii die tont is dan m
Amsterdam en daar ga ik naar toe
en dan hoop ik d.it hot hikt een
icisje naar Pari)s te bemachtigen.
xod.it ik de aankom''! aldaar kan
/ien. Dat lijkt me cowoldii;", /egt
hi|.
Met het volgen van al deze sportwedstrijdeti heeft Jan een grote
kennissenkring opgebouwd en het
zal dan ook niemand verbazen dat
hij over twee jaar bij het grootste
wielereveneinent ter wereld m Panjs aunwczjg zal zijn.
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ik zocht op de Grote Krocht
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VLIEGREIZEN
AUTOREIZEN
BUSREIZEN
VERRE REIZEN
STEDENREIZEN
VAN

259,uit voorraad
leverbaar

Kastenhuis

Hoog*!ap«r
ki gronan bniln

Grote Krocht 25
Telefoon 17751

Profiteer nu nog mee van de
openingsaanbieding

WIJ HEBBEN ZE
ALLEMAAL

üjcky Star Jeansnu ... .37,50

Biedt deze week speciaal aan:

Gestreepte T-shirts

15,00

V-halstruien

23,50

Lee Cooper T-shirts
45,- nu .35,00

kilo van 15,- nu.

12,98

kilo 15,- nu.

Donderdag 16juli begint de uitverkoop!!!
We hebben dan

9,95
6,95

kilo van 12,- nu.

l kilo van 8,75 nu

van 250,-voor.

149,00

Gezetter * feta*
itA

'

•

„DORMOLUX:

Kastenhuis

Blouses

halve prijzen

Grote Krocht 25
telefoon 17751

-toe-slager
Grote Krocht? (naast A.H.)

zit-en
slaapkamer
met eigen kookgelegenheid en gebruik
van douche/toilet.
Telefoon na 19.00 uur

met of zonder b.b.
motor, en

f tijd snel en

VERENIGING
vraagt goede

tweedehands
PIANO
tol 1000,-.
Tel. 020-265611

inillenaar
Installatietechniek B.V.
vraagt met spoed:

fioky^
OOK _ofift

x Uwhul
Sb
voor het f
reinigen
'van kleding,^
gordijnen, lakens, dekens,
slaapzakken. Vloerkleden

stomerij

ZANDVOORT - Een feestelijke dag
was zaterdag 4 juli 1981 voor Rob en
Willy Witte, want op die datum werd
hun nieuwe bedrijf aan de Kamerlingh
Onnesstraat 23 geopend.

monteurs en
hulpmonteurs
(bijv. L.T.S.-ers)
voor de montage van c.v.-installaties.

Servicemonteur
voor het onderhoud van c.v.-installaties.

Leuke

teen

SLIPPERS
in alle
kleuren -J « Qt|
vanaf... l *f «Mw

Leuke linnen

OPEN
SCHOEN
(in 5 kleuren)

Een goede kracht wordt bij ons gewaardeerd.

24.90

L J. Millenaar
Zandvoort, Grote Krocht 21
Heemstede. Zandvoortselaan 69
^Bloemendaal, Bloemendaalseweg 23
Haarlem, Jan Gijzenkade 163

INSTALLATIETECHNIEK
KUDELSTAARTSEWEG 162 - AALSMEER

TEL. 02977-25238/21120 (Heer H. Vendel)
na 18.00 uur: 03486-3576.

HARMS

Diaconiehuisstr. Sa
Zandvoort

.ys^^y/^^y^^yP^vF*MvB^Mf*&

installatietechniek B.V.
Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/spccialiitcn Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-ljcentichoudergcmuchtij.'.d de Lips-Kcso
sleutel te kopieren. Voortdurende
lov.ilitL-it_sbeu.ik:nj; en dege;ivanccerde machines vun het Gilde
{•aranderen u vj.-kerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zckcrheidi bewijs.

Met spoed gevraagd op klein kantoor:

accurate adni. kracht vri.
(vrl.)
(goed kunnende typen)
Voor o.m. het bedienen van de telefoon,
faktureren, typen en wat boekhoudwerk.
Gezien het belang van deze funktie zijn goede
kontaktuele eigenschappen vereist.
Salariëring in overeenstemming met de capaciteit en inzet.

:e*ffiB3Esaa uw OKAIXR

v. d. Meer Sleufclservice
IJinnfnwet; 7.1 - HceiiiMcdt'
Irl. 0.2.1-2» 0^ W)

Inst. Techniek
Kudelstaartseweg 162, Kudelstaart,
telefoon 02977-21120/25238 (vragen naar
mevr. J. M. du Pau).

Grote Krocht 19. Zandvoort.
Telefoon 02507-1787»

Meer ruimte voor: Autobedrijf Zandvoort

Tel. 02975-66548.

TI&

P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat80-Zandvoort,
telefoon 02507-13287.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobécane, Kyoso en

IRraatje.

02507-18200.

U kunt uw auto overdag slecht
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.
Ook voor olie en diesel.

Te koop:

3 houten roeiboten

's Avonds ook open!

vooro.a.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Te huur aangeboden

Voor oüe verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DÖfiyZICHT".

Rijwielhandel BOS
div. kinderrijwielen.
Tevens KlS-sleutelservice
en rijwielverhuur.

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM: Zijlweg 102
HILLEGOIVf: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

se

Zomerpantalons 40% korting

1,50

150 gram slechts,

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

Japonnen

99,00

OB MJUMIMUPr

EXTRA AAW BIED ING

Schuitengat 7,
telefoon

van 175 voor.

booaabQMd

Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren
voor de boterham

U.

Japonnen

Binnenweg 71, telefoon 282697.

Dé dierenspeciaalzaak
van Heemstede
Wegens vakantie gesloten van
12 juli t lm 2 augustus.

bedrijf opbouwde ten aanzien van het
repareren van autoschade, zal hij ook
hier kunnen vergroten, .want behalve
meer ruimte beschikt hij ook nog over
voldoende vakkundig geschoold personeel.

Na de garage die ze zo'n vier jaar
geleden openden aan de Dr. Schaep- „Ik geloof nog steeds in hard werken.
manstraat en waar ze letterlijk uit zijn Met je schouders er onder, dan lukt het
gebarsten, een hele vooruitgang, want wel, zelfs in Nederland", aldus een
deze zaak heeft een oppervlakte van optimistische Rob, die zegt er van
18x18 meter. Behalve de goed geoutil- overtuigd te zijn dat zijn klanten uit
leerde werkplaats, is er nu ook ruimte Zuid de weg in Noord naar zijn garage
voor een grote showroom waar de zullen weten te vinden.
nieuwste modellen van Fiat, Lancia en
Auto Bianchi getoond worden. Bovendien is hier ook een ruimte voor de Dat hij in deze mening niet beschaamd
klanten om te wachten op een kleine zal worden, mag wel blijken uit de vele
reparatie, want men kan hier frisdran- belangstelling, bloemen en geschenken, soep, koffie etc. gebruiken en ken, die hem en zijn vrouw zaterdag bij
zodoende de wachttijd wat bekorten. de opening ten deel viel.
Ook is er bij het nieuwe bedrijf een
goede wasgelegenheid voor auto's. Met
een hogedrukspuit worden de vuilrestcn verwijderd, terwijl men kan kiezen,
of men behalve een shampoobeurt en
het spoelen, ook de auto nog even in de
was zet.
De naam die Rob Witte met zijn

Voor oude en nieuwe klanten van
Garage Zandvoort. De openingstijden
zijn nog steeds als vanouds, van maandag tot en met zaterdag geopend van
07.30 tot 18.00 uur, zondags gesloten.
De service van deze zaak is het handelsmerk.
Foto Europress

RANDSTAD PUB!.iCATir.S
L'ilgcct'sicr van:
0
Zandvoorts N i e u w s b l a d
* Hecmsteedse C o u r a n t
<* Hoofcldorps/Vcnücpcr Nieuw-*blad
0
Zwaiienburu/Halfv.xy.se Courari!
" Badhoeve Slotcnsc C o u r a n t
0
Aalsmcersder C c n i i u n i
6
U i t h o o r n s c C ü ' j r a n i / O n s Weekblad
* St.reekWad/ De Ronde \ ener
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Zandvoorter na
ruzie overleden

Casino trekt minder bezoek

ZANDVOORT • De zestigjarige heer
G.P. Martius uit Zandvoort is vrijdag- ZANDVOORT - De belangstelling voor maal per week, nog maar twee maal
avond overleden, nadat hij op het de drie casino's loopt snel terug. In per week zal komen", aldus de heer
Schuitegat met een dorpsgenoot ruzie Zandvoort kwamen in het eerste half- Bergmans, woordvoerder van de casihad gemaakt en geslagen was met een jaar tienduizend goklustigcn minder nodirectie, „maar of dit het enige
honderiem. Maandag werd een gcrech- naar het Casino, terwijl ook in Scheve- motief is, zal uit het onderzoek moeten
telijke sectie verricht waaruit bleek dat ningcn en Valkenburg het bezoek terug- blijken."
de heer Martius aan een hartaanval was liep. De totale spelopbrengst over de
overleden. Waarschijnlijk was de emo- drie casino's is vier miljoen minder dan Voorstellen
tie te veel voor hem geweest.
vorig jaar.
Wel is men van mening, dat het spelen
Vrijdagavond omstreeks kwart voor elf De directie van de Nationale Stichting in casino aantrekkelijker gemaakt moet
liet de man zijn hond uit in de omge- Casinospelen stelt een onderzoek in worden voor een groter publiek. „Wij
ving van het Schuitegat en de Boule- naar de oorzaken van het teruglopende overwegen een uitbreiding van het
vard de Favauge. Hij werd daar gecon- aantal bezoekers. „Natuurlijk is een spelaanbod, maar hierover zal de Raad
fronteerd met een ruzie tussen een man deel toe te schrijven aan de economi- voor de Casinospelen een uitspraak
en enkele spelende kinderen, die deze sche recessie. Wanneer iemands be- moeten doen. Wij hebben wel enkele
man overlast bezorgden door met een steedbaar inkomen terugloopt, en dat voorstellen gedaan en wachten nu de
bal te spelen. De heer Martius mengde doet het over de hele linie, dan kun je reakties af', aldus de heer Bergmans.
zich in deze affaire, waarna ook een je voorstellen, dat hij in plaats van drie Overigens is hij van mening, dat, wanneer men toestemming zou krijgen ook
vrouw zich er mee bemoeide. Er ontspeelautomaten te exploiteren, dit een
stond een ruzie ter plaatse, waarin zich
(Advertentie)
gescheiden exploitatie zou moeten zijn,
een derde man mengde die ook zijn
om de rust in de speelzalen niet te
Zandvoorts Nieuwsblad
hond aan hei uitlaten was. De ruzie liep
beïnvloeden.
zo hoog op dat de twee honden in een
VRAAGT
gevecht raakten. De derde man sloeg
toen met een honderiem op de heer
Langs de Vloedlijn
Martius in. Deze liep weg, doch zakte
enkele meters verder in elkaar. Een
gewaarschuwde arts kon slechts de
dood constateren.
De man die de klappen had uitgedeeld,
werd korte tijd later aangehouden op voor de vakantieperiode
het De Favaugeplein; Deze 57-jarige
juli en augustus.
Zandvoorter werd na verhoor en onAanmeldingen:
'derzoek in de loop van zaterdag naar
telefoon 1 71 66.
huis gestuurd.
Wijs is de mens die weet wat hij
over het hoofd moet zien.
Wiliam James
(1842-1910)

Voorlopig heeft men nog een huurcontract met het Bouwes concern van tien
jaar, waarvan slechts de helft verstreken is, zodat door de casinodirektie
voorlopig geen andere plaats of verhuizing vanuit Zandvoort wordt overwoRen.
Van een direkt uitstralingseffekt van
het circuit op het casino heeft men tot
nu toe weinig bemerkt. „Dan zou dat
toch merkbaar moeten zijn geweest,
bijvoorbeeld afgelopen zondag, toen
het circuit veel bezoekers heeft getrokken", aldus de heer Bergmans. Wél is
hij van mening, dat, wanneer het circuit zou verdwijnen, er een goede
tegenhanger zou moeten komen.
„Zandvoort moet natuurlijk een aktief
toeristenbeleid blijven voeren en voor
bezoekers attraklief blijven. Het heeft
zijn naam toch voor een groot deel te
danken aan het circuit", aldus de heer
Bergmans.

Minder inkomsten
Door de gemeente Zandvoort was de
toeristenbelasting per l januari 1981
verhoogd van ƒ 1,25 tot ƒ 1,50, terwijl
per l juli 1981 de toeristenbelasting per
bezoeker ƒ 2,50 bedraagt. Ondanks
deze forse verhoging, voorziet de heer
Bergmans toch een vermindering van
inkomen voor de gemeente, omdat een
verlies van tienduizend bezoekers over
het eerste halfjaar toch evenzoveel
kwartjes betekent. De toegangsprijs
van het Casino zal voorlopig niet verder verhoogd worden en blijft in de
naaste toekomst ƒ 7,50 per persoon, dit
ondanks de afname van het bezoek en
de verhoogde belasting.

ZANDVOORT - Voor de eerste maal in de geschiedenis werd op het circuit een truckrace gehouden. Een
spektakelstuk dat een groot aantal mensen op de been en naar het circuit heeft gebracht, waar de organisatoren

spraken van een ,„ouderwetse" racedag.
De truckchauffeurs hadden er zelf bijzonder veel plezier in en daverden met hun vrachtwagens over het traject,
tot groot genoegen van de vele duizenden.
Stalenberg veroverde de titel om het Nederlands kampioenschap door de 402 meter in zijn Scania 141 af te leggen
in 21,42 seconden.
Dat niet iedereen even gelukkig was met dit evenement, mag blijken uit het verslag op de sportpagina van de
autoraces die zondag werden gehouden.

'POLITIE OPTREDEN HEEFT ONS VERBAASD'

Zandvoortse
BRADERIE OP ZONDAG 26 JULI

'Wegens succes
ZANDVOORT - Wegens groot
succes zal de braderie, die door de
organisatoren van het Zandvoort
Festival in mei werd gehouden,
worden herhaald en wel op zondag
26 juli aanstaande.

de Kerkstraat heeft overigens uitgewezen, dat zeker zo'n 60 tot 70%
bezwaar heeft tegen afsluiting van
de Kerkstraat voor het doorgaande
'verkeer .gedurende het gehele seizoen. Ook de plannen om het seizoen te verlengen vanaf Goede
Vrijdag tot l oktober stuit op enige
weerstand. Veel winkeliers zouden
graag alleen op zondagen en gedurende hét hoogseizoen van l juni tot
l september een doorgangsverbod
van deze straat zien. „Wij onderzoeken nu de mogelijkheden hiertoe in samenwerking met de commissie Midden- en Klein Bedrijf, en
het gemeentebestuur. Winkeliers
uit de Kerkstraat kunnen altijd
meedoen aan de braderie, omdat
wij behalve de Grote Krocht en de
Haltestraat, ook graag het Kerkplein bij de braderie willen betrekken, dan pas krijg je één geheel",
aldus Moerenburg. Deelnemers, die
aan de braderie willen meewerken,
kunnen zich melden bij Henk
Oonk, tel. 12560.
Voor het overige rekent men op een
zonnige zondag en een groot enthousiasme van inwoners en rekreanten. De braderie zal worden
gehouden van 's middags 13.00 tot
20.00 uur.

„Gezien de vele enthousiaste reakties van zowel het publiek, als van
de deelnemers, hebben wij het plan
opgevat om de braderie nog éénmaal te houden dit seizoen", aldus
Charles Moerenburg, die zegt al
veel aanmeldingen te hebben ontvangen.
Dit keer zal de braderie worden
opgeluisterd met onder andere een
vuurvreter, muzikale clowns en, net
zo als vorige keer, wordt er verwacht dat veel etablissementen het
binnengebeuren naar buiten zullen
verplaatsen, zodat er opnieuw voor
elk wat wils zal zijn.
Het verkeer zal ook ditmaal via de
Poststraat en Kerkstraat kunnen
afvloeien, omdat deze zondag de
Kerkstraat voor doorgaand verkeer
zal zijn geopend.
Een enquête onder de winkeliers in

(Advertentie)

HAARLEM/ZANDVOORT - Met een grootscheepse aktie heeft de Haarlemse
politie in de nacht van zaterdag op zondag een voorlopig einde gemaakt aan de
uitzendingen van het illegale televisiestation CST (Commercial Satcllite Television).
Halverwege de uitzending van de film „Convoy" werd deze Zandvoortse
TV-piraat „opgerold", de zendapparatuur (één videorecorder en zender met een
totale waarde van ƒ 8.000,—) werd in beslag genomen. De twee Zandvoorters, die
verantwoordelijk waren voor de uitzending, gingen vrijwillig met de politie mee en
moesten de nacht op het politiebureau doorbrengen, voordat ze werden vrijgelaten. De politie arresteerde bovendien twee Haarlemmers die by hen op bezoek
waren.
Diezelfde nacht werd een huiszoeking
verricht in Zandvoort in de ouderlijke
woning van één van de piraten. In dit
huis werd echter geen illegale zendapparatuur aangetroffen.
In het pand in Schalkwyk van waaruit
CST uitzond vond de politie ook een lust
met informatie over adverteerders. Bekeken wordt nu of de officier van
justitie deze adverteerders zal vervolgen. Momenteel loopt in Woerden een
proces tegen mensen die via een tvpiraat hebben geadverteerd.

Getipt?
De twee Zandvoorters, Ruud (20) en
Willem (24) die al sinds januari in de
lucht waren, vermoeden dat de politie
een tip heeft ontvangen, omdat het de
eerste maal was dat ze uitzonden vanuit
dit pand. Een mogelijkheid die door de
politie niet direkt wordt ontkent, omdat de woordvoerder van de Haarlemse
politie zegt, dat ze in ieder geval niet
zijn „uitgepeild". „In deze gevallen
moeten wij de ambtenaren van de
Radio Controle Dienst var. de PTT
assistentie verlenen, dit is ook gebeurd.
In de omgeving is nog wel gepeild,
voordat men het pand kon lokaliseren", aldus de politiewoordvoerder.

gens halfnegen, nog geen slokje water
kregen. „Je voelt je op zo'n moment
echt een misdadiger, een aparte gewaarwording", aldus Ruud, die zegt
dat ook zijn ouders behoorlijk schrokken toen zondagmorgen in alle vroegte
(omstreeks halfzes) zo'n acht map politie voor de deur stonden om huiszoeking te verrichten. ,,Ik heb altijd gedacht dat een politieoptreden anders
zou zijn in zulke gevallen".

Procedure
De politie zegt overigens dat het een
normale procedure is om direkt na het
aanbellen binnen te vallen. „Wachten
wij keurig totdat er opengedaan wordt,
dan is het bezwarend materiaal al lang
verdwenen. Wij zijn genoodzaakt deze
procedure zo uit te voeren". Bovendien zegt de politie dat er slechts één
overvalwagen en acht agenten bij betrokken waren, terwijl de piraten zeggen drie auto's en twaalf man geteld te
hebben. Ook werden twee bezoekers,
John van de piraat „Delta" en zijn
schoonzoon, die een vriendenbezoekje
brachten, gearresteerd.
De bewering van de politie dat de twee
bezoekers gefungeerd zouden hebben
als „uitkijk" wordt door de piraten van
CST ten stelligste ontkent. Waarschijnlijk wordt dit afgeleid door de inbcslagname van een professionele portofoon

'De' prijswinnaars

die in Willems auto werd gevonden. Er begon meer lijn in hun uitzendingen
Deze is in beslag genomen omdat te komen en ze vermoeden dan ook dat
Willem hiervoor geen vergunning had. ze een vrij grote vriendenkring hebben.
„Wij willen eerst even de reacties van
de kijkers afwachten. Als we genoeg
brieven krijgen waarin we worden aanToekomst
gemoedigd (het postbusnummer is nog
In januari zijn Ruud en Willem begon- steeds Postbus 510 te Zandvoort), dan
nen met de eerste uitzendingen als zullen wij proberen door te gaan. Wij
„Vrije TV Kennemerland", zuiver zitten alleen nog met de kosten van een
idealistisch, niet commercieel. Dit nieuwe recorder en zendapparatuur.
bleek echter niet vol te houden, van- toch nog een heel bedrag", aldus
daar dat ze begonnen zijn met adver- Ruud, die al zijn spaargeld en vrije tijd
teerders. Echt commercieel zijn ze van de afgelopen maanden heef! benimmer geweest, want hun adverteer- steed aan CST.
dcrs kregen een termijncontract en
moeten nog steeds betalen. ,.Wij verwachten echt niet dat wij nu wij uit de Behoefte
lucht zijn nog veel geld zullen ontvan- Ruud en Willem Wijken niet de enige
gen voor de keren dat wij reclame- piraten te zijn in Zandvoort. Er zijn er
boodschappen hebben uitgezonden. die meewerken aan TV-Noordzee en
Maar het kan meevallen natuurlijk", aan de piraat Delta en achter de
aldus Ruud.
opgerolde zender in Hoofddorp slonden ook medewerkers uit Zandvoort.
Eén van hen die een beroepsopieidin!:
heeft gevolgd KS,V. ..Het is vrij logisch
dat iie;;e /.enders weer teruckonu-ti.
Ko! je er een op, dan z i j n er tv.ee
nieuwe voor in de plaats, l-, ben
persoonlijk niet betrokken hij eet' speciale zender, maar LH .'i AI nu
\vel adviezen. Z.O zijn de re,'lan''-'>'f s'Is
veel (v amateuristisch, die :.:rud.?: beier
en korter kunnen. De jor.s:_'ns ..m CST
waren op de goede weg. hm films
t r o k k e n v r e l k i j k e r s , v r i j |u:;isui ovengens. de mensen willen v jl t.vn> v\at
!'«e!i!;is /ien en ; de T V - u i t / i / M d i n :
(ij'' ;'ij:i la:'.ts; .MI-
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Verontwaardigd
Het was voor zowel Ruud als Willem
de eerste maal dat ze met de politie in
aanraking kwamen en ze zijn nogal
verontwaardigd over de wijze van optreden van de politie. ,,Er deden in
totaal achttien mensen (politie en PTT
mensen) aan de aktie mee. Ze hebben
nog wel aangebeld, maar ons niet de
kans gegeven normaal open te doen.
Voordat één van ons de voordeur kon
bereiken werd die al ingetrapt en
stormden de heren naar binnen. Ze
liepen elkaar gewoon te verdringen in
de kamer. Het verbaasde ons echt. Wij
hebben al verschillende keren gezegd
dat wij de opsporingsdienst geen naarbreed in de weg zouden leggen als ze
ons vonden. Dat is een kwestie van
sportiviteit aan onze kant, die wij
eigenlijk ook verwacht hadden van de
tegenpartij", zegt Ruud dinsdagmorgen nog steeds verontwaardigd.
Het feit dat ze vrijwillig meegegaan
zijn, wordt dan ook wel in het politierapport vermeld. Niet dat ze in een
politiecel werden gezet en tot 's mor-

1

!j

ZANDVOORT- T.C. Zandvoort kan terugzien op een bijzonder geslaagd tennistoernooi dat de afgelopen week
in de badplaats werd gehouden. Zelfs de weergoden werkten mee, en behoudens een paar druppels, heeft men het
droog gehouden.
Zaterdagmiddag was de prijsuitreiking een goede gelegenheid om alle kampioenen en de eervolle verliezen; op de
foto te zetten. Ook Wiersma, die met zijn partner Edith Lembcck geen finale kon spelen door een blessure en
hierdoor dus afstand moest doen van de eerste plaats, behoorde bij deze tennissers, die op dit toernooi hebben
laten zien dat sportiviteit in de ware zin des woords één van de grootste attrakties bij sportevenementen w.
Foto Europrcss

Wilt 11 zïun vv,n v/ij
Kijk dnn in h o-1

vc:.:IH v '-OOrdi.l-, f i l m en een
1
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uw herinnering
met de Kodak Super Selektmn t

Vrijdag 10 juli ging op 81-jarige leeftijd van ons
heen mijn lieve man, onze dierbare pa en
fijne opa

Arend Johannes Theodoor
van den Noort

Kodak Super Selekt
r
l
Prints. Oftewel, méér
kleur per foto.
Ontwikkeld en
afgedrukt door Kodak
zelf. Briljant en levensecht van kleur.
Op speciaal
halfmat Kodak papier.
En omdat u meer
ziet, vergroot u uw kijkplezier en dat van
anderen aanzienlijk.
Ze zijn te leveren
op 3 formaten: 10x10,
10x13 of 10x15 cm.
Bij ons bent u aan het
juiste adres:
Ontwikkeld en afgedrukt door
het kleurenlaboratorium
van Kodak zelf.

Overeenkomstig
wens is hij in stille
begraven.
Zandvoort, 14juli 1981
Gasthuishof je 9

Op 8 juli is overleden na een moedig gedragen
slopende ziekte

Helena Johanna Pijtak
weduwe van Arie Paap
op de leeftijd van 67 jaar.
Uit aller naam:
A. J. VAN ZANTEN
Correspondentie-adres:
Pr. Clauslaan 43
6241GKBunde(L)
De crematie heeft op 13 juli 1981 in besloten
kring plaatsgevonden.

AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

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

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

KERKSTRAAT 31
ZANDVOORT

Hendrik Jacobus Lamorée

AUTORIJSCHOOL

in de leeftijd van 74 jaar.
Net iets beter.
Eventueel met anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 -12071

Zandvoort:
E. VAN DE WINT-VAN KUIJK
Woubrugge:
A. M. H. LAGERWEIJ-LAMORÉE
T. LACERWEIJ
JAN-HENDRIK
JACQUELINE
MARGRIET
ROBERT
Lelystad:
H. H. SELJEE-LAMOREE
C.SELJÉE
JEROEN
TIBOR
Ermelo:
P. J. WIERSMA-LAMORÉE
J.F. J. WIERSMA

Schuitengat 7,
telefoon

voor Dr. Vogel
homeopathie.

13212

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -161 23

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

LEKKERE VULKOEKEN?
BAKKERIJ

KONTRAST
Houtplein-Haarlem

DROGISTERIJ

MOERENBURG

Ja toch l
Even bestellen bij:

Haltestraat 8,
Zandvoort

R. v. d. WERFF

tijdens uitverkoopperiode

Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01
KUNSTGEBITTEN REPARATIES

Krijgt u gasten?

• Zaaigrond
• Jiffypots

• Bestrijdings- en
bemestingsmiddelen

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur 16658.

A. R5TMAIM

Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 -1 43 65.
In verband met ziekte tot nader bericht

• Tuinbsnodigdheden

MARITZA
Amsterdam:
J. G. LAMORÉE
A. S. FRIS
2042 NT ZANDVOORT, 14 juli 1981
Emmaweg 9

AFWEZIG.

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

Voor al uw c.v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

Opruiming van restanten

Naar zijn wens heefi de crematie
in besloten kring plaatsgevonden.

Uw adres voor
GLAZEN IERSBE D R I I F

etast kousen, pantks,

••; Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas

Drogisterij

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

knie- en enketetukken,
ook naar maat

Conti Slegcfsstriat 2r. Zandvoori
'TeletflónOasOT- 16094 .• „
'

BU AUTOBEDRIJF
Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar

Zasidvoorf BV

HARJVIS SCHOENEN
Diaconiehuisstraat 5A, Zandvoort

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Niet het enige, wel het beste adres
.-•-.
Atelier De Buts

GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 13015, zondagmiddag open

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN.
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON

(v/h Jac. Koper)
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

van 27 juni tot 3 augustus.

VERHUIZEN?
Verhuizen ïs vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave «n folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15BZ6.

PEDICURE/
MANICURE-SALON

mevr.
G. Hamminga
BOUWMAN
Oranjestraat?
tel. 02507 - 1 23 27

TE KOOP
in zeer goede staat:

Behandeling volgens
afspraak.

SUZUKI MOTOR

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen vverkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1 52 25

TE KOOP AANGEBODEN:

Tel. 02507-186 31

aanbouw-boekenkasten en wandmeubelen 10% korting

Bruynzeel
parket
eiken lamel reeds
p. m2 v.a. 69,50

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

DUBBELE KEUZE IN ONZE SHOWROOM.
Autobedrijf

TV-KAST
voor
grootbeeld-tv.

Bruynzeel
Monta

10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

400 cc, 1979.
Prijs/3800,-.

Tel. 02507 - 16748

korting

MAANDAG GESLOTEN
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

bij
Drogistorij - Parfumerie

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

DE WIT VERHUIZINGEN

in-en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713.
na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
Oe Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

40%

Gasthuisplein 12-Telefoon 17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Veilinggebouw
De Wille Zwaan

Dada
keukens/ badmeubelen
enige toonzaalmodellen

'

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur.

WINKEL GESLOTEN

Poggenpohl

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

wegens vakantie
wijziging kantooruren
Zandvoorts Nieuwsblad

9 cent korting op
super benzine
Kamerlingh Onnesstraat23, Zandvoort,
telefoon 14580
| Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Bouwman

Bruynzeel

Vanaf 29 juni tot en met 3 augustus

Lancia, Autobianchi

Th. A. Loos v/h Weber
Pasteurstraat 14, 2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 -15207 - 14839

Hondenkapsalon
REIMEE

BAKENDE
VERHUIZERS

Moerenburg

Foto Quelle

• Groenteplanten met kluit
*• Groente- en bloemzaden

SANDRA

Fa. Gansner & Co.

G. Kol

auto-brand-leven
alle verzekeringen

Met droefheid geven wij u kennis dat op vrijdag
10 juli 1981, na een moedig gedragen lijden
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
lieve vader en grootvader

Drogisten/

Pakveldstraat 21 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 23 45

1 1 TALBOT

Zonder een bezoek.
aan onze showroom
bent u nooit
kompleet
geïnformeerd

KONTRAST
Houtplein 34Haarlem
Telefoon 023-327755

Openingstijden:
ma. 13.00-17.00 uur
di.-wo.-do.-vr.
9.00-17.30 uur
za. 10.00-16.00 uur
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Miss Beach Mr. Beach
Zaterdag 8 augustus belooft het een
drukke dag te worden in Bad Riche aan
de Noord Boulevard. Dan worden de
Miss, en dit jaar ook, de Mr. Beach
verkiezingen gehouden. Dit evenement
wordt georganiseerd door de evenementencommissie van de VVV, bij
goed weer buiten, bij regenachtig weer
binnen.
De kandidaten zullen worden beoor-'
deeld op o.a. houding, mode en bewe-^
ging door een deskundige jury bestaan^
de uit Inki Gordijn, Oer Philipsen, het
dansechtpaar Gemma en John de Boer,
Johan Beerepoot en wethouder Termes. Voorzitter van de jury is Jaap
Methorst, als speaker zal fungeren Udo
Buys. Leiding en organisatie zijn in
handen van VW-direkteur Hilbers.
Daarom moeten de aanmeldingen ook
geschieden, schriftelijk bij de W V in
Zand voort. Een pasfoto moet worden
ingesloten, want bij een te grote aanmelding zal een voorselektie worden
toegepast. Iedereen die zeventien jaar
of ouder is kan meedingen naar deze
titel, (s)
Het Zandvoortse bedrijfsleven heeft al
een aantal schitterende prijzen beschikbaai gesteld, het wachten is dus nu nog
op „mooie" mensen die mee willen
doen.
O ja, wilt u meedoen, dan wel snel
reageren, want de inschrijving sluit op
vrijdag 24 juli.

JJuJLLJuJlJ;
Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 u u r 023-283.130

gedragen, kleden en surfen is ongetwijfeld de Amerikaan Robby Naish. Zaterdagmiddag heeft hij bij Tijn Akersloot een demonstratie gegeven waar
de „groten" uit de surfwereld zoals
Johan Driehuizen en Wouter Egas met
open mond naar hebhen staan kijken.
„Wat deze knaap zoal op een surfplank

presteert grenst aan het ongelooflijke",
verzuchtte één van de duizend toeschouwers bewonderend.
Het werd een grandioos festijn daar
zaterdagmiddag, jammer dat er niet
zoveel wind was, maar de avond werd
besloten met een grote barbecue.

Hoby Cat
Waar ook dikwijls een barbeque wordt
gehouden aan het einde van zeilwedstrijden is bij de Watersportvereniging
Zandvoort. Niet bekend is of de wedstrijden die dit weekeinde gehouden
worden, zullen besloten worden met
een maaltijd. Vaststaat wel dat de
Nederlandse kampioenschappen in de
Hoby-klasse 14 en 18 veel deelnemers
naar Zandvoort zullen brengen. Voor
René Bos, en de jongens van Bakker
en Trouw zal het nog moeilijk genoeg
worden dit weekeinde om een goede
klassering te behalen. De wedstrijd van
het aanstaande weekeinde telt mee

waarbij de Prindle's in de slag zullen
gaan. Ook werd medewerking verzocht
van de WSZ bij de te houden brandingsurfwedstrijden. Wanneer deze zullen
worden gehouden is nog niet bekend.

uur, woensdag 20.00 uur dienst in
gebouw Madoerastraat l, HaarlemNoord.
Nederlands Christelijke Gemeenschaps„bpnd: 'tot en met augustus a.s. geen
dïensteiMn'-huize „Pniëi", Zuiderstraat
Zondag J9 juli
3. •
Voile Evangelie Gemeente: zondagmorZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein: zaterdag " gen 9.45 uur dienst in gebouw Vbor18 juli 19.30 uur: dienst in de Duitse straat 100 te Katwijk aan Zee.
taal, voorganger: Pfarrer H.D. Schilling uit Berlijn; zondag 19 juli 10.00
uur: ds. C. Mataheru (crèche aanwezig)Gereformeerde kerk, Julianaweg 15: ZANDVOORT - Geboren: Masoma,
9.30 uur: ds. L. Dorst van Santpoort; d.v. Mian Arif Mahmood en Arif
19.00 uur: geen dienst.
Tasneem; Mariecke en Roderick,
dochter en zoon van E.A. Fransen en
Nederlandse, Protestantenbond, Brug- A.J. Timmer; Anwar, z'.v. Tahar Krim
en Saadia Nachiche; Helen, d.v. P.A.
straat 15:-geen dienst.
de Boer en E. Fledderman.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote Ondertrouwd: M. Combee en C. KoKrocht: zaterdag 18 juli 19.00 uur: per.
eucharistieviering met orgel en samen- Gehuwd: B. Wijkmans en M. Vos.
zang; 20.00 uur: eucharistieviering in Overleden: Marinus C. Crouwel, 71
de Duitse taal, voorganger: Z.E. heer jr.; Everdina H. Arends geb. Onstenk,
M. de Leur van Noordwijk; zondag 19 92 jr.; Christina A.J.H. Keislair geb.
juli 8.45 uur: stille eucharistieviering; Pollee, 69 jr.; Cornelis A. Koremans,
10.45 uur: eucharistieviering met orgel 82 jr.; Maria S.G. van Rooij, 95 jr.
en samenzang.
Geboren: Robert, zoon van H. A. Faase
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14: en J. A. van der Werff; Jan, zoon van J.
9.30 uur: drs. W. Schellens van Kam- Zwemmer en A.C. Bluijs; Mare, zoon
pen (gemeenschappelijke dienst met de van P.J. Habets en H. Bol.
Ned. Herv. kerk); 19.30 uur: ds. L.J. Ondertrouwd: Th.G.M. Maas en A.P.
Boeyinga.
Westerweele; G. Bastiaan en A.Chr.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere Auberlen; P. Schuitemaker en E.L.
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 Cust.

Overleden: Trijntje Veen, geb. Van der
Meulen, 96 jaar; Arend J.Th. van den
Noort, 81 jaar; Helena J. Paap, geb.
Pijtak, 67 jaar.

Iemand die wél weet hoe hij zich moet

Kerkdiensten

Burgelijke stand

Motte de kornmende vaifweke nou
saizoe-» 1981 gaen goedmaeke?
Macr'k blaif optimist.

Officiële
Volvo-dealer

H. P. Kooijman
BV
ZANDVOORT
Brederodestraat 8:
tel. 02507 - 1 3242
Ook voor diverse
merken inwil-auto 's.

voor het Europees kampioenschap. De
beste tien worden hiervoor afgevaardigd. Na de Europese kampioenschappen volgen dan de Wereldkampioenschappen. Zandvoorters hopen hier
ook van de partij te zijn.
De volgende wedstrijden van de WSZ
zijn die op 14. 15 en 16 augustus

Het houden van een'barbecue is al
enkele jaren „in" en wordt ook veel
gedaan bij de diverse strandpaviljoens,
waarvan wij deze week noemen „Freddy en Paul" aan het Zuidstrand.
Specialiteit is hier de geroosterde lamsbout, die wordt geserveerd met salade,
stokbrood en sauzen voor de prijs van
ƒ 22,50 per persoon. „Wil men dus
's avonds genieten van een gezellige
barbeque, dan wel even bellen: tel.
16959 om te horen of het doorgaat;
soms wordt er gereserveerd als het giet
van de regen. De mensen zijn dan
verbaasd als je zegt dat er die avond
geen barbecue is", vertelt de attraktieve Freddy. die toch niet van plan is om
onder .een paraplu vlees te roosteren.

Robby Naish

WULLUM V.D. WUR£F

Ates

Barbeque

De vishandelaren zijn terug op hun
,,historische grond" in de omgeving
van de Rotonde. „Uiteindelijk was het
bericht dat wij van de gemeente ontvingen positief. Alleen moeten wij nu tien
meter van zowel strandpaviljoen 9 als
10 vandaan blijven, zodat er een strook
van 60 meter vrij blijft voor de Rotonde voor noodgevallen", aldus William
Keur. Dat ze in de ogen van enkele
strandpachters toch nog wat dicht bij
de Rotonde staan gebeurt wanneer het
hoogwater is. Overigens wordt dan
eerst toestemming aan de strandpolitie
gevraagd, en meestal gegeven. ' •

. WUKFF

Telefoonnummers
die belangrijk zijn:
Strandpolitie Rotonde
Kinderkamer Rotonde
Reddingsposten:
Zuid (Brokmeier)
Noord (Piet Oud ):
ZRB Naaktstrand:

door

13545
14445
12687
12376
18431

ningen waar de politie, mooi weer of
niet, zich stipt houdt aan de diensturen.
In Zandvoort gebeurt dat niet. „Kijk
zoals vorige week woensdag toen het
's avonds om zes uur nog hartstikke
druk op het strand was. dun gaan wij
niet naar huis", vertelt één der agenten. „Wij wachten gewoon tot het in
on/c ogen rustig genoeg is om te
\ertrekken, uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk en dan let je met zo op de
tijü".
Een ander principe dan in Schevemngen dus, hoewel „overuren" daar wel
iets mee te maken hebben.

17 juli 21 00 uur Quadrophenia
van Franc Roddam
Toegang vrij

FOWOTHEEK

Terpg van
weggeweest

WULLUM
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OPRUIMING !!!
'Op onze totale voorraad

BEHANG 10 50%

korting

KEUR EN ZOON
ZANDVOORT: Paradijsweg 2 - Tej. 02507 -1 56 02
HEEMSTEDE:.Raadhuisstraat 92 - tel. 023 - 28 61 82

Wij hebben plaats voor een

chef levensmiddelen
in onze Centra-supermarkt.
Hij krijgt de verantwoording over do afdeling kruidcnicrswornn Konnis
van de branche en ccn vakdiploma zim ccn vereiste
Tevens hebben wi| plaats voor een

jonge ambitieuze
assistent
vanaf 17 jaar die't vak nog moet leren.
Heeft u interesse, schrijf of bol dan

W. L. van Arkel
Floris Nightingalestraat 33, 2131 EA Hoofddorp.
Telefoon privé na 18.00 uur 02503-13945:
zaak 02503-16509.

Druk

eerste hulp verleend, en ook ïen aantal
surfers werd uit zee opgepikt. Dit
gebeurde met de boot, door de noordoostelijke wind en stroming dreven
enkele surfers te ver in zee en kwamen
in moeilijkheden.
Dit doet mij denken aan dat de redding
door de heren Loos, want behalve
Willem. waren daar ook vader Arie en
zoon Evert bij betrokken, die de drenkeling niet per boot uit zee hebben
gevist, maar hem zwemmend hebben
bereikt.
Arie Loos (sr) vertelt: „Wij hoorden
plotseling die jongen gillen. HIJ was
zijn plank kwijt en ging koppie-onder.
Toen zijn wij met ons drieën de zee
ingegaan om hem te halen, want alleen
doe je zoiets niet, denk maar eens aan
Piet Leffert. Deze Zandvoorter ging
destijds een drenkeling redden en
kwam zelf in de golven om (red.). Toen
wij hem hadden bereikt was hij al
bezweken. Ik heb hem bijgebracht met
mond-op-mond beademing, toen hebben wij hem onder de warme douche
gezet -en hem koffie met cognac gegeven. Zijn vriend heeft hem toen meegenomen en met de auto naar huis
gebracht, want hij was niet in staat zelf
te rijden."
„Zou u er nog eens in de krant op
willen wijzen dat het levensgevaarlijk is
te gaan surfen zonder reddingsvest en
pak. Want als het goed surfweer is,
staat er een ruwe zee, en dan kom je
snel in moeilijkheden".
Graag gedaan en alsnog de complimenten voor de snelle reaktie. OoR al heeft
de drenkeling tot nu toe vergeten een
bedankje te sturen, vergeten zal hij het
niet snel.

Compliment

Druk is het geweest vorige week
woensdag, tot nu toe de enige zomerse
dag in de maand juli. Bij de politiepost
werden zevenenzeventig zoekgeraakte Een krantebericht in een groot landekleuters korte tijd gehuisvest, er werd lij k dagblad vermeldde deze week de
die dag door de politie veertien keer onvrede van stcandpachters in Scheve-

IN-GEZONDEN
•Kettingen (2)

Naar aanleiding van het ingezonden
stukje van de heer Wardenier uit de
wilde ik graag reageZANDVOORT - De waterstanden Beeckmanstraat,
ren.
voor de komende week
De heer Wardenier, en ook andere
datum
HW LW HW
LW
personen, willen met rolwagens de
16 juli
3.41 11.53 16.09
markt bezoeken; dat is niet zo moeilijk.
17 juli
4.21 0.10 16.46
12.35
Op de Koninginneweg voor nr. 29 is
18 juli
4.58 0.49 17.22 13.06
een uitrit, waar wel een wagentje tegen
19 juli
5.33 1.28 18.01
13.40
op kan rijden en om de hoek, Prinses20 juli
6.13 2.08 18.39
14.23
seweg, is ook zo'n schuine rand voor
21 juli
6.57 2.46 19.19 15.01
een
in- of uitrit te gebruiken. Daar
22 juli
7.34 3.24 20.01 15.40
begint precies de markt. Het is maar
23 juli
8.14 4.05 20.48 16.22
een weet. Als de marktbezoekers dan
deze uitritten vrij houden en er niet
Maanstanden: vrijdag 17 juli VM 6.39 vóór parkeren, dan lijkt mij dit voor
uur.
rolstoelgebruikers wel een oplossing.
Springtij 19 juli.
Met dank aan de redaktie voor het
doorgeven van dit bericht.
Hoogachtend,
T. Ojevaar-Veenis.

WATERSTANDEN

Meisje gewond

ZANDVOORT - Een zeventienjarig
meisje raakte woensdagavond op de
kruising Kostverlorenstraat-Koninginneweg gewond. Met haar racefiets botste zij tegen een auto. Het meisje werd
gewond naar een Haarlems ziekenhuis
vervoerd, de fiets was zwaar, de auto
licht beschadigd.

Voor onze kantoren te Haarlem en
Heemstede hebben wij enkele
jonge mensen nodig, die dit jaar hun
mavo-diploma hebben gehaald.
Er zijn banen in de administratieve
sector en aan de balie. Als je wilt kun
je naast je werk opleidingen gaan
volgen. Hiervoor bestaat een
uitstekende studiekostenregehng.
Bij de Amro-bank verdien je direct een
goed salaris. Daar komen nog bij
vakantietoeslag, een zogenaamde
13e maand, een aandeel in de winst en
25 dagen vakantie.
Belangstelling? Schrijf dan naar do
heer mr. P. A. Th. Don, Amro-bank,
afdeling personeelszaken, postbus 5,
2000 M B Haarlem.
Je kunt ook bellen: het telefoonnummer is 023-319080; toestel 213.

amro bank

ZRB

Ook bij de jongens van de reddingsbrigade komt in de eerste plaats de
veiligheid van de badgast, en op de
Openingstijden
maandaq 1 9 0 0 - 2 1 00 uur
tweede plaats het tijdstip van vertrek.
vnidag 15 00- 17 00 u ui
Uitgerekend is het tegenwoordig door
vnidaq 19 00-21 00 uui
de week mooier weer en <1us drukker
dan zondags, wanneer wij meer mensen hebben, maar gelukkig is de post
steeds bemand", aldus een lid van de
brigade.
Overigens wordt iedere dag assistentie
verleend aan het vakantiekamp van de ZANDVOORT - Op l mei jl.
Amsterdamse kinderen wanneer deze startte in Zandvoort onder auspigaan zwemmen en werd ook de afgclo- cieen van het Centrum \oor vnjwilpen week weer de nodige assistentie lige hulpverlening de jeugdtelefoon.
verleend bij het uit zee halen van Er is een experimentele periode
surfers en zoekgeraakte kinderen.
vastgesteld om de behoefte \an de
Volgend jaar bestaat de reddingsbriga- Zandvoortse jeugd jan de/e vorm
de zestig jaar en zal er extra worden van hulpverlening te peilen.
gefeest. Dit is ook de reden dat dit jaar Nu, na de eerste twee maanden,
de zeemijl in Bloemendaal wordt ge- vallen er eigenlijk nog weinig defimzwommen en volgend jaar weer in tieve dingen o.ver de jeugdteiefoon
Zandvoort. Zwemmers die mee willen te melden. Hoewel nog geen sprake
doen, dit keer op 9 augustus voor het van 'n telefoon die roodgloeiend
staat, hetgeen ook niet verwacht
Bloemendaalse strand.
kon worden, maakten zowel jongercn als kinoeren reeds om uiteenlopende gevallen gebruik van telefoonnummer 17373. Dit. ondanks
de op bescheiden schaal gevoerde
publiciteit ten aanzien van de ZandOp de enige zomerse dag, wanneer er voortse jeugd.
voor een strandpaviljoen zo'n duizend Er zijn plannen in voorbereiding om
mensen verblijven, gaat de telefoon. na de zomerperiode, zo omstreeks
„Wilt u iets voor mij doen?", is de het begin van het nieuwe schoolvraag waarop het antwoord luidt: jaar, 'n informatiecampagne op de
„Zegt u het maar, misschien wel".
scholen te starten. Nadrukkelijk
„Nou kijk, mijn vriend uit Amsterdam niet bedoeld om problemen c.d. op
is naar Zandvoort. Wij hebben afge- te roepen waar ze met zijn. maar als
sproken dat ik hem zou bellen. Als u onderdeel van 'n beleid dat er naai
uw strandtent uitloopt ligt hij drie streeft om de Zandvoortse jeugdpometer rechts, richting vrije strand, kunt pulatie bekend te maken met het
u hem even aan de telefoon halen?" bestaan én de werkwijze van de
Kijk dit is iets te vaag, als er nu nog bij jeugdtelefoon.
werd gezegd: „Hij is in een zwembroek
met rode bloemen, nogal dik, en heeft Toch tenslotte nog eens de openingshet waarschijnlijk erg warm". Ja% dan tijden van de jeugdtelefoon Zandvoort, nummer 17373: iedere maanwas het wel gelukt! Alhoewel????
dag- en vrijdagmidddag van 16.00
tot 17.30 uur.
Kinderen en jongeren die vragen
hebben waar ze zelf niet goed uitkomen, kunnen op die tijden de mcnsen van de jeugdtelefoon bereiken.

Te gek

Weekenddiensten
Datum 18-19 juli 1981
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: GJ.J. Mol, tel. 15091 en 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via telefoonnummers van de huisartsen Anderson tel. 12058, Drenth tel. 13355,
Flieringa tel. 12181, Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. A. Boschma, Linnaeusstraat 7/4, Zandvoort,
tel. 14277.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
N.v.Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

17373
Als een goede huur te ver is.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

De Amro-bank zoekt
een aantal
schoolverlaters met
een havo-diploma

Aanwezig 930 klassiek
500 populaire platen 350 iaz£platen 1200 pop-platen 100
platen met volksmuziek 100
kinderpisten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord

PULA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

l UW DEALER •••

v. d. Meer Sleulelservice
Hinncnwf|> 73 - llermslrdc
l i-I. 023 - 28 04 90

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: telefoon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk'
postbus 100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. Tel. 02507-14437 b.g.g. CRISISCENTRUM
023-313233.
Schotersingel 2. ILurlem, tel. O2.ï256198. Geeft direkt huip wanneer u
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- die nodig heeft bij acute problemen.
beckestraat 17, tel. 15847.
STICHTING WIJKRAAD NIEUV\
GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- NOORD: telefoon 18083.
mene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht)
STORINGSDIENST
telefoon 17641

GASBEDRIJF:

POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

Uitslag
kleurwedstrijd

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentiehoudcr gcmjchn'gd de Lips-Kcso
sleutel te kopieren."Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de geavancecrde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zckerhcids bewijs.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

ZANDVOORT - In de gemeente worden in de komende weck de navolgende evenementen gehouden:
zaterda» 18 juli:
Wtndsurfwedstnideii. -.trandpax l B
( F. Akersloot), tel 12S47
Zaterdaj; IS/zondag 19 juli:
Nederl.uuK kampioenschap Ilohie M
en IS door \Vateisport\er ..Z.uui\oort" ,uui hel Zuiders!i.nui
Zondag 19 juli:
Jiiandwerkersconcours in hei centrum
\.m de gemeente, .uttn.tng l-i DO uur
V rijdn^; 24 juli:
Oefening met ile leditingboot Dt. S L
Louwcs. \ e r t r e k hoothuij. om 20.00
uur
Zondag 26 juli:
Grote Piradeue m tu' lentrum \un de
gemeente. \MI 1300 tot 20 (H) uur

ZANDVOORT - Door de Rabobank
werd een kleurwedstrijd gehouden
naar aanleiding van de opening van de
vernieuwde bank. Door de scholen
werd hieraan deelgenomen, de winnaars staan dan ook per school vernield.
Beatnxschonl: Ie prijs Desiree Randag: 2e prijs Selda Huiderman; 3e prijs
Arlette Sandbergen.
Hiinnie Schaftschool: Ie prijs E\.i
Schomaker: 2e prijs Jochen Visser; 3e
prijs Mare Bruijn.
Van Heuven Goedhartschool: Ie prijs.
Bianca Leising; 2e prijs Simone Huybers; 3e prijs Joyce Valks.
Mariaschool: Ie prijs Lucia Weve; 2e
prijs Sylvia Mettes; 3e prijs Peter Versteege.
Nicolaasschool: Ie prijs Iris Roest; 2e BENTVELD - Zaterdagmiddag vond
prijs Joyoe Spierieus; 3e prijs Franciska om kwart over drie een aanrijding
plaats op de kruising TeunisbloemliianKoper.
Oranje Nassauscbool: Ie prijs Karim Dumdoornlaan in Bentveld. Twee perRaihani; 2e prijs Corinne de Muinck; sonenauto's kwamen in hotsing. Een
van de inzittenden, een Amerikaanse
3e prijs Garrelt van Hall.
Plesmanschool: Ie prijs Joyce van dame. moest met wonden aan ha.it
Loon; 2e prijs Arno Weidema; 3e prijs gezicht worden overgebracht naar een
Haarlems ziekenhuis
Angelique v.d. Werff.

gewosid
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COMPLEET MET
RIETJES, HANDIG
OM MEE TE NEMEN

PAKJES

EiSON ROLSCHAATSEN

KEUKENROLLEN

SüSKEen

PAKKET

WISKE

Hollands fabrikaat,
met dubbele stalen kogellagers. Verstelbaar van
maat 28 tot 42,
Met echte leren riemen
en 12 maanden garantie.

FAMILIE FLES

PAIMOUVE

ROLLEN

SHAMPOO

VERZACHTER

NU MET LIEFST
10% EXTRA
VOORDEEL!

MILLIES

pikante snacks met pittige
provencal kruiden

ZAKKEN
VOOR

BINGO: met 12 kaarten en 75 mooi
afgewerkte houten nummerschijfjes
QUIZ: met 24 vraagkaarten, alphabetschijf. draatwijzer, scorebord met 6 ruiters
en 48 fiches.
SPELLEN MAGAZIJN: hoedje wip en
motorcross, ganzenbord, worp cup^urfing
en vlooienspel

VLEfSWAREN
WENTEL DOOS
goschik vooc
alle typej
lot 60 cm.

ZEUKLEIHE
SP8EGEL
PLAKHAAK
zware utvoerng,
zuigt zich zelf vast

GROTE BAAL

RITTERRALLEN
50 stuks
voor het invriezen van allerlei
zomer groente / fruit

DIEPVRIES
ZAKKEN
pak a 26 stuks
met afsluit clip.
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iNDVOORT NOG NIET MILIEUBEWUST GENOEG

Zandvoortselaan,
itekaartje van de badplaats

Succesvolle duinwandeling

ZANDVOORT - De laatste jaren wordt door de plantsoenendienst van de Dienst
Publieke Werken een zeer aktief beleid gevoerd, daar waar het gaat om de
gemeente een wat „groener" gezicht te gcvtn. Jaarlijks wordt er een fors bedrag
uitgegeven aan het ondehoud en aanleg van plantsoenen; worden er bomen
geplant, en tracht men oude woonwijken, zoals de Noordbuurt een vriendelijker
aanzien te geven door het aanbrengen van plantenbakken, bomen en struiken.
Eén van de meest kritische inwoners,
die het werk van de plantsoenendienst,
letterlijk en figuurlijk op de voet volgt,
is de heer J.G.L. Nicssen, die zich
bijzonder verheugd loont over deze
milieubewustwording. „Overal vinden
aanplanlingen plaats en worden bloembakken neergezet. Speciaal mag genoemd worden de Quarles van Ufïbrdlaan en de Kleine Krocht. De aanbouw
van het raadhuis en de entourage zijn
zeer geslaagd", zegt hij, ,,doch de
entree van net dorp, de Zandvoortselaan, kan veel beter."

Visitekaartje
Er zijn bepaalde plaatsen op de Zandvoortselaan waar bomen zijn gerooid,
en waar geen nieuwe bomen zijn teruggezet", aldus de heer Niessen. ,,zo
ongeveer vijf of zes jaar geleden heb ik
al geprobeerd door de gemeente te
wijzen op de herbeplantingsplicht de
Zandvoortselaan een beter aanzicht te
geven door onder andere het aanbrengen van bomen op de tien tot twaalf
open plekken. De entree is het visitekaartje van de badplaats en die moet er

dan ook behoorlijk uitzien. Hoewel er
een herbeplantingsplicht bestaat, stuitte ik steeds op tegenstand. Het werd
altijd afgedaan met „tussen bomen
kunnen geen bomerf geplant worden".
Waarom kan ik het dan wel in de
Haarlemmerstraat, zo vraag ik mij af."

Verkeerd geplant
De heer Niessen vindt het onbegrijpelijk dat er enkele jaren geleden een
negental bomen door de dienst PW zijn
geplant op het-trottoir.
Zelfs zijn er een paar geplant, onder de
bomen. ,,Ik begrijp niet dat deze geplant zijn op een smal voetpad en op
ruim één meter van de tuinen", zegt
hij, terwijl hij er op wijst dat door
regelmatig sproeien van de tuinen door
de bewoners de wortels van deze bomen aan de tuinzijde hei snelst groeien.
„Op het hoogstgelgen wortelgestel van
deze abelen ontstaan spruiten die, als
je niet oppast, de hele tuin in beslagnemen."

Altijd abelen
Een ander ezwaar vindt de heer Nies-

De Zandvoortselaan, hét visitekaartje van Zandvoort. Duidelijk op deze foto zijn de open plekken van vroeger
gerooide bomen, waar men bomen voor heeft tervggeplant, maar dan wel op het trottoir. De open plekken
worden gebruikt als parkeergelegenheid.
sen dat er in het dorp op lege plaatsen
zoveel abelen, of zilverpopulieren worden geplant. „Abelen staan ervoor
bekend dat ze één hooggelegen wortelgestel hebben. Om het huis in het
Kostverloren is dat goed te zien. De
wortels kruipen omhoog, en zorgen
ervoor dat de trottoirtegels omhoog
gedrukt worden. Het resultaat hiervan
is dat je kunt blijven herbestraten,
speciaal in een omgeving van bejaardenhuizen een ongewenste situatie,
want dat wordt niet gedaan, en valpartijen voor ouderen zijn dus niet ondenkbaar.
Volgens de mening van de heer Niessen
zouden er beter meer esdoorns geplant
kunnen worden. Van oorsprong een
betere ,,laanboom" dan de abeel met
diepgroeiende wortels, zodat rondom
deze bomen de trottoirtegels heel blijven. |
•
•

Plantsoenen

Bomen gerooid, maar de stronken zijn gebleven. Gevaarlijk, speciaal in het
«donker, geeft de heer Niessen als commentaar.

'~ ~~"~'":

Tot zijn grote vreugde heeft deze inwoner geconstateerd dat men in de gemeente begonnen is met een meer
natuurlijke aanleg van bepaalde stukken wegberm, maar in zijn ogen is het
nog niet genoeg.
„Waar vroeger steeds auto's werden
geparkeerd aan de Zandvoortselaan,
aan de rechterkant vlak bij het kruispunt van De Tol heeft men nu eindelijk
voor een beplanting gezorgd die aangepast is aan het duingebied.
Door hem wort t er op gewezen datzowel langs de Zandvoortselaan als in
de bocht van de Dr. Gerkestraat, waar
nu altijd rommel ligt, hier en daar een
ligusterstruik staat. Als deze zouden
worden weggehaald en de wildgroei
zou worden toegpast, dan zou het er
veel beter uitzien. „Want wat is er
mooier dan de duinflora met zijn grote

MINDER BELANGSTELLING DAN VORIG JAAR

verscheidenheid aan bloemen. De ligusterhaag waar ik het nu over heb, die
naast het zebrapad is pas gesnoeid. Het
snoeisel laat men liggen, slordiger kan
het toch niet".

Huis in de Duinen
Wat geldt voor de kleine wegbermen
en stukjes groen in het dorp gaat zeker
ook op Voor het gebied rond het Huis
in de Duinen. „Regelmatig wordt daar
gemaaid. Dat kan helemaal niet. Duingrond kan niet gemaaid worden omdat
er een humuslaag ontbreekt. Bij droogte en warmte verschroeien de wortels in
het zand, de planten verdrogen en er
ontstaan open plekken, door het maaien zijn de Teunisbloem, Koningskaars,
Zwarte en Melige toorts a! verdwenen.
Als men op deze wijze doorgaat zullen
vele andere soorten planten geen kans
meer krijgen", aldus de_heer Niessen.

Hekjes
Ook de vele hekjes die geplaatst zijn op
de Zandvoortselaan en veelal in een
verveloze en gebroken toestand verkeren, zijn hem een doorn in het oog.'
Bovendien zouden er op het kruispunt
van De Tol wat bankjes geplaatst
kunnen worden, in de luwte voor bewoners van bejaardentehuizen.

Commentaar
De naam van de heer Niessen is op de
dienst Publieke Werken uiteraard niet
onbekend. Een woordvoerder van deze
dienst merkt op dat er veel wordt
gedaan, en dat heus niet alle door de
dienst geplante bomen abelen zijn.
„Misschien is dit zo geweest in de
omgeving van de Zandvoortselaan,
maar we werken ook met esdoorns,

meidoorns en andere soorten bomen.
Een meidoorn wil heus wel groeien in
zandgrond, maar het duurt veel langer.
Een bekend gezegde is ,,Boompje
groot, plantertje dood" en dat geldt
nog steeds.
Wij zijn bezig met aangepaste begroeiing, maar vergeet niet de kosten. Eerst
moet de grond tocli omgespit, er moet
zwarte grond worden aangebracht, het
vereist veel zorgen en geld om te
komen tot de zogenaamde wildgroei.
Ook hebben wij bij het nieuwe gedeelte van het raadhuis een nieuw soort
afscheiding geplaatst. Het is nog in een
experimenteel stadium, maar als het
goed bevalt, zullen de afscheidingen op
den duur door anderen worden vervangen."
WQeghalen van de hekjes, zoals door
de heer Niessen wordt gesteld ziet men
op-deze dienst voorlopig niet. „Kijk
zomers gaat het wel, dan bloeien er
rozen, maar 's winters is het wel een
kaal stuk, waar dan direkt weer op
wordt geparkeerd, en dan kun je het in
het voorjaar opnieuw inplanten", aldus
de woordvoerder van de plantsoenendienst.
Hij deelt wel de mening van de heer
Niessen dat het beter kan, maar per
jaar worden er zo'n twee tot driehonderd bomen in de gemeente geplant.
Kosten per boom inclusief zo'n
ƒ 250,—. Deze bomen worden dan bij
voorkeur daar gezet waar ze zo min
mogelijk in de weg staan want het
parkeerprobleem is groot in de badplaats en jonge bomen hebben weinig
kans wanneer er bijvoorbeeld vlak bij
of tegenaan wordt geparkeerd. „Niet
alleen de gemeente moet meer milieubewust worden, dat geldt zeker en
vooral voor de inwoners, jeugd en
ouderen", is de mening van de plantsoenendienst.

Zo;ils liekcnd, organiseerde de afdeling Zandvoort van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde op maandagavond 6 juli jl. ccn duinwandelingdoorde waterleidingduinen onder leiding van de duinenkenner hij
uitstek Jan Warmerdam. Het succes
is bijzonder groot geworden. Er
waren 7.0 om en nabij negentig
deelnemers(ster.s), een ongekend
groot aantal, dat bijzonder van deze
wandeling genoten heeft. Dat kon
ook moeilijk anders, want het was
prachtig weer en onze duinen zijn
nu op z'n allermooist door al het
jonge leven dat er zowel in flora als
fauna te bewonderen en genieten
valt. Opgetogen kwam men op het
punt van vertrek terug. Jan Warmcrdam verstaat als geen ander de
kunst om u op de schoonheid van
dit natuurgebied, dat wc welhaast
een natuurreservaat mogen noemen, te wijzen. Elk bloempje, elk
plantje kent hij bij naam, elke
struik, elke boom weet hij nader te
verklaren en ook de dierenwereld
heeft voor hem nog maar heel
weinig geheimen. Hij is een natuurdoorvorser als geen ander en weet
zijn kennis op geheime wijze aan
zijn aandachtig luisterende toehoorders door te geven. Welle een bezit
van onschatbare waarde bezit Zandvoort in dit duingebied dat nergens
langs onze kust breder en mooier is.
De organiserende vereniging is dan
ook vast van plan, om dit jaar in elk
geval nog een volgende wandeling
te organiseren. De directie van het
waterleidingduingebied
Amsterdam, aan wie dit prachtige gebied
toebehoort, heeft eerder medegedeeld, dat dit niet eerder dan in
augustus zal mogen geschieden, omdat eerst dan de broedtijd van de
vogels afgelopen is en er in die
broedtijd zoveel mogelijk rust moet
heersen. Daarover hoort u dus binnenkort nog wel meer. Ik houd u
ervan op de hoogte maar zou u nu
reeds willen aanraden om er rekening mee te houden. Veel te weinig
is dit natuurgebied ook bij vele
Zandvoorters nog onbekend en
daarom verricht onze plaatselijke
organiserende
vereniging
hier
prachtig werk!

Nieuwe dirigent
Enkele weken geleden berichtte ik
in deze rubriek dat ons Toonkunst
Oratoriumkoor (TOZ) erm was geslaagd, een nieuwe dirigent aan te
trekken voor het komend seizoen
als opvolger van Lourens Stuifbergen. Ik beloofde u, iets meer over
hem te vertellen wanneer ik wat
meer over hem wist en dat kan ik nu
doen, want ik ontving een bijzonder
leuke reactie op dit artikel van een
groot vereerder van de heer Bleekemolen uit Amsterdam.
Hij schrijft mij o.m.: „Zojuist lees
ik in uw nieuwsblad, dat de heer
Frans Bleekemolen is benoemd tot
dirigent van het befaamde Toonkunst Oratoriumkoor te Zandvoort.
Gaarne bied ik u enkele summiere
gegevens aan over deze jonge dirigent en organist. Des zomers woon
ik met mijn vrouw altijd in Zandvoort, waar uw voortreffelijk blad
ons op de hoogte houdt van de
nieuwtjes aldaar."

En dan schrijf! hij over du nieuwe
dirigent het • volgende: ..De heer
Frans Bleekemolen. achter in de
dertig, gehuwd, woonachtig in Airsterdam, heelt een conservatoriumopleiding in Amsterdam genoten - p n
daarna gestudeerd bij de ü i r n / e n t
Jiriropek in Praag. Bleekemolen i\
voorts leerling geweest van Ariton
van der Horst. Alben de Ck-rcq.
Bernard Bartelink. Piet van \;<_•mond en heeft in Utrecht testu
deerd bij Herman StMtecier c:i
Gustav Leonard. Hij geeft gereueid
concerten in het Concertgebouw, de
Waalse kerk. de Begijnhofkerk er,
de Linnaeushofkerk in AmstenJarn.
Hij is dirigent van ,,De Stem des
Volks" (Oratoriumverer.igmg) en
als zodanig de opvolger van de
.beroemde Anton Krelage. Tevens is
hij dirigent van het ..Brixi-koor"
dat grote bekendheid geniet door de
uitvoeringen van composities van
deze componist (een tijdgenoot van
Mozart). Ik meen dat hij aan het
Zandvoortse culturele leven een
welkome bijdrage zal kunnen léveren."
En daar kunnen we het clan in
Zandvoort voorlopig wel mee doen.
Ik feliciteer het koor van harte met
deze zozeer geslaagd lijkende keuze
en wacht in vol vertrouwen de
komende resultaten af. Er zijn al
grote plannen voor de nabije toekomst. Daarover een volgend maal
meer.

De Blauschokkers
van opoe
Jeloi maeke 't volgens mai nou toch
wel bont hoor! Nou was d'r zundag
'r prachtig spektaekel op ons sirkwie. Ik heb 't zelvers 'ezien dat al
die grote bakke met 'n rotgang over
de bacn gonge. Vroeger was dat we'
effies aers. Toen waere d'r bekant
gien automebiele in Zanvert en die
d'r kwaerne, moste nog betaele ook
bai de Tol, totdat die in 1977 wier
afgeschaft. Jammer hoor, want
sinds die taid is Zanvert achteroit
'egaen. D'r kwaeme hoe langer hoe
meer vriemde snippeskieters en
gladjaenussen, die dachte 'et hier
wel effies te maeke, maer dat konde
ze wel vergete. En al ons goeje
aerepelland is ook al naer de
!
Vul 't verder zelf maer in, ik mag 't
niet schraife, vanwege de censuur.
Allienig Blauschokkers binne d'r
nog in me achtertoin en daer wil ik
't nou es effies met jeloi over hebbe.
Over Blauschokkers met lamsgehakt en ananas-rolletjes. De Blauschokkers mot je eerst doppe, totdat je vingers blauw zien. De urretc, die oit de blauwe peul komme,
(vandaer de naem) mot je eerst
gewoon koke. Zo'n 20 menute, dat
's zat. Dan 't lamsgehakt aenmaeke
met tijm, temaete en paeprikae en
dan braeje. De ananas in blokkies
hakke en met spek omwikkele.
Prikkertjes d'rin en als maer friture.
De hiele zooi netjes op een skael
gamere of gewoon d'rop kwakke.
Dat mot je zellef maer wete, hoe je
't thois 'ewend bent. 'n Lekker
•potje Trappistenbier d'rbai en "t is
weer 'n feestmael. In Zanvert is 't
zowat volksvoer 'eworre, iedereen
is d'r gek op en dat is gien wonder
ook. Probeer 't maer es. 't Is gemakkeluk klaer te maeke, d'r is gien
iene barst aen en 't kost nog wainig
geld ook.

IN-GEZONDEN
(Buiten verantwoording;der redaktie)

Feestelijke klanken in Dorpskerk Gemeente en gemeenschap raken overtuigd
ZANDVOORT - In de Hervormde kerk
aan het Kerkplein te Zandvoort heeft
l het Noordhollands Philharmonisch Or^kest woensdag l juli jl. het jaarlijkse
\ zomcrconcert gegeven. De belatigstel• ling ervoor was niet zo groot als we dit
de laatste paar jaren mochten meemakcn. Met een driekwart gevulde kerkruimte mocht van een bevredigende
opkomst gesproken worden. Het koude,
' kille weer en het nog betrekkelijk geringe aantal badgasten zullen daar de
vermoedelijke oorzaken wel van zijn
| geweest.
»
; De 36-jarige dirigent Roelof van Dries• ten, die wij in Zandvoort reeds eerder
' beluisterden, nl. op 19 maart 1979, had
voor deze gelegenheid een aantrekkelijk lic'u klassiek programma opge'_.steld, waarmee hij overigens de laatste
'•tijd zo'n beetje op de „reklametocr"
lijkt te zijn, want we zagen het reeds
.;. verschillende malen aangekondigd in
i andere bladen.
\ Liefhebbers van het licht klassieke
• (romantische) genre, hebben deze
i avond hun hart kunnen ophalen, want
• het orkest musiceerde op hoog muzikaal niveau onder de energieke leiding
' van de dirigent die soms feestelijke
• klanken aan zijn ensemble wist te
" ontlokken.
Het „feest" begon met de Serenade
no. 11 in Es gr. voor acht blazers van
' Mozart. Oorspronkelijk gecomponeerd
voor 2 fagottisten, 2 klarinettisten en 2
'. hoornisten, een jaar daarna voegde hij
er nog twee hobo's aan toe. Het zevendeligt weik vraagt een volledige beheersing van de instrumenten en kent
verscheidene lastige passages. Het is
• een dankbaar werk, dat onze acht
.' muzikanten op een stijlvolle wijze vertolkten en dat in verscheidene onderde-

ten herinneringen oproept aan latere
composities van de componist. Daarna
volgde het optreden van de Amerikaanse violiste Skye Carman, sinds
januari 1980 concertmeester bij het
N.H.Ph.O. Zij speelde het vioolconcert No. 2 in 9 gr.t. van Haydn. Het
werd een prachtige en boeiende verklanking. Bijzonder frappeerde mij
hoe in het eerste deel na de afsluiting
van haar solo, die zij op briljante wijze
vertolkte, de dirigent haar en het orkest voerde naar een weergaloos moot
opgestuwde climax, waarin de soliste
door haar aanstekelijke en enthousiaste aanpak het orkest in de ban bracht
van haar spel en haar op eminente

wijze volgde. Ook de beide volgende Van de Initiatiefgroep Aktiviteiten lidelen kregen in alle opzichten het volle chamelijk gehandicapten uit Zandvoort, ontvingen wij het navolgende
pond.
Na de pauze volgde Beethoven's 2e commentaar op de ontwikkelingen
symfonie. Hierin kon het thans vrijwel rondom het wijkcentrum 't Stekkie.
geheel bezette orkest zich volledig uitleven en men deed dit dan ook op een Op 30 juni besloot de gemeenteraad
voorbeeldige wijze en waarbij Roelof een krediet goed te keuren voor een
van Driesten zich volledig liet gaan. schetsplan voor een nieuw wijkcentrum
Het is bijna ongelofelijk, dat Beetho- in Zandvoort-Noord. Dit mede onder
ven dit werk schreef toen zijn gezond- de druk van de huidige erbarmelijke
heid steeds meer achteruit ging, zó situatie in 't Stekkie, waarvan reeds
zelfs, dat hij met zelfmoordplannen één zaal, de belangrijkste, door het
rondliep en zijn doofheid steeds verer- bestuur is gesloten. Langzamerhand
gerde. In die tijd (omstreeks 1802) wordt de situatie in 't Stekkie onhoudschreef hij deze 2e symfonie, die in baar door gevaar voor instorting en dus
later jaren nog door zeven zouden kans op gewonden. Dit heeft tevens
worden gevolgd, waaronder de be- geleid tot de bereidheid van het Colleroemde negende met slotkoor op een ge van Burgemeester en Wethouders
gedicht van Schiller: „Freude, schoner, om een tijdelijke verbetering van het
(nood)-onderkomen op korte termijn
Götterfunken".
te regelen.
Er gaat een dynamische kracht uit van
deze 2e symfonie, die hedenavond De bereidheid van de gemeente is
werd gespeeld. Het triomfale laatste ingegeven door ecu noodsituatie waar
deel „Allegro molto" werd tot een zee zij zelf mede schuld aan heeft. De
van klankschoonheid. door Roelof van besluitvorming rond een wijkcentrum
Driesten strak in toorn gehouden, zo- is onnodig lang tot een politiek steekdat het nergens tot geforceerdheid spel gemaakt. Indien tijdig met de
kwam. Een prachtig, sterk aanspre- akticve ..initiatiefgroep aktiviteitenkend werk, die tweede symfonie en het centrum" (voor lichamelijk gehandiwerd een feestelijke afsluiting van een capten) in zee was gegaan, zouden de
feestelijk concert dat door het publiek voorbereidingen voor een definitief
met staande ovaties werd beloond en nieuw Stekkie reeds in een gevorderd
waarbij door een van onze gastvrouwen stadium zijn geweest. Deze initiatiefvan de VVV zowel aan soliste als aan groep heeft aangetoond haar voorspeldirigent een fraai boeket bloemen in de lingen waar te kunnen maken. Zowel
Zandvoortse kleuren werd aangebo- vragen omtrent de financiering als de
den.
mogelijkheid tot deelname van Nieuw
Unicum-bewoners zijn voor de geJammer tenslotte, dat zulke concerten meente redenen geweest om tot een
op hoog muzikaal niveau steeds minder negatief oordeel te komen. Het eerste
in aantal worden. Er zijn'jaren ge- punt, de financiering, is door inzet van
weest, dat dit wel héél anders was!
de initiatiefgroep medio 1980 reeds
K.Sr
door het Ministerie van CRM gegaran-

deerd. De mogelijkheid tot deelname
van bewoners van Nieuw Unicum (invvoners van Zandvoort) is nu ook zo
goed als rond. De Ministeries van
CRM en Volksgezondheid hebben dit
in een bespreking met vertegenwoordigers van Nieuw Unicum als een goede
zaak bestempeld en gaan dit nu uitwerken. Dit betekent dat een goed wijkccntrum voor alle inwoners van Zandvoort eindelijk echt van de grond kan
komen. En bij dit alles kan de gemeente ook nog wél varen. Naast een goede
gemeenschapsvoorziening, komt ook
nog de mogelijkheid tot een financieel
voordelige uitkomst. Een kombinatic
van 't Stekkie met een aktiviteitertcentrum betekent een forse duit vanuit de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) in de bouw- en e.xploitatiekosten van het nieuwe centrum.
Nu zo duidelijk ligt dat de getneenschapsgclden de gemeente kunnen dienen, lijkt een beslissing omtrent de
opzet van een wijkcentrum in Zandvoort-Noord in positieve zin uit de
vallen voor een gekombineerd centrum.
Initialielgroep
Aktiviteiten lich. gehandicapten
Z'voort

Opbrengst
anjerkollekte
ZANDVOORT - Dit jaar heeft de
Anjcrkollekte in de gemeente Zandvoort het totaalbedrag van ƒ3.121,40
opgebracht. Vorig jaar bedroeg dit
ƒ 2.682,85. Organisatoren willen hun
dank overbrengen aan kollektanten en
gevers voor de spontane medewerking.

Vanavond, beste mensen, dan is het weer zo ver. dan k u n n e n we met zijn
allen naar het Gasthuisplein voor een lekker stuk gebakken vis. aangekleed
met sauzen, salade en stokbrood + een glas w i j n .
Mijn goede vriend William Keur vertelde m i j •.lat hij dis j a a r voor de eerste
keer voorde vis zal zorgen. Hij heeft hel <.v:it laaf gehoord, .tmUv. h:. J hi| / i j n
viskar 't Zeepaardje extra versierd, maur nu moet hij üebnuk im-.Uesi van ecu
voor
gewone viskar. hij vindt het wel een uitdaging en zegt u. /o
eersteklas vis, waai de mensen niet genocp van zullen k i i i ^ e i ' i .
Al zijn er flink wat mensen met vakantie van De Wurf. toch iruüen .'ij zich nip'
onbetuigd laten en onze aanwezigen niet hun dansen en ander optreden
aangenaam bezighouden. Dan zal er ook di( j;<ar een flink stuk tmi/iej; hij
zijn, wat wellicht tic aanwezigen in de verleiding zal hi en tien om mei de
beentjes van de vloer te komen.
Nieuw is dit ja;»r dal de Evonemcntcncommissie van de VVV ook de ;ö f -ers
ccn reduktie op de dcelnameprijs aanbiedt. Zij be-t.-iien. evenals, de kinderen,
minder. De prijs is ƒ 12.50 plus een glas wijn of frisdrank; kinderen f 7,50 en
65-f-crs ƒ 10,-.
En nou maar hopen dat het weer vanavond fatsoenlijk is, anders wordt het
uitgesteld naar volgende week donderdag, 23 juli. en dat zou jammer zijn.
Wanneer u nog niet besloten had, moet u nu wel snel beslissen, want er is
maar plaats voor tweehonderd personen en ieder jaar weer zijn de kaurten
bijzonder snel uitverkocht. Kaarten kunnen worden gekocht "s avonds op het
plein, of overdag bij de WV.
Smakelijk eten en tot de volgende keer.

K.Sr.
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/7 Altijd snel en
Uw hulp i
voor het J
'chemisch
en van ^
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden,dekens, slaap-,
zakken en takenpakketten'
stomerij/drycleaning

Zandvoort, Grote Krocht 21
Heemstede, Zandvoortselaan 69
Sloemendaal, Bloemendaalseweg 23^
Haarlem, Jan Gijzenkade 163

VISLIEFHEBBERS
OPGELET!
Tot eind augustus kunt u op woensdag- en',
donderdagavond in

Restaurant Kaagzicht
Huigsloterdijk390-Buitenkaag

-

>

onbeperkt GEFILEERDE SCHOL eten
met daarbij geserveerd:
frites, koolsla en een fijne cocktailsaus
voor slechts f

1 6,50 p.p.

.;

(Tel. 02524-42 78)

een

zier.

Meubelfabriek Oisterwijk heeft 13 eigen toonzalen in Nederland. In steden waar van alles te
beleven is. Kombmeer daarom een gezellig dagje-uit met een bezoek aan een van de toonzalen
van Meubelfabriek Oisterwijk. Daar vindt U de grootste kollektie geloogd massief eiken
meubelen van Nederland. Sfeervol én degelijk. Maak binnenkort die dagtocht waar U nog
jaren plezier van hebt én breng een bezoek aan één van onze 13 toonzalen.
De koffie is vers en de grote katalogus ligt voor U klaar. Gratis!

;

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bedrijf s- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners

020 - 767868,

herman heijermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

SCHILDERSBEDRIJF

N. DEKKER
vooral uw wit-, schilder-en
betiangwerk.

5 jaar garantie

op buitenschilderwerk.
Ook leveren en plaatsen van

dubbel glas met
10 jaar garantie.
Vrijblijvend advies en prijsopgave.
. Telefoon 02979 - 3137 - Mijdrecht.
Werkplaats: Kerkplein31 -Abcoude.

Zondag 19 juli

Toertocht U.W.T.C.
Vanaf U.W.T.C. gebouw aan de Amsteldijk
Deze toertocht wordt verreden met herinnering
De. kosten bedragen f 2,50 met herinnerinc
+/l,-inschrijfgeld.
Voor leden gratis inschrijven.
De afstanden zijn: 125, 100, 75, 50 en 25 km

Starten vanaf 8.00 uur tot 12.00
uur
s

GOEDKOPER OP VAKANTIE?

Louter Europees eiken. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisterwijk
oud recept.
reizen heel Europa af op zoek naar
het beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordt JjarenlangCT c^uelaaerd.
*~
daarna gaal het nog de eigen
droogkamers in.

St«CKlnrW€RCK

De klassieke manier om eikehout
te bewerken is logen. Want door het
logen komt de prachtige tekening van
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
mogelijk bij het beste hout van de
Europese eik.

12 Jaar garantie.
Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
maken en daarbij op de kleinste
details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.
Op de kwaliteit van het eiken en de
konstruktie van het meubel.

13 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

Meubelfabriek
Oisterwijk
Toonaangevend in eiken.

Beverwijk

Parallelweg.lOQ/Meubelbo.ulevard, tel. 02510-26923, (koopavond donderdag)

Toonzalen in: Amsterdam, Berkel (ZH),
Beverwijk, Ede, Heerenveen, Hengelo (O),
Hulst, Oisterwijk, Roosendaal, Utrecht,
Valkenburg (L), Zuidlaren, Zwolle.
Alle toonzalen zijn geopend van maandag l/ni zaterdag.
Toonzalen Hulst en Vulkenburf» bovendien op zondag van 14.00-18.00 uur.

Koop of huuf dan nu oen caravan

CHATEAU

,

• HOMECAR * PARADlSO

1200 m' overdukto show tui

BERGMAN CARAVANS
Leidsevaart 189. Noordwijkerhout. tel. 02523-2649
Bij hotel "PiL'l G'/.1-"/)/'". 500 ni kinijx hi't w.i/cr
Nu met flinke kortm<i

^L

'

O

ol hogeinruilpnis.

•••••••••••••••••••

DOE MÉÉR ZELF

SR

m

K
K

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V. mE
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609. ; •B
Meubelpanelen, geplastificeerde '
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

K

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw
rekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten.
<
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten. ',
\ Wij zijn met vakantie. Gesloten van 9 tot 27 juli.
(••••••••••••••••••••••••••••nr

^_
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Formule Ford 2000, groots spektakel

(Advertentie}

niets in

KNAC

heeft het ritme in zijn vierde race weer
volledig te pakken. Kluit vindt het
woord fanatisme beter op zijn plaats,
want zo zegt hij: ,,Na een te lange stop
was ik niet fanatiek meer. Door de
laatste tijd veel te trainen, heb ik het
fanatisme weer teruggekregen. En dat
heb je nu eenmaal nodig om tegen de
keiharde concurrenten op te kunnen.
Veel zal Kluit die keiharde concurrenten, van wie Tommy Byrne het klassement van de Euroserie blijft aanvoeren
na zijn zesde plaats, omdat hij zich dit
seizoen beperkt tot races die meetellen
voor het Nederlands- en Beneluxkampioenschap. Aan het eind van het
seizoen wordt dan beslist of volgend
jaar de vleugels wijder worden uitgeslagen.

f VAKANTIE IH
EIGEN LANS?
ETENTJE I
HELDERE
GROENTESOEP
met veel groente en vlees erin.

3.50

VARKENSFILET
9
TANTE HENORIKA
«|
bedolvenandereen gamituur J?
van champignon, reepjes
W
spek, *ilveruitjes, doperwtjes. {%
HOrte/t/es en aardappelen.
^

Succes

Jmcks op Zandvoort. Als primeur wel leuk, maar met racen niets te maken.

i
i

ZANDVOORT - Als publiekstrekker
mag het racen met vrachtwagens geslaagd worden genoemd. Maar liefst
' vijftienduizend toeschouwers waren
.zondag naar het circuit gekomen om
I -getuige te zijn van het racen met trucks,
dat in het raccprogramma was opgenomen. Een Nederlandse primeur heette
het. Een kwart mijl met trucks om het
Nederlands kampioenschap. Stalenberg
veroverde die titel door de 402 meter in
zijn Scania 141 af te leggen in 21,42
sckondcn. Maar coureur hoeft de trucker zich niet te noemen. Met racen heeft
dit kermisgebeuren namelijk niets te
maken. Voor Frans Derr en Cor Euser
ligt dit anders. Halverwege de kompetitie beslisten beide rijders hun klasse. Bij

de toerwagens tot 1600 cc was de zege
van Frans Derr voldoende om nu reeds
de nationale titel te pakken, terwijl Cor
Euser in zijn eerste Racing Team Holland jaar zowel nationaal als Bencluxkampioen werd bij de formule Ford
1600.
Voor het initiatief van de Cenav toonde
de KNAC weinig begrip. Racen met
trucks was immers levensgevaarlijk en
de automobielclub stond haar licentiehouders niet toe aan dit evenement
medewerking te verlenen. Reden waarom de wedstrijdleiding zich tijdens het
truckgebeuren terugtrok en de verantr
woordelijkheid overdroeg aan de organiserende Cenav. Ondanks de boycot

(Advertentie)

ziet de circuitdirekteur Johan Beerepoot de trucks wel zitten. De opkomst
van het publiek noemde hij zeer verheugend. Reden waarom voor volgend
jaar een zogenaamd truck-weekend op
.de racekalender wordt geplaatst. Dan
echter niet om het nationaal, maar
Europees kampioenschap. Voor de raceliefhebber is een dergelijk festijn
leuk om eens gezien te hebben. Maar
trucks een uur lang twee aan twee een
gedeelte van het rechte eind af te zien
leggen kan niet blijven boeien.
Maar voor elk wat wils en de liefhebber
zal ook volgend jaar wel weer komen
om zich te vergapen aan dit overigens
wel fraai ogend geweld. En-om publiek
is het in feite allemaal te doen. Om veel
publiek naar de racepiste te trekken
moet je iets aparts brengen in je
programma en dat heeft de Cenav goed
aangevoeld.
Het spektakelstuk van de middag werd
de formule Ford 2000-race. Tijdens de
vijftien ronden om de Euroseries werd
maar liefst tien keer van kop gewisseld,
waarbij de hoofdrollen werden vervuld
door Basil Mann, Ron Kluit en de
Deen Christian Nissen. Lange tijd zag
her ernaar uit dat Basil'Mann middels
een zege de tweede plaats in het
klassement ten koste van Rob Tennant
zou innemen, maar in de voorlaatste
ronde beging hij de fout door de kop te
nemen. Op dat moment reed de Zuidafrikaan in verloren positie. Zoals verwacht kwamen Kluit en Nissen op het
laatste rechte eind uit zijn slipstream.
Het werd Kluits eerste seizoenzege. De
tweeëndertigjarige Haarlemmer, die
door het lange zoeken naar een sponsor
wat verlaat de kompetitie is ingestapt,

ZANDVOORT - Morgenavond, vrijdag 17 juli wordt in de Openbare
Bibliotheek aan de Prinsesseweg de
film Quadrophenia gedraaid. Deze film
van Franc Roddam met Phil Daniels,
Sting, Leslie Ash en vele anderen
handelt over Jimmy, rond de twintig,
het prototype van een puber uit het
begin van de jaren zestig.
Overtuigd aanhanger van de Mods,
trots op zijn voorkomen, het zakgeld
grotendeels bestedend aan kleding en
aan benzine voor zijn scooter. Overdag
de postkamer en 's avonds de kroeg
waar de juke-box de konversatie onmogelijk maakt. Cola en sigaretten en om
de blitjTte maken af en toe een peppil.
En dan natuurlijk de onvermijdelijke
knokpartijen tussen de Mods en de
Rockers, hun aartsvijanden. Allemaal
dingen, die Jimmy's leven zinvol en
waardevol maken. Tijdens een dol
weekend in Brighton vindt een hardhandig treffen met de Rockers plaats
en beleeft Jimmy zijn eerste echte
liefdesavontuur. De dag van zijn leven.
Maar de volgende dag laat hot meisje
hem volledig links liggen. Door nog
een tegenvaller buigt zijn ontgoocheling langzaam maar zeker om tot totale
wanhoop....
Aanvang 21.00 uur.

Zonniger tijden zijn aangebroken voor
Berend Oeberius Kapteyn. De Zandvoorter schijnt met het pechduiveltje
afgerekend te hebben, want voor de
tweede opeenvolgende maal zegevierde hij bij de toerwagens tot 2500 cc.
Aangezien twee van zijn rivalen Hans
de Jager en Benard geen punten scoorden, is de Escortrijder hard op weg zijn
vroeg in het seizoen opgelopen achterstand weg te werken. Zijn plaatsgenoot
Frans Derr verkeerde eveneens in een
juichstemming. Door alle vijf races te
winnen heeft Frans zo'n puntenvoorsprong opgebouwd, dat hij onbcreikbaar is geworden voor de concurrentie.
Hij mag zich dan ook nu reeds Nederlands kampioen noemen van de toerwagenrijders tot 1600 cc.

14.95
COUPE AU X FRUITS
vanille-ijsmet vruchtjei
en slagroom.

3.95
IN HET GEZELLIGE
RESTAURANT
met vriendelijke bediening
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TRESLONG

Vosselaan 15
HILLEGOM
Tel.:02520-15347

9'999999999*
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Installatie korpschef
ZANDOORT - Op 3 augustus zal
's middags om 15.00 uur de heer
H.A.J. Menkhorst door de burgemeester van Zandvoort woeden ceïnsial-

leerd als korpschef van de gemeentepolitie in hel raadhuis.
Na deze installatie wordt een informele
bijeenkomst gehouden, waar een aant;il genodigden iri de gelegenheid ivordi
gesteld nader kennis te maken mei het
echtpaar Menkhorst.

midt heer en
tennistoernooi
ZANDVOORT - Het door TC Zandvoort georganiseerde tennistoernooi is
vooral het toernooi geworden van Hans Schmidt. Overwinningen in het
enkelspel en het herendubbel en een finaleplaats in het damesdubbel, die
door een blessure van tegenspeler Wiersma geen doorgang kon vinden,
tonen aan dat Schmidt veruit de sterkste indruk achterliet. Tevens bewees
hij, met Hans Bruggeman, zeker kansen te hebben in de hoofdklasse, waar
Zandvoort volgend jaar in uitkomt.
In de B-klasse herenenkel ontmoette
Hans Schmidt in de halve finale de
hoofdklasse-speler Hugo Ekker en had
daarbij weinig moeite om zich in de
finale te plaatsen, 6-1, 6-3. Hans Bruggeman bereikte ook de finale, door
eveneens een hoofdklasse-speler uit te
schakelen. Oud Zandvoortspeler Dirk
Wiersma, kon de eerste set nog wel in
de wacht slepen (4-6), maar Hans
Bruggeman wist alsnog met 6-1, 6-0 de
zege binnen te halen. De finale werd
uiteindelijk een prooi voor Hans
Schmidt, die de eerste set wel moest
weggeven (1-6), maar daarna duidelijk
liet zien de beste te zijn: 6-1, 6-3.
De damesenkelspel-finales kunnen
zeer spannend genoemd, worden.
Xandra Weller plaatste zich door de
sterke tegenspeelster Schuls met 6-3 en
7-6 te verslaan. Edith Lembeck had het
zeer gemakkelijk, daar Monique Lembeck zich terugtrok, omdat zij ergens
anders nog een toernooi moest spelen.
Erg onsportief. De finale tussen Xandra Weller en Edith Lembeck was echter
het aanzien volkomen waard, met voor
beide speelsters goede kannsen op de
zege. Xandra Weller was iets nauwkeu-

Circus Holiday
ZANDVOORT - op 29 juli Zai het
grote Nederlandse circus Holiday een
bezoek brengen aan de badplaats.
Het circusprogramma heeft een fcestelijk showkarakter. Zo is er de raketsensatie Supanova uit Engeland, en de
beroemde „zeven cretzu's", gewichtloze acrobaten, die met een zogenaamde
Russische schommel als een katapult
de lucht in worden geslingerd.
Eveneens is er een tijger in een renrad
en een groep uit Pakistan brengt krokodillen, kaaimannen en boaconstrictors.
Het circus komt naar het parkeerterrein van het circuit. Er zijn voorstellingen 's middags om 4 uur en 's avonds
om 8 uur.
Kaarten zijn alvast te bestellen bij het
WV-kantoor, Drogisterij Goossens in
hei winkelcentrum Noord en bij sigarenmagzijn M. Post, Bloemendaalse\veg 263 in Overveen.

riger en pakte daardoor de overwinning, 6-3, 5-7 en 6-3.
De finale herendubbel was voor Hans
Schmidt en Hans Bruggeman, die in
een uitstekende partij de concurrenten
Ekker en Wiersma in drie sets de baas
bleven, 6-1, 3-6 en 6-1. Het gemengddubbel was opnieuw voor Hans
Schmidt, nu met Xandra Weller. Hiervoor hoefden zij zelfs niet op het gravel
te verschijnen. Tegenstanders Dirk
Wiersma en Edith Lembeck konden
niet in actie komen door een blessure
van Wiersma.
Het damesdubbel werd een gemakke-,
lijke zege voor Edith en Monique
Lembeck. Zij wonnen vrij eenvoudig
van Jolanda Smolders en Vera Bruggeman, 6-3, 6-0.
__
De strijd in de C-klasse was van een
goed niveau en bijzonder spannend,
met enige verrassende resultaten. Zo
bleef in het enkelspel Sandra Hagman
verrassend aan de goede kant van de
score door M. Trossèl met 7-6 en 6-4 te
verslaan.
De herenenkelspelers streden fel om de
ereprijzen. Oud B-speler Elbert Groeneveld gaf uitstekend partij aan Erik
Krijger, maar moest toch de zege laten
aan Krijger, 6-3 en 7-5. Omdat er in
deze klasse vele deelnemers waren, was
er hier een strijd om de derde en vierde
plaats te zien. De zeer sympathieke
Scherpenzeel uit Achterberg versloeg
Walter Bent in een goede en spannendc partij met 6-2, 4-6 en 8-6.
In het herendubbel zorgde hel eerste
zaterdagteam van Zandvoort. Otto van
Dijk en Raymond Lembeck voor een
verrassing door Huub Goossens en
Melchert Groot met 6-3 en 6-4 aan de
kant te zetten.
Het gemengddubbel leverde een onver-

ZANDVOORT - Wanneer op woensdag
29 juli a.s. om 18.00 uur het startschot
wordt gelost voor de „Ronde van Zandvoort", waarvoor de certe burger van
Zandvoort zal worden uitgenodigd, puil
een wens van velen in vervulling. Reeds
een aantal jaren leefden hij velen de
wens om in het dorp een wielerronde te
organiseren in het hoogseizoen. En zo
gebeurde het ook. dat de wiclcrvercnlging HSV De Kampioen uit Haarlem en
Tweewiclcrbedrijf Peter Versteege de
organisatie op zich hebben genomen.

MEDIUM DRY
DRVFINO

• AMSTERDAM: Nieuwpoortstraat 100 •
Lijnbaansgracht 33 - Sloterkade 110-127
Delflandpleiri 182 • Plein '40 '45, 3
Lambertus Zijlplein 3-5 - Motorkade 10
Martini van Geffenstraat 47 - Kamperfoelieweg 11 12 - Kastelenstraat 170
• HOOFDDORP: Kruisweg 640
• ZWANENBURG: Dennenlaan 17
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1183
• ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

9

ZANDVOORT - Speciaal voor die
kinderen die belangstelling hebben
voor ..Rekreade". of die er daee- Ridder Wiltridus Heel! Rekreade
centrum een n eekje te gu~.l gehuil op
lijks naartoe gaan
zijn kasteel. Ook titer spannende
Rekreade-krant:
monturen .Maar weet ie n'at en;enlijk wel heel vervelend n? In de
Noord
Klimopschool ziin een paar spelhreSubariih, de geheimzinnige Irguur kers. Zo'n stuk of tien jongen.', proie verknallen door
van tic tijdmachine, heeft ons de beren lii' sfeer
1
:
laat.\it' wet'k veel plezier hczor^il. dingen tuin d, M hooi kiipot /r rniik/ .',
Van de oertijd naar tic middeleen- en programma'., die de teamleden
urn - van de middeleeuwen met hehben bedacht in her honderd te
feuzesprongen naar vandaag i'n aan laten lopen H, w^ten, dat er heel
het eind niet een raketvaari naar het wal kinderen juist diuirom niet meer
jaar 2000. Wat een avonturen daar in op Ki'kn-udt komen. Dar M toch iil te
noord en tot slot. ...ja dut was 'lier zo gek'!
leuk. Sabarab in zak en as: z'n M t' \ragen daarom j\ hen usif groep
lijdmachine was mik, maar gelukkig (we noemen nog geen mimen - jullie
op hei eind van het 4-iiurs-program- welen wel wie we bedoelen): wiUtn
ma op vrijdag was hij weer gemaakt jullii'sportief meeitnen.' "/.o nut, dun
en konden we weer veilig landen op hebhen u r liever, dat jidhe thuis
Rekreade.
blijven, zodat de anderen een lijn
Zaterdag komt er weer een nieuw Kckreade-weckje zulten hebben. De
team. De plannen maken :e op nieuwe teamleden vnor hei eentrton
zaterdag en zondag. Deze kun je zijn: Antoinet. 'Ion. Hcrüia. (jreia.
zondag vinden op de bekende affi- Anita en I-'i-eline.
chca en maandag krijg je weer een l'lanrii'n ook hier nu zondag op de
nieuw weekkrant/e. Wc verklappen affiches en in de weekkrantji^. Ki:er nu nog niks van. Wel willen we zcbiz en Ktzzebtentji zijn er maanjullie vertellen, dat maandag-, dag-, woensdag- en vrijdagavond
woensdag- en vrijdagavond Kizzc- om 7.15 uur op het Jan Snijerplein.
biz weer present is in hei winkelcen- Voor beide projekten: 's morgens
trum om halfzeven. De nieuwe team- zijn we er van 10-12 uur en '.v midleden zijn: Calhy, Jan. Karin, Mar- dags van 3-5 uur. Toegangsprijs
f f 1.50 per keer.
cha, Jtibi en Anioinelle.

De Zandvoortse ploeg van Peter Versteege. Staand v.l.n.r.: Peter Versteege, Kees Lagendijk, Volkert Paap, Mare Fulcher, Piet Schijf, Ben van
Kampen en Wim Koene. Zittend v.l.n.r.: Mauritve Shannon en mocanicien
Jeroen v.d. Mi je.

Regelmatig komen wielrenners op bezoek op het autocircuit voor wedstrijden. doch dit leent zich niet zo bijzonder voor het houden van een goed
bezocht criterium.
Van de zijde van HSV De Kampioen
werd een verzoek gericht aan het gemcentebestuur van Zandvoort om een
ronde te mogen organiseren in het
centrum. De uiterst positieve bcnadering van hel gemeentebestuur en de
politie heeft tot gevolg gehad, dat
Zandvoort een aantal uren hopelijk in
de ban zal zijn van wielrennen.

(archieffoto)

Hans Schmidt een klasse apart
wachte triomf op voor een sierk spelend koppel Tincke Asscma en Hans
Hoeker, 6-3 en 7-5 was de uitslag in hun
voordeel tegen Patricia Perisutti en Phil
Elliott.
In het damesdubbel \v,ss hel krachtswr-

schil bij/onder K l e i n . Ingrii! i!e Jager en
Alma de Vildei hadden het met gemakk e l i j k tegen l.ydia h.ir.'iiay en Tineke
Smits. In een prima en spannend veilopen partij zegevierd-jn eerstgenoemden
met 4-6, t>-4 ei- i'-l.

l'a.ip. l'ici Schil) en de m /.imlvooit
wvon.ichliuc A i ^ l r a l i c r Mare Fii'chci
A l i e n u a l m a n n e n die cru graai' in
/aiuKv'url \\itlci; uip.r.en.
i-.cn tocd p.ticiuirv. is s 'i'iu.utulc \ o < n
een goede \ \ e c U t r i j d t r e s t e l d kar, v,nrZoals genoemd /.al om ItvlM uur het i.ie:i. dat er een coed e;, vooi M rviMievstartschot vallen voor de categorie liet ,'.cci lasiiu parci'uis U.'.ai liiit v. n "el
hebbers.en veteranen iivcr een afstand s t a r t lliiltesua.it i/uu!e!i]kc r i c h t i n g ) .
van 4(1 km. De bekende conreur Jan Louis Davii.lv.uaal. Vrnisessewep. Kovan der Horst. Nederlands kampioen ningiilnevieg. K o s i s e r l o i e n s t r a . i t ( \ . > ! 1981 bij de veteranen, heeft ieed\ plat) en Zcesiia.it i:a.n de l l a l u s t i . n i i
toegezegd graag in Zandvoort te st.u- (lengte ÜUH m e i e r ) . Als roiule-Miss /a!
ten en dit heeft lot gevolg, dat de I t e n n y Knof-enhwg t'ungeren.
deelnemende coureurs op scherp slaan Gezien de hoge kosten, die gcpaan!
om de kampioen te kloppen. Het gaan aan de organisiie van een \vielerhooldnummer van deze avond, een ronde. i* het noodzakelijk. Jat meu
koers over 80 km voor junioren en v a n u i t de ondernemers financiële sten; 1
amateurs..zal hel „klapstuk" moeten verleent. De organisatoren yiju da,
worden en alle elementen hiervoor zijn ook u i i e r m a t e g e l u k k i g . Jat ile/e steun
aanwezig. Zeker is het, dat de Zund- spontaan \\ercl veilcend. door de vo 1 voorter in het gezelschap. Wim Koene. geilde t i r m a ' s : 'i \veewielcrbedrijf Pete:
er op gebrand is om in <r.ijn eigen Versteege. Rabobank. Taxi Teseling.
woonplaats te schitteren, maar de eon- Süandpactiters, Reisbureau Kerkman
currentie is bijzonder groot. Overigens Drogist Moeienlnirg. B;u Le. Boulau
zullen nog meerdere Zandvoorters de- Slager Vreeburg, v . d . Meij Bloemen
ze avond ,,in'de slag" g;ian. zoals Ren v. Dam Magasin. Schaap Porselein.
van Kampen. Kees Lagendijk, Volkert Taxi Schrijvers. Hemu

Reeds nu staat vast. dai Je enureurs
veel belangstelling hebben om in XanJvoort te rijden, /.odat hei mogelijk /ai
zijn om een sterk rennersveld samen (e
stellen.
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mÊÊÊ^W^ ili zÓeht op dé Grote Krocht

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

GEVRAAGD

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

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Groot assortiment
a's

Tast toe

2 AKTIEVE WINKELHULPEN
(part-time)
voor de verkoop in onzo tast too siageri)
Aanmelden b//

SLAGERIJE

TAST-TOE-SLAGERIJ
Grote Krocht 7, Zandvoort
{ aast AH)

Advertenties worden toch
niet gelezen

Grote Krocht 9-15
Zandvoort

Met de allerbeste kwaliteit
en laagste prijzen

Du is con ii

Ja Flash heeft de mode van
nu met het gouden tintje

Spaanse gele meloenen / o

2,25
2,00
10,00

AJseuwe haring
B voor

Combineer zelf. Bermuda's, minirokken,
lange broeken met T-shirt en topjes
Alles geaccentueerd met goud
Voorbeeld:

kilovai>9.-voorsloeh«s

Bermuda + shirt
normaal 169,50 bij Flash

110,-

Lange broek en topje

2,25

normaal 198,-bij Flash

Schouderkarbonade

8,98

Rib- of lendekarbonade

10,98

Varkenslappen

9,98

Cervelaatworst

1,50

132,-

Minirok
normaal 98,- bij Flash

58,-

Ham

II U 1 1 1 150 gram van 2,25 nu

09r ta

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

1 QR

• J%J^J

D ° Kastenhuis
Hoogslapef
m grenen bruin

Grote Krocht 25
Telefoon 17751

ALLEMAAL
Te huur
aangeboden

REISBUREAU
KERKMAN

gemeubileerde
kamer

Grote Krocht7 (naast

Grote sortering
vogelkooien

HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM: Zijlweg 102
HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum BfokhuisIS

Wezenbeek
Grote Krocht 28
Zandvoort

PEDICURE

VERENIGING
vraagt goede
tweedehands
PIANO

Behandeling aan huis

tot 1000.
Tel 020-265611

Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

bouwes' agenda

mevrouw C. Landmeier

bouwes hotel

SPECIALITEITEN VAN SNACKBAR

„DEFRIETPOT"
Saté SpeCiaal (echte varkens en van de grill)

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRUF

.5,25

Hamburger Speciaal

Wij kunnen n bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Merc edes Old-timer 1935 type 320
* Trou wkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
OOK in combinatie mogelijk

A.H.)

HEEMSTEDE:

DIERENSPECIAALZAAK

Telefoon 16033 of
15182.

*Grote krocht 20. Zanrtvoort
> ^.telefoon 02507 12560
;

Tot ziens bij uw tast-toe-slager

van de grill (nicigcpanccrd)

17,18 en 19 juli:
dineren, dansen in ons aan zee gelegen
a la carte restaurant.
Wij bieden zomerse specialiteiten
19 juli
thé-dansant, aanvang 15.00 uur
Muzikale omlijsting:

2,00

leder zonnestraaltje maakt
van ons terras een paradijs

Wij hebben natuurlijk dcouck ir.idiiiegehandhaald en verkopen
uitsluitend pommes fnctcs die wij /elt
voorgebakken hebben'
NIC

°

palace hotel

/.iiifhuurlsi l.i.i>. ! (II SfrriiiM. ili . Il l 02 {-_>i_' 1(10

LIBEOTY MODE RUIMT ÉCHT OP !
Nt is pas uitverkoop ! ! !
. 35,-

AÊIe ZOMERPANTALONS en

35,15,15,10,.15,-

25 35-50-60-70% korting op
lingerie - foundation badmode - parfumerie en
nouveautes

COIFFEURS

Alles van bekende merken. Kom snel! Dit kotnt nooit meer!

LIBERTY
MODE
Loub Da\idsstraai 15 (l/o VVV) - Tel. l 69 20

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!

international
M
"

galeni kerkstraat 22
randvoor)
tel(O25O7)4O4O

iPOSterfOtO 30x40 cm
•slechts

BODY FASHION

international

galen) kerkstraat 22
zandvoort
tel (O25O7) 4985

Het succes van de Hiswa
Adres: Klijn Surfshop. Passage 44. 2042 KV
Zandvoort. telefoon 02507-18600/17600

Woningbouwvereniging

Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwatergalerij. Dagelijks 4 voorstellingen.
Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.
Voor int.: bouwes hotels: 02507-15041.
* Wij staan ook voor u klaar om u behulpzaam te zijn bij de organisatie
van uw diners, feesten en vergaderingen

P s do opruiming bcqint 16 iuli

1

boord

op speciale wijze bereid
in het hoogste restaurant
aan de kust

dolfirama

Vondcllaun IB. telefoon 02507-16227.
(P.s. - Ook 's miuindays geopend!)

Custommade boards o a Tl KI customm jgic Barend
Windtamme' Brevui lun

dit weekend kof ficspocialitoiten

~^>

SNACKBAR
DE FRIETPOT

Grote Krocht IX, Xuruhoorl, U-I. 02507-12600/17588.

Het gehele jaar open. Ook 's zondags.
De brandingsspecialisten van
Nederland en België.

Trio Mitsey Smeekens.

. ,Z,50

Bal gehakt (cigcnproduku

KLIJN
SURFSHOP
jumping & tuning centre

PASFOTO'S
•4 stuks

20,00
10,00

Galerij Kerkstraat, winkel 8

EENDRACHT MAAKT MACHT
RUILWONINGEN
maand juli 1981
1. Aangeboden: maisonette/flatwoning
Sophieweg. Huurprijs f 354.25 p/m
Gevraagd: eengezinswoning.
2. Aangeboden: flatwoning
Van Lennepweg leven zijde)
Huurprijs f 207,- p.m
Gevraagd: eengezinswoning
3. Aangeboden, flatwoning
Keesomstraat. Huurprijs f 535,10
Gevraagd: eengezinswoning (niet in NieuwNoord).
4. Aangeboden: eengezinswoning
W. Drayerstraat. Huurprijs / 236,75 p.m.
Gevraagd: eengezinswoning-hoekwonmg of
eengezinswoning met garage
5. Aangeboden: flatwoning
Lorentzstraat. Huurprijs f 586,40 p.m.
Gevraagd: beneden woning.

trekt van leer met volop
vers zomerf ruit...

AART VEE

(Het heeft geen tijd om oud te worden).

vakantie?
HETEN/C l-'CHTF TROl '\\WDRIJI
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Merccdessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale

Restant
LEREN HALSBANDEN
EN LIJNEN in de
UITVERKOOP
DIERENSPECIAALZAAK

Voor uw kadootjes
groot en klein
moet u in de
Schatkist zijn.
U weet toch dat
we ook inlijsten?
Grote Krocht 15
's Avonds
Zandvoort
ook open
Telefoon 02507-15933
^
Vrijdag koopavond vai 7 tot 9 uur.

Wezenbeek
Grote Krocht 28
Zandvoort

so 15 ino

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Zandvoort
telefoon 17751

Japonnen van 175, - voor
99,Japonnen van 250.-voor . .
.149,Blouses
halve prijs
Zomerpantalons
40%kortmg

Grote sortering
HONDEN- en
POEZENMANDEN

Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600-17588
Zandvoorlsclaan 140, Heemstede, telefoon 023-242400

Omiiming

_

•%95&k>f"S<&<_

^Üfag&ifeh^

DIERENSPECIAALZAAK

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507- 17878-

Wezenbeek
GrotoKiocht28
Zandvoort

REINIGEN-STOMEN PERSEN

VX*

Halfdons
dekbed

GROTEKROCHT21 ZANDVOORT
TELEFOON 02507 2574

KAROSTEP

189,Het Kastenhuis

feN*

Grote Krocht 25
telefoon 17751

•aas*
'T LUIFELTJE
Grote Krocht 26

10% korting op
alle handwerken

'erica'

zocht op de Grote Krocht!
J. V. ANDERSOM
ARTS
AFWEZIG
tot 17 augustus.
Waarneming:

tel. 120 58.

Garage
gevraagd voor langere
periode
Telefoon 02507-19017

Vanavond v.a. 19.30 uur
openlucht vismaaltijd

Ruime sortering onderdelen, banden en
accessoires.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

op het Gasthuisplein. Vis hoort bij Zandvoort
en wordt natuurlijk geleverd door:

W. KEUR

KOCHSTRAAT 8-ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN.
Een mem die jong in jaren is,
kan oud in uren zijn,
wanneer hij geen Hjd verloren heeft doen gaan,
Francis Bacon (1561-1626)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
levert u uitsluitend tijd die nooit verloren gaal

omdat u er altijd van op aan kunt.
Horloges, klokken en wekkers van wereldklasse.
Waanmg-tijd is precisie-ujd!

(U weet wel van „Het Zeepaardje" op
het strand) Telefoon 12299

10,95

Eieren vers van de boerderij, 20 voor

O/UU

Grasboter 250 gram

2,45
Tot ziens bij die

KAASHOEK

Eigen reparatie-afdeling mei elektronische
apparatuur

Haltestraat 38, telefoon 15000

GEVRAAGD

WONING
voor 4 personen.
Zandvoort zuid.
maand aug, of eerder
Aanb telefoon
020-152128 (vanaf 17-7

na 20.00 uur).

Geef het wel aan de heer
Kr mee Adres toen niet
geboekt Tegen

beloning terug te
bezorgen bi|
Drukkerij
v. Deurson
Schoolstraat 2.
Zandvoort

Vandaag begint de

opruiming
met diverse restanten

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

A. J. DE LEEUW

AANGEBODEN:
bij de Beethovenstraat

ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR

DUBBEL BOVENHUIS

6 a 7 kamers, woonkamer plm. 50 m2, open
haard, eiken keuken met plavuizen, koelkast,
oven met grill, wasmachine en afzuigkap.
Grote badkamer, alles voorzien van c.v
Huur f 836,- per maand.
GEVRAAGD IN OF NABIJ ZANDVOORT:
eengezinswoning met tuin, minimaal 5 grote
kamers en bergruimte Badkamer en c v
Huur niet hoger dan f 700,-

Tet. 020 - 64 30 24, na 18.00 uur.

48
mnd
15095
289 14
42734
56553
703 73

Bedrag
5000
10000
15 000.
20 000,
25000

60
mnd
12993
247 15
36437
4S1 59
59881

120
mnd

36
mnd

9893

184 15

26992 23843
35568 31371

441 44

38899

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk
Informeer c en '

- BIJ BOLLE - BIJ BOLLE
OMDAT ALLES TOCH AL ZO Dl UR WOBOI!
Op de meubelafdeling:
Noten voltaire
Noten salontafel.
Noten tv-kast
Eiken mimiset
Noten hoekkast.
Noten teleloonkast .

.

Op de afti. luxe geschenken:
59S#0 435,00
-485#ü 395,00
. .475^398,00
16&QG 95,00
. A95$0~ 395,00
...J49#0 97,00

3 porseleinen borden

5000

40,00

Kristallen karaf mei 6 glazen

..

156-00

73,00

Tinnen bloemvaas 90% .

£0.00" 30,00

Koperen weegschaal

2&QO

1 1 ,30

Limoges porseleinen miniservies

2&#0

44,00

Verzilverde bloemvaas

.2-7-50

1 8,50

Draion - effen en streep
Zware satijncretonne

KERKSTR. 20

•

TEL. 1 31 36

1 Ö, 00

2-2-50"

10,00

Gobelin 130 breed
Wollen tweed 140 breed

-§2,tfO

29,00

Badstof 150 breed
Wollen mohair 1 30 br

2-&ÖV
34-CO-

13,90
49,00

2ë£&

9,00

2AW

1 0,00

M-00

5,95

&£&
J6#0

2,00
17,90

• •

36 00

4,95

Engels linnen 1 30 br

Super" velours extra

Ribcord 1 50 breed

-W 90

De echte „Dobby '

Dra!onvelours140br

Fabr. Sommerkamp, type FR.DX. 500, 160 80-40-20-15-10CM

Op de afdeiing meu&eibekledsng:

Op de gordijnstofafdeling:

Vittagevai...
Velours m 12 kleuren

AMATEUR-ONTVANGER

A.M. F.M. S.B.B. S.W., prijs
650,Gaarne afspraak J. Boeré, tel. 02507-13544

Empo, Union, Gïcom, Kalkhoff,
Motobécane, Kyoso en
div. kinderrijwielen.
Tevens KiS-sleutelservïce
en rijwielverhuur.

PLUS NOG HONDEROEN ANDERE K09PJES

Te koop aangeboden:
weinig gebruikte in prima staat verkerende

2 M BAND ,n7l. 27 MC BAND
MODULATIE

voor o.a

UITVERKOOP MET ECft

Deze week

Noordhollands belegen kiio

Rijwielhandel BOS

Hetmersstraat 1 Zandvoort
telefoon 02507 12150

Voor een lekker stuk kaas
blijft de Kaashoek de baas

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Niet teruggebracht!
Ondertrouwkaartenboek '81

GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT

Diverse merkf ietsen,
brommers,
crossmotoren.

LUKON

s morgens gebracht - 's middags al schoon
Wi| zijn geopend van 8 30 tol 12 30 uur en van 13 00 toi
1800 uur Vrijdagavond open van 1900 tot 21 00 uur
Zaterdags gesloten

Voor wat f leur en kleur
bent u bij ERICA
aan de goede deur
Bloemen en planten

dus ik kocht wat ik

KNIPTIP
Gewoon eens
doen op een
zonnige avond:
een zonsondergang fotograferen. 't Is echt
met moeilijk.

3800

Diverse weefstof/en. . ..

J3&QO

19,95

Velours d'Utrecht .. .

...62-50*

29,75

Dralonvelours130br

.

19,95

15&60

79jQO

_5&OÖ

29,00

Verder tafelkleden, sterkteden, kwasten, franjes, bandjes, kussens, wandgobelfns, houten
roeden enz. met HOGE KORTINGEN
HANDGEKNOOPTE OOSTERSE LOPERS EN TAFELKLEDEN 25-50% KORTING

BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE ZIJLSTRAAT 83 b/d Grote Markt HAARLEM
Oe uitverkoop begtnt donderdag 16 juli

DONDERDAG 16 JULI 1981

RANDSTAD PUBLICATIES 5
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ie is: met z'n allen
naar Schiphol, en eten in Aviorama.
Vliegtuigen kijken op het platform en in 'l museum. Mensen zien. .Ie even in een andere wereld wanen.
K n ilan iri-xeliiirrnot •/'\\ uilen > - t e n in Kestüiimnl .\vii,raina. op de :ie verdieping van liet stationsw niei een Ihieier.ii uitzicht >ip hel hiclitlwveri phiifonn.

Exotisch Tafelen

Neerlands Trots

Vo.>r f 22.5(1 per pet-Miori l en ('l l,2.") vnor
kinili-ren tol Tjaar! he.-1'i \\ knix. uil
•."pï'.utlientieke.ïuvanriM'vrerveliteri,
y.it \ ee| en ;:o vaak li wiil. Klke ilai: van
12.1'O-l.").i M l nu r ei: IT.'.t'i-J0.;/)i uur. •
Ir: hel w i - i - k . - i K t van ÏLMHi-l'.UMI r.isr.

Mi-er zin in hielVtiik.K'esiüoi'di 1 palini;. pr.tcritijf
vlec.- ui' verse vis1.' Voor/o'n f 'Ut,- per persoon
___^ k rij UI neen vorstelijki
inaaliijd (en een kindenneriu
vuur ril).-). Alleen in 't weekend
van 12.DO- 21.00 uur.

Tenniskleding 20 tot 50% korting
TefinisrackctS* Dunlop - Yamaha - Head - Yonex

10 tot 30% korting

ivioramd

\Viit 11 een (ii'siliilsie Vu->| komen'.' Reserveer e ven:
0 2 0 - 1 ."i 2 lôil. Horeea Kxjiluitat.ie Maul.-ehappij

Tennis- en sportschoenen:
Adidas - Quick - Nike - Phoenix - Inter, diverse soorten tot

40% korting

Nu tvok pi-r spoor bt-n-jkhaar!

Jogging- en trainingspakken
Alle maten

PONYPARK
SLAGHAREN

Alle badpakken, bikini's en
zwembroeken

Maandag 27 juli a.s. grote

ponyverkoop

landhuizen, villa's, herenhuizen,
rniddenstandswoningen, flats,
bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

10 tOt 50% kOlting

20 tot 50% korting

norrniile h,-jndclspri|zen
Maak er een gezellige dag
van' Entrei; / 7.50 p.p.
met. t)cbrink van alle
atiiakiius Oacjtochi 35-NS

Camping- Spon DIEIDC
Rekreatie

Bij

PONYPARK
SLAGHAREN

Raadhuisstraat 86-88. Heemstede tel. 023 -283213

een wereld
van plezier!

ridder

^•8» B%il Éf^H P™ m$L ^^t

BAGAGEWAGENS
u.a. 750.VERHUUR
75,- p.w.
BOOTTRAILERS
v.a. 595,-

1 6255

Holland
Trailer
Rijnlanderweg 1195.

P. A. H. WIJNANDS
TANDARTS
afwezig van
donderdag 16-7-'81 tlm
maandag 10-8-'81
Dringende spoedgevallen landarts
B. C. Barel
02507- 18W8
tandarts A. Doorgeest
02507-13026

ySLJJS K ^g T^ér Ja»""

ffl^k^SMr

Glazenwasserij - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort.

INBRAAKPREVENTIE

TE HUUR

Alarmapparaten

2it/slaapkamer

Drogisterij - Reform

MOERENBURG

TE KOOP
4-drs., automaat, '78,
50.000 km

DIEET-ARTIKELEN

VISBOOT

v.a. 35,-

met gebruik van
keuken.

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

en een

Tef. 02507-17353

Inlichtingen
telefoon 02507-13713

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23

SPEEDBOOT
MEIJER
telefoon 02507-13463
van 9.00-21.30 uur

TECHNISCH TEKENAAE(m/v)

J. BLUYS
llallcstraal 65 • Zandvoort
T«l. 02507 • l 20 60

L)e specialist voor al uw bloemperken.

AALSMEER

REPARATIE
't KINDERWINKELTJE

PEUGEOT 504

Binnen het bureau Onderzoek en Ontwikkeling van onze veiling is op
korte termijn plaats voor een

BLOEMENHUIS

Nieuw Vennep
Telefoon 02S26-73800

Gespecialiseerd in

Gratis advies.

Wees blij met
bloemen

Buureweg 1 - Zandvoort
Tel. 165 80

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaat56
t/m maat 176.
Wist u dat wel?

Garaae Elite

a.s. zaterdag van 16.00-19.00 uur
Dr. Schaepmanstraat 1, hoek Bredcrodestraat

Wij hopen u te ontvangen in ons bedrijf waar wij ons gaan
bezighouden met o.a. in- en verkoop van automobielen en
motorrijwieSers. Verkoop van auto- en motorboeken. Alles over
oldtimers. Verhuur van videofilms over race en rally. Tevens hebben
wij in onze garage een autoshop gecreëerd die voorziet in ieders
behoefte o.a. autoaccessoires, poetsmiddeien, sigaretten, snoep,
ijs, enz., enz.

onze benzine:
7 CENT
ENT

De VBA is een belangrijke
schakel in het alzetgebeuren
van sierteellprodukien.

van aile soorten

DAKBEDEKKING
Tel. 02507-l 73 53

't STIJFSELKISSIE

In hel 26 hs grote hallenkompléx verwisselt een
belongri|k aandeel von de
Nederlandse snijbloemen-,
kamerplanten- en tuinplantenproduktie van eigenaar

De werkzaamheden bestaan vnml. uiJ
het maken van werkvoorbereiding • en/
of revisieteKeningen op bouwkundig •
en electro/C.V. technisch gebied.
In eerste instantie zullen de tekeningen
worden gemaakt aan de hand van de
gegevens van collega's. Onder verantwoordelijkheid van de tekenaar zal
ook het tekeningenarchief en de lichtdrukkamer met de daarbijbehorende
werkzaamheden vallen.
Van-de nieuw aan te-trekken functionaris verwachten wij dat hij/zij een
opleiding heett op MTS-nivo (richting

werktuigbouwkunde) met bij voorkeur
ook enige elektrotechnische- en bouwkundige kennis. Daarnaast zal hij/zij
ervaring in het maken van technische
tekeningen moeten hebben. Qua leeftijd
denken wij aan iemand tussen 20 en 25
jaar. De salariëring en de overige
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie.
Mocht u nadere inlichtingen wensen of
wilt u solliciteren, dan kan dit bij de
VBA, afd. Personeel en Organisatie
(t.a.v. drs P. J. Hulsbos), Postbus 1000,
1430 BA Aalsmeer, tel.; 02977-34567.

Oe VBA is een modern bedrijf
dal goede arbeidsvoorwaarden
kent' De omzet en het oontol
personeel sleden bewegen zich
m opgaande li|n

Dikke meidenmode
Tolweg 32
ZANDVOORT
Tel. 1 29 52

Op onze kosten kunt u in Duitsland
gaan kijken hoe uw nieuwe
Volkswagen of Audi in defabriek
tot stand is gekomen.
l-ji dal is oen mmbod vooreen geheel
verzorgde reis voor 2 personen naar de
Volkswagenlabriekcn in hel duilse
Wollsburg.
Hen Liiiermatc spccUiculairc belevenis
voor iedereen die vanal'hcücn lol
15 aiigiislus 1981 bij ons een nieuwe
Volkswagen ol'Aucli koopl.
Maar behalve op de interessante en

gezellige reis kunt u ook nog eens rekenen
op een verrassend hoge inruilprijs voor uw
huidige auto.
Een vrijblijvende taxatie zou wel eens
verhelderend kunnen werken.
Nel als een proefrit in een van de vele
uitvoeringen uit hel brede assortiment van
Volkswagen en Audi. De sleutels liggen
voor u klaar.

Gratis op reis en een extra hoge inruilprijs
bij uw V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

AUTO STRIJDER BV
B. van Alphenstraat 102/van Lennepweg 104, Zandvoort, telefoon 02507 • 14565

V-A-G
**r. <£/;
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Uitgeefster van:
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GEEN SLECHT, DAN TOCH EEN ZEER MATIG SEIZOEN

Zandvoort wacht nog steeds
ZANDVÖORT - „Na een vrij zonnige
zondag komt het zomerweer deze week
opnieuw op een laag pitje te staan. In
een westelijke stroming koersen weer
verschillende oceaanstoringen naar
Nederland die het weer een onbestendig karakter geven. Ze zorgen er
tevens voor dat de temperaturen aan
de lage kant blijven. Er komen veel
- 'wolkenpartijen mee die nu en dan
regen of buien brengen. De zon zal
zich slechts af en toe laten zien. Zeer
matig vakantieweer dus en vrij slecht
strandweer."
Het weerbericht van maandagmorgen
20 juli, juist toen iedereen van mening
was dat zondag dan toch eindelijk de
zomer zou beginnen.
Bij de strandpachters is deze weersverwachting dan ook zeker niet zonnig
ontvangen; hoewel echt pessimistisch is
men over het algemeen niet. „Het kan
nog komen", en ,,het is nog geen
september, dan pas kunnen wij zien of
het een verloren seizoen is", zijn antwoorden die wijzen op een eeuwigdurend optimisme, „want optimist moet
je blijven anders kun je het bijltje er
wel bij neergooien".

ren zelf, was nog wel druk maar van
een hoogtijdag kan je toch niet spreken. Het lijkt wel of zich dat regelmatig
herhaalt dit jaar. Vlak voor de hoogtijdagen is het goed weer, maar zodra is
de dag daar, dan is het huilen met de
pet op", aldus een andere strandpachter.

Hoogseizoen
Hoe je het ook wendt of keert, deze
weken behoren het hoogseizoen te zijn.
In Nordrheinland/Westfalen is deze
week de vakantie begonnen voor de
meeste inwoners, inwoners die nog
steeds naar Zandvoort komen, voor de
frisse lucht. „Frisse lucht genoeg, maar
zon hó maar, dat kunnen we ze niet
aanbieden en het strandbedrijf is toch
afhankelijk van de zon!" Een gegeven
waar weinig tegen in te brengen valt.

WULLUM v. d. \VLKFF

Eenheidsprijs

Slecht seizoen
Toch zijn er, speciaal onder de jongere
pachters, die ronduit toegeven dat het
tot nu toe een slecht seizoen is geweest.
„Dit jaar is zo hoopgevend begonnen.
Wij hadden grandioos weer voor Pasen, maar Pasen zelf was slecht en
koud, hetzelfde herhaalde zich met
Hemelvaartsdag en Pinksteren. Wij
.mogen niet mopperen, Hemelvaartsdag was niet veel, maar erna ging het
opknappen en beleefden wij een uitstekende zondag en week. Helaas Pinkste-

WV-direkteur Hilbers deelt de mening dat het momenteel hoogseizoen is,
maar ook hij kan via de VW nog
steeds kamers aanbieden. „Vol is het
niet, maar het kan per dag veranderen"; dit antwoord, terwijl de weersverwachting voor deze week en het
weer zelf hem ook wel wat rauw op het
dak is gevallen.
„Toch is het ook wel griezelig om tot
de ontdekking te komen dat Zandvoort
duidelijk zo afhankelijk is van het
gebied Rheinland/Westfalen. Waarom ik zeg dat het kan veranderen,
komt omdat de ervaring mij heeft
geleerd dat veel mensen a la minuut
beslissen, komt de zon, dan komen ze
direct. Jammer is natuurlijk dat het bed
dat vandaag niet beslapen wordt, morgen niet voor twee kan dienen. Een
glas pils, dat' vandaag niet wordt verkocht schuift met warm weer gemakkelijk over de toonbank, maar met logiesruimte is het anders", is hij van mening.

„Ik zie liever bevolking, als bewolking op 't strand"

De vorig jaar ingestelde eenheidsprijs
voor kamers die zijn ingeschreven bij
de VW wordt over het algemeen bij
de gast en kamerverhuurder goed ontvangen. „Er zijn wel eens problemen,
wanneer men extra geld wil vragen
voor een douche of het gebruik daarvan, maar over het algemeen staat men
er toch positief tegenover."
Anders is het bij kamerverhuurders
wanneer er gevraagd wordt of er nog
een kamer vrij is voor één nacht. „Er
zijn velen die daar weinig voor voelen,
omdat ze nog steeds hopen diezelfde
kamer voor een paar nachten tegelijk
te verhuren. Het moet mij van het hart
dat ik dat nog steeds slecht gastheerschap vind. Het is voor ons bijzonder
moeilijk om gasten voor één nacht

onder te brengen, terwijl de kamerprijs
ƒ 2,— hoger is voor één nacht. Dit is
helaas tornen aan goed gastheerschap,
en dat geeft een toeristenplaats geen
goed imago. Je prijst jezelf op deze
wijze wel uit de markt. In dit opzicht
kent men hier weinig souplesse, dat
moet maar eens gezegd worden", aldus
de WV-direkteur.

Teleurstelling
Ook bij de strandpachters heerst hier
en daar wat teleurstelling of onvrede,
maar op een ander terrein. ,,Ik ben van
mening dat het gemeentebestuur van

wielerronde
ZANDVOORT - De gemeentepolitie
van Zandvoort maakt inwoners er
op attent dat op woensdagavond 29
juli van 18.00 - 22.00 uur de navolgende straten voor het verkeer zijn
afgesloten:
Haltcstraat - Louis Davidsstraat Prinscsscweg - Koninginneweg •
Kostverlorenstraat - Haltestraat.
Dit geschiedt in verband met de
wielerronde die op die avond in het
dorp wordt verreden.
Bewoners die langs deze route wonen wordt verzocht die avond elders
te parkeren, omdat zij hun woning
niet zullen kunnen bereiken, te voet
is dit wel mogelijk.
Bovendien vraagt de politie ormvoncnden op deze avond hun huisdieren in huis op te sluiten, omdat een
overstekende hond of poes leveasgevaarljjk is voor het dier én voor de
renners.

Standwerkers in aktie

(Advertentie)

Langs de Vloedlijn

MORRIS
beforeyoubuy

30% KORTING
op onze gehelecollectie0.0.

£^-£am^
RegenkledhigenVM
AUeM&tdem&fen

Afwisseling is de ware specerij van
het leven, die aan alles geur en
smaak geeft.
William Cowper (1731-1800).
(Advencniivt

Ook bij Peeters is het een en
ander in de uitverkoop.
Kom en overtuig u zelf.

donderdag avond koopavond
Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Gmt.e Markt) / tel. (Ü23) 31 26 55
Amsterdam: Leiasestraat 9 (bij koningsplein} / lel. (020) 22 35 96 -

Radio PEETERS
Haltestraat 56

Zandvoort te weinig souplesse toont
wanneer het gaat om speciale cvencmenten. Kijk, er is geen zon, dus dan
wil je wel wat anders verzinnen om de
mensen toch te laten komen. Hier aan
de Zuid-Boulevard wordt dat dan bijzonder moeilijk, want de huizen zijn te
dicht op de boulevard of bij het strand
gebouwd. Je mag geen muziek, je mag
's avonds geen feest geven, want dan
gaan de mensen klagen. In Selieveningen wordt toch een ander toeristcnbeleid gevoerd." Dit zegt de pachter van
Gastel Plage, die wat troosteloos uitziet
over zijn riante terrassen en de vele
lege stoelen.
De meningen over het gevoerde gemeentebeleidzijn wat verdeeld, oudere
pachters houden het er op dat er nog
wel verbetering komt. Voorlopig was
alleen het seizoen 1977 zo slecht dat er
geld bij moest. Al die wilde feesten op
het strand hoeven van hen ook zo nodig
niet. Misschien zou de gulden middenweg met betrekking tot het toeristenbeleid aan te bevelen zijn.
Ook de vishandelaren zijn van mening
dat het een slecht seizoen is. ,,Afgelopen zondag was aardig, en de zondag
daarvoor waren er gelukkig heel wat
mensen op het circuit, dus hebben wij
nog wat verkocht, het wachten is echt
op de zon."
Optimist blijft de voorzitter van de
strandpachtersvereniging. „Ik moet
het eerst nog september zien worden.
Als de zon gaat schijnen zijn ze zo al
hun grieven vergeten, want dan wordt
het zo druk dat ze handen te kort
komen."
Het wachten is dus op de zon, als die nu
maar wil komen.

/
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Hoogseizoen 1981. Een verlaten boulevard en donkere wolken boven de

badplaats.

De lucht klaart echter op, wellicht mooi weer op komst. Dat zou je kunnen
afleiden uit deze foto, gemaakt door G. van Zwieten-de Blom van de
Fotokring Zandvoort.

Grote artiesten 'worden vewacht

ZANDVOORT - Het „Jazz behind the
beach" festival zal dit jaar op een nog
grotere en feestelijker schaal plaatsvinden. Niet alleen omdat men in stijl het
eerste lustrum wil vieren, maar bovenal
ook, omdat het Zandvoortse jazz festival een goede naam heeft opgebouwd in
het land en onder de jazz liefhebbers.
Maar liefst eenentwintig verschillende
formaties treden het jazz weekend op,
waarvan vier ook deelnamen aan het
North Sea Festival in Scheveningen.
Vier vocalistes, Berryl Bryden (Zandvoorts first lady of jazz), Greetje Katiffeld, Miily Scott en Ann van Duuren.
Ook zullen er drie jazz singers zijn,
namelijk Joe Bourne, Humphry Campbell en Wiebe Hartog.

ZANDVOORT- Niet alleen het weer, maar ook de standwerkers lieten zich zondag in het dorpscentrum van hun beste kant
zien.
De spreekvaardigheid won het weer dik van de aarzeling bij het publiek, zodat toch menigeen naar huis ging met aankopen
terwijl men dat niet van plan was geweest.
Alles was dus even zonnig, zondagmiddag in het dorpscentrum, behalve het humeur van enkele ondernemers op het Kerk- en
Raadhuisplein, die liever ook hadden willen profiteren van het publiek en hun bezwaren kenbaar maakten. Zie voor een
'verslag hiervan de rubriek Oog en Oor.
Foto: Europress.

l

Vier deelnemende formaties zijn ook
opgetreden in Scheveningen, te weten:
Bill B. Jackets Midgetown Jazz Band.
de Revival Jazz Band, de Downtown
Jazz Band, en uit België komt het
vermaarde Zigeuner Hot Jazz Orkest
„Waso"

lijn van het management van Bouwes Jansen Combo, het Zigeuner Hot Jazz
naar voren dat ervan uitgaat dat Bou- Orkest ..Waso", Rein de Graaff mctde
wes er niet alleen is voor de bezoeker, medewerking van Milly Scott en uitermaar ook voor de Zandvoorter. Spe- aard de Revival Jazz Band met Berryl
ciaal voor de bezoeker heeft men bij dit Bryden elkaar afwisselen.
concern een speciaal weekend arrange- Zoals gewoonlijk is dit gehele evenement dat behalve overnachtingen ook ment in de open lucht gratis, en worden
inhoudt een brunch, een koud buffet en er weer duizenden bezoekers op het
aloude plein verwacht.
een diner)
Muziek in deze Jazz behind the Bar
wordt verzorgd door de volgende for- Jazz at the Church
maties: Seven five seven; Blue Five
Jazz Band - Harlem Hot Peppers, Jaap Gezien het grote succes van de openDekker's Boogie Set - Touchdown lucht kerkdiensten waar bij voorgaande
Kwartet - Jaap Brakel trio - BiÜy B. jaren medewerking werd verleend door
Jackets Midgetown Jazz Band, The Milly Scott, wordt deze traditie ook
Dixie Moüons - Rein de Graaf (win- voortgezet.
naar van 1980 van de Boy Edgarprijs) - Alleen treedt nu Berryl Bryden op met
Kwartet Humphry Campbell - Tran- medewerking van de Gospel Groep, de
predikant Boeyinga en het combo van
quille en de Powerhousc Six.
Ruud Jansen. Aanvang is 11.30 u u r .
's Middags is er dan een matinee niet
Jazz in the streel
medewerking van de Down Town Jazz
Zaterdag J augustus maken vanaf 13.00 Band met Billy B. Jacket, en het Ruud
uur verschillende Jazz orkesten aange- Jansen Combo. Dit matinee zal in het
vuld met andere attrakties een „street- teken staan van het eerste lustrum van
parade" door het dorp met onder ...hrzz behind the beach".
andere de Harlem Hot Peppcrs en de Het weekend wordt besloten dit jaar in
Restaurant .,Dc Manege" nan de
Josef Lam Band.
's Avonds is dan het eigenlijke festival Zandvoortselaan. Vanaf 21.00 uur kan
op het Gasthuisplein. Vanaf 16.00 uur iedereen die nog niet eenoog heeli
zullen de formaties J.B.B. All Stars, de gehad van de jazz, hier afscheid kinnen
Down Town Jazz Band, het Ruud nemen.

Jazz behind the bar
Vrijdagavond start het festival met het
bekende optreden in de diverse etablissementen. Veel stijlen zullen dan zijn
vertegenwoordigd, en tot de kleine
uurtjes valt jazz te beluisteren in:
Het Wapen van Zandvoort-De Klikspaan-AIbatros-Snoopy-Oomstee-Hotel Keur-De Engelenbak-King's ClubChaplin-Oase Bar-Le Bouleau en dit
jaar voor het eerst ook in Hotel Bouwes. (Duidelijk komt Uier de nieuwe
(Adverientiiv)

Zandvoorts Nieuwsblad
VRAAGT:

RESERVEBEZORG(ST)ERS
om in te vallen bij ziekte
en vakanties.
Aanmeldingen:
tel. 1 71 66

Jazz in Zandvoort, een gebeurtenis die zijn weerga niet kent in de regio.
Hier een opname van vorig jaar tijdens het openlucht festijn op het
Gasthuisplein.

Organisatoren van het festival zijn er
van overtuigd dat het zeker zaterdag en
zondag mooi weer zal zijn. „Dat is
altijd nog zo geweest, dus zeker wanneer wij het lustrum vieren" aldus Wim
Nederlof.
a-r
3>T

ia4f
litl
ZANDVOORT -Leden van het anti
circuit-comité hebben met tic zondags\vet van 1S90 in de hand, de officier van
justitie, de inspekteur van de volksgezondheid en G.S. van Noord-Holland
attent gemaakt op door hen geconstateerde overlast van hot circuit.
Men heeft zich geërgerd aan de ..geëxaltcerde wijze" waarop de speaker op
het circuit op zondag 28 juni verslag
uitbracht aan belangstellenden, die
..voor de gehele woonwijk ZandvoortNoord up irriterende en zenuwslopende manier hoorbaar was" aldus het
schrijven.
Op zondag 12 juli werd er naar hun
mening op ergerlijke wijze geclaxonneerd v,mat'het circuit en hei nabijgele;icn parkeerterrein. Dit getoeter begon
omstreeks 1(1.30 uur en met tussenpo:/.-.• n heet' dit aangehouden tot ongeveer
13.30 uur.
i let anti circuii-comitê heeft op beide
danen veel kluchten ontvangen, zo
wordt ge/egd. on men verzoekt dan
ook een s t r a f r e c h t e l i j k e .vrvolging. op
grond van de ,'ondagswel van 1890
te!.',eii de ..daders" in te stellen.

ZANDVOORT - Van 25 juli t / m 16
augustus e\posecrl de Carolu^kring in
het Cultureel Centrum van Zandvoort.
I":r zijn beelden van Dumont, Tosca
v.d. Haak. Jan van Ipenburg, tlrna
l'ostuina. Marcus Ravenswaay. Marijke Deene, Fri-il Tuynman en Agnes
Berck.
Bovendien /al D ave Noble een aantal
schiKlcvijcu exposeren. Dit belooft een
bijzondere expositie van uitzonderlijk
gehalte te worden, belangstellenden
worden dan ook graag verwacht in het
Cultureel C e n t r u m aan liet Gasthuisplein, dagelijks geopend van 13.30 tot
lö.UO u u r , behalve op maandag en
dinsdag.
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Fa. Gansner & Co.

Biedt 7ich aan

hulp in de
huïshouding

GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat61 -Telefoon 15351

Zandvoort BV

f 12,- per uur
Telefoon 16793

Etna - Faber - Benraad qashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 35 12 / 1 25 18

24-jangc verpleegkundige

zomerhuisje of
etage

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen „De Vijverhut"

Huurprijs tot 500.per maand.
Telefoon 02507-12953
na 17. 00 uur.

Vondellaan 46-Zandvoort-Tel. l 25 38

Klaar terwijl u wacht!

BIJ AUTOBEDRIJF

30x40 cm

Lancia, Autobianchi

9 cent korting op
super benzine
Kamerlingh Onnesstraat23, Zandvoort,
telefoon 14580
[Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Drogisterij'

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

4 stuks

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -1 61 23

Galerij Kerkstraat, winkel 8

•t KINDERWINKELTJE
Buuroweg 1 - Zandvoort
Tel. 1 65 80

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaat56
t/m maat 176.

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

bekendmaking

SPECIALITEITEN VAN SNACKBAR

voor de hoorzitting inzake het voorontwerp
SOCIAAL-KULTUREELPROGRAMMA
1 982 te houden op 4 augustus a.s. in het
Gcmeenscnapsnuis, L. Davidsstiaat 17,
Zandvoort, aanvang 20.00 uur.
Op basis van hel voorontwerpplan sociaalkultureel werk 1982 t/m 1985 heeft de planvoorbereidingskommissie een voorontwerpprogramma 1982 opgesteld.
Belangstellenden kunnen het voorontwerpprograrn.ua opvragen bij: Gemeentesecretarie
Zandvoort, afrj. Onderwijs c.a., Raadhuisplem
4, Zandvoort, tel. 14841, toestel 140.
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.

LOOGMAN
ELEKTROTECHNIEK
Haarlem, telefoon 023-324478

7K

oJlïC opCCiaai (echte varkens en van de grill)-.. .5)25

Met spoed gevraagd:

* Hamburger Speciaal
van de grill (niet gepaneerd)

2?5U

&

Bal gehakt (eigen produkt)

?f£

Wij hebben natuurlijk de oude traditie gehandhaafd en verkopen
uitsluitend pommes frietes die wij zelf
voorgebakken hebben.'
NICO

Diverse merkfietsen,
brommers,
crossmotoren.

2,00

SNACKBAR
DE FRIETPOT

Ruime sortering onderdelen, banden en
accessoires.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKOW

Vondellaan 1B, telefoon 02507-16227.
(P.s. - Ook 's maandags geopend!)

KAMER IN
ZANDVOORT
Prijs plm. 350,- p. m.
Tel. 02507-13547 na
18.00 uur.

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

13212

KOCHSTRAAT 8-ZANDVOORT
tNIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

Graag tot ziens op cfe hoorzitting.
De Kommissie Planvoorbereiding
Specifiek Welzijn.

Tel.02507-131 58

Wist u dat wel?

„DE FRIETPOT"

UITNODIGING

TE KOOP WEGENS VERTREK:
BLANK BERKEN SLAAPKAMER, bev. lits-jumeaux
(90 cm breed), 2 nachtkastjes, toilettafel,
3-deurs hang/legkast
750,2 STALEN ONDERSCHUIFBEDDEN
35,1 HAND-KANTOORTELMACHINE
35,1 ORIG. KELIM TAFELKLEED
90,1 KEUKENTRAP
7.5C
1 RADIO/GRAM.-COMB., ook voor 75 toerenpl. .. 60.10 m'TREDFORD TAPIJT (goudgeell
40,DIV. PIANOMUZIEK
25,-

auto-brand-leven
alle verzekeringen

24uurtot,uw dienst
Ook
in • dévakantietijd!
' - >.. .- i• ' • • ;.
-.
./

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITEIMSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

GARAGE

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Burgemeestei en wethouders maken bekend,
dat de volgende veikeeismaatiegelen nullen
worden gettoffen.
Als woonerf worden aangewezen:
1. hel Achterom
2. de Gasthuisstiaat
3. de Pakveldstiaat tussen de Swaluestraat en
de Kruisstraat
4. de Rozenobelstroat tussen de Swaluestraat
en de Kruisstioat
5. het Jan Snijerplem
6. de Smedestraat.
Voor alle verkeer, behalve voetgangers,
fietsers en bromfietsers, worden gesloten:
1. de Pakvefdstraat (tussen de Swaluesliaat
en de Kiuisstiaat) m de i ichting van west
naar oost;
2. de Gasthuisstraat m de richting van nooid
naar zuid.
3. de Rozenobelstraat (tussen de Krursstiaat
en de Swaluestraat) in de richting van
oost naar west;
4. de Smedestraat in de richting van oost
naar west
Voor alle motorvoei tuigen wordt gesloten:
de Rozenobelstraal tussen de Nooideistiaat
en de Kiuisstraat.
Voor alle veikeei, behalve voelgangeis,
woiden gesloten
1. de Kiutssttaat m de lichting van zuid naai
noord;
2. de Nooiderstraat in de nchting van nooid
naai zuid.
3. de Prmscnho'si'dat (tussen de Stationv
s t i a a t en de Buig. CngclbeilssUaat) m
do richting van oost naai west,
4. de Agnetastiajt m de nchtmy vjn wu-J
naar oost.
5. de Sandi mastiaat in de i ichting van /urcl
naai noord.
(>. de Stationsstiaat in do iichtmy van nooid
naar zuid,
7. de Brugstraat m de lichting van zuid n.iai
nooid,
8

de Spoorbuui l',li,),it in de IK. h t mg V.JM
nooc cJ naai /ind.
9 de A r h t e i w e g (derliv'lle tus'.en de Sw.ilm'
s t r a a t en de ';>no<)i tiuui I s t i a a l ) m de MC h
ting van oost naai wi".l,
] O m de i ie h t IIHJ van nor ml ruiji /uid •
de w e s t e l i j k e ii]l),ian v/,in het 'jtatioir,
plein vooi wat tJC'tic'lt liet gedeelte, yclcgen tussen de />C",ti j.it en di' meest zuidi'
lijke iijbaan van hel Stalion'i|)loin,
lespet t ie vel ijk m de i K htiruj van zuid
naar nooid en van oost naai w e s t :
de op de Z e e s t i a a t uitkomende oostelijke
rijbaan van het Stationsplein en rjed.uiop aansluitende zuideli|ke i i|baan van
het Stationsplein vooi wal b e t i e l l het
gedeelte tot de vooizijde van het s t a t i o n s gebouw.
/Zandvoort, 2?- juli l 98 l
Buigemecslet en wclhoudeis v,in
7andvoor t,
rie secielans,
de bu/gumeestei,
A.H. M o r t s .
l i. Mac hieKen

ELITE

Dr. Schaepmanstraat 1,
hoek Brederodestraat

Tel. 1 67 68
Geopend v. a. 08.00 uur
tot 22.00 uur.

gemeente
zandvoort
OPENBARE BEKENDMAKING
HINDERWET

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene, bekend, dat op 11 juni 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 verkooppunt voor motorbrandstoffen en herstelinrichtmg voor motorvoertuigen, gelegen aan de Zandvoortselaan 351 te Bentveld.
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 23 juli tot 23 augustus
1981 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluestraat
2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30 12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.

•Ja toch!
Even bestellen bij:
BAKKERIJ

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

woningstoffering
A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.
In verband met ziekte tot nader bericht

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

AFWEZIG.

INBRAAKPREVENTIE
Alarmapparaten
v.a. 35fTel. 02507-17353
Gratis advies.

Te koop gevraagd

vrijstaand
huis met
grote tuin
f300.000.Br. o. nr.Z538
bur. v. d. blad.

CREATIEF
voor

INLIJSTEN
Buureweg 7, zijstraat
van de Kerkstraat,
Zandvoort.
tel. 02507 - 1 73 67

Een nieuweVolkswagen of
Audt nu bijons meteen héél j'
gratis onderhoud!

• t

TE HUUR AANGEBODEN

Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10,00 •
11.00 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 lot
een 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.

gemeubileerde
kamer

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende: degenen die op de hierboven
omschreven wijze bezwaren hebben mgebracht en een ieder die aantoont dat hij
daaitoe redelijkewijo met i;i staat is geweest m de gelegenheid zal worden gesteld
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in
te dienen.

Tel. 02507-173 53

Zandvoort, 23 juli 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris,
De Burgemeester,
A.H, Merts.
H. Machielsen.

Nu ook het adres voor uw

Een lekkere SAUCIJS?

Telefoon 16033 of
15182

REPARATIE
van alle soorten

DAKBEDEKKING

TE HUUR GEVRAAGD

Opslagruimte
Telefoon 02507-13129

Is dat even mooi meegenomen. Want het eerste jaar is elke
onderhoudsbeurt - om de 7.500 km doorsmeren en om de
15.000 km eengrote beurt - voor onze rekening. Inclusief
arbeidsloon, onderdelen en smeermiddelen.
Een héél jaar gratis onderhoud volgens het geavanceerde
VA.G Service System met daarbij het feit dat u ook een héél jaar
garantie krijgt, maakt het rijden met uw nieuwe auto wel zeer
onbezorgd.
Uiteraard kent onze gulle aard grenzen. Dit unieke aanbod is
geldig tot 15 augustus 1981. Doe er uw voordeel mee.

Een héél jaar gratis onderhoud bij uw VA.G dealer
voor Volkswagen en Audi:

B. van Alphenstraat 102/Van lennepweg 104 - ZANDVOORT • Tel. 02507 • 145 65
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ven hun mening als bezoekers van het
strand en de nieuwe plannen van de
heer Hordo. Een boeiend programmaatje dat het stand van Zandvoort
weer eens onderde aandacht bracht bij
kijkers in de regio.

Oud zeer
Bij het begin van deze rubriek kreeg ik
al tips die venvezen naar een controverse die zou bestaan tussen de
strandpachters en strandbezoekers die
hun eigen zonnestoel mee zouden nemen. „Vraag er maar naar, dat is oud
zeer, want dat vinden ze niet goed",
\vcrd erbij verteld.
In deze zomer is daar tot nu toe weinig
gelegenheid toe geweest. Wel had ik
ondertussen geïnformeerd bij Jaap
Paap die er wel iets van af wist als
voorzitter van de strandpachtersvereniging uiteraard. „Och, dat was vroeger
20, maar ik geloof niet dat dit tegenwoordig nog zo is. Ik weet het niet, er
zijn mij, behalve één dan jaren geleden, geen klachten van bezoekers of
pachters bekend, maar misschien vindt
u ze wel in de loop van het seizoen".
En welaan, vorige week maandagmorgen ontdekte mijn speurend oog een
viertal gasten, die in de zon vertoefden,
achter het glas, weliswaar in het zand,
maar toch lekker beschut tegen de
wind, op duidelijk meegebrachte stoelen.
Het bleken Engelsen te zijn, die uiterst
verbaasd reageerden. In Engeland
neem je meestal je eigen stoeltje mee,
die lagen toch achter in de auto voor
picknicks, want ook dat doe je in
Engeland gezeten op een stoel en niet
met de billen in het gras, dus waarom
dan niet op het Hollandse strand opge, zet en genoten van de schaarse zonnei schijn? Ze zaten er al uren en hadden
het uitstekend naar hun zin. Dat je in
Holland zo iets niet doet, ja daar waren
ze niet mee bekend.
De strandpachter bediende óp het terras de schaarse gasten, wierp eens een
blik op de Engelsen en zei: „Och gut
waarom zou ik die mensen niet laten
zitten, nee hoor, als dat mijn seizoen
goed moeten maken, wordt het wat
zielig. Laat maar lekker zitten".
Helemaal geen oud zeer' dus, maar
uiterst gastvrij!

Knipkaart
Nog steeds zijn in gebruik de knipkaarten voor de huur van een strandstoel of
luxe zonnebank.
Ik wist van het bestaan van deze
kaarten niet af, maar het blijkt dat
wanneer je voor een week een stoel
huurt, je maar voor vijf dagen betaalt.
Huur je er een voor een maand, dan
betaal je voor drie weken. Een forse
korting dus.
De knipkaarten dateren in wezen al
van voor de oorlog, toen het gebruikelijk was dat de badgasten een huis of
kamer huurden voor een maand en
tegelijktertijd een knipkaart voor een
zonnestoel.
Momenteel zijn ze nog steeds in gebruik, alhoewel het verhuur voor een

Tips en suggesties: I7l66of na 17.00 uur 023-283330

maand, of zelfs een week tot de zeldzaamheden behoort, dan moet het
weer wel veranderen.
De knipkaarten zijn wel aangepast, er
zijn er zelfs met aan de achterzijde een
sticker, hier van Play-in, zodat je van
de gebruikte kaart nog iets over houdt.

bewijs van huur
van een ligstoel
JST:

479G8

als de zon het
hier laat afweten,
brengen wij u er
voordelig heen!
vroeg uw ANVR reobura <to {*dt wn.

gulliverflytours
intamabonej touroperator hofland
nwmrc boertwvivirttl 19/2312 CC Wtton
. 071 • 143446'

Toertocht
Zoals reeds kortgeleden bekendgemaakt is wordt aanstaande zondag een
toeristische toertocht gehouden. Leden
van de rijwieltoerclub Olympia maken
op 26 juli onder leiding van Dick
Castien en Klaas Koper een tocht
vanuit Zandvoort, die voert naar LisseHaarlemmermeer-Abcoude-Muiden-IIpendam-Purmerend-IJmuiden-Overveen en terug naar Zandvoort.
Deze tocht wordt verreden in het kader
van het zilveren jubileum van de Olympia en wordt aangevoerd door een
aantal leden van het korps wegkapiteins van de Nederlandse Rijwiel Toer
Unie. De tocht wordt gereden in
groepsverband, de snelheid zal zo'n 25
km/uur bedragen. Er wordt dus wel
een beetje conditie verwacht (reden
waarom ik het laat afweten). Vertrek is
om 08.00 uur vanaf 't Trefpunt. Inschrijven vanaf 's morgens 7.30 uur,
inschrijfkosten ƒ 2,50 (adminstratiekosten) of ƒ 10,— en dan ontvangt men

een herinnering aan de tocht.
Opgeven bij Dick Castien, tel. 17547;
Klaas Koper, tel. 14833; Trefpunt, tel.
16406 of tweewielerbedrijf Versteege,
tel. 14499 is nog steeds mogelijk.

ZRB
Zondag was het dus onverwachts een
zonnige dag en tegelijkertijd werd het
druk bij de politie en de reddingsposten. Juist toen iedereen dacht dat alles
geklaard was en men op de reddingsposten de tanden in een knapperige
karbonaad zou zetten (historisch De
Roode) kwam er een melding binnen
dat twee geestelijk gehandicapte Duitse kinderen al uren zoek waren.
Direkt werd een zoekaktie ingezet. De
jongen werd gevonden bij de Duitse
bus, terwijl het meisje aangenaam koutend in een paviljoen op het naaktstrand' werd gevonden. Al met al was
iedereen blij dat ze terecht waren, al
had de aktie dan ook dik een uur
geduurd en waren de karbonaden koud
geworden.
Hans v.d. Weijden en Willem-Gerrit
Schinkelshoek van de ZRB hebben
zondagmiddag nog een Duitse badgast
uit het water gevist. De man was
tijdens het zwemmen niet goed geworden en kwam in een mui terecht. Met
gezamenlijke krachten lukte het de
redders de man op het strand te brengen. Het was nog een aardig eindje
zwemmen want de man was zo'n dikke
350 meter in zee.
Dezelfde knapen hebben het zondag
toch druk gehad, want door hen werd
ook op het Noordstrand hulp verleend
aan een 30-jarige Zandvoorter die vrij
hulpeloos was nadat de mast van zijn
zeilboot was gebroken.
Trouwens de Zandvoorter was niet de
enige die een gebroken mast kreeg
afgelopen zondag, ook een Duitse zeiler werd assistentie verleend met de
brandingsboot van de ZRB. Ditmaal
waren het Hans v.d. Weijden en Ben
Blonk die deze aktie tot een goed einde
brachten.

door
Margrcel Atcs

KNZHRM
Hoewel door de KNZHRM niet zo
vaak hulp geboden behoeft te worden,
worden de leden regelmatig getraind.
Vrijdagavond is er weer een oefening
met de reddingsboot. Tijdstip 22.30
uur, altijd een spektaculair gezicht, dus
ga eens kijken.

Vuurwerk
Als de vergunning door de gemeente
tijdig wordt verleend, zal er aanstaande
zaterdagavond vuurwerk te zien zijn op
het strand. Voor de Camel Club zal
eerst door de steelband de „invaders"
worden opgetreden, daarna vindt het
vuurwerk (ijs en weder dienende)
plaats.
De brandweer is al gewaarschuwd en
het is echt „lucht" vuurwerk, dus al
van grote afstand te zien.
Nu alleen nog maar hopen dat het weer
meewerkt en dat niet zoals de vorige
keer tijdens de Grand Prix het vuurwerk halverwege door de te harde wind
en stromende regen moet worden ge-,
staakt.

ZANDVOORT'- Garage „Elite"is
niet zo maar een raam, neen deze is
bewust gekozen en heeft betrekking
op de „Elite" Lotus racewagen. De
naam verklaart dan tevens de vele
belangstelling die er op zaterdagmiddag 18 juli was uit de racewereld, want de drie eigenaars zijn in
dat wereldje geen onbekenden.
Zowel Wiggemans, Riemersma als
Devies hebben één ding gemeen en
dat is hun liefde voor de autosport,
en dat is ook het speciale van deze
garage, hier worden racewagens gerepareerd en klaargemaakt voor
wedstrijden.
Het is de eerste garage die de heren
gezamenlijk exploiteren, en het feit
dat Devies direkteur is van Carbook
Autotailers uit Haarlem, betekent
dat Zandvoorters ook in Garage
Elite hun auto opnieuw kunnen
laten bekleden.
Behalve-voordelig tanken: aan deze

witte pomp is de super en normale
benzine zeven cent voordeliger per
liter en de diesel vijf cent goedkoper
dan de richtprijzen- van merkbenzine, kan men hier ook zelf aan zijn
auto sleutelen. „Wij bezitten een
uitstekende werkplaats met een eerste klas monteur, maar ,,zelfsleutelaars" zijn ook welkom. Uitsluitend
op dinsdag en donderdag, en na
telefonische afspraak. Wij willen
graag de klanten leren kennen,
voordat ze toestemming krijgen bij
ons te sleutelen, wat wij zijn van
diverse kanten al gewaarschuwd dat
liet meestal,.banden oppompen en
zakken vullen wordt" en daar voeleri wij natuurlijk niets voor", aldus
Riemersma.
Men heeft een uitgebreide collectie
„occasions", maar dan wel speciale,
gespecialiseerd in auto's met vierwielaandrijving (o.a. Landrovers)
verkoopt men ook exclusief Ameri-

kaanse wagens. „Geen oude lijken
met het bouwjaar dat overeenkomt
met het geboortejaar van mijn
grootmoeder, maar echt goede exclusieve auto's," aldus één der firmanten.

13545
14445
12687
12376
18431

„oom" agent, circa zo n vijfhonderd
meter, verdringen ze zich om toch maar
niets van de Jcnal te missen. Groot was
de teleurstelling dan ook toen er slechts
een klein „ploefje" was. Bijna was er
meer vuurwerk ontstaan tijdens de
woordenwisseling die toen ontstond
„het is al gebeurd", „nietes man je
bent hartstikke gek, het komt nog".
Gelukkig was daar dan ook weer
,,oom" agent om de verhitte gcmoederen te kalmeren.

Noordzee
attent
Zaterdagavond was TV-Noordzec aanwezig op het Zandvoortsc strand. In
strandpaviljoen 4 bij Willem Loo.s werden door Rob v.d. Waal, makelaar
Cense en een inwoner van Overveen
voor de camera geïnterviewd. Zij ga-

Trouwens Rob had deze avond bijzonder veel geluk, want niet alleen het
interview vanuit het strandpaviljoen
kon hij uitzenden, nee. ook heet van de
naald een zakkenrollerij in een winkel
in de Haltestrnat. Twee Duitse toeristen werden beroofd en misten hun
geld, paspoorten en Eurocheques etc.
op hei moment da! Rob passeerde. Er
volgde toen een interview met de gedupeerden. de surveillerende agenten en
de eigenaar van de zaak.
Helaas, was dit natuurlijk niet zo'n
goede reklame voor Zandvoorl; aan de
andere kant een uitstekende waarschuwing voor winkelende mensen, let op
uw zak, anders kan het voordeeltje dat
u in de winkel wilt bemachtigen, uitlopen op een nadeel.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie advies en hulp: telefoon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WLJKRAAD NIEUW
NOORD, tel. 18083.
WERKLOZENCOMITË: iedere maandagmorgen van 11.00-12.00 uur spreekuur in de Openbare bibliotheek. Op die
tijd ook telefonisch bereikbaar onder
nummer 14131.

ZAMUVOUKl
Geboren: Sanneke, d.v. J. A. Molenaar
en Y.M. Wintermans.
Ondertrouwd: C. Brands en G.J. van
Keulen, H.Borstel en W. Weber, J.
van der Linde en J.Th.M. Fronik
Gehuwd: F. Flinterman en Y. Bloot.
Overleden: Hendrik J. Lamoree, 74
jaar, Gerardus F. Martius, 60 jaar,
Cornelia W.E. van der Heijden, geb.
Wijnsma de Boer, 91 jaar.

CHIPOLATA-PUDDIIMG
met sLigroom.

Vosselaan 15
HILLEGOM
Tel.: 02520 - 15347

Dat zo'n evenement geweldige kosten
met zich meebrengt laat zich raden. Er
zijn gelukkig een aantal sponsors gevonden, die in het vorige nummer
reeds zijn vermeld. Helaas is vorige
week hierin een foutje geslopen, maar
een ieder weet dat het niet Taxi Schrijvers moet zijn, doch natuurlijk Taxi
Jansen.
Om dit wielerevenement te kunnen
bewonderen, dienen de toeschouwers
bijtijds in het centrum van Zandvoort
te zijn op woensdagavond 29 juli a.s.,
zodat zij verzekerd zijn van een goed
plaatsje om de renners voorbij te zien
gaan. De liefhebbers en veteranen starten om 18.00 uur en zullen 40 ronden
door het dorp maken. De start van de
junioren en amateurs wordt verwacht
om 19.30 uur en deze zullen 70 ronden
alles uit de kast rijden. Start en finish is
in de Halteslraat.

Kerkdiensten

ZANDVOORT
Hervormde Kerk, Kerkplein: zaterdag
Behalve auto's kan men in deze
25 juli 19 30 uur: dienst in de Duitse
garage ook videobanden huren. Het
taal (Pfarrer H.D. Schilling uit Berbetreft hier dan uitsluitend opnalijn).
men van races, en documentaires
Zondag 26 juli 10.00 uur: ds. C. Mataover de autosport. Gastvrouw i's
heru (crèche aanwezig).
Yvon Brand, die er ook voor geGereformeerde Kerk, Julianaweg 15,
zorgd heeft dat de ontvangstruimte
9.30 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur:
in haar lievelingskleuren groen-wit
geen dienst.
werd geschilderd. Geïnteresseerden
Nederlandse Protestantenbond, Brugin exclusieve auto's, video-banden,
straat 15, geen dienst.
voordelige benzine of zei f-sleutelen.
Rooms Katholieke Kerk, Parochiekerk
Het telefoonnummer is: 16768, zeSt. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 25
vcn dagen per week geopend van
juli 19.00 uur: eucharistieviering met
7.30 tot 22.00 uur. Adres: Dr.
orgel en samenzang.
Schaepmanstraat / hoek Brederode20.00 uur: eucharistieviering in de
straat.
Duitse taal, voorganger Z.E. hr. M. de
Foto: Europress
Leur. van Noordwijk.
Zondag 26 juli 8.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering met orgel
en samenzang.
ZANDVOORT - Een 23-jarige inwo- enkele ambtenaren van het ministerie ZANDVOORT - ' De waterstanden Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14, 9.30 uur: dr. L.G. Wagenaar, van
ner van de gemeente heeft in februari van CRM werd opgehaald en overge- voor de komende week:
Overveen
(Gemeenschappelijke
uit Spanje meegenomen een titi-aapje. bracht naar een ander onderkomen. Of
Dienst, met de Ned. Hervormde
Hij heeft dit ingevoerd en al die maan- het beestje terug zal worden gestuurd datum H\V LW LW
Kerk).
den thuis verzorgd. Toen hij bet vorige naar het land van herkomst of een 23 juli 8.14 4.05 20.48 16.22
19.30 uur: ds. P.J. Mulders van Haarweek donderdagavond mee uit wande- plaatsje krijgt in een dierentuin is nog 24 juli 9.09 4.50 21.42 17.14
lem.
len nam, werd hij opgemerkt door niet bekend.
25 juli 10.14 5.42 22.46 18.14
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
enkele surveillerende agenten die zich Een kleine waarschuwing van de politie 26 juli 11.30 6.43 23.59 17.24
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
afvroegen of dit aapje als huisdier in deze vakantietijd is: Het blijkt dus 27 juli 12.48 7.55
20.38
uur, woensdag 20.00 uur dienst in
gehouden mocht worden.
dat zelfs wanneer je een uitheems 28 juli 1.17 9.13 14.01 21.54
gebouw Madoerastraat l, HaarlemTot grote teleurstelling van de Zand- diertje keurig aangeeft en invoert, dit 29 juli 2.29 10.28 15.02 22.59
Noord.
voorter, en waarschijnlijk ook van het nog niet zeggen wil dat je niet in 30 juli 3.27 11.30 15.53 23.54
aapje,-bleek het te behoren tot de overtreding bent. Neem dus geen
Volle tvangelic Gemeente: zondagbedreigde uitheemse diersoorten, re- vreemde dieren mee uit een vakantie- Maanstandcn: vrijdag 24 juli LK 11.40 morgen 9.45 uur dienst in gebouw
den waarom het maandagmorgen door land.
uur. Doodtij 26 juli.
Voorstraa'. 100 te Katwijk aan Zee.

kilo van 13,00, NU.
kilo van 10,00, NU
kilo van 9,00 voor slechts

Varkenslappeo kilo van 11,00 NU
Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren
voor de boterham.
EXTRA AANBIEDING:

Titï-aapje 'mocht niet'

I

WIENER SCHNITZEL
gppant'erd rn m do boter
gebakken qiservccrtfmet
twee soortrn groenten, frites
en

ZAND VOORT - De in de vorige editie
aangekondigde wielerronde van Zandvoort, belooft een enorm sportief succes te gaan worden. Reeds nu kan
gesteld worden, dat het door de wieiervereniging HSV De Kampioen uit
Haarlem en Tweewielerbedrijf P«;ter
Versteege georganiseerde evenement,
wat de deelneming betreft, volgeboekt
is.
Voor de categorie liefhebbers en veteranen, over een afstand van 40 km. zijn
al 80 aanmeldingen binnen. De wedstrijd voor junioren en amateurs, over
80 km, staat niet minder in de picture;
70 deelnemers, maar in de loop varr'
deze week verwacht men ook hier het
maximale aantal van 80 renners.

Een ander soort vuurwerk was deze
week ook in de omgeving van het
strand te vinden. Zoveel jaren na de
oorlog worden er toch nog regelmatig
granaten gevonden.
Vorige week woensdag bracht de explosieven-opruimingsdienst een brysantgranaat tot ontploffing, nabij camping de Duinrand. Ook maandagmorgen moest de strandpolitie er op uit
omdat aktieve jongetjes een handgranaat in het duingebied hadden gevonden en deze vondst, gelukkig korrekt,
bij de politie meldden.
Het zijn dan ook altijd dezelfde jongetjes die komen kijken bij het tot
ontploffing brengen van deze wapenen.
Veilig op afstand gehouden door

Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,
tel. 12633.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson, tel. 12058, Drenth, tel.
13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING Zr. R. Leurdijk,
J. Steenlaan 28, Heemstede, tel. 023286637.
APOTHEEK: Zandvoortse apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie, tel. 0243-320202 (dag en
nacht).
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

CHAMPIGNON.ROOMSOEP
nikcli/k gevul'l mor
champignons

De surfers vormen zo langzamerhand
toch wel een probleem apart. Ook deze
week zijn er weer verschillenden uit het
water gehaald, waarvan een zelfs door
de politie van Bloemendaal. omdat de
man door de stroming te snel afdreef en
niet meer zwemmend kon worden ingchaald door de politiemensen van Zandvoort. Bijgaand een foto van de korrektc zeil- en surfkleding wanneer je de
sporten brandingzeilen en brandingsurfen wilt beoefenen.

Vuurwerk 2

Datum 25-26 juli 1981
ARTSEN

in Zandvoort: Garage Elite

Telefoonnummers
die belangrijk zijn:
Strandpolitie Rotonde
Kinderkamer Rotonde
Reddingsposters:
Zuid (Brokmeier)
Noord (Piet Oud }:
ZRB Naaktstrand:

GROTE KROCHT 7 (naast A.H.)
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjéstraat)
HAARLEM: Zijlweg 102
HILLEGOM: Hoofdstraat83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18
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bouwes' agenda
bouwes hotel

24, 25 en 26 juli:
dineren aan zee en dansen op muziek
van Mitsey Smeekens
zondag 26 juli:
thé-dansant, aanvang 1 5.00 uur
VOLGENDE WEEK!
'JAZZ BEHIND THE BEACH'
OOK IN BOUWES HOTEL
vrijdagavond 31 juli:
koud buffet a f. 30,- p.p.
Greetje Kaufeld zingt jazz

SPECIALITEITEN

Restaapatô
„Chalet Het WitteHots"

zaterdagavond 1 augustus:

warm buffet a f. 30,- p.p.
met Milly Scott.

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

WIENERSCHN1TZEL
een gepaneerde krokant gebakken schnitzel,
zoals die in Wenen ook wordt geserveerd!
KIPSTEAK "MARYLAND"
een heerlijke combinatie van gebraden
kuikensteak, bedolven onder een garnituur
van gebakken perzik, mais, ananas en
mandarijntjes.
GEGRILLDE KIP "BOMBAY"
een halve kip overgoten meteen pikante
saus wan kerry, ananas en rozijnen, gegarneerd
met vrachten, kroepoek en rijst.
KOTELET "GRANDMERE"
een flinke kotelet met daarbij een garnituur
wan gebakken blokjes spek, doperwtjes
en frites.

KIPFILET-MOSKOV"
een kipfilet overgoten met een pikante
paprikasaus waarin champignons, paprika,
uienringen, room en een vleugje knoflook.

RESTAURANT

1535
K35
1535

VARKENSHAASJE "PARISIENNE"
hele varkenshaas met champignonroomsaus en een uitgebreid garnituur.
FILET "MIGNON"
malse biefstuk van de haas in de boter
boter gebakken. Zegt u maar hoe u hem
hebben wilt!

1795

UNIEK IN ZANDVOORT

tot 1000.- .
Tol. 020-265611

Aan al uw kleding verrichten wij alle mogelijke
veranderingen en reparaties

OOK LEER EN BONT
Het werk wordt gehaald en gebracht.
Prijsopgaaf vooraf.

Telefoon 02S07-18357

Tel. van 9.00 tot 17.00 uur
02507-18492 Mesjeu André.

Uw adres voor

A. J. DE LEEUW

elast kousen, panties,
knie- m enkeistiftken,
ook naar maat
Drogisterij

ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR
48
Bedrag mnd.
5.000,- 150,95
10.000,- 289,14
15.000,- 427,34
20.000,- 565,53
25.000,- 703,73

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk
Informeer eens!
Helmersstraat 1 - Zandvoort
telefoon 02507-12150

Trimsalon Ellen

DUBBELEKEUZEINONZESHOWROOM.
Autobedrijf

Ig. Friedhoffplein 10
2042 BW Zandvoort
Telefoon 02507 -12773.

Pakveldstraat 21 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 23 45

Voor al uw c. v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TALBOT

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Reserveren: tel. 023-26 53 33

RESTAURANT
*

*

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

-*t

en levende pianoklanken of voor
u w receptie en party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

*
*

m

TE KOOP AANGEBODEN

* Stalen kajurtvlet
6 m lang met massief mahonie banken en
vlonders en zadeldek opbouw.
Voor de liefhebber!
Uiterste prijsOÜUUf"

* Eieken houten punter
(Aalsmeers)
Vraagprijs l ^OUy"

* 1-pers. zeilboot
4,50 m met draion Jongkindzeil en
hellingtrailer

Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176. b.g.g. Tech n. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Result&Masius
heeft plaatsvoorjou

Uw hart in vuur
en vlam met
bloemen van:

Wij zijn een groot rekJamebureau, dat werkt voor meer dan vijftig
klanten. 70 mensen, verdeeld over zes nauw samenwerkende afdelingen zijn daar dagelijks druk mee. Een van die afdelingen is de
administratie. Daarbinnen hebben wij plaats voor een

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

Medewerkster-Boekhouding
In die funktie zal jouw taak voornamelijk bestaan uit:
- Voorbereiden inkoopfakturen
en urenbriefjes, zodat deze in
de computer kunnen worden
verwerkt.
- Lichte administratieve werkzaamheden.
Behalve je MAVO diploma heb
je enige ervaring in dit soort
werkzaamheden of het diploma
PD boekhouden. Je kunt typen
ais dat moet.

Je bent tussen 18 en 24 jaar oud.
Result & Masius biedt je een
prima salaris, met vakantietoeslag
en eventuele 13e maand. Maar
bovenal een prettige werksfeer
en dat is mooi meegenomen.
Sollicitatiesrichtje aan Jan Kropf,
Telefoon 020-266661.

Halleslraat 65 • Zandvoort
Tel.02507-1 20 «O

De specialist voor al u w bloem werken.

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis
Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

Result&Masius

Jan van Gentstraat 130,
1171GN Badhoevedorp.

DOE MÉÉR ZELF

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

Vraagprijsdt / Owf"

DICKY D AP
* Kopje soep (kies zelf maar uit welke)
* Kipfiletje of 1/4 kip, met frites,
apppelmoes en lekker veel mayonaise.
* IJsje met verrassing.

DOM P l DO E
* Kopje soep (kies zelf maar uit welke)
* Kroket én worstje met frites, appelmoes
en mayonaise.
* IJsje met verrassing.

-ft

* FJ bouw
Schooneveld

m
750

Nette RK heer met woning
en eigen vermogen wil
grajg

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderAe
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
BESBI3ZESSJ

iM, b tjx.itL'iirt, in Ijcdnjts i-n wnonruimli'ii

hormon heiicrmansweq 6, .irnstcrriam ?.. telex 18)43

met RK dame.
Br. o. nr. 2062
bur. v. d. blad.

SCHILDERSBEDRIJF

5 jaar garantie
op buitenschilderwerk.
Ook leveren en plaatsen van

caravan

Vaste prijs l / öUf"
Te bevragen bij J. PERSOON,
Uiterweg 235, Aalsmeer, 02977-24338

i

De Amro-bank zoekt
een aantal
schoolverlaters met
een havo-diploma

lid Nederlandse Sleutel- en
Sloten/Specialisten Gilde iï door ups
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licenrichoudcr gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en dcgcavan
ccerdc machines van het Gilde
garanderen u ^ekerhcid
L-n veiligheid. Alleen bi|
de gemachtigde dealer
krijgt u hel originele
Zckcrhcids bewijs.

Voor onze kantoren te Haarlem en
Heemstede hebben wij enkele
jonge mensen nodig, die dit jaar hun
havo-diploma hebben gehaald.
Er zijn banen in de administratieve
sector en aan de balie. Als je wilt kun
je naast je werk opleidingen gaan
volgen. Hiervoor bestaat een
uitstekende studiekostenregcling.
Bij de Amro-bank verdien je dirept oen
goed salaris. Daar komen nog bij
vakantietoeslag, een zogenaamde
13e maand, een aandeel in do winst en
25 dagen vakantie.

uu, IM • u w m AU R mum

v. d. Meer Sleutelservice
Hinnrnuri> 7$ . llt'tmslcdc
l cl. 1)2.1-28 (M W

OPRUIMING!!!
Op onze totale voorraad

ïEHANG 10 50%
ZANDVOORT: Paradïjsweg 2 - Telefoon 02507-15602
HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 92 - Telefoon 286182

DROGISTERIJ
Haltestraat 8.
Zandvoort

PONYPARK
SLAGHAREN

Vrijblijvend advies en prijsopgave.

Telefoon 02979 - 3137 - Mijdrecht.
Werkplaats: Kerkplein31 -Abcoude.

'WO*

Belangstelling? Schrijf dan naar de
heer mr. P. A. Th. Don, Amro-bank,
afdeling personeelszaken, postbus 5,
2000 MB Haarlem.
Je kunt ook bellen: het telefoonnummer is 023-319080, toestel 213.

amrobaiM

t

MOERENBURG

dubbel glas met
10 jaar garantie.

2.80 m, 3sl.pl.

Ó5m

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

voor af uw wit-, schilder- en
behangwerk.

Vraagprijs l / 50,"
Tevens een

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Foto Quelle

N. DEKKER

met dracontuig en all. mast/giek

Arnold'uspark 10 - Hoofddorp - Tel.: 02503 -10139
(reserveren op zon- en feestdagen gewenst).

kennismaken

60
96
120
mnd.
mnd.
mnd.
129,93
98,93
247,15 184,15
364,37 269,92 238,43
481,59 355,68 313,71
598,81 441,44 388,99

JACK
HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

CORDON BLEU
een gepaneerde schnitzel gevuld met
kaas en ham, een lekkernij!

tweedehands
PIANO

gemeubileerde
flat

de echte hongaarsc goulash, geserveerd met
rijst, gemengde salade en doperwtjes.
KIP IN 'T PANNETJE
ons succes: halve kip geserveerd met een
garniruur van gebakken blokjes spek,
doperwtjes en frites.

Wat u gemist hebt

Te huur in Zandvoort
voor permanent

Reserveer bijtijds.
Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041

GOULASH "BUDAPEST"

VERENIGING
vraagt goede

Maandag 27 juli a.s. grote

ponyverkoop
normale handelsprijzen.
Maak er een gezellige dag
van' Entree t 7.50 p.p.
mcl. gebruik van alle
attrakties. Dagtocht 35-NS

PONYPARK
SLAGHAREN
1

een wereld
van plezier!

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Lorjvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOE H ET ZELVE R
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.
Wij zijn met vakantie. Gesloten van 9 tot 27 juli.
••

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU L A
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
Heerlijke Doré.
aardappelen van eigen
bedrijt
5kilo
2,96
25 kilo
14,00
Nieuwe Stark-Earliestappelen van eigen bedrijf
per kilo
0.98

DE
CONSUMENTENBOERDERIJ
Uweg 997. hoek Kruisweg. HOOFDDORP.

KOOIJMANS

FORDOTO

(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Altijd snel en
schoner!
Uw hulp i
voor het l
chemisch'
remigen van'
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-,
zakken en lakenpakketten
3torr>e»:j/drycleaning

.

ZANDVOORT
Amp*r»Btront 10 '
(noest Colpitt)
Tel. 02607 - 1 69 25
b.a.g 1 32 «2
Ford verkoop en
service.

Ook voor diverse
merken inruilauto's.

Zandvoort, Grote Krocht 21
Heemstede, Zandvoortselaan 69
endaal, Bloemendaalseweg 2
Haarlem, Jan Gijzenkade 163
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SUBSSDIE VOOR 1982 NU REEDS BEKEND
Met enige verbazing heb ik kennisge
nomen van het laatste protest van hè
anti circuit-comité. Dal men in hè
jaar 1981 teruggrijpt naar de zon
dagswet van 1890, komt mij vreemt
voor, omdat de door het comit
genoemde klachten in dit geval niet
te maken hebben met het geluid va>
racewagens. Het begint er eerde
naar uit te zien dal hel anti circuit
comité hel circuit weg wil hebben, er
iedere gelegenheid aangrijpt om ziji
gal te spitwen.
Wanneer men inderdaad prijs ste,
op naleving van de zondagswei var
1890, dan gaat men toch niet woner
in een toeristcnplaats, en helemaa
niet in een woonplaats waar al jarei
daarvoor (1948) een racecircuit i
gevestigd.
Want met de zondagswcl in de hand
kan men in de toekomst tegen iedert
aktiviteit die op zondag plaatsvina
gaan protesteren, en clan vraag ik mi
af: ,, Waarom komt men dan in eer
toeristen-c.q. badplaats wonen?"
wanneer men zelf niet financiee
afhankelijk is van de toerist en hè
dus niets uitmaakt of er ja dan nei
toeristen komen dan getuigt het tod
van weinig werkelijksheidzin, on
van naastenliefde niet te spreken, alli
aktiviteilen die geluid voortbrengen
op de zondag te weren.
Veel ondernemers waren op zondag
12 juli uiterst dankbaar voor de velt
bezoekers die het circuit heeft ge
trokken, zo'n dikke tienduizend be
l angstellenden. Zoals een exploitan
van een paviljoen aan de Noorc
Boulevard opmerkte: ,,wij warer
blij met het circuit, het werdzodoen
de toch geen verloren zondag, wan
die zijn er al te veel geweest dit jaar"
Met het jazz festival voor de deur
met veel muziek, óók op zondag er
dat 'nog wel in het centrum van hè
dorp, lijkt het mij voor de schrijver^
van de brief, zinnig zich te berader
of men inderdaad in een badplaaL
wil wonen, of dat het niet befer zot
zijn te verhuizen.
Margreet A
(Advertentie)

werkt
ZANDVOORT - De planvoocbcrcidingskommissic specifiek welzijn heeft,
op basis van het voorontwerpplan so.ciaal-kultureclwerk 19821/m 1985, een
voorontwerpprogramma sociaal-cultureelwerk 1982 opgesteld.
Tot 4 augustus aanstaande wordt aan de
betrokken instellingen en organisaties
de gelegenheid geboden op- en / of aanmerkingcn met betrekking tot het voorontwcrpprogramma kenbaar te maken
aan de planvoorncreidingscommissie.
De betrokken instellingen hebben dan
ook zo'n voorontwerp ontvangen.
Ook de bevolking zal omtrent het programma worden geraadpleegd, want er
wordt een hoorzitting gehouden voor
instellingen en bevolking, en wel op 4
augustus in het Gcmeenschapshuis. Dcze avond begint om 20.00 uur. Het
voorontwerpprogramma ligt ter inzage
op het Raadhuis en in de Openbare
Bibliotheek.

Richtlijnen

&&.•, ••&,£?&.
31 juli. 21 00 uur De Spiegel van
Andrei Tarkowskii en Alexander
Mischarm uit de Sovjet Unie.
Toegang vrij

FONOTHEEK
Aanwezig 930 klassieke platen,
500 populaire platen, 350,jazzplaten, 1200 pop-platen. 100
platen met volKsmuziek, 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord
Openingstijden:
maandag 19 00 - 21 00 uur
vrijdag 1500-1700 uur
vrijdag 19.00-21 00 uur

Prinsesseweg/Zandvoort

Standwerkers

Onze plnatsgcnoot Ton Slinger
slaagde op 29 juni j!, voor het
vakhek Wiiamhcidsdiploma Opticien
aan du Cristiaan Huygcnsschool te
Rotterd.irn. Een prachtig lesultaat,
waarmee ik hem namens velen van
harte feliciteer. De aankondiging
komt wel een beetje laat. maar ik
was er echt niet eerder van op de
hoogte.

Fr viel weer veel te 7ieri en te
beluisteren jl. zondag op ons Kcrkplem. DU Lvenenientencnmmissie
van on/c VVV had dit jaar weer
haar eerste standwcrkersconcours
aldaar georganiseerd, waaraan door
achttien personen werd deelgcnomcn. Persoonlijk houd ik niet van
markten en brdderiix-n. ma.ir desoiidanks lijkt een magi^die kracht
me er telkens opnieuw naar toe te
trekken, want het fascineert me
buitengewoon en steeds npnieuu
s!;; ik verbaasd over de woort'envloed. die sommige kooplieden over
je weten uit te storten, meestal niet
van humor ontbloot. Dat is een
kunst op zich/elf, een waar kunststuk en je komt er met v.tndaan.
Die mensen houden je \ast en het
kost je een zee van tijd. Zo was het
ook deze zondagmiddag weer, die
bovendien nog werd begunstigd
door zomers wee: (hoe bestaat het),
zodat het bijzonder druk was 1 Bij de
groep Standwerkers was ditmaal
een nieuw ge/icht, ril. de heer W. de
Boer uit Emmen die met /.'n geweldige babbel over stofzuigers van de
jury de eerste prijs in ontvangst
mocht nemen. De stevige palingvcrkoper uit Monnickendam kreeg de
tweede prijs en de derde prijs ging
naar Rotterdam, nl. naar de heer
Chr. Lebbing die het bah e Kerkplein in beslag nam om zijn cadeautjes uit te stallen en \an de
hand te doen. En laat mij niet
vergeten die enorm vlotte planten
en bloemenverkoper die drommen
mensen rondom z'n auto vergaarde.

Oud geslacht

Voorbereidend werk
Door de Commissie planvoorbereiding
„specifiek welzijn" is het afgelopen
jaar veel werk verricht om te komen tot
een verantwoord sociaal-cultureel beleid.
Alle instellingen en organisaties, en dat
zijn er in Zandvoort heel wat, die
betrokken zijn bij de welzijnsplanning
hebben dan ook van de planvoorbereidingscommissic regelmatig bericht ontvangen, doch heel wat instellingen
en/of verenigingen zijn in gebreke
gebleven waar het gaat om het inzenden van werkplannen, begrotingen etc.
Toch heeft de commissie deze dringend
nodig dit in verband met de toe te
kennen subsidie.
Voorlopig zijn deze verenigingen/instelling op de subsidiebegroting 1982
PM opgevoerd, doch het is natuurlijk
wel noodzakelijk dat alsnog antwoord
op deze vragen wordt verkregen. De
organisaties hebben hiertoe dan ook
een uitnodiging ontvangen.

Geslaagd

Op deze foto van de Fotokring Zandvoort zijn leden van de Folkloreverenjging De Wurf in aktie.
„De Wurf" alsmede het Genootschap Oud Zandvoort en de Bomschuit bouwclub zijn te rekenen tot de
verenigingen op het gebied van de volkskultuur. Deze verenigingen worden niet gesubsidieerd.
De Zandvoortse Muziekkapel daarentegen komt voor een subsidie-bedrag voot 1982 wel in aanmerking, al is deze
post voorlopig PM opgevoerd. (De kommissie zou graag nader worden ingelicht omtrent de post „aankoop
instrumenten". In de tijd van drie jaar wordt voor aankoop van instrumenten / 23.096,- opgevoerd. Voor een
vereniging van 19 aktieve en 8 niet aktieve leden komt dit de kommissie nogal hoog voor).
Ook voor de Toneelvereniging „Wim Hildering" is nog een subsidie-bedrag vastgesteld. Van hen wordt alsnog
een werkplan voor 1982 verwacht.
beleid zoveel mogelijk gestalte te geven.
De planvoorbereidingscommissie heeft
zich op het standpunt gesteld, dat
bestaande aktiviteiten kritisch moeten
worden bezien, doch dat in de eerste
planningstermijn het gehele terrein niet
uitputtend aan een herwaardering dient
te worden onderworpen. Daarom zal in
het eerste jaar van deze planperiode de
bestaande situatie zoveel mogelijk worden gehandhaafd en zullen aanpassingen geleidelijk aan in het programma
worden ingevoegd.

Het door de planvoorbereidingscommissie opgestelde programma voor
1982 moet namelijk aan een aantal
richtlijnen voldoen die weer zijn vastgelegd in de rijksbijdrageregeling sociaal cultureelwerk.
Zo moet het in het sociaal-cultureel
plan geformuleerde beleid voor de
komende vier jaar (1982-1986) in jaarprogramma's worden uitgewerkt. In
een jaarprogramma zal moeten worden Wegingsnota
aangegeven welke aktiviteiten worden
voortgezet, dan wel gestart moeten In de wegingsnota, die behoort bij het
worden, teneinde; de doelstellingen en programma voor 1982 t / m 1985 worbeleidsvoornemens te verwezenlijken. den met categorie-indeling en een puntensysteem prioriteiten aangegeven.
Deze wegingsfaktoren van het sociaalcultureel plan zijn dan ook medebepaPrioriteiten
lend voor de prioriteitenstelling in het
Met het verwezelijken van bepaalde jaarprogramma. Daarenboven zullen
doelstellingen zullen in de regel enkele waarschijnlijk voor het jaarprogramma
jaren gemoeid zijn. Het eerste sociaalculturele plan richt zich dan ook op
bovengenoemde periode, waarin getracht zal worden het geformuleerde

de volgende kriteria' worden gehanteerd:
-staan de kosten van de aktiviteit in een
redelijke verhouding tot het te bereiken'doel:
-staan de eigen bijdragen van de belanghebbenden op een redelijk peil;
-heeft de aktiviteit zo min mogelijk
drempels (b.v. vereiste vooropleiding;
afstand; lidmaatschap; tijden etc.);
-is voortzetting van de aktiviteit gewenst

met de betrokken instellingen en groepen) wordt aangegeven aan welke
voorschriften de sociaal culturele activiteiten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Vooral dit laatste is uitermate belangrijk voor dié groepen die zich op het
sociaal-cultureel vlak bewegen. In het
programma, dat dus ter discussie zal
staan op de hoorzitting op 4 augustus
aanstaande in het Gemeenschapshuis,
wordt de grootte van het subsidiebedrag dat is voorgesteld voor het jaar
Subsidie 1982
1982 aan de diverse instellingen en
Naast het plan en het jaarprogramma verenigingen genoemd.
vormt de subsidieverordening de
grondslag van de subsidiëring van de Veel belanghebbenden blijken nog niet
aktiviteiten. Artikel 22 van de rijksbij- te hebben voldaan aan de strenge regels
drageregeling
sociaal-cultureelwerk van de rijksbijdrageregeling en voor
verplicht de gemeente tot het vaststel- diegenen is voorlopig een ,,PM" bedrag
len van een subsidieverordening.
genoemd. Het lijkt wenselijk dat vanuit
deze groep wordt gereageerd omdat
In deze verordening (door de gemeen- blijkens de bijgevoegde ,,wegingsnota"
teraad vast. te stellen nadat de bevol- de subsidiebedragen toch ai lager zullen
king daarbij is betrokken en na overleg zijn dan in 1981.

In Valkenburg in Zuid Holland
(niet in Limburg) werd zondag 19
juli jl. geboren Willem Leenden
Koning Dit zou op zich/elf niet
zo'n bijzondere gebeurtenis zijn,
ware het niet dat hier de jongste telg
van de oudst bekende stamvader
van de Zandvoortsc familie Koning
het levenslicht voor het eerst aanschouwde. Deze stamvader was
Willem Leendcrtsz Coninck. liij
werd geboren in 1543, dus ruim vier
eeuwen geleden en is in de geschiedenis van ons dorp bekend als de
taxateur van de huizen in onze
gemeente. De Schout was toen
Govcrt Gcrbrands en de Schepenen
Jacob Roclsz en Heindrick Cornelisz Paap. Tegenwoordig noemt
men zoiets „het college van B en
W". De nakomelingen van deze
Willem Leendertsz Coninck zijn de
volgende: Leenden Willemsz Coninck, geboren te Zandvoort in
1578; Dirck Leendertsz Coninck,
geboren in Zandvoort in 1605;
Leenden Dircksz, geboren te Zandvoort in 1630; Dirck Leendertsz,
geboren in Zandvoort in 1670;
Leendcrt Dircksz. geboren in Zandvoort in 1691 en Pieter Leendertsz,
geboren in Zandvoort in 1723. De
namen van al deze ,,Koningen"
werden toen nog geschreven als^
„Coninck" doch daarna werd de
nieuwe spelling ingevoerd en werd
de achternaam gewijzigd in ,,Koning". Daar gaan we dus mee door.
Willem Pietersz Koning werd geboren in Zandvoort in 1755; Engel
Koning, geboren in Zandvoort in
1815; Willem Koning, geboren in
Zandvoort in 1845; Arie Koning,
geboren in Zandvoort in 1879 (later
vertrokken naar Katwijk); Arie Koning, geboren in Katwijk in 1916;
Nicolaas Koning, geboren in Valkenburg (Z.H.) in 1949; Nicolaas
Koning, geboren in Valkenburg
(Z.H.) in 1978 en dan nu op zondag
19 juli jl. eveneens in Valkenburg
(Z.H.) Willem Leendert, die zo
werd genoemd om de herinnering
aan het geslacht Koning te bewaren.
Mij dunkt dat een hartelijke felicitatie namens alle Zandvoorters hier
zeker op z'n plaats is. Alle bovenstaande interessante gegevens heb
ik niet alJienig van me eige zelvcrs
hoor. Ik kreeg er de medewerking
voor van de heer E. Unger, genealoog te Haarlem en de heer J.A.
Steen te Zandvoort. Hartelijk dank
heren. U hebt er stellig velen een
groot plezier mee gedaan. Ik stel
mij voor, u binnenkort eens te
vertellen hoe het er in het geboortejaar van Willem Leendertsz Coninck in 1543 in Zandvoort uitzag.
Maar dat vraagt nog wel enige
studie, dus graag nog even geduld.

loense
ZANDVOORT - De vlekkeloze organistie van de Watersportvereniging
Zandvoort, heeft er zeker toe bijgedragen dat de wedstrijden om het Nederlandse kampioenschap in de klasse
Hobie 14 en 18 bijzonder goed geslaagd
zijn. Doch voor goede wedstrijden
dienen de weersomstandigheden mee
te werken en ook de deelnemende
zeilers moeten klasse hebben. En al
deze onderdelen voor prima zeilsport
waren afgelopen weekend aanwezig.
Zaterdag een harde wind (windkracht
4-5) wat een rauwe zee te zien gaf,
maar de topzeilers hadden er weinig
moeite mee. Zondag iets minder wind,
doch toch een stevige bries die de
zeilers er behoorlijk de vaart in deed
houden.

ZANDVOORT - Enkele weken geleden openden Kien en Rence Pijpers hun
modezaakje aan de Grote Krocht, waar zij uitsluitend vrije-iijdskleding
verkopen.
,,Flash" blijkt een goede naam, want de mode die men brengt is flitsend en
eigentijds. Bijzonder veel spijkerbroeken, werkelijk tegen ,,bodemprijzen" van
bekende merken 'zoals Lee Cooper, Club de France (met een uitstekende coupe
voor vrouwen) en Jordache.
Beeldschone topjes van Brazilia, met goiul en zilver gegarnecrd gecompleteerd
met bennudashort in de kleuren zachtgeel, wit en legergroen, zijn momenteel
extra voordelig en vliegen dan ook de deur uit.
Jeans zijn er werkelijk in alle prijzen, maten en modellen van de strakke broek
tot de cowboymode, terwijl er een uitgebreide sortering is in T-shirts, truien,
spencers etc. etc. Er is ook een uitgebreide collectie ribcordpantalons, knie- en
kuitbroeken, bandplooipantalons, bijna te veel om in één adem te noemen.
Bijzonder voordelig zijn ook de byoiix die worden verkocht, bijna allemaal van
zilver tegen aantrekkelijke prijzen.
Wie belangstelling heeft voor eigentijdse vrijetijdsklcding moet beslist even
rondkijken bij Riet; en Rtnée, het moet al vreemd gaan, wanneer men er niets
van zijn/haar gading vindt.
,,Flasli" is geopend iedere dag van 10.00-20.00 uur. op vrijdagavond tot 21.00
uur en zondags van 13.00-17.00 uur. Het adres is: Grote Krocht 20a, tel. 18539.
Foto Europress

ZANDVOORT - Het is dit jaar
alweer de laatste Rekreadc kr.mt
die dooi ons voor de Zandvoortse
jeugd wordt gepubliceerd.
Volgende week vrijdag wordt Rekreade besloten met hel Santekraampje op het Gasthuisplem. en
Santc'kiaampje
betekent
nog
steeds: kliederen. boetseren, poppenkast, pannekoeken eten en nog
veel meer. Vertel dus je ouders
alvast dat ze je volgende week
vrijdagvan l l . O O t / n i 14.00 uur op
het Gasthuisplem kunnen vinden.
Hier volgt dan de krant.
Rckreade gaat haar laatste week al
weer in a.s. maandag. Jullie weten
het: Rckreade i\ bestemd voor kindcreit van gakten en inwoners van
Zandvoort timen de 8 en 12 jaar.
Elke morgen zijn »'<? er van 10-12 uur
en 's middags van 3-5 uur. En dan
natuurlijk i>ok ruig op maandagwocnsdag' en vrijdagavond met de
avonturen van Uizzcbiz in de poppenkast en voor en na volksdansen, in
noord doen we dal om 6.30 uur op het
plein in het winkelcentrum. In ccntrum is dit festijn om 7.15 uur op het
Jan Snijerplcin.

De 23 deelnemers aan Hobie 14 en 3
aan Hobie 18 moesten zes wedstrijden
varen, waarvan de slechtste in het
eindresultaat niet werd meegerekend.
De Zandvoorters René Bos en Rogier
Staal streden steeds in de top van het
klassement mee en ook jongste deelnemer Serge Schuurman vocht fel voor
een ereplaats.
De oudste deelnemer, „Ome Nelis
Schweinsbergen" (68 jaar) kwam niet
bij de' eersten over de streep, doch bij
de prijsuitreiking waren voor hem ook
lovende woorden.
Het verschil tussen de toppers was niet
al te groot. Meestal spannende races,
waarbij opviel de nervositeit voor de
start. Om direkt goed in de race te
liggen is de start erg belangrijk, maar
dat leverde soms enige valse starts op,
waaruit blijkt het belang en de felheid
van de strijd.
In de Hobie 14 greep René Bos net
naast de zege. Hij moest Ruud Visser
voor laten gaan. Goede derde werd
Peter Manvis terwijl Rob Heilbron en
Peter Spijker beslag legden op de
vierde en vijfde plaats.
In de Hobie 18, waarvoor 3 deelnemers
de strijd met elkaar aanbonden was de

Eén der deelnemers bij de Hobiecat wedstrijden (foto Europress).
uitslag als volgt: 1. Kees VerduijnRené Koekenberg; 2. Freek de Moor-

Hans Kersseboom; 3. J. van der GnjnBart van der Grijn.

Er zijn twee grolt' evenementen in
deze lamste week' op dinsdagmiddag
vossenjarhi. En vrijdag 31 juli van
11-2 uur santekraainpie op het Gasthuispleiri. Santckraatnpie is helgrote
•ilotfcest, waar iedereen welkom i.i,
ook vaders, moeders, ooms, tantes,

Plaatsbepaling
Dat je bij dergelijke evenementen
eerst moet overleggen met politie'
en gemeente, maar ook met de
bewoners, bleek zondag overigens
duidelijk. De winkeliers en andere
ondernemers die zondagmiddag dit
standwerkersconcours voor hun
deur kregen te verwerken, toonden
zich niet zo gelukkig met dit evenement.
De evenementencommissie ontving
nog al wat kritiek. Ik denk dan bij
mijzelf ja, maar overleg dat dan
even met de mensen. Vorig jaar
werd het voor de eerste maal op de
Grote Krocht gehouden en was
men, of ik kan mij vergissen over
het merendeel enthousiast, ook op
het Gasthuisplein werd nimmer bezwaar gemaakt. Logisch lijkt het
mij dan ook dat de evenementencommissie in de toekomst even
overlegt over de plaats waar een
evenement gehouden wordt. Het is
zonder twijfel een uitstekend initiatief, maar van besprekingen vooraf
is nog niemand dood gegaan, dus ik
zou willen zeggen, overleg in de
toekomst eerst even, maar ja. dan
vraag ik mij af „Wie ben ik?"
Overigens wordt vanavond op het
Gasthuisplein de vismaaltijd gehouden die vorige week werd afgelast.
Het was inderdaad slecht weer, dus
gokken wij nu maar op vanavond.

Andere feesten
Wat de andere feesten betreft denken we in de eerste plaats aan de
verkiezing van ..Miss en Mister
Zandvoort Beach" op 8 augustus
a.s. in Riche-bad. Daar heeft men
zowel een binnen als een buitenaccommodatie dus dat feest kan
daarom altijd doorgaan. Men kan er
zich overigens nog steeds voor meiden en het prijzenpakket liegt er
ook niet om. Er is zelfs een driedaags zeereisje naar Eneeland b i j !
K Sr

opa'.s en oma's!' Drie uur lii'ii; kun
ie in allerlei kt amen leuke il'iu;en
maken, .\prllel]t"> doen. nihir Jepi>ppcnkast kijken, volksdtin.sc/i ei. non
vee! meer De tvcgiingsprits i een
gulden. \'uriufinuiinJiig kun je <>/> de
projcklen loegangikaiirtcn kitsen
't Zon erg leuke :ijn, als /c \ei(!teJ
zou komen Ducn.' l n tlan noy icis
over hei gewone /'itigriiminu In
,'Ywr</ (m c/c Wootikcrk min I.Y
l.innueu.sstraal) gua/i we t/ii'i J< LM n.'
met liet ihc»M ,,liet kleine Lund '.
•nut.rbi) de kinderen i/i ka>i\ kragen
cm ;•('(/ een heft liin,l ,>/> ie .''cn^m
en in te rullen Kr ;ut/en nalnutluk
lun:cn gebouwd moeien uortlen en
\\iyen ua/igilegil.
\\tiiusjuinliik
«on/f er zell\ een ft>ntii'cki>'[" in /K .'
/ft en geroepen on: liii iifcniihil
gezel!:;; te maken / V rest kun j e
li'Zt'n op (leattitlies <••< la-.ul /iiu.indtiii m OH:P kni'iijcs
In centrum is het ïh 'nu. ./(.-<• mvJ,
de tournee van popsier, J. < Mi' Hij
heeft run alles nodig i u heleeli ook
van alles Hier is WM [>rt>g'ti/iiinc;
maandag. Grote oren opzetten
(knutselen);
tringelpingclyiialocn
(gehiiden.spt'l).
tiinstldg: paniek in (te .studio: t os.scnjtichl.
wot''i<;iliig: Gnifpo-Sporttvi» (.spon
en spel; Jackie.s jtinclub (tekenen en
.s.eluldere/i>
donderdag' pukkie-an (kleren maken); de top-tien (songfestival),
vrijdag.
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ADERIEOP
HET ENICE ECHTE TROUWBEDRIJF

Teenslippers

COIFFEURS
BODY FASHION

TAXICENTRALE 12600
JANSEN B V

maten 27-34

Grote Krocht 18 ZANOVOOHT Tel 02507 12600
Zandvoorlsolann 136 140 HEEMSTEDE • Tel 023 242400

maten 35-42

international

Waterschoentjes

galerij kerkstraat 22
zandvoort

maten 21-34

7i

maten 35-42

tel 02507 14MO/14985

Leuk plastic flatje
m blauw, wit, rood, geel
maat 35

10,-

Speciale aanbieding

6

Witte sokken

lingerie - foundation - badmode •
parfumerie en nouveautes

4 paar

,

10,-

i Schoenhandel Haltestraat 11

j. f.

Wi] kunnen u
bieden:
- De bekende
witte
Mercedessen
- Mercedes
Old Timer
1935 type 320
- Trouwkoetsen
bespannen
met 2 pf 4
paarden
Ook m
kombinatie
mogelijk

BRADERIE OP ZONDAG 26 JULI

Wegens succes herhaald
t KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 Zandvoort
T«l ifi«yv>

Kom koopjes
kijken
,~
»
-*op
de braderie voor alle
soorten

ZANDVOORT - Wegens groot succes zal de braderie, die door de organisatoren van
het Zandvoort Festival in mei werd gehouden, worden herhaald en wel op zondag 26
juli aanstaande.
Gezien de vele enthousiaste reakties van zowel het publiek als van de deelnemers,
hebben wij het plan opgevat om de braderie nog éénmaal te houden dit seizoen, aldus
Charles Moerenburg, die zegt al veel aanbiedingen te hebben ontvangen.
Dit keer zal de braderie worden opgeluisterd met onder andere een vuurvreter,
muzikale clowns en, net zo als vorige keer, wordt er verwacht dat veel etablissementen
het binnengebeuren naar buiten zullen verplaatsen, zodat er opnieuw voor elk wat wils
zal zijn.
Het verkeer zal ook ditmaal via de Poststraat en Kerkstraat kunnen afvloeien, omdat
deze zondag de Kerkstraat voor doorgaand verkeer zal zijn geopend.

\
v

kinderkleding

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

Groemeplantefl met Uurt
Groente- en Hoemzatien
Zsaigrond
•fiffypots
Btttti ijlings- m

F.
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

• TiÉiberaigdheden

uit eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat41A

Kwekerij P. van Kleeft

Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

Van Stolbergweg IA, Zandvoort,
telefoon 17093

y\
Zoek het beste
en vind het bij

AANGEBODEN

gestotterde
kamer

PETER VERSTEEGE
op TOER- SPORT . TRIM- EN RACEFIETSEN
Gazeile * Raleigh * BSA *
Peugeot * Koga Miyata *
Bndgestore
* Gios en Allan
van Italiaanse perfectie.
ZELFBOUW FRAME's

eigen kookgelegenheid,
gebruik van douche en
toilet / 350, per m ,
borgsom f 1000,
Inlichtingen
Housmg Service
02507-15212/14696

't KINDERWINKRTJE

GROTE SORTERING
RACE- EN TRIMKLEDING

Buuroweg 1 - Zandvoort
Tel. 1 66 80

PROTOKOST SPORT VOEDING

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaatBS
t/m maat 176.

RACE ONDERDELEN

Campagnolo Sport
Campjgnolo Record
Campagnolo Super Record
Simano 600
Simano Duid Ace

TWEEWIELERBEDRIJF Peter Versteege
HALTESTRAAT 18 -

TELEFOON 02507 - 14^99

Wist u dat wel?

VERENIGING
ONDERLING HULPBETOON
Het bestuur van bovengenoemde vereniging roept sollicitanten op voor de per t oktober a.s.
vacant komende functie van

BEHEERDER (m/v)

van het Uitvaartcentrum van de vereniging, gelegen aan de Poststraat 7 te Zandvoort.

TAAKOMSCHRIJVING
Tot de taak van de beheerder behoort:
• het in overleg met de begrafenisondernemers regelen van de opbaringen enz.;
• het ontvangen van de bezoekers tijdens de bezoektyden;
• het schoonhouden van het gebouw;
• het onderhouden van de tuin.
De aan de taak te besteden tijd is zeer wisselvallig, zowel qua duur als qua tijdstip omdat deze
afhankelijk is van de mate waarop van de rouwkamers gebruik wordt gemaakt.
Functionele gebondenheid is echter wel in sterke mate aanwezig. Ter verlichting daarvan staat,
de beheerder een telefoonbeantwoorder ter beschikking.
De functie wordt uitstekend geschikt geacht voor een kleine zelfstandige met werkkring aan
huis, die zich gemakkelijk kan vrij maken.
VEREISTEN
Betrokkene dient:
• in Zandvoort te wonen;
• m het bezit te zijn van een telefoonaansluiting;
• gelet op de aard van de functie te beschikken over de nodige levenservaring en goede
contactuele eigenschappen.

SALARIËRING
• het salaris bedraagt f 1925,- brutoj>er maand (= minimumloon).
Op het salaris worden de normale inhoudingen zoals loonbelasting, premie AOW en
overige sociale premies toegepast.
• 7 '/i % vakantietoeslag.
• 22 vakantiedagen, te verhogen met leeftijdsdagen.

AANMELDING
Schriftelijke sollicitaties worden binnen 14 dagen na heden ingewacht bij de secretaris
van de vereniging: S. van den Bos, Heimansstraat 10, 2041 BN Zandvoort.

Wie...

®E
Th. A. Loos v/h Weber
Pasteurstraat 14,2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 -15207 -14839

22 samenwerkende fietsenzaken

WINKEL GESLOTEN
van 27 juni tot 3 augustus.

V

land...

heeft per ongeluk mjjn

schildpad
metgenomen' Ik mis hem
erg, en wil hem graag
terug hebben
Tolefoon 02507-14877
Wendy Furth

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS WET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
is het volkomen eens met deze oude Chinese
wijsgeer. Speciaal wanneer hij een uurwerk wil
kopen

wijst

dit

op dat

verstand,

want

Waaning-tijd is duidelijk de juiste tijd!

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis»!
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

„Shell

ff

Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".

AUTORIJSCHOOL

U kunt uw auto overdag slecht
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

PHIL WAANING

Ook voor olie en diesel.

Net iets beter.
Eventueel met anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
BRUGSTRAAT 20. Zandvoort.
Telefoon 02507 -12071

AART VEER
GROTE KROCHT23

Een verstandig mens zorgt ijverig rondziende
ervoor, duidelijk uit te kijken en duidelijk
te horen.
Confucius (551 - 479 v. Chr.)

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort.
telefoon 02507-13287.

vers naar de klant!
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op de
braderie l

KERKMAN

Grote Krocht 9-15
Zandvoort

Gevulde koeken
kokosmakronen

BRADERIE-AANBIEDINGEN:

Balona broeken
m div. kleuren, rood, geel, wit
en lichtblauw, normaal 69,-, nu .. DD.UU

Blouses nu
25,00f
T-shirtsnu
9»95=
V-hals truien 39,-, nu
23,50
Lee Cooper T-shirts 45,-, nu ... 30,00

HotC nieuwe
meloenen

Bermuda's met goud afgezet,
van 108,- nu

VERRE REIZEN
STEDENREIZEN

|
74,00

Bakker Knapper

'erica'

heeft op de braderie:

Broodje zomer
Broodje kaas
Broodje Bulgaar

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

Droogbloemstukjes

1.95
1.95
1.95

TROMP KAAS

Speciale aanbieding'm

biedt aan:

aardewerk
Droogbloemen

30 eieren
4.95
Brie van de Mat 200 gram. 2.98

De schatkist ook op de
braderie met een
kraam vol verrassingen i

Jongbelegen Goudse kaas
2epond
halve prijs

(verse oogst)

Krocht 15
Zandvoort
Telefoon 02507-15933

Komt u ook kijken?
GROTE KROCHT 5.

\\1

•X

Drugstore
Moerenburg

Rijwielhandel BOS
Ook op de Braderie

Oranjestraat 2-12

Haltestraat 8

~^^ - -^s=
Ook op de braderie

Kom kijken naar
onze stand.

Let op onze
geur-kraam

Voor
onderdelen
en
accessoires

Met fantastische éénmalige
aanbiedingen van Franse
top-parfums, o. a. Nina Ricci.

goedkoop yêt.

Tot ziens bij de

KAASHOEK

lanies en heienmocle,
Haltestiaai40~
02507-16218

Haltestraat 38, telefoon 15000

L - Arrow hemden

Badkleding - Bonnetterie
Japonnen
Gespecialiseerd in de
grote maten.

\
Kom zondag langs bij Corne v.d. Maas en

raad naar het gewicht'
van een lekker stukje kaas U heeft 10 gram
speling.

Raadt u het juiste gewicht zó,
dan krijgt u het stukje kado!

Kerkstraat 4 - Zandvoort
Telefoon 02507 -13397.
Leuke braderie-aanbiedingen.

korte mouw, de laatste
van 64,90 voor

li»"'

Helaas als u faalt,
moet het stukje worden betaald.

^Qj O'
*yj'yJ'-

J- Corduroy pantalons
SMcGregoi en Hoc
van 159,-vooi .

n

K*-T-Shirts

OS tfïl
^O?\l

|l\di\crsc kleuren, 100ir'o katoen

- ^
*fyjjr,

M

™
a«j'

P
iifevJ
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Uit de Provinciale Atlas:
\

Wij hebben de beschikking gekregen over vrij onbekende foto's uit het
vissersdorp Zandvoort van zo'n kleine eeuw geleden. Deze foto's komen uit
het provinciaal archief dat gevestigd is in de Jansstraat in Haarlem. Men heeft
daar namelijk een unieke verzameling van oude prenten en onbekende oude
foto's van alle mogelijke gemeenten uit Noord-HoJland. Het is mogelijk voor
iedereen, wanneer hij het doel van zijn bezoek bekend maakt, toestemming te
krijgen van deze foto's gebruik te maken. Met dien verstande, ze worden niet
uitgeleend, maar mogen wel gekopieerd worden.
Deze Provincie-verzameling heeft de naam gekregen „Provinciale Atlas",
wanneer en hoc het precies is ontstaan, kan men niet met zekerheid zeggen,
maar wanneer men deze foto's gebruikt, dient men ook de bron te vermelden,
hetgeen wij uiteraard graag doen.
Door pastoor Voets, die deze collectie ontdekte, zijn oude tekeningen
gekozen die hij nog niet was tegengekomen. Van een schets van het dorp tot
het eerste grote strandhotel, van het Schuitengat waar de schippers
bijeenkwamen met hun bootjes tot een precieze tekening van een bomschuit.
Volgens pastoor Voets kan men uit deze schetsen en tekeningen nog vaak wat
elementen halen die men misschien was vergeten.
De moeilijkste periode voor Zandvoort was 1940-1945 toen. er door de
bezetter onhertselbaar veel is verwoest, waar slechts de ouderen nog weet van
hebben. Van de ontluistering van het duingebied heeft de Bergense
kunstschilder M. Wiegman rnet zijn tekenstift enkele rake schetsen gemaakt,
die ook in deze atlas zijn vertegenwoordigd. Dit is één van de redenen dat de
provinciale atlas van ontzagbare waarde is.
Van Zandvoort in de eerste periode als badplaats heeft de atlas een unieke
fotoserie. Deze is met een precieus geschreven brief van de fotograaf (wellicht
Bakels, red.) uit 1887 in een afzonderlijke doos bewaard. Naast bijzonderheden over de manier waarop hij de plaatjes heeft geschoten, zijn zijn
verontschuldigingen gevoegd omdat de vissersbevolking zelf niet graag
vereeuwigd wilde worden. Daarom heeft hij in zijn brief enkele tekeningen
gemaakt van de hoofdtooi van de Zandvoortse vrouwen. Hoewel het deze
fotograaf dus niet lukte de bevolking op de foto vast te leggen, door de
ontsluiting van het dorp door trein en tramverbindingen was de opkomst van
de badplaats een belangrijke gebeurtenis en dat heeft hij willen vastleggen
voor het nageslacht, het dorp zelf vie! daarbuiten. Met dank aan pastoor
Voets, publiceren wij hierbij dus graag enkele foto's, om op deze wijze de
beelden van het reeds lang vervlogen Zandvoort even bij u terug te brengen.

l

uit lang
tijden

~»vt_

J

'J

»• ^!~~--^s3>~-

-*^'i

1. Nabij Santfoord. Het oude Schuitegat met visserschepen die een
heenkomen zoeken voor de
storm (J.C. v. Pappelemdam).
2. Oud huisje van Zandvoort (tekening van Gandmeyer).
3. Wachtend op het publiek. Zandvoorters op het Zuidstrand.
4. Dorpscentrum.
5. Badkoetsjes op het Noordstrand
met zittend een vrouw van het
platteland.
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6. Badvermaak van kinderen, plaats
het huidige Bouvyes.
7. Geliefkoosde bezigheid schüderen van zeegezichten, daarnaast
kijkers met ezeltje van de strandkoetsjes.
8. Vanuit Zuid kijkt men met belangstelling naar de vissersschuiten. Men nam als het goed weer
was zitstoeltjes mee (de heren
vooraan) en bleef de hele dag.

,*/

RANDSTAD PUBLICATILS
Uitgeef'sier van:
• Zandvooris Nieuwsblad
• Hecmsteedse Courant
• Hoofddorps/Venncper N i e u w s b l a d
• Zwanenburg/Halfwegse C o u r a n i
« Badhoeve/Sloiense Courant
• Aalsmccrsder Courani
• Uithoornse Courani/On.s WcL-kbl.iJ
• Streekblad/l)e Ronde V e na

zandvoort
nieuw

Hoof d K antoo r:
Aalsmeer: Dorpsstraat H •
Telefoon 02977 • 2 M II

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG NO. 31 ED. 5

DONDERDAG 30 JULI 1981

(JASTHUISIM.KIN 12 • / A N D V O O R T - TEL. 02507 - l 71 66-OPLAGK3400 K X .

Het

werd
een

Smakelijk eten, muziek en zorgzame service van „De Wurf' bepaalden de sfeer bij de openluchtvismaaltijd.
Foto Europress

Traditie voortgezet
ZANDVOORT - De traditionele
vismaaltijd mag voor 1981 opnieuw
geslaagd heten. Moest die dit jaar
wegens de weersomstandigheden
één week worden uitgesteld, donderdagavond 23 juli lukte het wonderwel, alhoewel de zon van 's middags, toch 's avonds weer snel was
vertrokken.
Voor het eerst ditmaal werd er door
de evenementencommissie een
bloemetje uitgereikt en we! aan die
buitenlandse gasten die, voor zover
bekend, .het langst in Zandvoort
Komen. Een in allerijl gestarte
speurtocht langs de hotels en pen-

groot
succes!

sions leverde het echtpaar Jahner
op dat vanuit Duisburg al 21 jaar
lang naar Zandvoort reist om hier
hun vakantie door te brengen. Gezien het weer had men dit jaar niet
op veel gasten gerekend. Men
schatte dat er zo'n honderddertig
personen zouden ,,aan" zitten.
Toen dit er achteraf nog ruim 150
bleken te zijn, toonden de organisatoren zich dan ook uitermate tevreden.

ten bij de sfeer op het plein.
VW-direkteur Hilbers was bijzonder ingenomen met de Zandvoortse
vis die werd geleverd door William
Keur van het Zeepaardje, "Bijzonder goed dit jaar en een uitgebreid
scala van salades en sauzen, ik wil
niet zeggen dat het vorige jaren
minder goed zou zijn geweest, maar
dit was voortreffeijk en ik hoop dan
ook dat deze firma volgend jaar
haar mede werking wil verlenen".

Na afloop van de vismaaltijd (en de
braderie zondag) was de dienst PW
van de gemeente, bijzonder snel
aanwezig om de sporen te verwij deren. Binnen de kortst mogelijke tijd
waren het plein en de straten geveegd. Een compliment aan deze
dienst is zeker op zijn plaats.

Behalve de onvolprezen medewerking van leden van de Folklore
Vereniging „De Wuif' was dit jaar
ook aanwezig de boerenkapel ,,De
Blaffers" uit Vogelenzang, die met
hun volksliedjes wonderwel aanslo-

Voor het eerst dit jaar was men
overgegaan tot een andere indeling
van de beschikbare ruimte op-het
Gasthuisplein, die gelucht-in de
toekomst herhaald zal worden, omdat dit uitstekend is bevallen;

Twee maal werd dit jaar in de
gemeente een braderie gehouden.
Twee maal volgens organisatoren
en deelnemer^ fcsn; frreïrtef ügïie"ri *
op een geslaagd evenement. Vele
tienduizenden hebben zondag de

Begin van traditie?

Duizenden bezoekers zorgden ervoor dat de Zandvoortselaan van Heemstede tot Zandvoort één file was. Reden waarom
onze fotograaf pas aan het einde van de braderie in het dorp arriveerde, en niet dié plaatjes kon schieten die hij zich had
voorgesteld. Desondanks: Een terugblik op de geslaagde braderie.
foto Europress
weg naar de badplaats gevonden, er
wordt zelfs een geschat getal van
vijftigduizend genoemd, en ook het
weer werkte mee. Toen 's avonds
om zeven uur de eerste druppels
vielen en er een gestaag neervallcnde motregen startte, zorgde deze
voor een natuurlijke afvloeiing van
de bezoekers.
Het viel op dat een groot perccntage van de deelnemers nu beter was
ingespeeld op het braderie gebeuren. ,.Veel winkeliers zijn aktief
naar buiten getreden, en dat is iets
mat bij een bradöffe^iftr ïèrïrrfSa'Vonontbeerlijk is'' aldus één der-organisatoren en, Charles Moeren-

burg. Wel is hij van mening dat bij
de nabesprekingen een grote plaats
zal worden ingeruimd om de leden
van de Federatie Handelsvereniging
Hanze en anderen duidelijk te maken hoe een braderie funktioneert.
,,Het is een buitengebeuren, en wij
willen nog meer de Zandvoortse
middenstand hierbij betrekken. Nu
waren er nog open gaten van winkeliers die het niet zagen zitten, en die
nu werden ingenomen door buitenstaanders, maar dat is zeker niet de
bedoeling. Behalve attrakties, zoals
ri"een vuurvreter etc.,
*
willen wij toch graag dat de Zandvoorters zelf naar builen komen.

GEDULD CANADEES RAAKT UITGEPUT

er een onderdeel van" was zijn mening.
Nu blijkt dat men bang wordt dat
Hordo met zijn nieuwe plannen wel de
racebaan wil exploiteren, maar of de
autoraces dan nog het voornaamste
zullen zijn, wordt betwijfeld. ,,Ook de
races die minder publiek trekken, ik
noem bijvoorbeeld de Ford 2000, zien
de aandeelhouders als bijzonder belangrijk voor de Nederlandse autosport, deze en dergelijke dingen willen
wij wel even juist op papier hebben
voordat wij het aandelenpakket overdragen" aldus Beerepoot, die bang is
dat er in de toekomst slechts grote
publiektrekkers zullen worden georganiseerd.

De Canadese zakeman vermoedt dat
de publiciteit rond het circuit van de
laatste maanden debet zijn aan de extra
eisen die door de Cenav worden gesteld. „Misschien denken zij dat hierdoor de aandelen meer waard zijn
geworden. Bij de eerste onderhaudelingen is nimmer gezegd dat het aandelenpakket afhankelijk was van mijn
garantie dat ik mijn plannen alleen zou
uitvoeren bij het voortbestaan van het
circuit. Dat is nooit gevraagd. Ik heb
alleen gezegd dat ik mijn uiterste best
zou doen voor het circuit en dat is nog
steeds mijn plan".

Verbazingwekkend

Hordo zegt de situatie op dit ogenblik
bijzonder verwarrend te vinden.
Er zijn zoveel mensen die allemaal iets
anders te zeggen hebben. „Op dit
ogenblik is er slechts één groep die geld
heeft, één groep die geld heeft geïnvesteerd in het circuit, op het gebied van
publiciteit, marketing, advertenties etc.
Die groep zijn wij, en dat heeft ons
zeker al meer dan een kwart miljoen
gulden gekost. Geen van de mensen die
betrokken zijn bij het circuit blijkt geld
te hebben, maar zijn plotseling wel in
staat een heleboel ,,rash statements" te
kunnen maken en mensen die reeds
hun geld invesieerden". Hordo zegt dat
hij dit we! zou kunnen begrijpen wanneer men samen zou investeren, doch
niet van mensen die zich, momenteel
zeker geen extra uitgaven kunnen veroorloven.

De houding van de Cenav wordt door
Michael Hordo met de nodige verwondering gade geslagen. Hij noemt de
gang van zaken ronduit verbazingwckkend en absoluut niet zakelijk.
..Ik heb een heel eenvoudige transaktic
gedaan. Ik kocht de aandelen, wij
hebben hiervan een bevestiging ontvangen. Beerepool onderhandelde als
.*Woordvoerder van de aandeelhouders.
ik bood een prijs, die aanvaard werd,
üye hebben het geld op onze bank
gereserveerd, en de contracten opgesleld. Daarna hebben wij Beerepoot
verzocht, als onderhandelaar van de
Cenav ons het aandelenpakket te overhandigen. Ëôln en ander werd geregèld door ons advokatenkantoor te
Rotterdam. Onze bevestiging aan de
Cenav was geregld vóórdat wij de
persconferentie gaven, dus wij wachten
nog steeds op het overdragen van het
aandelenpakket" aldus Hordo.

Dansstudio

^•ÜW krant niet/
vfontyangën?

,H. van de Moolen'

17166

Inschrijving vanaf
14 augustus a.s.
Koediefslaan 27
HEEMSTEDE
Tel. 023-28 16 21

Onbegrijpelijk

Toekomst
Ondertussen is men in zowel Bouwes
Palace als in het Bouwes Hotel mei de
renovatie van het interieur begonnen.
Men hoopt dat de benedenverdieping
van het Bouwes Hotel binnen tien
daten gereed zal zijn, in ieder geval is
de zaal klaar waar aanslaande vrijdag
en zaterdag ingehaakt wordt op het
jazz festival. Ook, de kamers zijn gerenoveerd.
De overige plannen van Hordo worden
besproken op de eerstkomende commissievcrgadering AZ die op dinsdagavond 11 augustus zal worden gehouden.
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Ook de aanwezige horecabedrijven,
hadden van hun deelname veelal
een sfeervol geheel gemaakt, dat
zeker in de smaak viel bij de bezoekers. Letterlijk en figuurlijk!

BUIT VOOR
ACHTTIEN MILLE
VERKOCHT

zaken rond Cenav
akket 'onbegrijpelijk'
ZANDVOORT - De overname van het aandelenpakket van Cenav door Michael J.
Hordo, de Canadese eigenaar van Marlboro Hotels International en sinds kort ook
van Bouwes Hotels te Zandvoort, lijkt niet zonder voetangels en klemmen te
verlopen.
Voorlopig heeft Hordo nog geen aandeel gezien, en worden er door de
rechtskundig adviseur van de Cenav voorwaarden opgesteld waaraan tegemoet
moet worden gekomen, alvorens men van deze zijde tot overhandiging van het
aandelenpakket wil overgaan.
„Het is een belangrijke stap voor de Zandvoort niet wordt gezegd dat men
aandeelhouders, en de voorwaarden slechts de plannen wil verwezenlijken
moeten nauwkeurig worden vastgelegd. ten aanzien van de uitbreiding van de
De aandeelhouders NAV (Nederlandse hotels als men zo vriendelijk wil zijn
Autovereniging) en de KNAC, willen het circuit te handhaven, is direkteur
graag dat de autosport in Zandvoort Beerepoot niet ontgaan. „Ik vind dat
gehandhaafd bluft, en uitsluitend op die toch ook wel een voorwaarde," die ik
voorwaarden wil men wel tot verkoop niet terug zie in het schrijven van de
overgaan. Het gaat tenslotte niet om een heer Hordo". De veronderstelling dat
pakje boter" antwoordt Johan Beere- vertraging in de onderhandelingen zijn
poot, aandeelhouder en direkteur van opgetreden omdat hijzelf zijn functie
niet wil verliezen, worden door hem
de Cenav desgevraagd.
verontwaardigd van de hand gewezen.
Na de aandeelhoudersvergadering die ..Men kent mij" zegt hij, „zoiets zou ik
afgelopen vrijdag werd gehouden, nimmer zeggen, dat is uit de lucht
heeft men zich van de zijde van de gegrepen".
cenav gedistantieerd van publikaties,
maar het feit dat in de brief van de heer Jubelstemming
Hordo aan het gemeentebestuur
van . . . . . .
.
,, ,
c
Van de jubelstemming van aandeelhouder en commissaris van de Cenav,
(Advertentie/
Ben Huisman die op 29 mei tijdens de
persconferentie verklaarde: „Cenav is
Laten we een goed plan niet
erg blij met de plannen en ziet de
weggooien voor we het fijne
toekomst met zeer veel vertrouwen
tegemoet."
er van weten en laten we de
Destijds maakis hij duidelijk dat de
heer Hordo het voordeel van
verkoop van het aandelenpakket aan
de twijfel gunnen. Want als er
Marlboro juist w<js bedoeld om de
een kwart gerealiseerd wordt
autoraces in stand te kunnen houden.
van a! zijn plannen, dan is dat
„Wij denken dat die met Hordo als
meer dan wij met z'n allen
nieuwe eigenaar van Cenav veilig zijn
hebben gedaan.
gesteld. En wat er ook in het circuitgeDus middenstanders, zo slecht bied gaat gebeuren, de racebaan blijft
als jullie zeggen het te hebben,
dit is een kans, neem hem dan
En de gemeente kan dan
misschien dingen gaan doen
die ze kunnen betalen uit de
t . ' " , . ' . •', "',,' •
belastingen die de plannen
'Bel vrijdag Voor 12.00 uur ons
opbrengen.
r*^."' kantoor, telefoon
Tenslotte zegt hij het te willen
doen binnen alle regels. Wat
mij betreft, ik geef hem het
voordeel van de twijfel en
steun zijn plannen.
• en 'svmiddags heeft u'hem
' ' ' in de bus.
WIM PEETERS

Wij hebben als bestuur hier een
taak om begeleidend en sturend op
te treden".
Verder was er van de zijde van de
deelnemers, zelfs zij die minder
verkochten, dan was voorzien, een
groot enthousiasme merkbaar voor
de braderie. „Van mij mag het
ieder jaar, ik denk alleen dat ik mijn
eigen kraam anders zal moeten verzorgen", aldus een deelneemster.

De heren Van Roon. Hoer en Machielsen bij de teruggevonden buit.
foto Europress

den van de rechercheurs Van Roon
(Zandvoort) en De Boer (Haarlem).
De laatste had in zover geluk, dat hij
bezoek kreeg van de echtgenote van de
heier: Zij was niet op de hoogte van de
praktijken van haar man. maar verliet
het ziekenhuis toen zij van zijn arrestatie op de hoogte werd gebracht. Dodelijk ongerust meldde zij zich bij de
Haarlemse politie en vroeg om een
onderhoud met haar man. Hoewel dit
gesprek tussen beide echtelieden in
eerste instantie op niets uilicp, bekende
de man toch enige tijd later. De politie
die het verhaal van de heler ..Dat hij de
spulletjes op de Antwerpse vogeltjesmarkt had verkocht" direkt al ongeloofwaardig voorkwam, heeft er bij de
heler op aangedrongen dut hij alsnog
zou zorgen voor retournering van de
buit.
Dit lukte, en de Haarlemse recherche
ontving het vcr/oek om de kunstschatten. verpakt in (wee dozen en een
wasmand op te halen vanuit een wegrestuurant in hel Zuiden des l.inds.
Hierna werd de heler voorlopig op vrije
voeten gesteld. Inmiddels zijn oe nog
vermiste twee Chinese \;vji-n ook <vrecht.

Kluis
ZANDVOORT - Bijzonder verheugd
toonde burgemeester Machielsen zich
toen hij maandagmiddag in het raadhuis. tijdens een korle persconferentie,
de in maart gestolen kunstschatten weer
in ontvangst mocht nemen.

De recherche van Zandvoort heelt
namelijk in samenwerking met collega's uit Haarlem de kunstschatten terupgevonden die de dag voor de opening van hel nieuwe raadhuis, werden
gestolen.
Alle oude linnen voorwerpen, de klok.
schilderijen, een grote collektie Delfts
blauw van het Frans Halsmuseum plus
twee Chinese vazen zijn terecht.
Dank zij tips uit de criminele wereld
leidde het spoor uiteindelijk naar Tilburg. waar de heler, een 31-jarige
slager woonde. Deze man. die zelf
kostbare antieke voorwerpen in / i j n
woning heelt, was wel op de hoogte van
de herkomst van de hem aangeboden
voorwerpen. Met kranteboriditen in de
hand hadden de dicvc-n hem namelijk
duidelijk gemaakt dat dit niet een
,,gewone" diefstal betrof, doch dat de
totale waarde van de buil zeker zo'n
twee tot tweeënhalve ton bedroeg.
Desondanks namen zij genoegen met
een som van achttien duizend gulden,
waarvan zij dan nog vier rnille aan de

„bemiddelaar" die inmiddels ook in de
kraag gevat is. moesten betalen. De
leiding van het onderzoek was in ban-

Burgemeester Machiclsen h;ul heh.ilie
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
• ' . . • •

.

••• • '

i"1 ;"' ; '

''*.••

Banketbakkers ijs
Chipolata puddinkjes

_

""•

AART VEER

(div. smaken)

Voor wat f leur en kleur
bent u bij ERICA
aan de goede deur...
Bloemen en plan ten

^»

GROTE KROCHT23

VLIEGREIZEN
AUTOREIZEN
BUSREIZEN
VERRE REIZEN
STEDENREIZEN
VAN

'erica'
GROTE KROCHT24
ZANDVOORT

TURELUURS
VAN HET
TUREN?
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

17 t/m 22 augustus gestoten

WIJ HEBBEN ZE
ALLEMAAL

Grote Krocht 9-15
Zandvoort

REISBUREAU
KERKMAM

Verse roomboterkoek
alleen deze week

Nieuwe haring 2.25 per «uk
6voor

l U-UU

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Meloen een frisse dorstlesser om mee naar het strand te nemen.
Boek- en kantoorboekhande.
Sigarenmagazijn

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

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Groot assortiment
in paklint!

HET ENIG ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* Pe bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobécane, Kyoso en
div. kinderrijwielen.

Tevens KlS-sleutelservice

Azeanette
GROTE KROCHT 21 • ZANOVOORT
TELEFOON 02507-2b 74

'» morains gebracht - 's middags al schoon.
\Aij zijn geopend van 8 30 tot 12 30 uur en van 13 00 toi
18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tol 21 00 uur.
Zaterdags gesloten

Aanbiedingsprijs

Maar dj vragm allebei een goede
verzorging voor voeders.
Vitamines - Geneesmiddelen
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK

GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT, TEL. 02507-16957

Grote Krocht 28. Zandvoort

Tast toe

LAGERIJEN
Met de allerbeste kwaliteit
en laagste prijzen
EXTRA AANBIEDING:

Balanca en Club de France
in div. kleuren

NU

55.-

Magere riblappen

12.95

kilo van 16.50 voor.

Magere varkensrollade

9.95

kilo van 12.95 voor

\rijetijdsmode Grote Krocht20 B

U kunt nu ook profiteren van onze focus-topper.
Voor dames een hchtbruin-kristalkleung getint modemontuur.
Voor heren hebben we een sterk en zakelijk herenmontuur.
Beide monturen kompleet met FOCUS-glazen, voor de
prijs van een enkelvoudige bril. Tot sterkte s + / -4.

198.-

Look-over
Heeft u hem al?
Het meest gekochte halve brilletje.
Handig voor bijv. telefoonboek of
spoorboekje.
Aanbiedingprijs
.................

WIJ ZIJN ER VOOR!

60 kilo een hond? Dat kan.
50gram vooreen muis kan ook.

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Dubbelfocus-aanbieding

Zonnebril op
verte- of leesbrilsterkte

si/Tureluurs
van het turen ?

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

ZOMERAANBIEDING

Aanbiedingsprijs.

•

en rijwielverhuur.

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600-17588
Zandvoortsclaan 140, Heemstede, telefoon 023-242400

aan vwwi 11 mm»

Grote Krocht 20 - Zandvoort
telefoon 02507-12560.

1.99
* n nu

Ook ijs en pudding
voor diabetici.

Runderbiefstuk

5.95

250 gram van 7.25 voor,

Gehakt of saucijzen

6.95

kilo van 8.00 voor,

Gebraden rosbief of fricandeau

100 gram van 2.80 voor

1.95

Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren
voor de boterham.

44.-

Voor hogere sterkte, ontspiegelen of kleuren geringe bijbetaling.
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

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

Tot ziens bij uw tast-toe-slager
Grote Krocht 7 (naast A.H.)
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM: Zijlweg 102
HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum BlokhuislB

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!
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u rijdt als op rails in een ruime renault

voor verkoop
en service
naar M'

OOK 's MAANDAGS
GEOPEND !
SNACKBAR
DE FRIETPOT
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autobedrijven
'
rinko

Curiestraat 10, Zandvoort, tel. 02507-12323.
Drogisten] • Reform

WINTERSERIES 1981-1982

.......

31,50

.

BI e v Ie

losse kaart ƒ 16,—

van 45,00 voor

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 61 23

Prinsesseweg S2A. Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02S02-66S7

van 89,00 voor

IMPALA

(Karostep) 130 x 2 m.

op part-time basis.
Inlichtingen:
Tel. 02S20-18675.

600 W stofzuiger,
in goede staat.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.
teleloon 17751.

De dingen die de meeste mensen
willen weten zijn gewoonlijk die dingen,
waarmee ze niets te maken hebben.
G. B.Shaw
(1856—1950)

die nog ouderwets en
degelijk kan werken, voor
twee ochtenden p week.
f 12,50 per uur.

Telefoon 023-243200.

HORLOGERIE
C. WAANING

14.30 uur

solisten : BRUNO LEONARDO GELBER - piano
THEODORA GERAETS - viool
ROBERTA ALEXANOER - sopraan

VERENIGING
vraagt goede

tweedehands
PIANO

abonnement 3 concerten / 35,—
losse kaart / 14,—
abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n)
ƒ 9,—
losse kaart / 5,—
advies minimum leeftijd kinderen 6 jaar
/
ƒ
ƒ
/

.

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4-Tel. 12307

tot 1000,Tel. 020-265611

140,105,95,165,-

kent echter een uitzondering voor de
dingen, waarmee ze elke dag te maken
hebben, n.l. een betrouwbaar horloge,
klok of wekker.
U kunt het echt niet missen!

•t KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 - Zandvoort
Tel. 1 65 80

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13
van 10 tot 15 uur, telefonisch 023-320994 van 12 tot 15 uur.
SERIE ABC vanaf 11 augustus / SERIE AB vanaf 12 augustus / SERIE AC vanaf 13 augustus /
SERIE BC vanaf 14 augustus / SERIE A vanaf 15 augustus / SERIE B vanaf 18 augustus /
SERIE C
vanaf 20 augustus / SERIE 2 vanaf 22 augustus

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS en
MEISJES
v.a. babymaatSG
t/m maat 176.

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concertgebouw
en de administratie van het N.P.O., telefoon 319248

.. . . . 2 2 , 5 0

.

.

35,50

Marielle Bolier
.............

39,50

60-70% korting 0\ mCcr
oporueslrandsets.
Bleyle japon + bikini
van 235,00 voor

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

99,00

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

125 ,00

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis.'
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

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

199,00

Aqua Suit -f badpak
van 294,00 voor

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

115,00

50-60% korting of meer

op onze DO

S in A, B, C, D, cups.

Lovable
van 24,95 voor

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

12, 5"

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

12,51)

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

15 ,00

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

14,50

Warner
van 29,90 voor

Bolero
van 39,95 voor

Vasserette
van 35,00 voor
en vele anderen.

BODY FASHION

international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel. 02507-14985

Wist u dat wel?

* Wegens groot succes ook de maand
augustus

9 CENT KORTING OP
SUPERBENZINE

T«.508c
BALILLA
4-CYLINDER

KAAPSE
VIOOLTJES
van 2,50 nu

D* lujuit»» n» t»r
wwtfd «n «M* «M*.

Co«|>*/l

* EN ALS EXTRAATJE
OMDAT HET NIET OP KAN

Omdat het voor deze prijs niet
meer kan, willen we u op onze
grote autoshow in zwembad
"De Duinpan" waar wij

De 3 FIAT-modellen
—1938
T».500
4.CYUNDER

l UMC op t» K.M.
•l EJt p«r uur
C«l>ttoS« ƒ10

••tin», modern*
vwxpcnooM, onafhudnbjk g*TMrd*
voonri«]*n, BM! «n
ninig.

12 nieuwste

l Utw op 11 E.M.
105 KM. J*r nor

0,95

* Was uw auto bij ons met hoge druk
bij een temp. van 80°C. Ook geschikt
om uw motor eens schoon te spuiten.
* Doorsmeren en olieverversen
(ook op zaterdag).

E«n tcchniich wond» m*t hoog r«nd«MRt «n Ug* kcMMn.
l L.op(KJK.-llSEJI.p.w
OnwiikbMr T»« op dut «rag,
T~. 1500 i
licht* bMtvnng, «Ml optrakk»
6.CYLINDER l
/HU.-

Fiat modellen
tentoonstellen

Voor deze prijs kunnen we de nieuwe auto's
niet meer leveren, maar kom eens kijken, kom
eens rijden, kom eens horen bij autobedrijf
Zandvoort.

* Eigen schade-af deling.
PIEPT HETOF
KRAAKT HET?
—

,'A

laten zien voor welke prijzen
dan wel (aan de Vondellaan).

r 3 1*1 f

'*'

AUTOBEDRIJF
ZANDVOORT
MAAKT HET!

?
[•

Bleyle japon -f badpak

van 510,00 voor

huish. hulp

losse kaart ƒ 14,-

3 zondagmiddag familieconcerten op
22 nov., 17 jan., 21 maart

. . .

Art Fashion japon
-l- badpak

Gevraagd in gezellig zakengezm. een uitstekende

solisten : GIJSBERT BETHS - viool
J AR D VAN NES - alt. HENK VAN ULSEN - voordracht
KOOR KATHOLIEK HAARLEM

A-f B
A-l-C
B+ C
A + B-r-C

189,-

BENTVELD

20.15 uur

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

vriendelijke
medewerkster

37,50

Lovable

van 280,00 voor

losse kaart ƒ 14,—

abonnement 3 concerten ƒ 35,—

Haffdonzen
dekbed

Te koop aangeb.:

20.15 uur

3 vrijdagavondconcerten op
23 okt., 18 dec., 19 febr.

.......

van 98,00 voor
En vele andere

Tel.02507-14382.

ARNALDO COHEN, DANIEL WAYENBERG - piano
JEAN-JACQUES KANTOROW, AARON ROSAND - viool
GODFRIED HOOGEVEEN - cello. JACQUES MEERTENS - klarinet

abonnement 6 concerten / 70,—

39,50

Warner

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Voor onze nieuw ie
openen vis- en specialiteitcnzaak te Zandvoort
vraqen wij een

20.15 uur

6 vrijdagavondconcerten op
16 okt., 13 nov., 11 dec., 8 jan., 12 febr., 12 maart

combinatie-abonnement
combinatie-abonnement
combinatie-abonnement
passe-partout

van 79,(X) voor

vooi suikerpatiënten
en zoutloos

DIEET ARTIKELEN

PJOTR PALECZNY, MITSUKO UCHIOA - piano
ULF HOELSCHER, EDITH VOLCKAERT - viool
FRÉDÉRIC LOOÉON - cello
GLEN WILSON - clavecimbel

abonnement 6 concerten ƒ 80,—

SERIE Z

Art Fashion

van 94,50 voor

Gespecidliseerd in

Concertgebouw Haarlem

6 dinsdagavondconcerten op
6 okt., 3 nov., 1 dec., 12 jan., 2 febr, 2 maart

solisten

50-60% korting
ol meer op on/c rwclp.ikken

Voor al uw c.v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

ROELOF VAN DRIESTEN, TILO LEHMANN, JACQUES MERCIER,
OAVID PORCELIJN, iLYAKUM SHAPIRRA

solisten.

SERIE C

Grote Krocht 25,
telefoon 177S1

Tot 4 augustus uw
laatste kans!

van 99,(K) voor

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ

SERIE B

198,-

HtlM AUL l

MOERENBURG

SERIE A

182x60x97 cm

Het Kastenhuis

Vondellaan 1B, telefoon 02507-16227.

Gastdmgenten

Hang- en tegkast
met schuifdeur

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT BV
Kamerlingh Onnesstraat 23, telefoon 02507 -14580, Zandvoort

c

RANDSTAD PUBLICATIES 5

DONDERDAG 30 JULI 1981

PAGIN/

THE BEACH

Oomstee
Trio Touch Down
en Wiebe Hartog

Hotel Keur

Albatros

i Powerhouse Six me,
Berryl Bryden

Jaap Brakel Trio

Bouwes Hotel

Vrijdag v.a. 20.30 uur

band 757 met

«np
Restaurant Bistro "De Manche"

De
Klikspaan Hnnestt^n

Het weekond \ \ o i d l hcsloien in

Reslaurant-Bistro
DE MANEGE

. is

Peppers

Chaplin

aan de Xandvooitselaan
V.a. 21.00 uut k n u l u hioi al'^chcid komen
nemen van hel j,i// weckend mei

Campbell

Thijmen Hoolwerf .&
i

..//V/*5»

LcBouteau »<

Jaap Dekker g,
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Nachtuiljeugd voelt zich verloren
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Plannen
voor
eigen
- . een
-i
^f
discotheek voor dorpsjeugd
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iZANDVOORT - Sinds het sluiten van
•het jongerencentrum of de jeugdsocië*
teit De Nachtuil, voelt de jeugd die hier
.regelmatig haar avonden doorbracht,
•zich verloren
!Men heeft geen eigen onderkomen
•meer, kan niet meer „onder ons wat
"gein maken", kortom men voelt zich
; letterlijk en figuurlijk op straat gezet.
.' ,,In de eerste tijd ging het nog wel, we
• mochten wel in de Kings Club komen,
' maar met al die toeristen daar zijn we
i er niet langer welkom, dat hadden wij
: wel verwacht, maar het valt toch tegen", is de mening die naar voren komt
,| in een kort gesprek.

schaars, is dit voor een aantal toch niet
op te brengen.

Discotheek
Het blijkt dat een groot percentage
afkomstig is uit de vroegere discotheek
„Estoril" aan de Burgemeester van
Alphenstraat. Toen deze zo'n kleine
twee jaar geleden werd gesloten, verhuisde men naar De Nachtuil. Sinds het
sluiten van het jongeren centrum, staat
men op straat.
,,Wat wij echt missen is een discotheek. Voor ons hoeft een jeugdsociöteit echt niet zo nodig. Je krijgt dan
dirckt weer kontrôle van de Hcrmandad en zo. Wij willen graag een disco-

thcek met leuke prijzen voor de jeugd,
voor de leeftijd, van pakweg 14 tot
20/21 jaar" zegt Renè.

Stekkie
Ze zeggen dat ze geprobeerd hebben
om zich thuis te voelen in het wijkcentrum 't Stekkie maar dat dit geen succcs was. Klachten hiervan zijn: „Geen
eigen ruimte, iedereen blijft bij de bar
hangen, het is niet intiem genoeg,
kortom de soos in 't Stekkie heeft geen
eigen honk."
Daarom blijken ze ook niet teleurgcsteld te zijn dat een eventueel samengaan van Stekkie en Nachtuil niet

Met oog en oor

-..•• '•'.•"• ,J|; •:.'

Orgelconcerten
In de Hervormde kerk aan het
Kerkplein zal de organist Willem
Hendrik Zwart op het oude. onlangs gerestaureerde ..Kmpscheer"
orgel een viertal orgelconcerten »even op de dinsdagavonden - 4 . 1 1 , IS
en 25 augustus ;i.s. elke avond om K
uur aanvangend. Ik kan u niets
vertellen van de heer Zwart want ik
ken hem niet. Ook zijn pmgi.unm.i
is mij niet hekend, d.it /al telkens
op de avond zelf \vel worden uitgereikt Maar wanneer liet f a m i l i e is
van de oude-beroenule organist Jan
Zwan. en daar heb ik /o'n vermoeden v a n , dan staat ons heel wal
moois (e wachten In elk gcv.tl k u n t
u ons heroemde oude kerkorgel op
genoemde avonden weer in volle
glorie beluisteren.

Plannen
Men is nu op het idee gekomen om dan
maar zelf een discotheek te exploiteren. Ze zijn op onderzoek uitgegaan en

Henk Bos overleden

Verveling

Rcné, de serieuze woordvoerder, die
plannen heeft om ie komen tot een
discotheek voor de Zandvoortscjeugd.
foto Europress
met een eventuele koper. Zij heeft
echter vroeger bijzonder leuk met de
jeugd gewerkt, „Ik heb nooit last van
ze gehad" zegt ze, en wanneer deze
verkoop niet door zou gaan, dan wil ze
eventueel best met deze jeugd en degene die de verantwoording van het
geheel op zich wil nemen, onderhandelen.
Grootse plannen dus van deze groep
jongeren. De toekomst zal moeten leren
of de plannen uitvoerbaar zijn, of dat
het voor eeuwig een , jeugddroom" zal
blijven.

'• Te duur
; Dit blijkt trouwens toch een argument
! te zijn. Er bevinden zich scholieren,
werkende en werkloze jeugdigen on• der, die in de zomer vakantiewerk
'. verrichten en dan nog wel de veel
': duurdere pilsjes en cola's kunnen beta;• len. Maar 's winters, als de scholen De Nachtuiljeugd, die zich dagelijks stierlijk verveeld en soms ook stierlijk vervelend is, op hun eigen plaats in het dorp.
': begonnen zijn en het vakantiewerk
Foto: Europress.

Wij komen uit Den Haag maar
voelen ons Zandvoorters
ZANDVOORT - Op 22 juli 1926 trouwdcn, op een stralende zomerdag (datwas in de tijd dat de zomers nog warm
vvaen) Jean-Picrre Longayroux met
Jeanne Poost. Dat was in Den Haag,
waar zowel Jeanne als Jean Pierre,
respectievelijk waren opgegroeid en geboren en getogen.

naar mijn verloofde. IK kon dan hollend precies de laatste trein van af ht
Jollands Spoor terug halen. Nu ik er
aan terugdenk, vermoed ik dat ik mijn
verlovingstijd hollend heb doorgebracht" lacht de bruidegom.
Mevrouw werkte voor haar huwelijk op
een handelskantoor, een ervaring ide
haar goed van pas kwam toen het
echtpaar in mei 1940, inmiddels met
drie kinderen, naar Zandvoort kwam.
„Onze jongste zoon Fred had wat last
van astma en de dokter adviseerde
zeelucht, dus huurden wij een huisje in
Zandvoort in de zomer". Dat was
vanaf 1937. In 1938 zagen ze een winkel
leeg staan op het Raadhuisplein. „Te
huur ƒ 25,- per week" stond er op het
witgekalkte raam. „Een jaar later hing
dat bord er nog dus zijn wij gaan
informeren, en kregen de zaak rond
met Hoyng dus toen begonnen wij in
Zandvoort en wij hebben er geen
moment spijt van gehad" aldus mevrouw,
Ze behoorden tot één der laatste ploegen die werden geëvacueerd. Na anderhalf jaar Amsterdam, belandden zij
medio 1944 op de Binnenweg in Heemstede. Zodra Nederland bevrijd was
gingen ze op onderzoek uit om te zien
of ze al terug konden naar Zandvoort.

Dat lukte, en in april 1946 was hun
zaak de eerste die door de toenmalige
burgemeester werd geopend.
De drie kinderen Longayroux zijn niet
in Zandvoort gebleven. De oudste emigreerde in 1951 naar Australië, waarop
24 oktober de eerste kleinzoon, Jean
Pierre werd geboren. Momenteel zijn
er vier Jean Pierre Longayroux, senior
in Zandvoort, zoon in Australië, kleinzoon in Australië en achterkleinzoon
ook in Australië.
Jean Pierre Langayroux was in Zandvoort in het bedrijfsleven geen onbekende. Hij was jarenlang bestuurslid
van de Handelsvereniging Hanze, en
ook bij de V W, dat toen nog Touring
Zandvoort heette vervulde hij een bestuursfunctie van 25 april 1950 tot 28
april 1970 gewoon bestuurslid.
Woensdag 22 juli heeft het echtpaar
rustig voorbij laten gaan, niet omdat ze
geen zin hadden in een feestje, maar
omdat dit in het vakantieseizoen uitkwam.
Met de hele familie zullen ze deze
vijfenvijftigste trouwdag vieren in augustus, wanneer iedereen vrij is en de
smaakvol ingerichte woning te klein zal
blijken voor drie kinderen, twaalf
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Een prettige dag toegewenst.

Van die vijfenvijftig jaar hebben ze er
nu al 41 in Zand voort doorgebracht,
met een kleine onderbreking gedurende de oorlogsjaren, „dus een klein
beetje Zandvoorter zijn we in de loop
van de tijd wel geworden" zegt de heer
LOngayroux, die sinds l mei 1940 een
zaak heeft gehad op het Raadhuisplein,
op de plaats waar nu Bistro Harlequin
is gevestigd.
In hun gezellig ingerichte woning aan
de marisstraat willen ze best vertellen
over die vijfenvijftig jaar, behalve de
leeftijden, die mijnheer beslist geheim
wil houden. „Dat gaat geen mens wat
aan".
Toch moet Jean Pierre Longayroux vrij
jong geweest zijn toen hij op een mooie
dag in Scheveningen het meisje Jeanne
tegenkwam. Dat was in de „gay twenties" zo omstreeks 1924, want mevrouw
weet dat ze twee jaar verloofd zijn
geweest. En wat voor verloving!
Jean Pierre was de oudste zoon van de
zakenman Longayroux die er niets voor
voelde bij vader in de zaak te helpen.
Dat botste regelmatig, „Kijk, mijn
grootvader was afkomstig uit Frankrijk
die was in Nederland beland terwijl hij
paraplu's verkocht. Dat was in die
jaren, zo omstreeks de helft van de
vorige eeuw een typisch ambacht voor
Fransen en Italianen. De paraplu's
werden met de hand gemaakt, en ze
gingen dan de boer op. Grootvader
huwde een Nederlands meisje en begon
een zaak in Rotterdam. Mij vader ging,
uiteraard, in dezelfde branche verder,
dat hoorde zo in die dagen. Wij hadden
dan ook een grote zaak in de Spuistraat
in Den Haag. Nou vanaf mij achtste
jaar moest ik helpen. Paraplu's reparere, en toen ik van school afkwam werd
er van mij verwacht dat ik in de zaak
zou komen. Nou de paraplu's vlogen
heen en weer, bij wijze van spreken
dan. Nu hadden wij een buurman, die
wij „Oom" Hoying noemde, die een
zaak had aan de overkant. Elk vrij
moment was ik daar als kind te vinden,
want onder die zaak waren grote kelders waar het porcelein en kristal werd
uitgepakt. Je kon daar heerlijk met
karretjes spelen, een geliefkoosde bezigheid. Toen het dus bij mijn vader
niet ging ben ik bij „Oom" Hoying
begonnen. Als volontair. Zo ben ik
opgeklommen. Op het moment dat wij
verkering kregen was ik juist overgcplaatst naar Amsterdam. Maar daar
wist ik wel raad mee. Ik had een
kamertje onder de Watertoren, en een
weekkaart voor de trein. ledere dag Jean Pierre en Jeanne Longayroux-Proost voor hun woning aan de
zodra de winkel sloot, rende ik naar de Marisstraat.
Foto: Europress.
trein, at bij mijn moeder, en ging dan

kwamen tot de ontdekking dat de
vroegere discotheek „Estoril" nog
steeds leeg staat.
„Als wij dat nu met behulp van enkele
ouderen, de gemeente en geld van
onszelf kunnen kopen of huren en
opknappen, dan •hebben wij tenminste
weer een eigen onderkomen" zegt René hoopvol.
Hij is bijzonder optimistisch gestemd,
en zegt: „Kijk wij kunnen het zelf wel
opknappen, wij hebben geluidsapparatuur, en dan kunnen ze van te voren
controleren en kunnen wij het aanpassen. Er wonen in die omgeving niet
zoveel mensen, dus dan krijgen wij niet
veel klachten. Wij hebben de apparatuur van de Nachtuil nog, en als wij zelf
strenge regels maken, zo van op zaterdagavonden en andere avonden geen
kinderen van twaalf jaar die toch stiekem pilsjes hijsen en sigaretjes roken,
daar krijg je geheid gedonder van dat
willen wij niet, nou als wij dat voor
elkaar zouden kunnen krijgen dan zitten wij toch ideaal, dan zijn wij hartstikke blij".

Eigenaresse
Het blijkt intussen dat de eigenaresse
van het pand reeds in onderhandeling is

Waarschuw
direkt: 023-

Voorlichting
struktuurstudie
ZANDVOORT - Naar aanleiding van
de op 23 juni 1981 gehouden hoorzitting over de reakties op de struktuurstudic, heeft het college van B en W
nogmaals gewezen op de destijds vastgestclde procedure.
De bedoelde hoorzitting op 23 juni
werd zowel door de inmiddels ingestelde „hoorcommissie" als de aanwezigen
teleurstellend genoemd, omdat de gelegenheid tot discussie ontbrak.
Oorspronkelijk werd vastgesteld dat na
het gereedkomen van het overzicht
afhankelijk van de ontvangen reakties
en in overleg met het opbouworgaan
Noord-Holland te Haarlem na juni
1981 één of meer hoorzittingen zullen
worden gehouden voor degenen die
reakties hebben ingediend.
- Na verwerking van de resultaten van
de hoorzittingen) zal het college zich
over de inspraak uitspreken en een
advies opstellen voor de raad nadat
de commissies hierover geraadpleegd
zijn.
- Zo nodig kunnen de insprekers in
tweede termijn nog een schriftelijke
reaktie kenbaar maken aan de raad.
Daarna kan de struktuurstudie definiticf door de raad worden vastgesteld.
In de vergaderig van de commissie voor
Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening die op 11 augustus zal worden
gehouden zal door het college een
voorstel voor de verdere procedure ter
tafel worden gebracht.

Ook het hoofdbureau van politie te
Zandvoort heeft een rechtstreekse lijn
met deze ambulancepost, zodat deze
onverwijld wordt gewaaischuwd. wan-

Met grote deernis en diep medcleven /uilen velen onder ons met
ontsteltenis hebben vernomen dat
onze sympaticke plaatsgenoot Henk
Bos tijdens zijn vakantieverblijf met
zijn vrouw en kind in Italië op nog
maar 60-jarige leeftijd tengevolge
van een hartinfarct plotseling is
overleden. Dit plotselinge verscheiden heeft ons diep geroerd. Het
leek zo'n kerngezonde knaap. Niemand die er ook maar enig voorgevoel van had, dat hier een vrolijke,
fijne vakantietijd zo plotseling zou
worden omgezet in diepe rouw en
een droefheid, die niet te peilen is.
Wie onzer kende hem met, deze
vrolijke, levenslustige, nog betrckkelijk jonge man. Een voorbeeldig
man voor z'n gezin, waarmee hij zo
gelukkig was, een fijn mens, altijd
bereid te helpen, altijd voor iedereen klaar staande.

ser (Chrissie; uit Umuidui v e i t r o k kcn voor /ijn pomng om t h a n s
geheel alleen te trachten i-i-:i "ioot
deel van on/e wereldweeën i; et / n
ranke, ruim K) meter Ijnue e u.'e n
boot Ie bedwingen, nadat VOM: j a a r
de/e poging door a l l e r h a n d e le-iuislag m i s l u k l e . Een j i.ir lam: h e e l t
hi| de/e nieuwe tocht, tli ins teheel
alleen nauwge/et v o o i b e i u i l en
niets a.in het toewilwerijelati.il f ! i |
is een doordouwer, on/e Is.e '• IMI
van harte hoop ik Ja! h i j in /i|n
pogen /al slagen. De eersti. tvi.it,
ten waren met onpunstm Hi| tr- n
tot nu l «e prachtig weer L H ixvorul
zich enkele dagen geleden lei hoivte van hi_t eiland \Vi»hl Omci.it / i | n
automatische piloot hem niet ui-hed
betrouwbaar voorkwam, heelt hi|
de/e aldaar door een n i e u w e l a t e n
v e r v a n g e n . Vandaar ginj.' hl] door
haai P l y m o u t h . om v a n d a a r om de
goll van Biskaje heen over te steken
naar Spanje en vandaar l.mes de
Afrikaanse kust te trachten /uidA f n k a te bereiken, waarbij h i j
hoopt zo omstreeks de komende
Kersttijd Kaap de Goede Hoop te
kunnen ronden. Daarna /a) /'n reisdoel vermoedelijk A u s t i a l i e en
Nieuw Zeeland zijn. Het ontbreekt
Kees niet aan ondernemin<_'igeest
en enthousiasme. Ek w e n s hem
daarom namens velen heel veel
succes. Wij volgen zijn tocht, die
niet vrij is van avontuur en gevaar,
van dag tot dag. Na dit hoopvolle
begin blijven vvij voor hem dunnen.
Ik hoop u. telkens wanneer er \veer
nieuws is. u dit in de/o kolommen te
melden. Mazzel Kees!

Toeristisch predikaat

In deze rubriek heb ik altijd graag
plaats ingeruimd voor medehngen
van mijn goede vriend Theo Hilbers. direkteur van de Stichting
Het mysterie van deze plotselinge VVV. ledere week weer komt hij
dood heeft ons diep. zéér diep met een toeristisch predikaal. Deze
aangegrepen. Een ondoorgronde- week schrijft hij mij:
lijk mysterie, waarvoor geen verkla- ,,Hct toeristisch predikaat is een
ring te vinden is. Persoonlijk was er klein eerbewijs aan een situatie, een
een hechte en prettige vriendschap persoon, een gebeurtenis of iets v a n
onder ons beiden. Dat stamde al uit dien aard, wat gewoon toeristisch
de bezettingstijd, toen hij meerdere gezien er net even uitsteekt. Met die
malen mij hielp uit verschillende gedachte op de achtergrond kreeg
perikelen. Zijn verantwoordelijke Aart Veer met zijn kruiwagen vol
baan bij de posterijen stelde hem meloenen het eersic. Deze week
daartoe in staat en mede dank zij gaat deze vermelding naar een nieuzijn hulp is hij in staat geweest mij we vitrinekast. Om toch maar alle
WV-berichten en die daarvoor in
meerdere malen te helpen.
Nog maar nauwelijks een half jaar aanmerking komen, goed aan gasmet pensioen werd zijn levensdraad ten en inwoners bekend te maken is
op brute wijze afgesneden en woor- deze week voor leden van de eveneden van troost zijn hier moeilijk te mentencommissie op het Raadhuisuiten, zij het alleen de herinnering plein (naast de muur van Graftdijk)
aan een fijn mens. Ik wens zijn een nieuwe kast geplaatst. Een uitvrouw, z'n nog zo jonge dochter, z'n stekende plaats om allerlei bcnchhele familie, broers en zuster van ten in kwijt te raken."
ganser harte veel sterkte en kracht Nu heb ik altijd gedacht dat het een
toe om dit zo zware verlies moedig uitstekende plaats zou zijn om bete kunnen dragen. Er zijn vele richten te publiceren, omdat ik het
banden die mij persoonlijk aan de woord kwijtraken waarschijnlijk anfamilie Bos binden. Daarnaast is het ders intrepeteer dan vriend Hilbers'
medeleven met dit plotseling ver- In ieder geval bedoelt hij: ,,Mensen
scheiden in onze gemeente in zeer ga daar eens kijken, want wij hebbrede kring algemeen. Dat moge ben weer wat nieuws." Dat /uilen
hen en ons allen tot troost en sterkte wij zeker doen. De kast werd bozijn. Verdere woorden schieten hier vendien met algemene inspanning
te kort want een fijn en edel mens is gemaakt heb ik begrepen w a n t het
hout kwam van het circuit (ook dit
van ons hcegegaan.
is niet helemaal duidelijk), het
zwembad schonk het plexiglas, auKees Visser weer op de tosportvereniging Sandevoerde zette de kast in elkaar en Publieke
wereldtoer
werken tenslotte leverde de palen.
Zondagmorgen om 11.00 uur pre- hè. hè de kast staat er. en nu maar
cies is onze plaatsgenoot Kees Vis- lezen.
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ZANDVOORT - Sinds begin januari neer ook pulitiehulp ter plaatse van een
1981 is het ongcvallcnnunimrr van de ongeval gewenst is.
politie te Zandvoort vervallen. Zoals
reeds door ons op woensdag 24 deccm- Centrale post
bcr werd vernield, moet bij ongevallen
De Centrale Post Ambulancevervoer
het nummer 023-319191 gedraaid woris dag en nacht bereikbaar en de
dcn.
In de praktijk blijkt nu dat nog steeds vervoeulers /.ijn verplicht voor spoeteveel mensen bij een ongeval het oude deisend vervoer voldoende bemande
nummer van de politie bellen. Uit werkt ambulances beschikbaar te hebben.
vertragend, en het zou, óók volgens Binnen twee minuten na ontv.mgst v.in
adjudant De Hoop van de gemeente een opdiacht i n k t de wagen uit en m
politie raadzamer zijn wanneer door de maximaal v i j f t i e n minuten behoort de
hulpvragers direkt het nummer van de w.igen bij de patiënt te / i j n .
Volgens de nicuv\c Wel Ambul.mcealarmdienst wordt gedraaid.
vervoer moet ei binnen een gebied v a n
minstens 31).000 inwoners een ambnVerwarrend
lance besihikh.un / i j n . Bovendien
Uitermate verwarrend is het ii.itiiur- moet er met a.ingren/ende gebieden
lijk dat in de nieuwe gemeentegids van een regeling tussen de CPA's komen,
Zand voort voor het jaar 1981. nog die vooi/iet in do wedei/ijdse bijsl.ind
steeds op hl/. 41 onder het kopje m geval van noodsituaties en cal.inntei„ambulancedienst" wordt verwezen teiï.
De Centi.ile post Ambulancevervoer
naar het politie-alarmmimtner nr.'
is gevesiigd .i.in de O.i.is van Riivven14444, hetgeen dus niet koirekt is.
Met ingang van 5 januari 1981 moet str.i.it m ll.i.iriem en is dus leeds v.in.il
iedereen in de regio Zuid-Kennemcr- 5 lan.uin 1981 de enige plaats m de
land die ambulance-veivoei wil. ol regio Zuid Kennemerlaiul. w.i.irtoe
nodig heett, het telefoonnummer 023- 'iok Zandvonrl behoort, waar men /ieh
k.m melden h i j ongevallen, vocii ge319191 draaien.
woon .imhiil.uH'cveivoci
Men krijgt dan direkt de Centrale Post
Ambulancevervoer (CI'A) aan de lijn
die dan binnen enkele seconden kontakl kan opnemen met alle ambulanceposten in het gehele gebied.
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realiseerbaar is gebleken. ..Voor amleren mischicn wel hoor, maar wij kvvamen echt in de Nachtuil voor de films
en het dansen, nou dat zie ik toch niet
gebeuren in 't Stekkie", zegt scholiere
Margrcet.
Ook de discjockey's van de Nachtuil,
Martin Bakhoven en Marcel v.d. Broek
zeggen het geprobeerd te hebben in het
Stekkie, maar dat het de sfeer is waarin
ze zich niet thuis voelen die dat cxperiment deed mislukken.

'. Het blijkt dat de Nachtuiljeugd sinds
1
het sluiten van de soos haar toevlucht
' heeft gezocht in diverse etablissemen1
ten in het dorp. Duidelijk werd al snel
,' dat ze niet overal als gewaardeerde
J gasten werden begroet. De eerlijken
' onder hen willen wel bekennen dat ze
l zich soms „tets te uitbundig" hebben
• gedragen. Wat overbleef was het Casi.; no Royaal in de Haltestraat waar het
';' 's winters tenminste warm was.
'• Momenteel hebben ze deze stek verla.' ten en bivakkeren zij op het „plein"
'•• voor de bloembak van het raadhuis,
\. waar ze zich domweg vervelen en zich
'; dan ook stierlijk vervelend gedragen.
\• De klacht is dan: ,,Ja maar wij vervelen
( ons ook zo. Met dat pestweer kunnen
• we hier in het dorp nergens terecht.
. Wij gaan nog wel eens naar Noordwijk,
; Amsterdam of Haarlem naar een disco' theek. maar je zit toch meestal met
,< vervoer, en het wordt zo duur!"

•'•, . ;

Vanaf heden /al ook iedere week in
hel ZaiHlvoorl.se Nieuwsblad, onder (ie
senicenihricken (weekenddiensten) het
nummer van de CI'A vvordi'ii opgenonien.
Uil'.raanl is in X.andvoort in het hoogseizoen een ambulance op de Rotonde
aanue/.ig voor noodgevallen, Ier»ijl hij
grolt' sportevenementen (Mik altijd een
speciale ambulance wordl gcslationeerd.
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Vierdaagse Impressie
Hen Z'indvooits echtpaar dat onbekend «enst te b l i j v e n , lu'p de \ i- HI.I.IC
wandeltocht uil in ge/clsdiap v.m een hniieK ei'hlp.i.T. vv.kirini een h l i ' V L i i
uiendseh.ip ontstond. On/e Z.iiulvoorlei legde een van /i|n impio^ie 1 - int
tocht v a s t . vv.i.irvan vvi] n I n e i b i j een t e k e n i n g tonen \'oi>r het gom. ik In L h I
een kernachtige u i t s p r a a k , die er met om liegt, m het /..iinlvomtse J n k
weergegeven. Door de regen is de t e k e n i n g hiei en daar vvjt g ^ v k
waarvoor oiue excuses
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SOCIAAL-CULTUREEL
WERK IN
NOORD-HOLLAND
(iliril'plltuur.lf; SlUK'M Villl Mnnr'1 l IMM.JIK) ,'i|li b"/"l nu l
rl(.' voorbfiri'iiJrririr'M vuof l HM Ptoviin.i,j,jl pi, in vji.i.i.il
Milturuul werk 19<ï:i 1 f )fi')

lang plezier.

\(\

w;iarin allérlr.M rn(|(;ls r
(.nltun;(;l pl.'iii horuri

Meubelfabriek Oisterwijk heeft 13 eigen toonzalen in Nederland. In steden waarvan alles te
beleven is. Kombineer daarom een gezellig dagje-uit met een bezoek aan een van de toonzalen
van Meubelfabriek Oisterwijk. Daar vindt U de grootste kollektie geloogd massief eiken
meubelen van Nederland. Sfeervol én degelijk. Maak binnenkort die dagtocht waar U nog
jaren plezier van hebt en breng een bezoek aan één van onze 13 toonzalen.
De koffie is vers en de grote katalogus ligt voor U klaar. Gratis!

waarop het filan tol Mfinrl l unit,
en het jaarpriKjrarmn;j
BI| de prof.fifliiri: ronij lui? fnovin lulu pljjri vont VK.imil •
cultureel werk en i.'m;jiiup;ilii."/vii ^ /i|n riKjijrusriti'."..
groepen en r)eint<;r<>sv.'i;nl'.'n/(Ml l<;rt' l>i.'UoM<?n Hci.o
is rle IjcrJoelmijiJut iln:r|i;iii.Mi diiMdvir Ix.-lijrirjstcHifK) voo' 'i
hebben hun reaktir; hmnen tjuvcn op <)(.> (.ÜIT.OII'
procedure verordemnrj voorcjal 'J'.vc Hoor (Jo provinr.ii- ,
aan de Minister van Cultuur Hcr.riHjtn.' cfi MaHlir.h,-j|)p(; •
lijk W«rk wordt ycstiiiirrf.
,
O|)niorkinqen en rfüiklKs t'unncn w intimi uu|r<rin:ii'l
vóór 11 septürnlxü ;i.i ln|
Gec/epiiteerdd Staten viin N c x i r r J HolLn»!
Dreef 3
2012 HR Haarlem.

•

De conc;eptproi.edurr!vi.'r<jr(lifrnriij soi i>iiil i.uliurci.'l wi.-rt..
en emancipatiewerk is te hestelli.'n lui <!>• pruvmi.i'iii.' '.
griffie. Dreef 3, 2012 H R Haarlem tul 023 103420 '„
De kosten /i|n f l.&Oextl. portokostun
Voor meer informatie kunt u hel Ion of schniven n;jar
bureau voorlichting 023 • 103309 iWilrna Jacohs)
;

provinciaal bestuur
vannoord-hdland

Niet gebonden aan de
schoolvakanties?

Alleen vakbekwame lieden met de echte
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: zij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.
&t '*iHt-^f^t.'"'^,
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Vakwerk van de
Meubelmakers van
Oisterwijk betekent:
•
•
•
•
•
•

1 2 Jaar garantie
Massief Europees eiken
Geloogd volgens oud recept
Ongekende service, ook najaren
Voorzien van eigen brandmerk
Verkoop uitsluitend in eigen
toonzalen

Profiteer dan nu van onze gunstige
na-seizoenprijzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoons komf. stenen
bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf,
windsurfing, etc.
Inlichtingen & reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand
Dalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 06315-4018

JOEGOSUVISCH RESTAURANT PU

LA

'«*'

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50

^

Reserveringen .vanaf -15:00 uur - Tel. 28 52 85>j
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
>X
maandag en dinsdag gesloten.
•*?«
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

SCHILDERSBEDRIJF

IM. DEKKER
vooral uw wit-, schilder- en
behangwerk.
-~f

5 jaar garantie
op buitenschilderwerk.
Ook leveren en plaatsen van

dubbel glas met
10 jaar garantie.
Vrijblijvend advies en prijsopgave.
Telefoon 02979 - 3137 - Mijdrecht.
Werkplaats: Kerkplein 31 - Abcoude.

<:•
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DOE MÉÉR ZELF

HOUTHANDEL C. MOOI J B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Louter Europees eiken. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisterwijk
oud recept.
reizen heel Europa ai'op zoek naar
het beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordt Jiarenlancw wizelaizerd.
i_^
daarna «_naat het nosiCT de einen
«drooizkamers in.

StïRCK HIT WÉRCK

De klassieke manierom eikehout
te bewerken is logen. Want door het
logen komt de prachtige tekening van
het hout tol leven. Dat is uitsluitend
mogelijk bij het beste hout van de
Europese e ik.

12 Jaar garantie.

13 Eigen toonzalen
in Nederland.

Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
maken en daarbij op de kleinste
details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.
Op de kwaliteit van het eiken en de
konstruktic van het meubel.

U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis/

Ibotiaangeveiid in eiken.

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van J2.30-13.30 uur gesloten.

AMSTERDAM-c

Tóönzaléii^in: Amsterdam, Bert&l (ZH),
Beverwijk, Ede, Heerenveeri, Hengelo (O),
Öiilst, Oisterwijk, Roosendaal Utrecht,
Valkenburg (L), Zuidlaren, Zwolle,
.'•

Parallelweg lW),MeubèIbouievard, tel. 02510-26923, (koopavond donderdag)

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen
deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
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Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.
j| * :•'*• • , '
Toonzalen Hulst en.Valkenburg bovendien op zondag van 14.00-lfc.00 uur»

',

.

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars b taxateurs iii budrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6. amstcrdam^.. telex 18143
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film-inn-

UIT ZANDVOORTS

Het raadsel van Kapitein La Cave
Menigeen, die tle oude Ned.Herv.
kerk heeft bezocht, is stil hlijven
Sliian voor een opmerkelijk rouwbord, neergehangen ter gedachtenis
aan een zekere kapitein de la Cave.
Men heeft zich wel eens afgevraagd
hoe deze man hier in Zandvoort
terecht komt maar omdat de Latijnse
tekst onbegrijpelijk is, heeft De ld"
Cave zijn geheim mee in het graf
genomen. De aantekeningen in het
archief van de Nederlands Hervormde Kerk, voor de beschrijving van de
protestante gemeente benut door de
heer P. v.d. Mije, lichten wel iets van
de sluier op over de geheimzinnige
kapitein maar helemaal duidelijk is
het nog niet. M/ heb ik pas in de
dokumentatie-afdeling
van
het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen een
map aantekeningen gekregen over
convooikapiteins en daar ben ik iets
verder gekomen met het raadsel De
Ja Cave en dat wil ik hier als.
aanvulling op de historie van Zand- ~
voort geven.

De la Cave uit Frankrijk
Uit deze stukken blijkt dat De la
Cave komt uit een protestante familie .
uit Frankrijk. Bij de opheffing van
het edikt van Nantes in 1685, waarbij
de geringe bewegingsvrijheid aan de
protestanten geheel werd ontnomen,
vluchtte de familie naar de republiek. De republiek die zich vooral
krachtig moest verweren tegen overheersing vanuil Engeland, kon deze
families, die men aanduidde met de
naam Hugonoten best gebruiken
wam zij behoorden meestal tot de
bovenlaag van de bevolking. Waar
het maar mogelijk was, werden deze
mensen ingezet en de familie De la
Cave, die volgens de zeevaartstukken uit het Zuiderzeemuseum verdienstelijk had gewerkt op de vloot
van Frankrijk, werd ingedeeld bij de
admiraliteit.

Geen werk
Maar de republiek, die erg op de
centen was, was niet van plan in
vredestijd er een uitgebreide vloot op
na te houden. De vlootvoogden
mochten hun titels behouden maar
verder kregen ze geen cent. Wanneer
ze voor hun levensonderhoud moesten gaan zorgen, waren ze gedwongen om zich aan vreemde mogenheden ie verhuren.
Nu was het in die tijd voor handelsschepen heel gevaarlijk om zonder
bescherming de oversteek te maken.
Buiten vijandelijke landen wemelde
het op de zee van zeerovers en

daarom begonnen de Engelse handelsschepen, die daar wel het meeste
last van ondervonden in konvooi te
varen. Er voeren een twintig of
dertig schep/en gelijk uit en ze werden

Door B. Voets
vergezeld van tien of twaalf oorlogsschepen die vijandelijke aanvallen af
moesten slaan.
De la Cave, een enthousiaste verdedigervan zijn nieuwe vaderland, was

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 17641.
ZANDVOORT - Morgenavond, 3! Datum: 1-2 augustus I9S1
juli wordt in de openbare bibliotheek
Politie: tel. 13043.
aan de Prinsessewcg de film ..De Spie- Artsen: h u i s a r t s e n p r a k t i j k liouman. Brandweer: t e l . 12000.
gel" vertoond van Andrej Tarkowskij. Mol en Ridderbos: G.J..1. Mol. tel. Taxi: lel. 12h()l) en U)S43.
Medewerkenden zijn onder andere: 15091 en I5600. Verdere inlichtingen Algemeen maatschappelijk werk ZandDaarin wordt beschreven dat de
Ignat Danzilew, Margarite Terechowa, omtrent de weekenddiensten worden voort: Noorderstraat 1 . lel. 13459
groep bestaande uit 22-kaopvaardijOleg Hankowskij, Anatoli Solomizyin verstrekt via de telefoonnummers van (h.g.g. 023-32(I,SW of 321MM). Spreekxchepen en 11-oorlogsschepen in het
de huisartsen: Anderson. tel. 12058: uur op werkdagen van 'J.(KI tol 10.011
en Grinko.
kanaal werd aangevallen door een
Drenth. tel. 13355: Flieringa. tel. uur. maandagavond van 7.0(1 tot K.0(1
Het
scenario
is
behalve
van
Andrej
vijftal Franse schepen. Engeland en
uur. Verder volgens afspraak. Voor
Tarkowskij ook van Alexander Mischa- 12181: Zwerver, tel. 12499.
Frankrijk leefden in die dagen op
rin.
Ongevallen: bellen 023-319191 (cenlra- deze hulpverlening, beschikbaar voor
voel van oorlog en wanneer de
Muziek van Eduard Artcmjew en is le post ambulance vervoer Kcnnemcr- iedere inwoner van Zandvoort. geldt
Fransen de Engelsen schade konden
dat er voor de vrager ueun kosten aan
een produktie van Mosfiim uit 1975. land).
toebrengen zou men dat niet laten.
Tandarts: tel. 023-313233.
verbonden zijn.
Aanvang
van
de
voorstelling
is
21.00
Er was een kort treffen tussen beide
Wijkverpleging: 'a. Tr. Spek, Van Len- Centrum voor vrijwillige hulpverlening
uur. Men zegt hierover:
groepen maar de Fransen hadden
Nog altijd is met name de Communisti- ncpwcg 42 hs.. Zandvoort. tel. 1X741. Zandvoort: voor i n f o r m a t i e , advies en
spoedig door dat tegen deze oversche Partij in de Sovjet-Unie bang voor Apotheek: Zeestraal apotheek. N. v. hulp: t e l . 17373. Op alle werkdagen
inacht niets te doen was en zij weken
van 11.00 tot 12.00 u u r . Ook schriftede moeilijk te duiden „elitaire" kunst- Berkcl. Zeestraat 71. tel. 13073.
terug.
film. Conservatieve kritici en de CP Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn, lijk: postbus 100. 2040 AC' Zandvoort.
In dit rapport wordt gesproken over
huldigen nog steeds de leus van Lenin: Linnacussmuit 3, flat 2. Zandvoort. tel. Wctswinkel: Gemeenschapshuis. Louis
een treffen van twee volkeren. In de
„Film is voorde massa". Maar moder- f02507-14437. b.g.g. 023-313233.
Davidsstraat. Eerste en derde woensLatijnse tekst op het rouwbord staat
ne Russische kritici menen dat de tijd Dierenarts: mevr. Dekker. Thorbecke- dag van de maand van 17.30 tot IS.30
,,rnyoperantibus" en dat wordt veruur.
van de socialistische film voorbij is en straat 17. tel. 15847.
taald in het boekje van v.d. Mije met
dat ook de Russische maatschappij
Stichting Wijkraad Nieuw Noord: tel.
,,kapers" maar dit is niet helemaal
complexer is geworden en daarmee de
18083.
juist ,,Myoperantibus" is hier zeebespiegel van de maatschappij: de kunst.
Wcrklozcncomité: spreekuur iedere
schermers dus een patrouillerende
Desondanks heeft de CP een probaat
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00
vloot op zee tegenover vijanden.
middel gevonden om het maken van al
uur in de openbare bibliotheek. Op dat
te artistieke of niet geheel socialischtijdstip ook telefonisch bereikbaar onrcalistische films te bemoeilijken, na- Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein.
der nummer 14131.
De ondergang
melijk men heeft een indeling in cate- Zaterdag l augustus: 19.30 uur dienst
gorieèn gemaakt. Kort samengevat: De in de Duitse taal. Voorganger Pfarrer
Over dit voorval wordt ook op het
Spiegel van Andrej Tarkowskij viel in H.D. Schilling uit Berlijn.
rouwbord gerept. Maar uit de Enkde 3e, de laagste categorie, kon daarom Zondag 2 augustus: 10.00 uur ds. C.
huizer stukken blijkt dat bij het
niet naar het festival in Cannes in 1975, Mataheru (crèche aanwezig).
doorvaren naar Engeland het schip
kreeg een beperkte distributie in arbeivan De la Cave tengevolge van
dersclubs en leverde geen inkomsten Gereformeerde kerk, Julianaweg 15. ZANDVOORT
rukwinden uit de koers is geraakt en
voor de maker op. Reden: de film zou 9.30 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur: Geboren: Zohra. dochter van Mohaonder de Nederlandse kust is gekomed Regragui en Havat Naoual; Aleveel te subjectief zijn, verschrikkelijk Geen dienst.
men. En nu moet men de tekst
xandra Catharina Maria, dochter van
moeilijk
en
elitair,
volgen op het rouwbord ,,door het
Nederlandse Protestantenbond, Brug- A. Benning en J.J.M, van Kleeff.
hoog oplopende water en de harde
Ondertrouwd: E.E. Zaadnoordijk en
straat 15.
De
film
is
inderdaad
het
hoogtepunt
storm brak het schip in stukken en
E.M. Kuijpers Wcntink: D.W.J. RcmGeen
dienst.
(volgens de Russen het dieptepunt) van
verging met man en muis 10 juli
mers en Th. Porsch.
subjectiviteit. Tarkowskij maakt zich al
1694. "
Overleden: Helena Diependaal geb.
filmend steeds verder los van het tradi- Rooms Katholieke kerk
De familie De la Cave had van het
Jongkind, 59 jr.; Korstiaan Zwemmer.
Parochie St. Agatha, Grote Krocht.
tioneel
uitbeelden
van
een
verhaal.
konvooi dat behouden de thuishaven
87 jr.; Anna Cath. Schaap geb. CrouTarkowskij (in een door de VPRO Zaterdag l augustus: 19.00 uur Eucha- wel, 80 jr.
had bereikt gehoord van het afdrijristieviering
met
orgel
en
samenzang;
uitgezonden intervieuw): ,,Film is niet
ven van het oorlogschip dat De la
voor iedereen. Er is een te grote 20.00 uur Eucharistieviering in de DuitCave bestuurde.
verscheidenheid aan publiek, maar se taal: Z.E. Heer. M. de Leur van
men verwijt het de regisseur als een Noordwijk.
Men had wachtposten langs de kust
film te complex is, terwijl het aantal Zondag 2 augustus: 8.45 uur Stille ZANDVOORT - De waterstanden
gezet en met kijkers tuurde men op
mensen dat deze zogenaamde moeilij- Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha- voor de komende week:
de zee om het oorlogschip te vinden.
HW LW HW LW
ke films begrijpt, steeds toeneemt. ristieviering met orgel en samenzang. Datum:
In de Enkhuizer stukken staat te
30 juli
3.27 11.30 15.53 23.54
Natuurlijk
richt de filmer zich niet tot
lezen: „ziende het geschut ende
4.10 12.26 16.36 --.de grijze middelmaat, het commerciële Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 31 juli
schouwende het schip" herkenden
laug.
4.51 0.42 17.20 13.30
gemiddelde van het kijkersvolk. Hij 14.
zij dit vaartuig als het vermiste en
5.39 1.31 18.05 14.15
probeert persoonlijk getinte films te 9.30 uur drs. C. Bouma van Kampen; 2aug.
door de bezuiningspolitiek van de
zagen het vergaan. Het was onmoge6.18 2.19 18.50 14.30
maken, die echter door de slechte 19.30 uur ds. P.J. Mulders van haar- 3aug.
Staten gedwongen zich in vreemde
lijk om hier te redden. ,,Enkele
4aug.
7.00 3.05 19.28 15.02
distributie (in Rusland) maar door wei- lem.
krijgsdienst te begeven. Hij koos
dagen later" zo leest men op het
Saug".
7.39 3.52 20.02 15.38
nigen te zien zijn".
daarvoor Engeland uit, waar de
bord spoelde het lijk aan op het
6aug.
8.13 4.12 20.35 16.13
Niet alles hoeft begrepen te worden; Nieuw Apostolische kerk
Hollandse stadhouder Willem ///
strand te Zandvoort en op verzoek
het is de slechtste kunst niet die de Tot nadere aankondiging zondag 9.30 Maanstanden: vrijdag 31 juli NM 5.52
sinds 1688 als koning heerste.
van vrienden en familie werd zijn lijk
fantasie in gloed zet, allerlei gevoelens en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur uur, doodtij 2 augustus.
op eenvoudige wijze bijgezet in de
oproept, barokke, soms bizarre, diensten in gebouw Madoerastraat l,
kerk van Zandvoort". Ter gedachteHandelskonvooi
vreemde die niets met het vertoonde te Haarlem-Noord.
nis aan deze trieste gebeurtenis werd
maken schijnen te hebben, doch lang
Uit de konvooistukken blijkt nu dat
een rouwbord met plechtstatige tekst
doorwerken en allerlei geheimzinnige Volle Evangelie Gemeente.
opgehangen en zo kan men nu nog
De la Cave in 1692 een groep schedingen kunnen doen in het onderbe- Zondagmorgen 9.45 uur dienst in geZANDVOORT • Na Den Haag en
pen begeleidde, die specerijen uit het
zien dat iemand van buiten ons dorp
bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
wustc.
Amsterdam heeft nu ook Zandvoort
Oosten naar Engeland brachten.
zulk een belangrijke plaats door zijn
Zee.
een eigen „lichtkrant".
Over dit konvooi is een klein stukje
ongeluk voor de kust bij ons heeft
Sinds vrijdagmiddag 17 juli kunnen
scheepsjournaal bewaard gebleven.
ingenomen.
Als je enig inzicht in De Spiegel zou
bewoners en gasten op de gevel van
willen krijgen, zou je eigenlijk beeld
,Jupiter" aan het Raadhuisplein levoor beeld moeten bekijken....en wat
zen welke evenementen plaats zullen
komt er dan nog van> over. Kreupel
vinden in het dorp; hoe laat het is; wat
samengevat kom je tot de conclusie dat
voor weer er wordt verwacht, en wat
de film uit drie lagen bestaat: de eerste ZANDVOORT - De Stichting VW
er in de wereld is gebeurd. Want ook
is het autobiografische verhaal van Zandvoort maakt bekend dat in de
de belangrijkste punten van het ANP
ZANDVOORT - Ronald Hage (17) uit Veel lof was er uit andere landen voor Tarkpwskij's relatie met kind. moeder komende week de navolgende eveneworden dagelijks meegenomen. Een
Zandvoort heeft op de internationale de prestatie van de Nederlanders en in en vrouw (de beide laatsten worden menten in het dorp zullen worden
en ander wordt afgewisseld met reklachemie olympiade in Burgas (Bulga- het bijzonder vóór Ronald Hage. De door dezelfde actrice gespeeld, respec- gehouden.
me boodschappen van zo'n twintigtal
rije) de bronzen medaille behaald. Hij volgende chemie-olympiade wordt van tievelijk met opgestoken en hangend Vrijdag 31 juli:
ondernemers uit de regio.
was hiermede de beste Nederlander, 3-13 juli 1982 gehouden in Stockholm. haar); de tweede is de herinnering aan Live jazz in verschillende etablissemenDe gebroeders Jaap en Kees Bruynomdat hij ook de nationale voorronde
episodes uit zijn jeugd; de derde betref- ten. Een ,,jazz-kroegen-tocht" kan gezeel kwamen geruime tijd geleden al
heeft gewonnen. De nummers twee en
fen de dagdromen en nachtmerries uit maakt worden vanaf 21.00 uur.
op het idee, (na het vervallen van een
drie uit Nederland, respectievelijk Bart Ronald zelf is bijzonder enthousiast zijn kinderjaren. Deze drie lagen zijn Zaterdag l augustus:
lichtreklame) hun gevel een ander
Geerlings uit Papendrecht en Ellen over de reis die hij naar Bulgarije heeft dicht met elkaar verweven, verleden en 13.00-15~.30 uur: streetparade Jazz beaanzien te geven. ,,Het was een heel
Hilhorst uit Zaandam, eindigden vlak gemaakt. Behalve twee testen één heden gaan zonder waarschuwing in hind the beach; 11.00 uur: aanvam;
karwei, want in de naaste omgeving is
na Ronald Hage en vielen juist buiten praktikum en één theorie bleef er veel elkaar over. Journaalopnamen zijn in- zeilwedstrijden Prindle 15-16-18 WSV
geen „lichtkrant" aanwezig. Wij
de prijzen.
vrije tijd over. „Wij zijn naar het gelast, (van de Spaanse Burgeroorlog, Zandvoort Boulevard Zuid.
moesten hiervoor naar Den Haag en
Het Nederlands middelbaar onderwijs strand geweest, er was tijd voor bezoe- de evacuatie van Moskou, de bevrij- 16.00-24.00 uur: Jazz festival GasthuisVenlo, en ook het bij elkaar brengen
levert leerlingen af. die in het vak ken aan interessante punten, en wij ding), Tarkowskij's vader leest gedich- plein.
van een aantal adverteerders was
scheikunde op Europees niveau hoge boften helemaal, want het was een dag ten (,,midden op de weg door ons leven Windsurfwedstrijden. paviljoen Tijn
geen eenvoudige zaak", vertelt één
ogen gooien en deze worden uitgeno- eerder afgelopen. Toen zijn wij met het bevind ik me in een donker bos"), Akersloot.
der heren Bruynzeel. Het is in ieder
digd mee te dingen naar internationale vliegtuig naar Sofia gegaan en hebben maar de juiste weg is moeilijk te Zondag 2 augustus:
geval een leuk initiatief dal het Raadprijzen.
daar nog twee dagen doorgebracht", vinden", gesproken door de acteur 11.30 uur: Jazz at the Church. Gasthuisplein de nodige allure verleent.
vertelt hij, meer dan tevreden met de Smoktoenowski), kleur en zwart-wit huisplein (openlucht).
De organisatie van de landelijke voor- behaalde medaille en de zo geslaagde wisselen elkaar schijnbaar willekeurig 11.00 uur: Pointregatta Prindle 15-1618 WSV Zandvoort. Zuid Boulevard.
af.
ronde was in handen van het bestuur vakantie.
Maandag 3 augustus:
van de sectie scheikunde van de Neder08.00-10.00 uur: zwemvierdaagse in
landse vereniging voor het onderwijs in
zwembad De Duinpan, Ie dag.
de natuurwetenschappen. Deze afvaar18.00-20.00 uur, idem.
diging werd tijdens de reis naar BulgaDeelname ƒ 5.— p.p.
rije onder andere begeleid door oudZANDVOORT - Op woensdag 5 auDeze zwemvierdaagse duurt tot vrijdag gustus worden er in Nieuw Unicum
voorzitter ir. J. Hoekman van de sectie
7 augustus. Er zijn diverse evenemen- voor de bewoners een aantal wedstrijscheikunden van de VNON.
ZANDVOORT - Dinsdagavond 4 au- luisteren naar de bewerking van Jan ten en ranüattrakties. Zie hiervoor het den gehouden die de huiselijke records
gustus zal in de Nederlands Hervormde Zwart van psalm £4.
uitgebreide programma elders in hei moeten laten sneuvelen.
Kerk aan het Kerkplein een orgelbespc- Dit concert wordt gehouden op initiatief blad.
Er zijn onder andere wedstrijden in:
van de ,,Vriendenkring rondom het Op vrijdagavond kan voor de vierdaag- Wie hel snelst zijn bed opmaakt:
ling worden gehouden.
Organist is Willem Hendrik Zwart, orgel" in samenwerking met de Her- se alleen 's avonds gezwommen wor- wie het langst een glas water op zijn
Officiële
geen onbekende in de orgelmuziek. vormde kerkvoogd^, en vormt de eerste den en worden de medailles uitgereikt. hoofd kan houden:
Volvo dealer
Deze heeft het programma samenge- van een serie van vier concerten op de
wie het langst op de achterwielen van
H. P. Kooijman
stcld voor deze dinsdagavond dat onder dinsdagavond.
zijn rolstoel kan staan:
BV
meer werken omvat van Jan Zwart, Dank zrj de onlangs uitgevoerde orgelwie de langste sigaret kan rollen:
restauratie
acht
men
het
orgel
van
de
Joh.
Seb.
Bach,
Georg
Friedricli
HanZANDVOORT
wie knn met zoveel mogelijk plastic
kerk
nu
zeer
geschikt
voor
een
conccrtedcl
en
hemzelf.
Br-iOHiodestraal 8.
rietjes aan elkaar 20 cl. opdrinken:
Ongetwijfeld zal menig orgellicfhcbber rende taak en men hoopt natuurlijk dal
tol 02507 l 32 42
\vie er in v i j f t i e n minuten de langste
met belangstelling uitzien naar de ver- veel liefhebbers de weg naar de kerk
sliert kan h a k e n ;
tolking van Bachs ,,Toccata en Fuga zullen weten te vinden. Aanvang van de
wie de hoogste toren v,m kaarten kan
d-moll" en niel minder geïnteresseerd concerten is 20.00 uur.
Hierbij wil ik dank uitbrengen aan bouwen:
volvo i
burgemeester en wethouders van de welke mensen bouwen zo snel mogelijk
gemeente Zandvoort. die besloten heb- te zinnen de hoogste menselijke toren;
ben hel fietspad langs de Boulevard en welk team kan met de meeste
Burnaurt ( t r a j e k t Bloemendaal-Zanu- personen up een siamiarinitiets rijdei;.
voort) in i>'n geheel te asfalteren.
Deelnemers moeten zich voor 27 juli
Het zal in verschillende fasen plaatsvin- l l )8l opneven bij Diek Gerritse of Jan
den, één gedeelte is a! klaar.
de Vut. beiden (e bereiken op de
Ik en mei mij vele fietsers zijn /oer Plevieienvleuucl, tel. 155441, toestel
ingenomen mei het Zandvoort besluit. 254.
Onbezorgd rijden w i j straks weer langs Inschrijfgeld bedraagt f 1.— per persoon.
de kust.
l kt Nederlandse Sleutel- en
Nogmaals
Zundvoort
Bedankt!
De wedstrijden worden in Nieuw UniSloten/specialisten (iilde is door l.ips
tôW
/voor het
Herman van der Ham *.•iini gehouden en beginnen om 14.(Hl
Sloten i'ubrieken b.v. als sub-licenfic(3° /chemisch ^ o
Laan van Angers 8. uur. Belangstellenden zijn van harte
houder gemachtigd de I.ips-Keso
2034 CH Haarlem welkom.
sleutel Ie kopiëren. Voortdurende
al uw kleding en gordijnen,
kwaliteitsbewaking en dcgcava
teerde machines vjn het C,ilde
vloerkleden, dekens, slaap
garanderen u zekerheid
zakken en takenpakketten
en veiligheid. Alleen bij

Lichtkranf'

Evenementen

frULLUM v. d. \VliKFK

Brooddronken
ZANDVOORT - Zondagmorgen in de
vroege uurtjes werden door surveillerende .agenten drie Amsterdammers
aangehouden, die met een aantal terrasstoelen zeulden. Bovendien waren
ze van plan een vlag te strijken bij een
paviljoen aan de boulevard. Ze begrepen zelf niet goed hoe ze aan de
terrasstoelen kwamen. Die waren ze
duidelijk tegengekomen, bovendien
bekenden ze ,.wel wat melig te zijn".
De politie bracht hen bereidwillig naar
het politiebureau om eens goed te
kunnen nadenken.
In de vroege morgenuren meldde een
ondernemer de vermissing van twee
terrasstoelen van zijn terras op het
Badhuisplein. Die waren in ieder geval
snel terugbezorgd.

Coen uit de Schoolstraet had maendag de hiele dag z'n witte pet op.
Z'n graize had ie thois-elaete.
Dat geeft meraekels mooi weer de
eerstkommende daege.

Bronzen medaille voor Ronald Hage

Recorddeg in

Orgelconcert in Herv. Kerk

•**"•NV tttJCKtsaüi«ti

DUBBELE KEUZE INONZE SHOWROOM
Autobedrijf

T/7VERSTEEGE
S

^^ ^^^^^^^B

.

i Pakveldstraat 21 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 23 45

TALBOT

Elke werkdag van
halfnegen tot half één
en van half twee tot
half zes geopend.

Bovendien zaterdags
van 10.00-12.00 uur.
U bent welkom.

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

/TAttijdsnsieii

de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekerheid* bewijs.

v,

de ridder & strijbis bv

1
H*

Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023288560'

' v. d. Meer Sleulelservice
llinnrn»f)> 7.1 - llrrmsk-ilr
r
I H . I I 2 A - 2 K "4 ')ll

JB

stomer/ryceanng

..

u HB

~

Azeaneffe
Zandvoort, Grote Krocht 21
Heemstede, Zandvoortselaan 69
Bloemendaal, Blcemendaalsewcg 23
Haarlem, Jan Gijzenkade 163

ZANDVOORT: Paradijsweg 2 - Telefoon 02507-15602
HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 92 - Telefoon 286182

/
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OMS GROTE SUCCES!

HOTEL
250gram

{*\

,

VASTE LAGE PRIJS:

roodmerk kwaliteit,
snelfiltermaling

•»

NU EXTRA

S£

[*\

EEN FLESJE

NUTROMA
koffiemelk

l

(inhoud 0.2 Itr.)

.o"

Uit onze diepvries:
KANT en KLARE
originele Italiaanse

MARGHERITAPIZZA VASTE LAGE PRIJS:

:Vfip?

GROENTEN DUUR?

SPERCIEBÜNEN
baal 450 gram
HELLEMA
ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT!

HEILIGEN

SMITHS CHIPS

fris en
sprankelend

FLESSEN^

diverse smaken
100 gram zwaar

IVOOR

zoek uit: weekend- pinda- of
koffiekoeken, Zaanse daalders
of Drentse koeken

zakjes
voor

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT EN VOORZIEN
VAN UITZONDERLIJKE PRIJ2EWr
MAAR DAARVOOR GELDT DAN OOK:
PAK MEE, WANT HELAAS OP IS OP?

Voor uren leesplezier!

BADSTOF/STRETCH

LEUKE
KABOUTERVERHALEN

«AKEN

zomers heerlijk koel en
s'winters lekker warm

SPELDEHKUSSEN
origineel en

met grappige tekeningen

DE NIEUWE
AVONTUREN VAN

zoek uit

met

HASPEL

» KEMAKEUR

grote sortering
ZOEK UIT:

•

«*>
£!»»

VlIEGENVANGERS

/
* <

TAFflISOLEERKAN
let op: „FLORENCr TINNISSET
rollen
(kleefrollen)

10 rneter,
maximale
belasting
(afgerold)
10 amp.
2200 watt
WIJ KOCHTEN EEN.PARTIJ

PIETJE RELL

DE OUDERWETSE
MILIEUVRIENDELIJKE

AARDEWERK-

l met
: leuk decor

i NEEM MEE

voor

verchroomd, voor warme en
koude dranken, inhoud c.a.1 liter

voor 2 personen, geheel compleet,
bestaande uit: 1 net met 2 tafelklemmen en
2 bats met
2 ballen

zoek uit:

STRUKPLANK
OVERTREK

met veerkrachtige rug en gemetalliseerde laag, geschikt voor elke
plank tot 125 x 38 cm

BIJ
ONS:
3945

nr
•

Zwanenburg
Dennenlaan 19,..*• Zandvoort Burg.
Engelbertsstraat 21 f '* Nieuw-Vennep* HoofdwegO 1185
',
.
'
* «v»»*.
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Zon

Jjüjiiluju:

Daar was-ie dan ,,de zon". Na bijna
Ljeii maand afwezigheid zag het strand
van Zandvoort er op maandagmorgen
i:er] klein beetje uit zoals dat behoort.
Dinsdag werd het.een drukke dag en de
lezersverwachting voor de rest van de
week is niet ongunstig te nomen. Misschien dat augustus dan eindelijk de
lOogzomerlemperatturen brengt waar
wij al zo lang op wachten.

Miss / Mr
Beach
lifn evenement dat in ieder geval op
iet st rand plaats zal vinden en niet
afhankelijk is van zonneschijn is de
•erkiezing van Mr. en Miss Beach
081.
'aterdag 8 augustus vindt dit festijn
ilaats, en wanneer het mocht regenen
vprdt het buitengebeuren (zwembad)
•erplaatst naar binnen (Riche).
ïjrganisatoren hebben het evenement
>rjna „rond". Het belooft een groots
pektakel te worden, er komt een
lankier over het zwembad, er is een
i*>:èelband aanwezig, de prijzen zijn
bekend, de bekers besteld, het wachten
l .\lleen nog op wat meer deelnemers.
.l."'ifp Methorst voorzitter van de eveneivAitencommissie en tevens voorzitter
j*, de jury zegt dat hij toch minstens
'yi deelnemers moet hebben, momenteel hebben zich zes gemeld, waaronder de prijswinnares van het Miss
Grand Prix festival 1980. De aanmeldingen die binnen zijn waarborgen een
stijlvolle miss Beach verkiezing zegt
hij, doch meer deelneemsters/ers zijn
wel gewenst, omdat anders het hele
evenement niet door kan gaan.
.Qe.zien de vele mooie meisjes die,
zodra de zon schijnt, op het Zandvoortse strand te vinden zijn, moet het toch
niet moeilijk zijn om tot een redelijk
aantal deelneemsters te komen. Tot nu
toe hebben zich echter weinig ZandVoortse meisjes gemeld. Hier nogmaals
de eisen waaraan men moet vooldoen:
deelname staat open voor dames en
heren vanaf 17 jaar. Gehuwd is geen
Jbezwaar, topless is „uit" bikini of
badpak verplicht. Deelnemers worden
jbeoordeeld op houding, mode en beAveging, het mode-aspekt zal zeker naar
Voren komen bij de show in vakanliekieding of vrijetijdskleding.
•Aanmeldingen zijn nog mogelijk tot
/woensdag 5 augustus, dus trek de
-stoute schoenen aan en meld je aan,
'(de show mag op blote voeten gelopen
worden).
Bij de VW, Postbus 212, Zandvoort
en vergeet niet een pasfoto in te slui|en.

Tips en suggesties: I7j'fifiorn:i 17.00 u u r 023-283330

avond heeft plaats gevonden is wel met
een sisser afgelopen. Kwam er 's middags, na een hele dag regen, een
waterig zonnetje door en wreef Leen
Brand zich in de handen, dat het toch
wel zou lukken, de gehele entourage
was toch wel wat aan de natte kant.
Het werd wel echt gezellig in de Camel
club, maar veel toeristen en Zandvoorters op de boulevard, nou nee. Erg
druk was het op het terras, maar door
het vochtige weer kwamen de pijlen en
sterren, het was een typisch „luchtvuurwerk" toch niet zo hoog als verwacht werd. Het was in ieder geval een
goed initiatief en voor herhaling vatbaar.

Zomernacht
feest
Leen Brand, strandpachter van zowel
de Camel Club als Riche, is onvermoeibaar in het bedenken van attrakties.
„Een mens moet wel, want met dat
natte weer komt het water tot aan mijn
lippen", heeft voor aanstaande zaterdag een zomernachtfeest geplannd in
„Riche". Voordeel is dat dit niet zo
weersafhankelijk is, nadeel dat op diezelfde datum het grote jazzfestival op
het Gasthuisplein plaats vindt. Leen
verwacht toch wel veel bezoekers, want
niet iedereen is natuurlijk „jazz-minded".
Er komt een steelband, een uitgebreide
barbecue en mocht de temperatuur
buiten wat kil zijn voor een zomernachtfeest, binnen zal de temperatuur
ongetwijfeld stijgen tot ongekende
hoogte. Dus diegene die het jazz rumoet wil ontwijken weet waar hij
terecht kan.

gevaren.
Er waren ongeveer honderdveertig
deelnemers, en het doet ons deugd dat
Rob Heilbron met partner (Marleen de
Wilde) met hun Hobie 16 in de overall
klasse derde werd. Een goede prestatie, waar de Zandvoortse zeilwereld
terecht trots op is. Bovendien werd de
hegomonie van de „darts" die bij de
Texelrace alle prijzen in de wacht
sleepten, doorbroken. Proficiat!
-^ •
j.
l-* 1*1 flflIÉ*

wedstrijden
Het komende weekeinde wordt het niet
alleen druk in het dorp in verband met
het lustrum van de stichting „Jazz
behind the beach", ook op het
zuiderstrand worden behoorlijk veel
lieden verwacht.
Bij de watersportvereniging Zandvoort
worden namelijk de Prindle wedstrijden, in de klassen 15, 16 en 18 gehou-

door

A (e

Telefoonnummers
die belangrijk zijn:
Strandpolitie Rotonde
13545
Kinderkamer Rotonde
14445
Reddingsposten:
Zuid(Brokmeier)
12687
Noord (Piet Oud):
12376
ZRB Naaktstrand:
18431

overwegen op zondag aan een toertocht deel te nemen van zo'n J50 km,
vertrokken zondagmorgen orn 8 uur 59
deelnemers vanaf strandpaviljoen 8 om
de jubileumtocht van de Olympia te
fietsen.
Via Lisse - Abcoude - Muiden - Ilpcndam - Umuiden - Overveen arriveerde
men tenslotte weer in Zandvoort.
Zo slecht het weer zaterdag was, zo
tolerant waren de weergoden zondag.
Men kon in ieder geval starten met een
zonnetje en wind in de rug, dus mijn
liefje wat wil je meer. Het eerste
rustpunt was in Schone Gein, en toen
hadden de deelnemers er toch al zo'n
65 km opzitten.
Via Weesp en Muiden over de SchelJingwouderbrug, en toen begon de
wind tegen te zitten, terwijl hij bovendien in kracht toenam. Onmiddellijk
werd het tempo aangepast, zodat er
geen achterblijvers zouden zijn. Ook
de mensen met pech, die snel en
vakkundig werden geholpen door VerOndanks het feit dat het weer zaterdag stecge die de bezemwagen bemande,
niet bepaald aanlokkelijk was om te werden snel teruggebracht door de
den, een zogenaamde pointregatta. Er
worden dit weekend zo'n veertig schepen verwacht plus bemanning, zo'n
kleine honderd man dus.
Onder de deelnemers bevinden zich
onder andere Bas Nederpelt; Europees
kampioen 1979, Rob Bossink, en de
kampioen 1980 Marco de Boer.
Dit is de laatste pointregatta want het
weekeinde van 8 en 9 augustus worden
in 's Gravenzande de Nederlandse
kampioenschappen verzeild.
Deze pointregatta is een aardige warming-up voor Zandvoort want over
veertien dagen worden de Europese
kampioenschappen voor de kust van
Zandvoor verzeild, en treedt de SWZ
als gastheer op. Dan komen er zeker
honderd boten plus bemanning naar de
badplaats, waarvoor de nodige organisatie wordt vereist.

Geslaagd!

achterste captain, zodat de groep fietsers wel bij elkaar bleet.
Het tweede rustpunt Purnierend werd
blij begroet, want de kilometers begonnen wel te tellen, en enkelen hadden
het gevoel dat de afgelegde 115 km in
hun benen meedraaiden.
De laatste veertig kilometer kreeg men
de wind pal tegen, en het werd nog een
heel getrap om ook dat laatste „schuifje" te nemen. Omstreeks kwart voor
vier arriveerde de wielerkaravaan in
Zandvoort.

In de periodiek ,,De fiets" met akttiele
informatie uit binnen- en buitenland
wordt gewezen op een strandficts. In
Californié wordt een speciale strandfiets gemaakt (ook geschikt voor het
fietsen in duinen en bossen), de zogenaamde ,,beach-cruiser".
In Amstelveen wordt deze fiets door
Duis Cycle Products geïmporteerd. Het
gaat hier om een fiets met breed stuur,
een versterkte voorvork en ballonachtige banden. Nu niet direkt een fiets voor
een tocht over verharde fietspaden,
maar het lijkt wel iets voor moeilijk en
mul terrein.
Wanneer deze fietsen populair worden,
kan men wellicht in navolging van de
strandzesdaagse van Hoek van Holland
naar Den Helder, iets dergelijks organiseren voor fietsers.

nieuws

Voor zover bekend is de afgelopen
week een bijzonder rustige geweest
voor zowel de ZRB als de strandpolitie. Berichten over de eerste zonnige
dagen deze week zijn nog niet binnen.
Momenteel is het weer goed, dus houdcn zo!

Proficiat!

Het afgelopen weekeinde werd de bekende tocht Hoek van Holland Scheveningen Hoek van Holland gevaren.
Een vermaarde zeilwedstrijd, die open
staat voor catamarans alle klassen.
Zaterdag was het weer te zwaar, maar
•zondag werd de tocht onder, voor
Het vuurwerk dat afgelopen zaterdag- zeilers, gunstige weersomstandigheden Een zomerse zondag op het strand van Zandvoort. Deze foto werd genomen op 19 juli 1981. Foto: Europress.

jVuurwerk

Eerste lustrum
Jazz behind the beach
;;ZAND VOORT - Het komende week•einde staat Zandvoort dus in het teken
'ivan de jazz, in dit geval jazz met een
^hoofdletter, want de diverse formaties
idie zullen optreden zijn internationaal
'bekend.
•Vrijdagavond 31 juli begint het festival.
;".In twaalf café's valt die avond live jazz
i;te beluisteren tot de vroege morgenu£ren.
<Zaterdag l augustus begint het festival
/'s middags tot leven te komen met de
«istreetparade, die ook dit jaar weer
I'wordt begeleid door de Joseph Lammjiband. Ditmaal is deze band met een
Reigen geluidsapparatuur getooid en zal
j'er „een gekke bende" van maken. Ook
(Advertentie)

VAKANTIE IN
EIGEN LAND?
ETENTJE
TOMATEN CREMESOEP
geurige tomatensoep
met room.

, 3.5O
VARKENSHAASMEDAILLONS

in de boter gebakken en overgoten met een heerlijke
champignonssaus, daarbij
twee soorten groenten, frites
en gebakken aardappelen.

15.95
COUPE DIRCK III
vanllle-ijs metadvokaat
en slagroom.

3.95
INHETGEZEILIGE
RESTAURANT
m»t vriendelijke bediening

TRESUNG
Vosselaan 15
HILLEGOM

Tel.: 02520 -15347

de Harlem Hot Peppers zijn weer van
de partij. Een en ander zal zeker leiden
tot een groots jazz session op het
Raadhuisplein om ca. 15.30 uur.
Aansluitend begint om 16.00 uur op het
Gasthuisplein het festival in de openlucht, waar iedereen gratis toegang
heeft. Niet minder dan zeven formaties
zullen tot middernacht het publiek
laten genieten van uitstekende jazzmuziek en diverse stijlen.
Zondag 2 augustus begint dan om 11.30
uur op het Gasthuisplein een interkerkelijke samenkomst in de openlucht
met medewerking van Beryl Bryden
(gospels), Ruud Jansen (combo), de
Gospelgroep, ds. Boeyinga en pastoor
P.J.A. Loos. Na afloop is er koffie.
De slotavond van 5 jaar jazz behind the
beach is dit jaar in restaurant de
Manege aan de Zandvoortselaan. Hier
spelen dan Ray Kaart (trompet), Joop
Koger (slagwerk), Fred Leeflang (sax),
John Engels (bas), Thijmen Hoolwerf
(gitaar) en Humphrey Campbell vocalist.

Langs de Vloedlijn

NIEUW FIETSPADENPLAN IN VOORBEREIDING

Fietsen van Zandvoort naar de
Veluwe
De natuur begaat geen vergissingen. Haar ja is ja en haar neen is
neen.
R.W. Emerson (1803-1882)

Zaalvoetballers
gevraagd
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalploeg van De Nachtuil kunnen nog
enthousiaste sportlieden worden geplaatst.
Aanmeldingen bij de Stichting De
Nachtuil kunnen geschieden bij: Frans
Keur, Koningsstraat 59 en John v.d.
Broek, Celciusstraat 74 te Zandvoort.

Feestelijke zwemvierdaagse
in zwembad 'De Duinpan'
ZANDVOORT - Ook dit jaar heeft de organisatie van de zwemvierdaagse,
die in zwembad „De Duinpan" wordt gehouden, een attraktief nevenprogramma opgesteld.
Het randgebeuren vermeldt voor de periode 3 t / m 7 augustus de volgende
evenementen:
Maandagavond

Spektakulaire windsurfdemonstraties verzorgd door Surfshop Kleyn.
Dinsdagavond
Home-trainerwedstrijden verzorgd door tweewielerbedrijf Peter Versteege.
Woensdagavond
Leden van de Kennemer Motel Bootclub zullen in de duikkuil hun show
presenteren waarmee zij 2 weken later Nederland zullen vertegenwoordigen
op de wereldkampioenschappen te Maagdenburg.
Donderdagavond
The Asian Fighting Club zal een demonstratie verzorgen van diverse vecht- en
verdedigingssporten.
Vrijdagavond
Grote finale open Nederlandse kampioenschappen bakfictsondurwaterrijdcn
en home-trainerwedstrijdcn verzorgd door tweewielerbedrijf Peter Versteege.
Naast deze evenementen zai op deze dagen door garage Zandvoort bv een
grote Fiat autoshow worden verzorgd, waar tenminste 16 nieuwe modellen
worden getoond.
Tevens zullen diverse stands rond het zwemwater aanwezig zijn, zoals bijv.
een speelgoedstand, Iccrbewcrkcrs, een schiettcnt en diverse clubinformaticstands.
Extra zullen op vrijdagavond 7 augustus aanwezig zijn een grote politieinformatiebus, brandweer Zandvoort, blocmcnnian, kinderkermis en vele
andere gezellige zaken.
Voorde 3e open Ned. kampioenschappen bakfictsonderwaterrijdcn (uniek in
Nederland) kunnen zich paren opgeven (rijder -f bakkcnist) voor de
voorrondes welke op maandagavond t / m donderdagavond vanaf 19.00 uur
worden verreden.
De beste tien gaan over naar de finale op vrijdagochtend.
De zwemtijden zijn: maandagochtend t/m donderdagochtend van 8.00 tot
10.00 uur en maandagavond t / m vrijdagochtend van 18.00 tot 20.00 uur.
De toegang bedraagt ƒ 5,— per persoon.

ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland hebben besloten
een lange-afstand-fietsroute^uid Kennemerland-Gooi, richting Veluwe op te
nemen in het ontwerp fietspadenplan
Noord-Holland.
Wanneer dit ontwerpplan op 14 september in Provinciale Staten wordt
behandeld en goedgekeurd zal het binnen afzienbare tijd mogelijk zijn om
zonder onderbreking van Zandvoort
naar de Veluwe te fietsen.
De route van het projekt, zoals op het
kaartje is aangegeven, is ontwikkeld
door de Stichting Promenade GopiKennemerland, die er naar streeft rekreatiegebieden onderling met elkaar
te verbinden. Daarbij wordt een doorgaande fietsroute van groot belang
geacht.
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31 juli. ?l 00 uur Do Spiegel van
Andrei Tnrkowskii en Alexcinüor
Mischarin uil do Sovjet Ur,i<;
Toegang vrij

FOMOTHEEK
Aanwczif) 9r<C< i-lassiRkFj p'.-üon
hOO popui;iuC' plaico 3bO iazzplaten. 1?00 pop-nisten. '00
platon met volksmuziek. 100
kinderpisten en irjo plai"n mol
literatuur en gesproken .voord

Openingstijden:
maandag 1900-21 00 uur
vrijdag lij 00- 17.00 uur
vrijdag 19 00-21 00 uur

ven/olg van pag. 1
Plannen om bijvoorbeeld het gehele
zeczijde deel te omsluiten met glas
waarin nieuwe restaurants kunnen wordeir ondergebracht, plus de uitbreiding
van een extra aantal kamers en 3000 tot
4000 m 2 winkel-congres-en vermakelijkheidsruimte zijn door de raad in
principe goedgekeurd. Evenals de
voorgestelde verbouwing van Bouwes
Palace. Of men hiertoe zal overgaan,
•wanneer men op het circuitterrein niets
zal kunnen doen is nog maar de vraag.
Het lijkt logisch dat, mogen de plannen
voor nevenaktiviteiten op en om het
circuit en het binnenterrein van het
circuit (onder andere paardenrenbaan,
baan voor motorcross, exploitatie van
het zwembad, uitbreiding van de voetbal- en andere sportvelden etc.) niet
worden uitgevoerd, ook de gigantische
verbouwing van de beide hotels voorlopig op een laag pitje komen. Het wel of
niet in bezit hebben van het aandelenpakket van de Cenav hangt in dit
opzicht toch wel nauw samen met de
exploitatie van het gehele terrein.
Medewerkers van Michael Hordo zeggen dat deze wel over een lang geduld
bezit, doch dat dit 'ook uitgeput kan
raken waar het de Cenav betreft. „Wij
hebben een gesprek gehad met één der
aandeelhouders die min of meer fungeert als rechtskundig adviseur van de
aandeelhouders, en 'zelfs deze man
moest bekennen dat de handelswijze
van de Cenav niet correct is. Hordo wil
lang onderhandelen, maar ik kan niet
ontkennen dat juridische stappen worden overwogen als de aandelentransactie niet snel geregeld wordt. Het is
jammer, het kost allemaal extra tijd
waar niet opgerekend was."
Bovendien weet onze zegsman dat weilicht binnen enkele dagen door het
college opnieuw van Hordo een brief
tegemoet kan worden gezien, waarin
uitgebreider en minder rigoreuze voorstellen worden gedaan.
Wanneer deze brief op tijd op het
gemeentehuis arriveert kan die dan
tevens op de komende commissievergadering worden besproken.
Bevestiging van de heer Hordo over dit
laatste punt was niet mogelijk, omdat
hij op dat moment in Geneve was, waar
hij besprekingen voert over de eventuele sponsoring/overname van een
formule-I racingteam.

politie
en brandweer

Een groot deel van de fietsroute is al
berijdbaar, maar er moet nog een 6.6
km van de route worden aangelegd,
waarbij gerekend wordt op aanlegkosten van circa ƒ 470.000,— per kilometer..
Gespecificeerd zijn dit de gedeelten:
5.500 meter: een gedeelte van de noordelijke dijk van de Ringvaart van de £
Haarlemmermeerpolder en langs de
Lange afstand fietsroute Kennemerland-Veluu
Nieuwe Meer vanaf de Sloterbrug
(Badhoevedorp/Sloten) tot de sluizen Kalfjeslaan in Amsterdam tot de Bankrasweg in Amstelveen;
in de Schinkel in Amsterdam;
1100 meter: een verbinding van de pontveer in de Amstel in Oudekerk:
een op de brug in de Rijksweg 6 over
de Bullewijk aan te brengen fietspad.

ZANDVOORT - Bezoekers aan de
zwemvierdaagse in het Zwembad De
Duinpan kunnen tevens kennismaken
met de nieuwste modellen van Fiat.
Rob Witte van Autobedrijf Zandvoort.
zelf een groot watcrsportlicfhcbbcr. is
dan ook bijzonder verheugd dal hem
nu de gelegenheid gegeven wordt een
autoschow te organiseren.
,,W'ij zijn daar ook vertegenwoordigd,
net als de politie, brandweer en tal van
andere zaken. Vrijdagavond is de toegang in het zwembad gratis en bclangstcllcndcn zullen door ons uitermate
gastvrij worden onthaald", zegt hij,
terwijl hij wijst op de Fiat motoren die
ook voor speedboten worden geleverd.
,,Een goede gelegenheid de Zandvoorters hierop attent te maken, want zelfs
mijn nieuwe garage is alweer Ie klein
voor een grote show."

FILMINN

Informatiedag

~^" '

Zes kilometer

Autoshow
in zwembad

in uw

Alternatieve routes
Voorlopig zijn alternatieve routes over
deze gedeelten voorhanden. Dit geldt
trouwens ook voor het gedeelte van het
Visserspad lussen Zandvoorl en Kraantje Lek, waarvoor de plannen nog niet
gereed zijn.
Hiervoor kan als alternatief dienen de
route: Zeeweg-Boulevard, Barnaart
en/of Duinlustweg, Bcntvckiscwcg,
Westcrduinwej; en Zandvoortselaan.
Westelijk van Amsterdam kan vourlopig als route gekozen worden: de Toni
Sehreursweg, het fietspad langs de
Cendrachtspolder en een gedeelte van
de Osdorperweg.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

van pag.

de pers ook de directie ^an het Frans
Halsmuseum, hel rechercheteam en
wethouders uitgenodigd. De heer Couvé ontfermde zieli gaarne over zijn
eigendommen, die direkt werden meegenomen naar het Frans Halsmuseum.
De Zandvoortse eigendommen zullen
voorlopig niet meei voor het publiek te
zien zijn. Ze werden door wethouder
Van iler Mije veilig opgeborgen in de
kluis. „Eenmaal is genoeg, en nimmer
meer kostbare eigendommen van andcren in huis" is het standpunt van het
college dat zich zal beraden over de te
nemen veiligheidsmaatregelen.
Behalve de heler werden ook de dieven
D.B. (W), S.P.R. (39) en H.A.V. (23)
uit Haailem gepakt, die inmiddels nog
34 inbraken, gepleegd in Zandvoort en
omgeving, hebben bekend.
Een klein deel van de buit werd reeds
eerder teruggevonden bij een Haarlemse heler, die inmiddels ook heeft bckend, omdat zijn zaak verliep, terwijl
hij werd vastgehouden.

ZANDVOORT - De politie-informatiebus van het ministerie van binnenlandse zaken zal op 7 augustus aanstaande in Zandvoort zijn.
In de bus wordt dit jaar aandacht
besteed aan de onderwerpen: alcohol
en verkeer, recherche, beroepenvoorlichting en werving, de wijkagent de
M.E., en de algemene dienst.
Van 10.30 tot 16".(H) uur is de bus op de
rotonde aanwezig, terwijl hij vanaf
17.00 uur op de laatste da» v;m de
zwemvicrdaagse in zwembad De Duinpan een plaats za! innemen.
De brandweer van Zandvoort zal ooi;
op deze plaatsen aamve^e zijn niet
enkele brandweerauto's •-•:! .'al met
bevrijdintïsapparaiuur Jer.ionsira'ies
geven. Onder andere hoc men een.
gewonde uu ecu a u t o w r a k K a n bevrijtien.
Leden van zowel de politie a\> de
brandweer zullen aanwezig z i j n om
belangstellenden vooiiiehtin». te i:cu:i.

ZANDVOORT - Men kan ;u-h nog
steeds aanmelden voor deelname van de
Miss of Mr Beach verkiezing die op
zaterdag S augustus aanslaande plaatsvindt in ,,Riche" aan de /Voort/ boute\<ird.
Iedereen die ! 7 jaar of onder is, en tiog
aarzelt over deelname word', verzocht
:icli schriftelijk aan te melden bij de
Stichting VVV Zandvoort. Postbus 212
te Zandvoort,
De organisatoren hebben als uitgangsptint gesteld dat door een stijlvolle
aanpak en afliandeling deze verkiezing
een erezaak wordt voor de deelnemers.
Er zijn bijzonder fraaie prijzen te winnen, onder andere een folosession door
de bekende fotograaf Mas Koot, reizen
etc.

PAGINA
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REPARATIE

AANGEBODEN: luxe EENGEZINSWONING;
6 kamers, badkamer met ligbad, moderne keuken, carport en tuin
in ALKMAAR.
Huur f 725,- per maand.

van alle soorten

GEVRAAGD: EENGEZINSWONING of
BENEDENHUIS in ZANDVOORT.
Inlichtingen:

tel. 072 -61 64 S9

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas
Grote kollektic medaillons
Glas m lood • Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zandvoort.
Dorpsplein 2, Zandvoort
tal. 19015, zondagmiddag open

DAK
BEDEKKING
Tel. 02507-173 53

VERSTEEGE IJZERHANDEL
PakveWstraat 19 • Zandvoort - Tel. 1 25 54

Ruime sortering onderdelen, banden en
accessoires.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON

INBRAAKPREVENTIE

KOCHSTRAAT 8-ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

Alarmapparaten
v.a. 35.-

Tel. 02507-17353
Gratis advies.

• Groentepéantwi met Muit

•
•
•
•

Groente- en btoemnden
Zaaigrond
Jiffypots
Bestrijdhgi- en

n nieuweVolkswagen
of Audi, nu meteen heel jaar
wegenbelasting cadeau!

•T

Krijgt u gasten?

Sleutels weg ?
Slot defect ?
Versteege helpt direct!

Diverse merkfietsen,
brommers,
crossmotoren.

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur 16658.

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg IA. Zandvoort,
telefoon 17093

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

Unieke kans om uw vakantiebudget te verruimen.

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

En dat hele jaar wegenbelasting cadeau geldt vanzelfsprekend
ook als u een dieseluitvoering of auto met gasinstallatie koopt.
Een mooie meenemer die ecrüer niet langer geldt dan tot
15 augustus 1981. Dat u dan bovendien óók nog kunt rekenen op een
extra hoge inruilprijs voor uw huidige auto is natuurlijk helemaal
mooi meegenomen.
Maar ja, we zitten zo krap in onze occasions... vandaar.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Dag en nacht
bereikbaar

Uw hart in vuur
en vlam met
bloemen van:

KeesomstraatGI,
telefoon 1 53 51.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

Een heel jaar wegenbelasting cadeau bij
uw actieve VAG dealer voor Volkswagen en Audi:

Hallcslnat 65 - Zandvoort
Tel. 02507-1 2060

H. H. KROON

De specialist vooral uw bloemperken.

(v/h Jac. Koper)
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL • Tel. 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

AUTO STRIJDER BV

BOD GEVRAAGD

V-A-G
Auôi

B. van Alphenstnat 102/Van Lempweg 104 • ZANDVOORT - TeL 02507 -145 65

HOEKWONING
Weimarweg 5

Hondenkapsaton

bouwes' agenda
bouwes hotel
vrijdag 31 juii:
v.a. 18.00 uur: koud buffet
a f. 30,- p.p.
v.a. 21.00 uur: GREETJE KAUFELD
zingt jazz met de 757 Jazzband
zaterdag 1 augustus:
v.a. 18.00 uur: warm buffet
a f. 30,- p.p.
met muzikale omlijsting van
MILLYSCOTTenhet
Rein de Graaf-Dick Vennick Kwartet
zondag 2 augustus:
v.a. 15.00 uur: thé-dansant
v.a. 19.00 uur: diner-dansant
met levende muziek

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

2 onder 1 kso, met voor-, zij- en achtertuin op
het zuiden. Vrijstaande garage en caravanoverkapping, stenen schuur.
Ind.: grote doorzonkamer, moderne keuken, 5 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2 tollenen. Alle kamers
centraal verwarmd (gas) -t- warm en koud stromend
water. Rustige „groene" buurt nabij centrum.
Leeg te aanvaarden.
Géén makelaarskosten.

KORS
VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

48

. Drogisterij

Bouwman

mnd.

150,95
289,14
427,34
565,53
703,73

DEZE WEEK NOG ENKELE PAREN

60
mnd.
129.93
247,15
364.37
481,59
598,81

PHILNetWAANING
iets beter.
Eventueel met anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 -12071

96
120
mnd. mnd.
98,93
184,15
269,92 238,43
355,68 313,71
441.44 388,99

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

Helmersstraat 1 - Zandvoort
telefoon 02S07-12150

SNOEKS

mevrouw C. Landmeier

16255

Behandeling aan huis

Glazenwassen/ - Schoonmaakbedrijf
Keesotmtraat 181 • Zandvoort.

Telefoon na 18.00 uur
02507.14608

PEDICURE

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERORINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

afgeprijsd naar

i **f"

Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

A. J. KLEINHOUT

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Haarlem, telefoon 023-324478

%iïjufiôtuw dienst.
Ook 1$ de vakantietijd!

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

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

Advertenties
worden toch niet
gelezen......
Dit is een advertentie

Galerij Kerkstraat, winkel 8

GARAGE

139,-

ELITE

Boekenkast

89,-

Direct/e en personeel willen
iedereen die onze opening tot een
succes heeft gemaakt hierbij
dankzeggen.

Te huur;

KAMER
centrum Zandvoort.
/ 400,- per maand.
Br. onder m. Z 539.

'39? ïoobgieter
Th. A. Loos v/h Weber
Pasteurstraat 14.2041 VA Zandvoort.
Telefoon 02507 -15207 • 14839

WINKEL GESLOTEN
van 27 juni tot 3 augustus.

Tel. 1 67 68
Geopend van 7.30tot 22.00 uur.

DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. Moolenstraat 54 r d
Zandvoort • Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Dr. Schaepmanstraat 1,
hoek Brederodestraat

grenen, zwari-wit
172 x 80x24 cm

Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

ERKENDE
VERHUIZERS

20,00
10,00

Schoenenkast voor
10 paar schoenen

Het Kastenhuis

AUG. v. d. MME

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Tolweg 32
ZANDVOORT
i
Tel. 1 29 52

Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave on folder met
waardevolle tips.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

Dikke meidenmode

Het Kastenhuis

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Teenslïppers

't STUFSELKISSIE

POSterfOtO 30x40 cm
slechts

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

% prijs

Haltestraat 8,
Zandvoort

Moerenburg

Informeer eens

Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Te!. 023-32 47 78

DHOGiSTEHIJ

MOERENBURG

Drogisterij

1

Vooral uw

[|

AUTORIJSCHOOL

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

urt eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

AFWEZIG.

ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR

Reserveer bijtijds.
Voor in L: bouwes hotels: 02507-15041

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

A. RITMAN

Reinwardtstraat 20, talef oon 02507 - 1 43 65.
In verband met ziekte tot nader bericht

A. J. DE LEEUW

Bedrag
5.000.10.000,15.000,20.000.25.000,-

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

Tel. 02507-163 49.

Uw adres voor
eiast kousen, panties,
knie- en enfcebtukken,
ook naar maat

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

Echt lekkere

APPELPUNTEN
hebben wij...
BAKKERIJ

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

G. Kol
Sunuitongat 7.
telefoon

13212
auto-brand leven
alle verzekeringen

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

. u u u l V . A l ILb

Uitgeefstcr van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Heemstecdse Courant
• Hoofddorps/Venncpcr Nieuwsblad
• Zwancnburg/Halfwcgsc Courant
• Badhocve/Slotcnsc Courant
• Aalsmccrsder Courant
• Uithoornse Courant/Ons Weekblad
• Streekblad/De Ronde Vener

zandvport
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG NO. 32 ED. 5

nieuws
GASTHUISIM.KIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507 - l 71 66-OPLAGE3400 EX.

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat S Telefoon 02977 - 2 84 11

DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1981

COLLEGE IN CONCEPTBRIEF AAN HORDO

r wordt géén ex
Zandvoort gezocht
ZANDVOORT - Dinsdagavond 11 augustus wordt in de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken
en Ruimtelijke Ordening het conceptantwoord van het college besproken,
naar aanleiding van de plannen van de
Canadese Zakenman Michael J. Hordo.
Het college stelt zich in dit conceptantwoord op het standpunt dat de
plannen van Hordo voor een verbouwing van Bouwes Hotel en Bouwes
Palace los moeten worden gekoppeld
van plannen voor het circuit. Een dergclijke koppeling „kan het college niet
aanvaarden", omdat door Hordo bij de
presentatie van zijn plannen in januari
jl. met geen woord gerept is over een
intensiever gebruik van de racebaan.

Cenav
Duidelijk is de laatste weken echter
geworden dat de aandeelhouders van
de Cenav juist deze clausule wil verbinden aan een overdracht van de aandelen van de exploitatiemaatschappij aan
Hordo. In principe was de koop van het
aandelenpakket door Hordo van de
Cenav reeds „rond", doch afgerond is
deze nog niet, hangende deze laatste
eis van de Cenav, die volgens Hordo bij
de transaktie niet ter sprake is geweest,
en ook niet met zoveel woorden in zijn

brief aan het gemeentebestuur wordt gezonde ontwikkeling van Zandvoort"
genoemd, (zie Zandvoorts Nieuwsblad aldus de conceptbrief van het college.
Bovendien wijst het college de Canad.d. 30 juli 1981).
dees erop dat er in ons land bij iedere
Aktiviteiten
planontwikkeling rekening moet worIn de brief van Hordo aan het gemeen- den gehouden met de wetten, verordetebestuur worden wel een aantal aktivi- ningen en beleidsuitgangspunten van
teiten genoemd die naar het oordeel de diverse besturen (Gemeente, Provan de Canadese zakenman het best in vincie en Rijk). „Binnen dat kader dat
één hand gehouden kunnen worden. vooral wordt bepaald door het vigerenZo wordt er in zijn schrijven gezegd: de bestemmingsplan, zal de uitwerking
,, Met de medewerking Uwerzijds en van welk plan dan ook moeten plaatsverdere steun van groepen met één be- vinden en is er slechts zeer beperkt
lang, wordt het mogelijk gemaakt dat plaats en ruimte voor fantasierijke gevoor Zandvoort een groot aantal zaken dachten."
gerealiseerd kan worden - waaronder
betere werkgelegenheid en huisvesting - Motie
terwijl de financiële druk op de inwoners Door het college wordt in haar antverlicht kan worden. Naar onze mening woord aan Hordo verwezen naar de
is zulks echter mogelijk met een volledig motie van 19 november 1979. In deze
programma voor heden en toekomst, motie wordt het college opgedragen
tezamen met een juiste exploitatie door voorstellen voor te bereiden om tot een
één organisatie en de volledige steun van ander gebruik te komen van het circuitde gemeenschap".
terrein opdat de raad voor l januari
1982 zal kunnen besluiten tot opzegReaktie
ging van het contract met de Cenav.
Het antwoord van het college wijst Momenteel houdt het college zich met
deze suggestie echter sterk af. „Er deze opdracht bezig.
wordt geen exploitant van Zandvoort Deze motie staat dus in lijnrechte
gezocht; wel is ons gemeentebestuur tegenstelling tot de plannen van Mibereid elk partikulier reëel initiatief te chael Hordo, die juist een intensiever
steunen dat kan bijdragen tot een gebruik van de racebaan voorstaat, ook

al is dit dan niet op het terrein van de
autosport. Wél wordt er gesproken van
motorraces, al dan niet met zijspan, en
aantrekkelijker en opwindender programma's.

Sport
Uit de brief van Hordo blijkt dat het
element „sport" goed is vertegenwoordigd in zijn plannen. Behalve een
paardenrenbaan (droomwens van de
Stichting Hippordrome Zandvoort),
komt ook verplaatsing van de voetbalvelden Zandvoortmeeuwen) én uitbreiding van deze in het binnencircuitterrein in de plannen voor.
Verder ziet de Canadees wel iets in
verplaatsing van het caravanterrein
,,De Zeereep" naar het binnencircuitterrein. De open gekomen plaatsen in
het dorp komen dan vrij van woningbouw. Echter de explotatie van één en
ander moet dan in één hand komen.
Gezien het vele illegaal crossen met
motoren in het binnencircuitterrein,
komt de heer Hordo ook met het plan
dit crossen te legaliseren door het
aanleggen van een baan op het, toch al
door de jeugd en anderen, stukgereden
circuitterrein.
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Eerste wieierronde Zaodvoort =
ZANDVOORT - Veel deelnemers, veel wielerfans en prima weer. Drie ingrediënten die de eerste
wielerronde van Zandvoort deden uitgroeien tot een sportevenement van klasse.
Organisatoren en deelnemers, zowel de veteranen Is de amateurs en liefhebbers, waren na afloop
zeer tevreden, óók met het parcours dat voor de renners toch wel enkele scherpe bochten kende.
Voor een uitgebreid verslag van dit sportgebeuren verwijzen wij graag naar de sportpagina van dit
nummer. Wim Koene, (dé favoriet, die hartstochtelijk werd toegejuicht) hier nog aan het wiel van
Huub de Vries. Ondanks het kopwerk door deze mannen verricht, behoorden ze niet tot de
uiteindelijke winnaars.
Foto: Europress

H. J. A. MENKHORST GEÏNSTALLEERD

Recorddag
Nieuw Unicum

Nieuwe korpsche
heeft eigen

ZANDVOORT - Door het onverwachte overlijden van de heer Frans
ver Aar (54) van de Evenementencommissie van Nieuw Unicum, hebben de organisatoren van de Recorddag gisteren besloten de wedstrijden
uit te stellen tot woensdag 19 augustus aanstaande. Het programma
blijft zoals het vorige week in onze
krant stond vermeld.

ZANDVOORT - De nieuvre Zandvoortse korpschef van de gemeentepolitie
heeft zo zijn eigen mening over zijn
nieuwe funktie. Dit bleek in de door
hem gehouden toespraak na zijn installatie door burgemeester Machielsen,
maandagmiddag in een overvolle raadszaal.

besluit Rekreade
ZANDVOORT - Vrijdagmorgen was het dan eindelijk
stralend weer. Dit was ook duidelijk merkbaar aan het
aantal kinderen dat het Santekraampje, het sluitstuk van de
,,Rekreade" bezocht.
Waren er voorgaande jaren zeker zo'n kleine honderd
kinderen, Santekraampje 1981 trok lang niet zoveel jeugd als
gewoonlijk.
Toch waren ze er weer Kizzebiz en de Poppenkast, de
leiders en leidsters achter de diverse kramen. Er werden
pannekoeken voor de jeugd gebakken, je kon hoepelen, je
gezicht schminken zodat je er uitzag als een vrolijke clown

of een wat trieste Pierrot. Er was gelegenheid om te
schilderen, boetseren, noem maar op.
Ook het Cultureel Centrum had de deuren weer wijd
geopend om onderdak en daar waar nodig, sanitaire hulp te
bieden, toch was het aantal kinderen op deze zonnige dag
duidelijk minder. Wellicht deze laatste dag naar het strand.
Overigens kende de Rekreade dit jaar juist meer deelnemers
en kijken organisatoren en deelnemertjes terug op een zeer
geslaagde vakantietijd.

(Advertentie)

Dansen moetje doen!!
Dat is de slogan van

Dansstudio H. van de Moolen
(dir. E.C. van de Moolen-v. Versevetd)
lid N.V.D.-F.D.O.-G.P.T.D. (Eng.) *****(vijf sterren dansschool)

* VERANTWOORD LESSEN IIM KLEINE CLUBS *

AANVANG NIEUWE LESSEN TE HEEMSTEDE
2e week van september
Voor beginners, gevorderden, gehuwden en
wedstrijdtraining.
Lesprogramma: Ballroom, Latin American, Old
Time en Disco-discodansen.
Inscrijfgeld, te voldoen bij opgave, bedraagt f 35,per persoon.
Reductie bij contante betaling.
Inschrijving: dagelijks aan onze studio of telefonisch, vanaf 14
augustus tussen 19.00 en 21.00 uur, behalve zondags.
Koediefslaan27 - Heemstede -Telefoon 023-281621.

Foto Europress

Brand bijtijds
geblust
ZANDVOORT - Degene die de
brandweer waarschuwde voor een
brand aan de Passage op dinsdagmorgen 4 augustus heeft er voor gezorgd
dat een betrekkelijk kleine binnenbrand niet kon uitgroeien tot één met
catastrofale gevolgen. Omstreeks
kwart voor vijf kwam de brandmelding
binnen. Toen de in allerijl gealarmcerde brandweer ter plaatse verscheen,
sloegen de vlammen reeds uit de
schoorsteen van restaurant „De Gastronoom". Het bleek dat een defecte
thermostaat verantwoordelijk was voor
oververhitting van frituurvet en over,
waardoor de brand ontstond. De schade bedraagt circa 35.000 gulden. Omstreeks 5.30 uur kon het sein brand
meester gegeven worden. De waarbchuwing heeft er dus voor gezorgd dat
niet het gehele winkelcomplex aan de
Passage in vlammen opging, omdat
deze bedrijven op de begane grond zijn
gevestigd waar geen woongelegenheid
is.

Uvv! krant niet
&-Bel vrijdag voor 12-00 uur ons
;$f . •'*•. kantoor," telefoon; ': S1;',

Hij zei een voorstander te zijn van
geïntegreerde samenwerking en is bovendien van mening dat strukturele
bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd die niet ten koste behoeven te
gaan van een optimaal funktioneren
van de politie. ,,Er moeten voorwaarden geschept worden tot verdere demokratisering van het bestuur" aldus
Menkhorst die zegt dat een goed en
eigentijds funktioneren van het korps
er voor moet zorgen dat de politieman
weer meer gezicht krijgt voor het publiek.

'

;|ïfep ^middags;
heeft u tjern ' •£:
:

&^ Kmti ë&üsf;,; ,Att •:'^i»
'Langs de Vloedlijn

Installatie
Voordat de nieuwe korpschef het
woord tot de aanwezigen richten moest
hij eerst bij het korps worden ingelijfd.
Dit geschiedde door overhandiging van
de penning van het Zandvoortse korps
door burgemeester Machielsen, die in
zijn installatietoespraak zei teleurgesteid te zijn geweest over de. weinige
reakties die, de oproep had opgeleverd.
„Ik heb' mij in de afgelopen tijd wel
eens afgevraagd: Hoe komt het toch
dat voor een korps van deze maat in
een gemeente die zo boeiend is door
zijn dynamiek, waar elke dag anders is
dan de vorige zo weinig belangstelling
bestaat om de leiding van het politiekorps op zich te nemen. Durft de jonge
politie-ofticier niet naar voren te komen, waarom verschuilt hij zich in het
peloton en doet hij geen kopwerk?"
Verder wees de heer Machielsen erop
dat de eerste taak van Menkhorst in
Zandvoort zal zijn de weg te vinden
naar de Zandvoorters in het korps
maar ook naar de bevolking toe. ,,Deze is hartelijk, graag bereid tot een
praatje, maar houdt niet van wollige
verhalen om heel simpele dingen te
verpakken", aldus de burgemeester

Inspraakprocedure
Spreker zei met genoegen te hebben
ervaren dat zijn positieve indrukken
omtrent de persoon Menkhorst tijdens
de inspraakprocedure door de korpsleden werden gedeeld.
Burgemeester Machielsen roemde, de,
grote kwaliteit van het korps reservepolitc waarvan ook Menkhorst de lei-

De nieuwe korpschef H.J.A. Menkhorst werd maandagmiddag officieel
door de burgemeester geïnstalleerd.
ding zal hebben. Hij zei te rekenen op
een besluitvaardige korpschef van politie die uiteraard wel overlegt, maar niet
grenzeloos.
Na de toesprak van de burgemeester
werd de nieuwe korpschef nog toegesproken door officier van justitie Mr.
Breedius, die Menkhorst namens het
parket veel succes toewenste, waarnemend korpschef Blokland die waarschuwde dat er altijd „gekeken" wordt
naar de politie, of het nu „opkijken" of
„neerkijken" is en voorzitter Brouwer
van de Vereniging van Korpschefs van
Noord-Holland.
Na de installatie van de nieuwe korpschef konden de Zandvoorters in de
feestelijke raadszaal (alweer versierd
met chrysanten en dat in hoog zomer)
nader kennis maken met het echtpaar
Menkhorst waar dan ook velen gebruik
van gemaakt hebben.
Het college had zelfs voor deze gelegenhcid het antieke tin uit de kluis
gehaald in de overtuiging dat met
zoveel politie op de been dit deze
middag wel kon.

Hoort en wilt zwijgen
Z\Mjgt en leert verstaan,
Verstaat en leert onthouden,
Onthoudt en doet ernaar.
Guido Gczelle (1830 - 1899)

suède en nappa
(ook grote maten)

beforeyoubuy
donderdag koopuvond

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

Behandeling aan huis
Telefoon na 18.00 uur
02507-14848

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterrekher

Sommige mensen zijn als wolken,
waar zij komen betrekt de lucht.

020 - 767868

W. HUSSUM (gcb. 1900)

herman heijermansweg 6. amstcrdam-z., telex

HORLOGERIE
C. WAANING

AUTORIJSCHOOL

HET KLOKKENHUIS MET PIT

Net iets beter.
Eventueel met anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
BRUGSTRAAT20, Zandvoort,
Telefoon 02507 -12071

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

honderd-uit

.Stap inJ
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-

bouwes' agenda
bouwes hotel
7,8 en 9 augustus:
dineren in een nieuwe omgevingen
dansen op muziek van de
New Harvest Band

ziet in zijn zaak nooit zulke mensen.
Integendeel, wanneer zij komen zijn ze als
stralende zonneschijn bij het zien van het
vele moois dat hij op uurwerkgebied
kan tonen.

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.

Waaning-tijd is kostelijke,
betrouwbare tijd!
Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

De bus komt in: Zandvoort op vrijdag 7 augustus, Rotonde, 10.30-15.00 uur
Zwembad 'De duinpan', 16.00-21.00 uur.

Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

9 augustus:
ivany lu.uu uui.

A. J. DE LEEUW

Lieve oma
^P* palace hotel
i
i

Genieten van een koele verfrissing in
het hoogste restaurant aan de kust

dffijêk

rflfBiffi5«Éf

Zandvoort
hartelijk gefeliciteerd
met uw verjaardag,
Roland, Sonja,
Stephan, Georg,
Jeanette.

J ff /^

g^r dolfirama
Is het buiten te warm? Kijk dan binnen
naar een frisse show, opgevoerd door
dolfijnen en zeeleeuwen.
Dagelijks 4 voorstellingen. Dinsdags,
vrijdags en zaterdags een avondshow
om 21. 00 uur.
Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.

Hang- en legkast

W4

voor het betere genre
Telefoon 02507-13014

Gevraagd:

198,-

k. d. t., eventueel

of gedeelte van
woning in Zandvoort.

zomerhuisje
door jonge verkoper.
bur. v. d. blad.

96
mnd.
129.93
247.15
364,37
481,59
•398.81

120
mnd.
98,93
184,15
269,92
355,68
441,44

mnd.

voor beginners en
gevorderden.
Telefoon

Voor al uw bruiloften en partijen

RÜBrvIE
GARAGE

Paviljoen „De Vijverhul"

238,43
313,71
388,99

Helmersstraat 1 - Zandvoort,
telefoon 02S07-12150.

Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

Matras

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

80 -190 cm
dubbeldoorgestikt

99,Het Kastenhuis
WW,

Te huur:

opslagruimte

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

Compleet foto/filmossortiment, voordelig

afdrukken en

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Dag en nacht
bereikbaar
Keesomstraat 61,
telefoon 1 53 51.

DROGISTERIJ

PETER VERSTEEGE

Ig. Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507-12773.

MOEREWBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort.

|»1 J J| J

Zandvoorts
Nieuwsblad
^•;.$,»: "ëhóvdèrhoudswerkerr.
iitfelQQN 023-265227; 02507-13715 en 255344.
''

'

'

'

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

ZELFBOUW FRAME's
GROTE SORTERING
RACE- EN TRIMKLEDING

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

130x50x50 cm
op ant. eiken kast.

HALTESTRAAT 18

-

Haltestraat B
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23.

Meer kwaliteit in de.'. hand,
;v • :^^fep;p^ ••;.±<•~ ' -^v . , • • • • _ • ; . .
_••••.•
* _•
meer plezier van het resultaat!
Super-8 filmkamera met
volautomatische lichtmeting en hchtsterk
fixfocusobjektief,
dus nooit meer
scherpstellen.
Met tegenlichtknopen
batterijtester.

A. RITMAISI
Reinwardtstraat20, telefoon 02507 - 1 43 65.

't Kinderwinkeltje

Vlet

Buureweg 1 - Zendvoon
Telefoon 1 65 80

Drogisterij

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

Keur, W. Kloosstraat 10,
telefoon 18271.

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS
en MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.
Wist u dat wel?

5 x 1.80 m, compleet
met b.b. motor
te koop of te ruilen
voor Landrover of
Chevrolet.

Schoenenhast voor
10 paar schoenen

5 minuten

Simano 600
Simano Dura-Ace

STERFOTO
Kfaar terwijl u wacht!

Volledige garantie!

PASFOTO'S
4 stuks

20,00
10,00|

Galerij Kerkstraat, winkel 8

9 cent korting op
super benzine
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

REVUE CE 40
super-8

POSterfOtO 30x40 cm
slechts

Lancia, Autobianthi

Kamerlmgh Onnesstraat 23. Zandvoort.
telefoon 14580

Campagnolo Sport
Campagnolo Record
Campagnolo Super Record

22samenwwtentte fietsenzaken

ook naar maat

REVUE CX10
super-8

Super-8 filmkamera met
volautom CdS-lichtmeting door het4x
motorzoom-objektief
1.1,7/8-32 mm. Met
tegenlichtknop, enkelbeeld- en kontinueloopschakeling.

TELEFOON 02507 - 14499

reservebezorglstters

KUNSTGEBITTENREPARATIES

PROTOKOST SPORT VOEDING

TWEEWIELERBEDRIJF Peter Versteege

knie- en enkelstukken.

DIEET ARTIKELEN

op TOER-, SPORT-, TRIM- EN RACEFIETSEN.
Gazelle * Raleigh * BSA *
Peugeot * Koga Miyata *
Bridgestore * Gios en Allan
van Italiaanse perfectie,

Uw adres voor

elast. kousen, panties,

vraagt:

om in te vallen bij
ziekte en vakantie.
Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66.

Drogisterij • Reform

kompleet tropisch
AQUARIUM

VERSTEEGE IJZERHANDEL
PakveUstraat 19 - Zandvoort - Tel. 125 54

woningstoffering

Wegens verhuizing
te koopaangeb.:

Sleutels weg ?
Slot defect?
Versteege helpt direct!

$

Nu ook het adres voor uw

Prijs n.o.t.k.
Tel. 02507-18633.

Zoek het beste
en vind het bij

Trimsalon Ellen

ontwikkelen.

120 m2.

Zandvoort,
tel. 17580-17084.

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Foto Queue

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

RACE ONDERDELEN:

Vondellaan46-Zandvoort -Tel. l 25 38

v. Galenstraat
f 16.000,Telefoon 16840.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.

Het Kastenhuis

Tel. 023-285801
of 02507-17234.

Br. ond. nr. A 540

60
mnd.
150,95
289,74
427,34
565,53
703,73

Informeer eens1

Jongeman (28) zoekt

ETAGE, FLAT

GELD LENEN NIET DUUR
48
Bedrag
5.000,10.000,15.000,I 20.000,25.000,-

Gratis thuis bezorgen.

Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

kameris)

Grannetia

Te koop:

met schuifdeur
182x60x97 cm

Muziek voor uw party's?
TRIO
7& Ut* TMluk**

Particulier
Mokffuitfessen

ASSURANTIËN

139,-

REVUE CX 30
supeir-8
Super-8 filmkamera als
model CX 10 maar mei
3x zoomobjektief
(motorisch) met afstandsinstellmg.
Volledige garantie!

Volledige garantie!

Drugstore Moerenburg
"OfOTOO
(LUILlï

Haltestraat 8 • Zandvoort - Tel. 1 61 23

WIJ Informeren U vriend*H|K «n Vakbekwaam!

INBRAAK
PREVENTIE

Alarmapparaten

Het Kastenhuis

v.a. 35,-

Grote Krocht 25,
telefoon 177b1

Tel. 02507-17353
Gratis advies.

Met zonneschijn en
bloemen dansend
door het leven.
HLOKMK.NHUS

J. BLUYS
HulIrMrunl 05 • /.anduiiirl
lel. 02507- l Hl Ml

Di- specialist voor ui n w J>/ue/n uwA t-v<.
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'oorproefje
*rand Prix
2ANDVOORT - De badplaats komt
Ivcer in de ban van de Grand Prix.
Maandag en dinsdag waren er de tradijnonele bandentests en vele race-enihousiasten waren naar het circuit gekomen om zich te vergapen aan de
-nelle bolides. De renstallen van Relault, Talbot en Toleman waren naar
de vrije training gekomen. Bandentests
heet het officieel, maar in feite heeft

Feesfjemetnaslee
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het hiermee weinig te maken. Maar wat
moet je als de FOCA-reglemcnten
verbieden om binnen drie maanden
voor een Grand Prix op het desbetreffende circuit te testen. Je maakt dan
gretig gebruik van de mogelijkheid om
nog geen vier weken voor de Grand
Prix via bandentests want dat mag wel,
te trainen. Zo ging bij de Talbot van
Jacques Laffite bijvoorbeeld alleen al
op maandag tot tweemaal toe de versnellingsbak uit elkaar, op zoek naar de
juiste overbrenging, terwijl ook diverse
veringen werden uitgeprobeerd. En dat
alles terwijl er nauwelijks banden gewisseld werden. Weliswaar bleeft de
Fransman enkele sekonden boven de
toptijden van vorig jaar (toen waren de
bolides nog voorzien van skirts), maar
de topsnelheid van rond de tweehonderdnegentig kilometer per uur op het
rechte eind mocht er toch zijn.
Het werden overigens drukke dagen
voor de monteurs. Behalve het gebruikelijke sleutelwerk in de pits gaven
enkele uitstapjes buiten de baan volop
werk. Zo ging Brian Henton in zijn
Toleman in de Marlborobocht rechtuit.
Ook Alain Proost, die zondag nog als
tweede in de grand Prix van WestDuitsland werd afgevlagd, bleef wonderwel ongedeerd, nadat de Renault
met grote snelheid van de baan was
geraakt.

Vierde Solexrace belooft spektakel
ZANDVOORT • Gezien de grote successcn van de afgelopen jaren, 1978 drieduizend toeschouwers, 1979 vijfduizend
en 1980 achtduizend, hebben de organisatoren van de ,,Snlexracc" ook dil jaar
dit grootste spektakelstuk weer op liet
programma gezet.

H

I ZANDVOORT - In de vroege morgen;nuren van dinsdag 4 augustus werd Hp
de
politie door verschillende bewoners
.um de Kcesom en Lorenzstraat gewaarschuwd voor een vechtpartij,
waarbij de nodige geparkeerde auto's
werden beschadigd. De gearriveerde
politie trof een dermate verhitte en
agressieve vechtende groep lieden aan,
dat ze het raadzaam oordeelde een
..standby" uit te la'ten gaan aan de
omringende korpsen.
De vechtenden keerden terug naar de
bron, namelijk de Manege aan de
Keesomstraat. Drie Haarlemmers in de
leeftijd van 19-21 jaar konden worden
aangehouden als de drie grootste vechtersbazen. De oorzaak van de re! was
een uit de hand gelopen feestje in de
Manege aan de Keesomstraat.

Door een crash maakte Renault-rijder
zijn eerste testdag.

Autodieven gepakt
ZANDVOORT - Maandagmorgen
omstreeks half twee ontving de politie
een waarschuwing dat twee knapen
zich verdacht ophielden bij geparkeerde auto's, het tweetal werd "enige tijd
door de politie geschaduwd, doch dit
leverde niets op.

Men venvacht ongeveer vijftig declncmcrs die weer de nodige akrobatische
toeren uit zullen halen op hun /.eer
fraai verbouwde vehinkels.
Rondom het Gasthuisplcin zal opnieuw
een keurig circuit worden aangelegd
met strobalen en luidsprekers, zodat de
ruim een halfuur durende race voor
iedereen goed te volgen is.
In verband met de invallende duisternis
in september, wordt dit jaar de race op
zaterdag 22 augustus gehouden, ruim
veertien dagen eerder clan voorgaande
jaren, terwijl ook nu weer s' middags
de deelnemers hun voertuigen tentoon
zullen stellen. Gebeurde dit vorig jaar
naast het Bouwes Hotel op het Badhuisplcin, dit jaar aarzelt men nog
tussen deze plaats en het Raadhuisplein.
Voor mensen die niet op de hoogte zijn
Alain Prost ecu voortijdig einde aan
van het wedstrijdreglement, doen wij
dit hieronder volgen.
1. Een solex-motor is het enige verNog geen half uur later meldde een
plichte solcx-onderdeel.
bewoonster uit de Oosterparkstraat, 2. De aandrijving van het voertuig
dat haar echtgenoot twee knapen vastdient te geschieden door middel
hield, die ingebroken hadden in een
van direkte roloverbrenging op l of
auto. Het bleken dezelfde knapen te
meer (voor)wielen.
zijn, afkomstig uit Lelystad, die werden
3. Opvoeren van de motortjes is niet
ingesloten voor verhoor. Enkele uren
toegestaan.
later bekenden zij nog enkele autodief- 4. Het motortje moet in staat zijn het
stallen in Lelystad, waarvan de buit was
parcours op veilige manier af te
verstopt in de Waterleidingduinen. Het
leggen.
onderzoek wordt verder voortgezet.
5. Er moet minimaal één rem goed

(Advertentie)

Met het Zandvoorts
Nieuwsblad
naar
Wie vaart er mee?

"

] Buitenkansje voor lezers van Randstad
Publicaties. Speciale Longweekendtrip
naar Göteborg voor lezers van dit blad.
Een paar dagen vrij? Er een paar dagen
/.orgeloos tussenuit? Dat kan! Tor Line
organiseert, in samenwerking met
Randstad Publicaties, een speciale kenmsrnakingstrip, een „Longweekend"
\an zaterdag 12 tot 15 september a.s.
per luxe cruise-schip van Amsterdam
naar Göteborg v.v. met één overnachj t m g in een viersterren-hotel te Göte'horg, de „Tuinstad van het Noorden".
Het aantal deelnemers is onbeperkt en
onze lezers kunnen er zeker van zijn,
dat zij tijdens deze trip alles zullen
vinden zoals we ons dat voorstellen op
/o'n extra vaarvakantie, en dat nog wel
tegen een voordeel-prijs! Kom, breek
er eens even tussenuit. Boek snel, lees
alles wat er in deze editie over dit
buitenkansje gepubliceerd staat en
handel, voordat Tor Line het „helaas,
we zitten vol!" moet laten horen! Zwe' den zien, heerlijk „relaxen", lekker
(en verantwoord) eten.... Wie vaart er
1
mee?

Pleziervaren met Tor Line:
Valkommen ombord
De grote zeekastelen van Tor Line
bieden zóveel mogelijkheden om u te
vermaken, dat de ruim 23 uur durende
trip van Amsterdam naar Göteborg (of
terug) een vakantie in uw vakantie is.
Wie rust zoekt, vindt aan boord geriefelijke plekjes om (samen), alleen te
zijn. Of gezellig te praten of even een
frisse neus op te halen aan dek. En wie
feest wil vieren zoekt de bar op, waar u
kunt dansen. Of de nachtclub waar
vermaarde artiesten voor een prima
stemming zorgen. Ook is er een casino
met roulette en Black Jack tafel.
Niets is verplicht aan boord. U kunt
doen en laten wat u wilt. Lekker
languit luieren in de komfortabele (gratis) dekstoelen, zwemmen, een sauna
nemen, (taxfree) inkopen doen in de
•celfbedieningswinkel. Kinderen kunt u
naar hartelust laten ravotten in de
speelkamer. En in het café op dek 6
ruikt het naar vers gezette koffie! Het is
mogelijk aan boord geld te wisselen en
te telefoneren. Alle hutten zijn per lift
bereikbaar.

Göteborg: stad vol
bezienswaardigheden
Göteborg, de toegangspoort tot Scandinavië, is een interessante stad. Als
belangrijke internationale havenstad
bruist ze van bedrijvigheid. Maar ook
vindt u er onverwachte oases van rust:
parken die zó groot zijn, dat u er zich
ver buiten de stad zult wanen. Wie
geïnteresseerd is in de historie en de
kuituur van Zweden, vindt in Göteborg
een tiental musea en talrijke overblijfselen uit de geschiedenis. Ook zijn er
vele voorbeelden te zien van eigentijdse Scandinavische architektuur.
Göteborg is een unieke stad om te
winkelen. Er zijn meer dan 5.000 kleine en grote winkels en warenhuizen,
vaak in winkelcentra gegroepeerd.
Het oudste van het oudste vindt u in de
imposante Antikhallarna, de grootste
permanente antiekbeurs van Scandinaviè'. En het nieuwste van het nieuwste
j vindt u in de talrijke shops voor mode,
mterieurkunst, goud en zilver. Even

wennen is het als u zin in een biertje of
borrel hebt en daarvoor een bar wilt
binnenstappen. In bars wordt voornamelijk gegeten. Behalve een paar soorten licht bier worden geen alkoholische
dranken verstrekt. U kunt er wel melk
krijgen, of koffie, thee en frisdranken.
Café's zoals wij die kennen zult u in
Scandinavië tevergeefs zoeken. Nagenoeg alle restaurants hebben een volledige vergunning, evenals de meeste
hotels. Sterke dranken zijn, om overmatig gebruik tegen te gaan, bijzonder
hoog met accijnzen belast.
Göteborg telt belangrijke cabarets en
theaters. Het plein Götaplatsen is het
kulturele hart van de stad. Rondom het
imposante beeld van Poseidon vindt u
het Stadstheater en het Concertgebouw. In het Stora Theater vinden
regelmatig uitvoeringen plaats van opera's en operettes. U merkt dat u zich
's avonds ook niet hoeft te vervelen in
Göteborg.

Tor Line Fjordentocht:
een unieke excursie
Samen met de Zweedse organisatie
„Interbus" arrangeert Tor Line op
maandag een boeiende tocht door het
mooie landschap van Bohuslan. Deze
streek ten noorden van Göteborg, met
zijn grillige fjordenkust, uitgestrekte
bossen en schilderachtige vissersdorpjes, is zó fraai, dat de Zweden zelf er
graag hun vrije tijd doorbrengen. Gedurende deze ongeveer zes uur durende excursie wordt u begeleid door een
Nederlands sprekende gids. Onderweg
geniet u van een heerlijke lunch, het
befaamde Zweedse SmörgSsbord.
Speciale vierdaagse Longweekendtrip naar Göteborg in samenwerking met Randstad Publicaties, Aalsmeer, vertrek zaterdag
12 september.
1. Reisschema Longweekendtrip
Göteborg
Zaterdag 16.30 uur:
vertrek per m.s. Tor Britannia/Tor
Scandinavia van Amsterdam naar Göteborg.
Zondag ca. 13.30 uur:
aankomst aan de Tor Line-termina! in
de Skandiahamnen te Göteborg;
na ontscheping transfer per bus van de
terminal naar eersteklas hotel, alwaar
verblijf voor één nacht in kamers met
bad /douche, toilet, radio /1,v. en telefoon;
's avonds diner in het hotel.
Maandag vanaf ca. 8.00 uur:
,
ontbijt in het hotel.
Ca. 9.00 uur:
vertrek vanuit het hotel voor een fjor-

Races Zandvoort Trophy
ZANDVOORT - Als laatste race voor
het grootste autosportevenement in Nederland, De Grand Prix, die op 30
augustus aanstaande zal worden gchouden, zal aanstaande zondag de Zandvoort Trophy verreden worden. Dit is
een twee-uurs race voor produktietoerwagens, een wedstrijd voor het Europces kampioenschap, de Trofee Trans
Europe.
Vele Nederlandse en buitenlandse coureurs, 36 wagens verschijnen aan de
start, zullen een felle strijd aangaan
voor het kampioenschap.
Eer het echter zover is, zullen de
rijders zich met hun wagens dienen te
kwalificeren in twee races op zaterdag 8
augustus. Deze races tellen tevens mee
voor het Nederlands kampioenschap.
De Trofee Trans Europe-race is de
afsluiting van een interessante racedag,

2. Tarieven
Wij kunnen u bovengenoemd arrangement aanbieden tegen het volgende
speciale tarief:
„Longweekendtrip
Göteborg":
ƒ 425,— per persoon, volwassenen; ƒ 395,— per persoon, kinderen t/m 15
jaar.

4. Vertrekdatum
Het aangeboden arrangement is van
toepassing met vertrek op de volgende
data: zaterdag 12 t/m dinsdag 15
september.
Indien u geen gebruik wenst te maken
van de onder a. en c. vermelde vervoersmogelijkheden, geldt de regeling
dat men personenauto's gratis kan
meenemen, ongeacht het aantal inzittenden.

paald door het lot, d.w.z. dat de
snelste niet de winnaar behoeft te
zijn.
14.Als de wedstrijdleider de rode vlag
uithoudt dient onmiddellijk gestopt
te worden, omdat de wedstrijd
wordt gestaakt.
15. Als door de wedstrijdleider de zwarte vlag wordt uitgehouden met een
bepaald nummer, dient de rijder
met dat nummer het parcours te
verlaten.
16.De keuring van de solexen begint
om 16.00 uur. Het is gewenst dat
men bij zijn solex blijft.
17.Bij twijfel wordt er bij de keuring op
de aangeboden solex proefgereden.
18.Verdere bijzonderheden verneemt
men op de dag van de race.

Euser Favoriet in formule Ford

dentocht van ca. 6 uur per luxe touringcar met Nederlands sprekende gids(e),
inclusief lunch (SmörgSsbord) en route,
en eindigend in het centrum van de
stad, alwaar rest van de middag ter
vrije beschikking voor shopping.
Ca. 19.30. uur:
transfer vanaf het hotel naar de Tor
Line-terminal in de Skandiahamnen.
20.30 Uur:
vertrek per m.s. Tor Scandinavia/Tor
Britannia van Göteborg naar Amsterdam.
Dinsdag ca. 19.00 uur:
aankomst te Amsterdam, waarna ontscheping.

3. Wat is inbegrepen
a. Busvervoer van een centraal punt te
Aalsmeer naar de Tor Line-terminal in de Suezhaven en terug.
b. De overtocht Amsterdam-Göteborg-Amsterdam op basis van 4persoons standaardhutakkommodatie zonder privé-faciliteiten.
Voor hutakkommodatie met privé
douche en toilet gelden de volgende
toeslagen per persoon, retour:
4-pers. luxehut, incl. douche/toilet / airconditioning ƒ80,— p.p.
3-pers. luxehut, incl. douche/toilet/airconditioning ƒ 120,— p.p.
2-pers. luxehut, incl. douche/toilet/airconditioning ƒ 160,— p.p.
1-pers. luxehut, incl. douche/toilet/airconditioning ƒ320,— p.p.
c. Busvervoer van de terminal te Göteborg naar uw hotel in Göteborg
en terug.
d. Eén overnachting in eersteklas hotel te Göteborg op basis van onderbrenging in kamers met bad/douche, toilet, radio/t. v. en telefoon; ontbijt inbegrepen.
Toeslag éénpersoons kamer ƒ 25,—
per persoon.
e. "s Avonds diner in het hotel te
Göteborg, alwaar overnacht wordt.
f. Een ca. 6 uur durende fjordentocht
door het landschap van Bohuslan
onder leiding van een Nederlands
sprekende gids(e) met lunch (Smörgflsbord) onderweg.
Vertrek fjordentocht: maandagmorgen ca. 9.00 uur vanaf het hotel
in Göteborg, alwaar overnacht
wordt.
g. Acht
(8)
mealcoupons van
SwCr. 17,— per persoon voor gebruik aan boord in het cafetaria /grillroom/selfservice-gedeelte.
Wel moeten wij er de aandacht op
vestigen dat overige maaltijden en
dranken aan boord en aan de wal,
alsmede verzekeringen, niet zijn inbegrepen.

werken.
6. De minimum leeftijd van declncmers is 18 jaar.
7. Het dragen van een beschermend
hoofddeksel is verplicht.
8. U dient het voertuig op de dag van
de race beschikbaar te stellen voor
de machinekeuring en de te houden tentoonstelling.
9. Er wordt voor eigen risico gereden.
10.U dient ervan uit te gaan dat racen
niet het hoofddoel is.
11.Het geluid moet gedempt zijn.
12.De solex moet veranderd worden,
d.w.z. solexen die geheel of bijna in
standaarduitvoering bij de keuring
worden aangeboden, mogen niet
aan de start verschijnen.
13.De winnaar van de race wordt be-

Begin
trainingen
bij OSS

r VERSTANDIG-BESLUIT-BON
Ja, ik ga mee! Boek mij voor 4daagse Longweekendtrip naar Góteborg van 12 tot 15 september 1981.

(met blokletters invullen en
inleveren bij Randstad Publicaties,

Dorpsstraat 8, Aalsmeer, tel.
02977-28411)
Mevr. / Mej. / De Heer"_
Straat
Postcode / woonplaats.
Aantal personen

Tel.nr
Aantal kinderen t / m 15 jaar-

Ik neem wel / geen* auto mee (evt. hier kenteken vermelden).
Toeslag
Toeslag
Toeslag
Toeslag

voor
voor
voor
voor

4-pers. luxehut
3-pers. luxehut
2-pers. luxehut
éénpersoonskamcr in hotel

ja/nee*
ja/nee*
ja/nee*
ja /nee*

* doorhalen wat niet verlangd resp. van toepassing is.

-TORUNE

ZANDVOORT - Het is algemeen bekend dat gymnastiek de grondslag is
voor alle takken van sport, de Zandvoortse gymnastiek- en sportvereniging
„Oefening Staalt Spieren" heeft dit in
haar meer dan 75 jaar bestaan duidelijk
angetoond. Bovendien wijst de grote
verscheidenheid van lessen er op dat
zowel voor de jeugd als de ouderen een
grote plaats is ingeruimd voor de recreatieve gymnastiek, doch ook in wedstrijdverband kan worden deelgenomen.
Daar in de plaatsen en tijden geen
wijzigingen zijn gebracht, zullen de
reeds ingeschreven leden hun plaatsen
ingaande 10 augustus a.s. wel weten te
vinden, doch voor de nieuwelingen
laten wij de/.e hieronder volgen:
Maandag: Zaal liuchel:
9.00-10.00 uur damesrecreatief
Maandag v. Pageehal:
18.00-19.00 uur jongste meisjes
gymnastiek
19.00-20.00 uur oudste meisjes gymnastiek
20.00-21.00 uur dames recreatief
gymnastiek
Maandag O.Nassauschool:
18.30-19.30 uur jongste jongens
gymnastiek
19.30-20.30 uur oudste jongens
gymnastiek
20.30-21.30 uur heren gymnastiek
Dinsdag v. Pagcehal:
16.30-17.30 uur peuter.s gymnastiek en
spel
Woensdag Prin&essehal:
18.00-20.00 uur selecta- gymnastiek
meisjes en dames
Woensdag v. Pageehal:
20.00-22.00 uur ja//i>virinastiek
Donderdag v . Pageehal:
16.30-17.30 uur kleutergymnastiek
Donderdag O.Nassauschool:
18.30-19.30 uur jongste meisjes
gymnastiek
19.30-20.30 uur oudste meisjes gymnastiek
20.30-21.30 uur dames gymnastiek (+
toestellen)
Vrijdag Prinsessehal:
17.00-19.00 uur selectie gymnastiek
meisjes en dames.
Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij: J.H.B. Brink, Tolweg 4, tel.
13X03; Mcj. L. Lentink, Leeuwerikenstraat 4«. tel. 12805; Mevr. C. Mum,
Lorent/straat 62, tel. 18129; Mevr. V.
Keur, CeKiusstraat 49. tel. 18910 en
Mevr. T. de Rooy, de Sav. Lonmanstr.
2, tel. 14518.

waarin een ander hoogtepunt is, een
race voor de Townsend Formule Ford
1600. Ook een wedstrijd voor het
Europees kampioenschap met het Racing Team Holland in een hoofdrol.
Kopman Cor Euser van het RTH
moest in de eerste ronde van deze serie
uitvallen, maar wist de tweede in Zweden en de derde in Denemarken te
winnen. Euser, inmiddels al Nederlands- en Benelux-kampioen in de Formule Ford 1600, evenals in 1980, is dan
ook favoriet voor de eindoverwinning
in deze Europese serie.
Tweede rijder van het team, Jaap van
Silfhout, wist tot nu toe in iedere ronde
punten te scoren en staat momenteel
op een vierde plaats in het kampioenschap.
Naast de twee eerder genoemde races
is er verder nog een race met Sports
2000, meetellend voor het Nederlandsen Benelux-kampioenschap. De openingsrace die dag is voor de Marlboro
Trophy Renault 5 Elf, een merkenrace
die altijd bijzonder spannend en spektakulair is.

Programma:
zaterdag 8 augustus
10.00-15.45 uur: Trainingen
16.00 uur: Kwalificatierace Produktietoerwagens tot 1600 cc
16.45 uur: Kwalificatierace Produktietoerwagens boven 1600 cc
Deze twee races tellen tevens mee voor
het Nederlands kampioenschap.

Zondag 9 augustus
13.00 uur: Race Marlboro Trophy Renault 5 Elf
13.40 uur: Race Sports 2000
14.15 uur: Race Townsend Thoresen
Euroseries Formule Ford 1600
15.00 uur: 2-uurs race Trofee Trans
Europa
Toegangsprijzen:
Tribunes vanaf f 17,50
Duintcrrein j 10.Kinderen tot 12 jaar, onder geleide,
gratis toegang.
Voor iedeie bezoeker een gratis piogranima.

ftlaandprogramma
\frouwen van Hu
ZANDVOORT- De vereniging v 'ouwcn van Nu heeft ook in het \akantn.'sei/oen ecu aantrekkelijk pioyiamma
voor haar leden.

12 augustus:
Dagtietstocht naar Umuidcn \vaat bij

goed weer op een terras een kopie
koffie wordt gedionken Vertrek 9.30
uur \,inat Rotonde, tciug 16.1)0 uur.
imard.ii; 17 auguMus'
Kolfivdnnkcn bi| str:indpa\il|oen nr.
10 \.in 10.00 tot

11.00 u u i . Ueen

konl.ikirnorgiMi rn.iai wel is nvn .uuiwe/ip om \erschillcnde /aken toe t o
lichten onder .nulere de excuisie n,uu
Antueipcn
woensdag 19 augustus:
Wandeling o\er het Visserspad n.uir
Kraantje Lek waar kottic gedronken
wordt. Veitrek \,maf spoorbomen Sofiaweg 10.00 uur.
dinsdag 25 augustus:
Dagje Amsteidam met bezoek aan V.in
Goghmuseum.
woensdag 20 augustus:
Fietstocht Langerveklersfag W r t i c k
210.00 uur Rotonde
zondag 30 augustus:
Excursie naar A n t w e r p e n , voor leden
en donateurs. Vertrek met bus d.30 uur
vanaf Gemecnschapshms te 7andV(K»rt. bezoek onder andere a.m Voadtjesmarkt, Rubenshuis ot diamantslijperij. Kosten j 25,— per persoon incl.
koffie mei gebak. Terug circa 19.00
uur.
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zacht op de Grote Krocht

VEER

GROTE KROCHT23

Lekker om mee naar het strand te nemen

Tast toe

voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kafkhoff,

LAGERIJEN

55:

E t* •

T

e

HET ENIG ECHTE TROUWBEDRIJF

CÏ O-J
au ! t]j

Grote Krocht 27, teïef oon 12954.
REINIGEN STOMEN-PERSEN

Wij kunnen u bieden:
x De bekende witte Merccdcssen
* Mercedes Old-timcr 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

Met de allerbeste kwaliteit
en laagste prijzen

Taxi Centrale BV

Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.
Taxi dag- en nachtservice.
Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

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

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
's morgens gebracht - 's middags al schoon
VU| 7i|'i qcopcnd vjn 8 30 lol 12 30 uur en~ anT3 00 töï"
1800 uur Vrijdjqjiond open vjn 1900 lot 21 00 uur
Zaterdjgb gesfotcn

Groot assortiment
schoolartikelen.
Kom nu want de schoof
begint af snel!

300 eieren per kip per jaar,
vraagt een goede konditie.
Voor 1e kwaliteit volledige korrels/
ochtend- en gemengde voeders.
DIERENSPECIAALZAAK

Buiten schijnt de zon,
bij ons staan vele zonnige bloemen.
Kom ook eens langs.

Runderbiefstuk

Magere varkensrollade
Magere riblappen

gemeubileerde
kamer

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM: Zijlweg 102
HILLEGOM: Hoofdstraat83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis18

Alles voor handwerken
vindt u bij:

49,95

Chantilly ijsjes 10^
Waterijs 10 s^s
Vanille ijs bekertjes a.**.
12 stuks

5,95
3,19
3,49

\njetjjdsmode

Grote Krocht 20 B

ijf de aandacht
een (nog lang niet)

ZOMERAANBIEDING
Dubbelfocus-aanbieding
U kunt nu ook profiteren van onze focus-topper.
Voor dames een lichtbruin-kristalkleurig getint modemontuur.
Voor heren hebben we een sterk en zakelijk herenmontuur.
Beide monturen kompleet met FOCUS-glazen, voor de
prijs van een enkelvoudige bril. Tot sterkte s + / -4.

4,25

ra
^YÜEGREIZËN
K! : AUTOREIZEN
^ %
BUSREIZEN
IfVERRE REIZEN

(rood, wit en lichtblauw)

1.95

100 gram van 2.80 voor

Grote Krocht 7 (naast A.H.)
Grote Krocht 9-15
Zandvoort

(geel)

kilo van 8.00 voor.

Tot ziens bij uw tast-toe-slager

7 71 lm 22 augustus gesloten

Tel. 16033 of 15182.

Grote Krocht 26, Zandvoort.

12.95
6.95

Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren
voor de boterham.

GROTE KROCHT24
ZANDVOORT

Te huur aangeboden

9.95

kilo van 12.95 voor

kilo van 16.50 voor.

Gehakt of saucijzen

'erica'

5.95

250 gram van 7.25 voor,

Gebraden rosbief of fricandeau

Bloemen en planten

Grote Krocht 28, Zandvoort.

Huisdieren zijn filmsterren. Laat ze
daarom een
belangrijke rol
spelen in de
fifm van uw
leven.

EXTRA AANBIEDING:

Aanbiedingsprijs.

Zonnebril op
verte- of leesbrilsterkte
Aanbiedingsprijs

fR%:MïJilEBBEN ZE

198.-

Look-over
Heeft u hem al?
Het meest gekochte halve brilletje.
Handig voor bijv. telefoonboek of
spoorboekje.
Aanbiedingprijs

44.-

Voor hogere sterkte, ontspiegelen of kleuren geringe bijbetaling.
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK SLINGER

REISBUREAU
KERKMAN

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

^ 'V- Grote Krocht 20 - Zandvoort
'M.' : telefoon 02507 -12560.
raTOWTW^ïwSnSSSwsV*

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein -Tel. 15068/136 12/125 18

Diverse merkfïetsen,
brommers,
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden en
accessoires.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON

KOCHSTRAAT 8-ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat41A
Dr. Gerfcestroat SOrd • 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507-152 25

•
•
•
•
•

Groenteplanten met kluit
Groente- en bloemzaden
Znigrond
Jiffypots
Bestrijtfings- en
bemestingsmiddelen
• Tuhbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA. Zandvoort.
telefoon 17093
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Ds. Biezeveld spreekt

Raadhuispletn. Hierna volgde dan het
festival op het Gasthuisplein, waaraan
niet minder dan zeven formaties medewerking verleenden.
De bui, die de hele dag al dreigend
boven de badplaats hing, barstte los om
halfzes. Paniek bij de organisatoren,
die het hele gebeuren al zagen uitgewisl. In allerijl werd het KNMI gebeld,
en vroeg men om een advies. Het
antwoord luidde dat de kans voor 95%
bestond dat het bij één bui zou blijven,
en dat het later op de avond weer droog
zou worden. „Doorgaan" bestolen
Wim Nederlof, Hans Bossink en Wim
van der Zeijs. Een wijs besluit, want na
een uur stopte de regen en bleef het de
rest van de avond droog.
Toch was het toeschouwersaantal door
deze bui wat teruggelopen en het duurde zeker tot negen uur voordat men
kon spreken van een „volle bak". Ook
was de nieuwe indeling van het plein
niet zó geslaagd, en was er minder
plaats voor het publiek. Speciaal de
entree aan de zijde van de Swaluëstraat
had ruimer gekund, omdat niet-Zandvoorters niet op de hoogte waren van
het feil dat het Gasthuisplein ook via
de nauwe straatjes in de oude Noordbuurt wel bereikbaar bleef.
Hoe dan ook, omstreeks elf uur was het
mudvol. Een speciaal compliment moet
zeker gegeven worden aan de Belgische
Jazzformatie WASO, die veel bewondering oogstte. Het combo van Ruud
Streetparade op zaterdagmiddag l augustus. Op weg naar het Gasthuisplein.
Jansen viel zeer in de smaak bij de
jongeren die een enthousiast „we want
ZANDVOORT - Het eerste lustrum gaf hier duidelijk de toon aan, een more" aanhieven, doch andere jazzliefvan de stichting Jazz behind the beach grandioze artiest. Opvallend waren de hebbers wachtten vol ongeduld op het
is een groots evenement geworden, lange pauzes van Humphry Cambell in opireden van Milly Scott en later dat
waarbij de successen van voorgaande Chaplin. Pas later op de avond lukte van Beryl Bryden. Het werd een ouderjaren verbleekten. Ondanks de regen het, maar eerlijk is eerlijk, het was de wets festival met een enthousiaste meop vrijdagavond en de dreigende luch- moeite waard: terwijl „Het Wapen" nigte.
ten van zaterdag die zich omstreeks zich kenmerkte door de eigen sfeer.
halfzes 's avonds ontlastten in een Ook de Blue Five Jazz Band in Oase Jazz at the Church
regenbui en de organisatoren de schrik maakte er een groots gebeuren van.
om het hart deed slaan (want waar laat Het publiek, dat hier heel la'ng buiten Bijzonder is de vriendschap tussen
je dan die vele duizenden die hiervoor vertoefde, vluchtte uiteindelijk voor de Milly Scott en Beryl Bryden, want op
speciaal naar Zandvoort zijn geko- regen, hoewel de paraplu's in allerijl zondagmorgen bleek dat Beryl, na haar
men?), is het een muzikaal festijn aangerukt toch nog enkele uren voor optreden van zaterdagavond en -nacht,
geworden waarvan inwoners en bezoe- bescherming zorgden. Hetzelfde beeld geen stem meer over had. Spontaan
kers hebben genoten.
dus, je kon er niet meer in of uit.
kwam Milly Scott haar te hulp en de
De eerste maal dat Bouwes Hotel ook kerkdienst in de openlucht groeide
deelnam aan het jazzgebeuren, kan langzaam maar zeker naar een ontroeJazz tot in de kleine uurtjes. zonder
meer geslaagd genoemd wor- rend hoogtepunt.
Vrijdagavond begon het na een stralen- den. De 757 Jazz Band met Greetje Zonder ook maar iets of iemand afde dag te regenen; af en toe een bui.
breuk te willen doen aan wat betreft dit
Bij vele etablissementen haalde men
zo geslaagde jazzfesttval van het afgeloalles wat men aan paraplu's bij elkaar
pen weekeinde, meen ik toch wel te
kon lenen naar buiten, omdat de artiesmogen vastslellen dat de manifestatie
„Jazz at the church" zondagmorgen jl.
ten toch in eerste instantie buiten
rondom de muziektent op het Gastwilden blijven spelen. Later, toen de
regen bleef aanhouden, bleek dit een
huisplein de bekroning is geworden van
dit kostelijk gebeuren.
ondoenlijke zaak en vertrok men toch
Het is moeilijk te schatten, maar zeker
naar binnen om het jazzgebeuren daar
voort te zetten.
meer dan duizend mensen waren er
Bij de Klikspaan hielden de „Harlem
getuige van onder een stralend blauwe
Hot Peppers" het vrij lang vol, beschut
hemel, die het verblijf in de open lucht
dubbel aangenaam maakte. Bewondedoor het zonnescherm, maar ook hier
ring en ontroering hebben er om de
moest men naar binnen. Dit tot teleurstelling van allen die niet meer naar
voorrang gevochten. Ontroering door
binnen konden komen en toch buiten
de zang van de uitstekende vocalistes
bleven, regenbui of niet.
op dit gebied, Beryl Bryden en Milly
Scott, ditmaal uilsluitend met GospelBij Bouleau zorgde Jaap Dekker voor
een volgepakte tent en de opmerking
songs. De kostelijke begeleiding van
„het swingt hier de pan uit" omschrijft
Ruud Jansen Combo en niet minder
Billy „B" Jacket van de Midge Town door het begesterend optreden van de
de stemming daar uitstekend.
toeristenpastoor van Noord-Holland,
Bij de „Albatros" werd het van binnen Jazzband
naar buiten gaan. Het Jaap Brakel Trio
pastoor P.J.A. Loos en ik zou hem
willen noemen de volksprediker bij
was binnen, maar op het terras werd,
behalve van pils, ook van deze muziek Kauffeld zorgden hier voor een stijlvol- uitstek, Ds. J.L. Boeyinga.
genoten die door de geopende ramen le jazzavond. Nog met transpiratie in
tot ver in de omtrek hoorbaar was. Een de handen, kon het personeel konstate- Uit alle kerkelijke en niet kerkelijke
lekker sfeertje, waarvan het publiek ren dat het tóch gelukt was en men de groeperingen, óók van buiten Zandgasten hier passend kon ontvangen, voorl, was men ervoor bij elkaar gekogenoot.
Een groot aantal belangstellenden en want pas in de late middag kon men men, als één grote eenheid van nauwe
jazzliefhebbers was naar Hotel Keur hier de verbouwing als beëindigd be- saamhorigheid. Er was samenzang, Beryl Bryden zong een gospel en pastoor
getogen om te genieten van De Power schouvven.
Loos las de geschiedenis voor op inHouse Six en Beryl Bryden. Onverdringende wijze uit Kronieken 13, vers
moeibaar waren de artiesten en vocalis- Festival
2 tot 8. waarin wordt verhaald hoe
te (Zandvoorts first lady of jazz) en het
was moeilijk om hier afscheid te ne- De dreigende lucht op zaterdag kon koning David uitbundig van vreugde
men, om verder te gaan, want uiteinde- niet verhinderen dat de Streetparade onder trompetgeschal en klaroenen
lijk waren er twaalf etablissementen van de Harlem Hot Peppers en de Josef voorafging aan de binnenkomst van de
waar men van „live jazz" kon genieten. Lamm Band een groot succes werd. Ark, toen deze weer in zijn vaderland
In Oomstee traden de jeugdige Dixie Evenals de session die volgde op het terugkeerde, tot ergernis van zijn
Motions op, een ongekend enlhousiasme overheerste hier bij publiek en
musici. Bij Snoopy waren Wiebe Hartog en het Trio Touch Down, het was
er slampvol. Een zelfde beeld gaf de
King's Club in de Diaconiehuibslraat te
zien. „Grand Lady" Milly Scott overtrof zichzelf, en het was moeilijk om
opnieuw door het regenachtige Zandvoort te stappen op zoek naar de
Engelenbak. Jan Vennink met zijn sax,

Erg ver zal ik wel niet mis zijn,
wanneer ik veronderstel dat Ds.
K.E. Biezeveld, tegenwoordig met
standplaats Voorthuizen, momenteel met vakantie in onze (haar
oude) gemeente vertoeft.
Enkele jaren lang diende zij de
Hervormde kerk in ons dorp, waar
zij zich vooral op het jeugdwerk
toelegde en zich vele vrienden
maakte. Het is prettig, te mogen
constateren, dat zij haar oude gemeente nog niet vergeten is. Intcgendeel, zij preekt a.s. zondag in de
Hervormde kerk aan het Kerkplein,
om 10.30 uur. Ongetwijfeld zullen
velen deze gelegenheid aangrijpen
om haar te komen beluisteren en zo
mogelijk een praatje met haar te
maken na afloop van de kerkdienst.
„Oude liefde roest niet" is een
bekend spreekwoord, dat zal a.s.
zondagmorgen wel blijken.

Rare kostgangers

Zandvoorts „First Lady of Jazz", Beryl Bryden.
vrouw Michal, die een dergelijke zagen we een dergelijk sterk medelevreugde-uiting een koning onwaardig ven.
vond. '
Een ongelofelijk belevenisvolle manifestatie, die onvergetelijk werd.

Jazzmatinée

Milly Scott, onvervangbaar in Zandvoort.
Maar dominee Boyinga dacht er anders
over. Hij haakte in op dit bijbelse
vreugde-gebeuren en plaatste zijn rede
in het teken van muziek. Hij betoogde,
dat een leven zonder muziek geen
waarde heeft. Het wordi iriest en dof.
Mensen hebben tenslotte zo weinig ie
zeggen, maar de vonk van de muziek
geeft dal ondefinieerbare aan hel leven, dal waarde en inhoud geeft.
Met het sprookje van de muziek krijgl
men die en ze is van onschalbare
waarde en het is de wil van God dat de
muziek in ieders leven een voorname,
ja wellicht de allervoornaamste rol
speelt.
Een aangrijpende causerie, die sprak
van hart tot hart.
Gospclsongs van Beryl Bryden, een
ongelofelijk knappe begeleiding van
Ruud Jansen combo en samenzang
omlijstte dit geheel, waarna hel grole
„klapsluk van de morgen" werd het
gezamenlijk optreden van Beryl Bryden en Milly Scott met Ruud Jansen,
die met de meeslepende gospel „Amen
Hallelujah" het publiek in opperste
vervoering brachten. Zelden of nooit

Aansluitend hierop vond 's middags
onder grote belangstelling, en vergezeld van een stralende zon, een daverend gebeuren plaats. Opnieuw was
Ruud Jansen met zijn combo aanwezig,
terwijl ook de Midgetown Jazzband
aanwezig was. Onder leiding van Billy
„B" Jacket liep het zelfs uit tot bijna
zeven uur voordat hieraan een einde
kwam. Het enthousiaste publiek wilde
de musici niet eerder laten gaan.
Hierna volgde nog een receptie ter ere
van het eerste lustrum, in Bistro „De
Manege" aan de Zandvoortselaan.
Meer dan driehonderd jazzliefhebbers
wisten ook hier de weg naar toe te
vinden, en talloze artiesten traden hier
nog even op voordat ze de weg naar
huis aanvaardden.
Humphry Campbell zong hier bij de
formatie Thijmen Hoolwerf, afgewisseld door de Harlem Hot Peppers met
als extra verrassing zang van Beryl
Bryden en Milly Scott.
De drie doodvermoeide organisatoren
Nederlof, Bossink en Van der Zeijs
konden aan het einde van de derde dag
met vreugde constateren dat het eerste
lustrum, alhoewel het hier en daar
organisatorisch even uit de hand dreigde te lopen, bijzonder geslaagd was.
Op naar het volgende lustrum zal dan
ook zeker geen loze kreet blijken te
zijn.

Reportage:
ftüargreêTAtes
C.Kuyper sr.
Foto's:
Europress.

(Advertentie)

in uw
bibliotheek
FILM INN
Vrijdag 14 augustus. 21 00 uur
Les Ordres van Michel Brault
Toegang vrij

FONOTHEEK
Aanwezig- 930 klassieke platen,
500 populaire platen. 350 jazzplaten. 1200 pop-platen, 100
platen met volksmuziek, 100
kmderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord
Openingstijden:
maandag 19 00- 21 00 uur
vrijdag 15.00-17.00 uur
vrijdag 1900-21.00 uur.

Prinsesseweg / Zandvoort

Gasthuisplein gedurende het Jazz behind the Beach festival, ledere dag, ieder uur, opnieuw een „volli; bak" bij de diverse onderdelen van het drie dagen durende
jazzjestijn.

Onze Lieve Heer heeft toch wel
rare kostgangers. Ergens in onze
gemeente woont iemand, die een
flinke grote vijver in z'n tuin heeft
laten aanleggen. Dat is niet vreemd,
want er zijn er tientallen, maar
vreemd is wel, dat hij deze vijver
heeft bevolkt met een aantal kikkers, die hij als een soort huisdier
lijkt te beschouwen.
De vijver is natuurlijk afgedekt met
fijn kippegaas, vanwege de reigers,
als u begrijpt wat ik bedoel. Maar
het leuke van het geval is, dat hij de
dieren nog voert ook. Elke dag, zo
omstreeks een uur of half vier komt
hij met een mysterieus uitziend
potje om z'n troetelkinderen van
eten te voorzien. Wat erin zit is een
diep geheim! Maar de dieren weten
het al, komen op de vijverkant
zitten te wachten op hun eten. Men
zegt zelfs, dat ze eten uit z'n hand.
Het moeten bijzonder mooie dieren
zijn, goed uit de kluiten gewassen
en glad van lijf en leden. Ze moeten
er bijzonder goed gedijen. Dat kan
ook moeilijk anders. En om meteen
maar kwaadsprekerij de kop in te
drukken: de man is geen handelaar
in kikkerbilletjes. Hij heeft er zelfs
een afkeer van. 't Is alleen maar een
hobby.

lepeziekte
De zo gevreesde en gevaarlijke
lepeziekte, die ware slachtingen
kan aanrichten onder de fraaiste en
grootste bomen in onze gemeente,
slaat de laatste tijd weer danig toe.
In de Zeestraat b. v. zjn er in betrekkelijk korte tijd drie naast elkaar
staande bomen het slachtoffer van
geworden, ze moesten alle drie met
wortel en tak worden gerooid en
hebben een lelijk gat geslagen in
deze eertijds zo lommerrijke laan.
Bovendien zie ik er binnenkort nog
wel enkele sneuvelen,want die blijken ook al zwaar te zijn aangetast.
Het is wel indroevig, dit te moeten
constateren en nog erger is het, dat
er geen kruid voor gewassen lijkt te
zijn. Een eenmaal aangetaste boom
gaat onherroepelijk dood.
We zijn gehecht aan onze bomen en
beschouwen ze als een kostbaar
bezit, wat ze ook inderdaad zijn.
We beschouwen elke boom, vlak
voor ons huis, zo'n beetje als ,,onze
boom", als een persoonlijk bezit,
waar we trots op zijn. Ik had er een
gesprek over met onze wethouder
van publieke werken, Jan Termes,
die mij verzekerde, dat dit euvel'
een voortdurende zorg is voor onze
plantsoenendienst. Men zal er wel
toe overgaan, nieuwe jonge bomen
ervoor in de plaats te zetten, maar
de charme van een lommerrijk bezit
is daardoor - althans de eerste jaren
- vanzelfsprekend niet aanwezig.
Die jonge bomen moeten groeien
en dat duurt wel enkele jaren,
indien ze tenminste willen groeien,
want dat muet nog worden afgewacht. Elk jaar plant onze gemeente er 300 jonge bomen bij, sommige
ervan groeien als kool, andere veitikken hè! gewoon. Het is een ware
nachtmerrie voor onze dienst \ u n
Publieke Werken. Het is een kostbarc zaak ook, doch men doet
eraan, wat men kan. He! is vreemd,
dat op sommige plaatsen er een
stevige groei valt te constateren,
b.v. bij de kastanjes m de Dr.
Gerkestraat en op enkele pleintjes
in onze vernieuwt' Noordbuurt.
waar sommige plaatsen een ware
lust worden voor het oog. Maar op
andere plaatsen blijft de groei uit.

ZANDVOORT - Lnkele bewoner- van
de Zuiderstruat hebben het college van
Zandvoort gevraagd maatregelen te
nemen om van de/e straat een wonnen
te maken, dit in belang van de voelgangers, door het aanbrengen van verkecrsdrempels.
Men wilde graug verkeersdrempels.
Het schrijven van de inwoners heeft
geleid tot besprekingen in de Coördmatie Commissie die als voorlopige eonclusie geeft dat de straat wél in aannierking komt voor herindeling, doch dat
deze eerst plaats kunnen vinden wanneer er herbestraling noodzakelijk is.
De minder gunstige financiële positie
van de gemeente in aanmerking geno
men, zal zeker de eerste jaren deze

Laat ons hopen, ilat het i j v e r i g
streven van on/c Plantsoenendienst
toch o v e r a l ie uit.uit /a! hiengui

Öpoe en het griezeSbeest
Ik j>ac jelui no.i es 'n v.'rhaclt|e
vertelle vaii 'n gne/elhces!. Cïien
sprokie heur niner wacih.ud van 't
Av.'erste wac'.ci. bal une/elbeest
heet ..Zeewolf' D r hcnnc drie
.soorte \ a n . De lu.nnu' (nel .1- soms
je manskerel), de gevlekte ui de
gewone Het benne echte ifschnkwekkendc \isse. met een verschnkk e l u k k e monsterachtige kop maer
omdat ik niet wil. dat ik |Jni
beduvel, zal ik je ook de L.'lainsi
naeme noeme, want ik bin niet
achterluk!
De blauwe zeewol! heet Anarhichas
Oenticulatus, de gevlekte Ap.irhichas Minor en de gewone An.irhichas Lupus. De blauwe zeewolf is
vrij zeld/aarn hier. walene en week.
Dat beest heb de gewoonte, om
altaid 't aes van de liaeke te v i e t e .
De gevlekte komt ullienig veur om
de noord en die loi daer macke van
hun hoide leer De Anarhichas Lupus tenslotte is 'n gewaerdeerde vis
in onze contraien. maer dat beest
ziet er afschrikwekkend oit. 't Is net
als de twee andere 'n echte gemienc
roofvis. Hij vreet krabben, herremietkreefte, stekelhoidige schelpdiere en hai is beter oitgerust met
vreetstienc as jeloi. Hij heb 'n groot
aantal vlijmscherpe tanden in ?'n
brede moil, zo scherp as messe en as
die verslete benne. dan kommc d'r
vanzelf weer!
Maer toch is die zeewolf 'n meraekels lekkere vis. Je ken ze bijv. zo
etc: afspoele en afdroge. licht zouten en in brokke hakke van zo
ongeveer twie ons. In 'n ouvverwetse pan of in een moderne happiespan 'n bojempie olie doen en de
vis snel broin braeje, maer niet
gaer! Dan flambere met gocje whisky, maer pas dan op veur je gerdaine! Dan de vis deroit haele en in de
olie een sjaelotje met groen doen
dat je eerste hielegaer te barste heb
gehakt. Dan verder froite met gehakte temaet, pieterselie, oie, dille
d'rbai met vurse peper, 'n bietje
caejenne en knoflook. Dan de vis
d'rop en witte wain d'rbai. En dat
zaekie laet je dan maer 15 menute
stove. Tenslotte de vis weer d'roit,
de saus inkoke en donders goed
kloppe met zo'n klain onsie beste
butler d'rdeur. Geef er dan stokbrood bai en een Vinho Verdc.
Heus beste mense: je bikt je aige 'n
puntboik!

En dan nu

de VW

We hebben gelukkig weer eens gezien en gemerkt, dat de zon nog
bestaat en met de zon komen de
gasten, zei al vele jaren geleden
wethouder Van der Werf, de bak- v
ker.
Wat er bij de VW het hele jaar
komt. zijn de zgn. „baliebloempjes". Wat dat zijn? Geen
nieuw soort tulpen, dat zeker niet.
,,Baliebloempjes" zijn bijzondere
opmerkingen, die men maakt en
dan wel heel speciaal gericht aan het
WV-personeel. Om er een paar
van de laatste weken te noemen:
„Waar kan ik een invalidewagentje
huren''" „Waar kan ik een wandelstok kopen?" „Waar kan ik zien
waar het naaktstrand begint?" ,.Je
moet even de watertoren bellen,
want de Zandvcortse vlag hangt al
twee dagen verkeerd om". ,,Hoe is
het weer in Nederland, schijnt in
Zeel.md de zon?" Particuliere kamerverhuurder: ..Gasten voor een
nacht? Stuur die maar naar de
hotels, die zijn er \oor!" Hotelhouder: „Gasten voor één nacht 1 ' Geef
die r.iaar aan de particulieren, die
willen toch zo graat', v e r h u r e n . '
(tussen helieerste en tweede telefoontje /at slechts drie m i n u t e n ! ' ! )
Het „toeiistisch predik.ut", gaat
de/c week naar ei_n tuin
i Iet /ou emenli|k bestemd k u n n e n
zijn voor alle 'iinneM w e l k e dooi
Publiek:. Werken worden bijgeiumden, niet-, u,m lof liet ?ou enk
kunnen g ian ' . u i de kaNnii^Tam
aan de Tollensstiaa:, ge.vl!i_- vvar.neer men daai o o g v u o i l KV M.'..i
\vamieer ei K a n v \ m n d t IU.HMI -m
ondank-, /ee.iami' u n u i >iircu uil
/ee - dus , . , ' > ) . uut '\ t ii gi '"i k. er
toch een grasm n k.M.,' i\!i|i- aan
een N l i a i i l ï K u i d i > i-- J il i en
„toeiistiM.!i p i u l k i . i ; u . \ a a i d
U kunt liet /ien ".i l horfn. ki --tra..t
37.
K si

straal met MUM \ e r n i e - u v v i n g in a.inmerktng koiiit-i.
Dit heelt !M college de briUM.hmvers laten \\ i ten. il> nji de/e IK nu n n.er
geen geiu'ei'.en inn Ir. e e n h t e i . hn ven ver/oekui / i ; d„' geniet ".e-raad
voorlopig alvast enkele v e i k e c f - d r e n i pels aan :•• leggen, ..de te-.t kan wel
wachten" Het colleee is > l i t e r van
mening d.'t dcu'ch|ke \ e i k e c r - - d i e n v
pels nu'l /o maai aan;'ek"'d kunnen
woiden en dat toch de v i a a t dan een
nieuwe herindeling 11101.1 kni;:ut.«a.ir
vooilopig geen geld voo; is
In de commissie Algemene /„aken zal
deze kwestie dinsdagavond worden behandcki.
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voor napie
U kunt zich mijn teleurstelling wel
begrijpen. Maar wat ronddolend door
de /.aak viel mijn oog op twee kleine
aapjcs, die in een lage vierkante kooi
stokstijf tegen elkaar aan zaten. Ik
vond het zo'r» zielig gezicht, dat ik
vroeg wat beide diertjcb moesten kosten. Over de prijs waren we het nog al
gauw eens, ofschoon die niet aan de

ZANDVOORT - Een inwoner van
onze gemeente, die enkele weken gcleden liep te wandelen met een kleine
aap aan een touwtje, werd opgemerkt
door onze politie. Om het vreemdsoortij;e geval werd hij hierover nader
ondervraagd, \vaarhij bleek, dat hij het
diertje m fjbruan jl. had gekocht in
Spanje eri het had meegenomen en
oificiecJ ingevoerd. Daarmee was hij in
overtreding, want het bleek, dat het
een aapje was van het zgn. „Titi-ras"
ccn beestje, dat sinds de wet van 1975
behoort tot de bedreigde uitheemse
diersoorten en door particulieren niet
mag worden behouden, althans sinds
1975 niet meer.
Ambtenaren van het CRM hebben
later het aapje opgehaald en overgebracht naar een ander onderkomen, de
vraag daarbij is nog steeds of dit een
dierentuin of het land van herkomst zal
zijn.
Het bericht interesseerde mij bijzonder, omdat ik zeil twee van deze
,,Titi-aapjes" een aantal jaren heb
gehad en er ontzettend veel plezier,
maar ook net zoveel kopzorg aan heb
gehad.
Het was eigenlijk een stom toeval,
dat ik in het bezit van de beide aapjes
kwam. Het was aan het eind van de
vijftiger jaren toen ik bij een dierenspeciaalzaak in ons land een blauwe Ara
had besteld. Een pracht van een vogel
van enkele jaren oud. Ik had er een
speciaal hok voor laten timmereri en ik
sprak met de handelaar af, dat ik
binnen enkele dagen de vogel zou
komen ophalen. Toen ik erom kwam,
bleek één van de bedienden intussen de
Ara aan een ander te hebben verkocht,niet wetende, dat ik de koop al gesloten had.

goedkope kant was. Ik nam de beide
aapjes in een doos meteen mee naar
huis en huisvestte ze in de kooi, die
oorspronkelijk bestemd was voor de
Ara. Een ervan heb ik bijna vijftien
jaar, de andere ruim twaalf jaar gehouden. Men heeft mij verteld, dat het hier
de zgn. „grijze springaap" betrof, in
hoofdzaak levend in Oost Columbia.
Er zijn diverse soorten van deze „Titiaapjes". ook de bekende „Penseelaap"
behoort ertoe. Ze zijn niet erg groot
van 35 tot 50 cm. Ze wegen ongeveer
700 gram en de kleur varieert van grijs
tot roodbruin. Ze eten in hoofdzaak
groente en fruit, maar ook een vogeleitje is ze niet onwelkom. De beide
Titi's van mij waren bijzonder verzot
op druiven en bananen. Het is een
enorm werk om de dieren te verzorgen.
In mijn geval kon ik wel zeggen.dat ik
er een paar kinderen bij had. Waar ze
ook gek op waren was zoete vla, die ik
ze af en toe te drinken gaf uit een
zuigflesje.
Het zijn schattige diertjes, op den
duur erg aanhankelijk. Ze kropen altijd dicht tegen me aan en waren gek op
warmte. In de kooi zochten ze dan ook
steeds, al was het maar het geringste
spoortje zon op.
Tenslotte is de eerste na ongeveer 12
jaren gestorven aan longontsteking, de
tweede werd vijftien jaar en volgens de,
dierenarts vertoonde deze ouderdomsverschijnselen. Het was aandoenlijk
om mee te maken hoezeer de zieke
dieren gesteld waren op een liefderrijke verzorging. Heel wat uurtjes heb ik
aan die verzorging besteed.
Waarom ik u dit alles zo uitvoerig
vertel? De enige reden daarvoor is om
u te waarschuwen voor het houden van
dieren, die eigenlijk geen huisdieren
zijn. Trouwens, dit zou nu toch niet
meer kunnen, omdat de eerder genoemde wet van 1975 dit niet meer
toestaat. En ten tweede, indien u al
vele jaren lang exotische huisdieren
bezit, dan kan ik u niet genoeg op het
hart drukken er vooral goed voor te
zijn. Vertroetel ze maar en beschouw
ze als uw huisgenoten. Ik denk daarbij
b.v. aan papegaaien e.d. U zult dan
ervaren, wat een vreugde en plezier u
aan deze huisgenoten bezit, want heus:
ze vragen erom!

Door C. Kuyper sr.

RONDVLUCHTEN
per

MityHopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur.
f • 5O j • per persoon
f.45,- kind.tot 12jr.
Reserveringen/inlichtingen:

tel. 020-495070
of 020-492781

LI City Hopper
Fnendly all the time.

Prestatietocht Z'voort/
Nordkapp/Z'voort
ZANDVOORT - Op dinsdag 9 juni
startten de vroege morgenuren Dolf
(23) en Robert (21) van der Meij
aan een fietstocht die zo'n dikke
zevenduizend kilometer lang zou
zijn.
Op hun racefietsen vervoerden de
beide broers, een volledige kampeeruitrusting, die zeker waterdicht
moest zijn, want de regen is een
trouwe metgezel geweest op deze
barre tocht.
Wekenlang trapten ze door gietbuien, afgewisseld met een portie
hagel. Op het uiterste puntje in
Noorwegen, Nordkapp, vroor het
zelfs twee graden in juli. Ook muggen hielden hen gezelschap, terwijl
Robert rode hond kreeg, een oponthoud van vijf dagen. Ze waren van
plan er een prestatietocht van te
maken, en in deze opzet zijn ze
zeker geslaagd.
Het langste trajekt dat door hen
werd afgelegd was 188 km op één
dag.
Het tweetal wordt aanstaande
maandag in de badplaats verwacht.
Vriendinnen vrienden en familieleden zijn vast van plan om de thuiskomst niet onopgemerkt te laten.
Foto's van de feestelijke aankomst
volgen in het komende nummer.

Drogisterij

luvweremgmg
Voor leden komt beschikbaar:
DE BEJAARDENWONING
GasthuishofjeS
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers.
Huurprijs f 163,55 per maand.
B & W verlenen als regel slechts woonvergunning
voor deze woning aan:
a. een alleenstaande van 55 jaar of ouder
b. een echtpaar van 55 jaar of ouder.
2. DE FLATWONING
Van Lennepweg 53/5
Bestaande uit- woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
berging.
Huurprijs f 233,55 per maand.
B & W verlenen als woonvergunning voor deze
woning aan.
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

3. DE FLATWONING
Keesomstraat 123
BCbtaandr uit woonkamer, 3 slaapkameib, douche,
lift, c v , bergtnq
Huurprijs f 433,30 per maand
B & W verlenen als regel woonvergunning voor
deze woning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens.

DE FLATWONING
Keesomstraat 441
Beslaande uit. woonkamer, 3 blaapkamers, douche,
lift, L v , berging
Huurprijs f 537,05 per maand.
B & W verlenen als reyel woonvergunning voor deze
worunq aan
a. qozinnen
b. 2-pcrsoonshuishoudenb

5. DE FLATWONING
Lorentzsiraat 7-53
Bubtddnde uu. woonkome'. 3 bldapkamers, douche,
blokvurwjrmmfj, lift
Huurprijs f 584,55 per maand.
B & vV verlenen als regel woonvergunning voor deze
woninrj MM
.1. gezinnen
b. 2 persuonbhuii-houdeiii,.

Moerenburg

SLAGROOMTAART

voor Dr. Vogel
homeopathie.

die lekker is ?

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

van alle soorten

DAKBEDEKKING
Tel. 02507-173 53

Inschrijvingen die later binnenkomen worden ter zijde
gelegd.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zul eerst op
donderdagmiddag 13 augustus 19S1 om 14.00 uur in
het geve/küst/e aan het kjntuor worden gepubliceerd.

Advertenties
worden toch
niet gelezen...
Dit is een advertentie.

Grote sortering
eiken salontafels
met plavuizen
v.a. 298,Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

13212
auto-brand-Jeven
alle verzekeringen

Te koop:

grijze
roodstaart
jonge vogel,
met kooi f" 350,-.

6. DE FLATWONING

Dr toewiizinq van deze woningen geschiedt op het lidmsatschapnurnmer van de vereniging. Het bestuur verstrekt tien bereidvprMjnng De beoordsling voor het
verkrijgen van ven woonvergunning berust bi/ het Co/lege
van Burgemeester e/i Wethouders vjn de gemeente
Zindvoort. De inschrijving dient schriftelijk vóór 11
augustus 198! oin 1900 uur te geschieden aan het
kantoor van de vereniging onder vermelding van het
lidmaatschapnummer en de geboortedatum.

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

REPARATIE

Tel. 02507 -12748
l.orentzstrajt 149
rU'stjjnde uu woonKjrruïr, 3 slaapkamers, doucho,
t>loKvcru.arminy, lift.
Huurprijs / 587,60 per maand.
B b W M;rlem;n .ils reyel woonvergunning v'Oor de/u
woning aan
,i qcvmnen
b 2 puboons

BAKKERIJ

Tekoopaangeb.:

Simca 1000
bouwjaar 1976. metallic
blauw, in goede staat
Nieuwe remmen
Vraagpt
f 1250.•

Tel. 023-246933
Na 18.00 uur
02507-12744.

WEGGELOPEN:
GRIJZE POES
roepnaam Mikkie.
Teg. bel. ter. te. bez.
Koper,
Const. Huygensstr, 10

Stichting Jazz Behind the
Beach bedankt:
firma Heineken
Het Wapen van Zandvoort
Gemeentebestuur Zandvoort
Publieke Werken
Gemeentepolitie Zandvoort
* Zwager reklame
* Cultureel Centrum
* WV Zandvoort
* Reprox
* Onix geluid Haarlem
* Spanjaard pianoverhuur Zandvoort
Bewoners Gasthuisplein
Bistro-restaurant „De Manege"
Familie Looper
* Familie Van Gog
* G. Loogman

Tinie
Thea
*
* Hennie

Deze, maar ongetwijfeld velen die wij vergeten
zijn, hebben "Jazz Behind the Beach" mogelijk
gemaakt.

Randstad Publicaties. •
Dorpsstraat 8, Aalsmeer; ,
telefoon •• '
'

Demonstratieve duinfietstocht
ZANDVOORT - In het weekeinde van
29 en 30 augustus is er een demonstratie en duinfietstocht van IJmuiden naar
Den Haag.
De tocht wil de aandacht vestigen op de
voortsluipende aantasting van de duinen door uitbreiding van waterwinning
en rekreatie en eindigt met een slotmanifestatie bij boerderij Mijendel in de
duinen bij Wassenaar op zondagmiddag 15.00 uur.
De Stichting Duinbehoud te Leiden
organiseert deze tocht omdat er nog
steeds uitbreidingen van watenvingebieden worden gepland, terwijl het
waterverbruik al sinds 1975 stabiel is.
Bovendien wordt er in die waterwinplannen te weinig rekening gehouden
met de minder schadelijke alternatieven, aldus de Stichting.
Voorzieningen voor de recreatie (fietspaden, andere wegen, golfbanen) worden getroffen, die schadelijk zijn voor
vogels en planten en bovendien voor
een groot deel ook buiten de duinen
zouden kunnen plaatsvinden. Men
denkt dat bij de planning van die
voorzieningen weinig dreigt over te
blijven van de indeling van de duinen in
rustige en minder rustige zones. De
Stichting gaat ei van uit dat hier ook
alternatieven voor beschikbaar zijn.
Tijdens deze tocht, waaraan ongeveer
150 mensen zullen deelnemen, zal op
verschillende plaatsen de aandacht
worden gevestigd op aangebrachte of
dreigende schade aan de duinen, aan
herstelmogelijkheden of aan de door
de Stichting voorgestane alternatieven.
Zo wordt IJmuiden genoemd, waar
men in het kader van het plan „zeebad" de stedelijke aktiviteiten zich ten
koste van de duinen naar het zuiden

verplaatsen, in de vorm van een rekreatiegebied en nieuwe woonwijk.
Volgens een woordvoerder van de
Stichting Duinbehoud is bewust gékozen voor deze datum, wanneer in
Zandvoort honderdduizend mensen
worden verwacht voor het Grand Prix
racegebeuren. Men wil op zaterdagmiddag 29 augustus een demonstratieve bijeenkomst houden van de fietsers
die speciaal bestemd is voor zowel de
lokale als provinciale overheid om hen
duidelijk te maken dat de plannen in
Zuid Kennemerland van nieuwe fietspaden, nieuwe infiltratie werken, het
race-circuit en riool waterlozingen, plus
eventuele plannen van de Canedese
projektontwikkelaar (waar men nog
geen kennis van heeft genomen, behalve enkele krantenartikelen) schadelijk
zijn voor het duingcbied. Over de
bestaande situatie, de verwaarlozing
van het binnencircuit wordt niets ge-

02977-28411
zegd, doch dit zal ongetwijfeld „meegenomen" worden.
Waar deze demonstratieve bijeenkomst gehouden zal worden is nog niet
bekend.
Tenslotte is in Wassenaar op zondagmiddag 30 augustus om 15.00 uur bij
boerderij „Mijendel" een afsluitende
manifestatie, waar behalve aan het
beleid van de provinciale overheid ook
aandacht besteed zal worden aan het
beleid van de rijksoverheid met betre kking tot waterwinning en milieubeheer.
Hiervoor zijn uitgenodigd, de burgemeester van Den Haag, de commissaris
van de Koningin in Zuid Holland en de
demissionaire minister van volksgezondheid en Milieuhygiëne. Aan hen of
aan hun plaatsvervangers zullen een
drietal petities worden overhandigd.

Weekenddiensten
Datum 8-9 augustus 1981

Voor informatie, advies en hulp: telefoon 17373. Op alle werkdagen van
ARTSEN: Huisartsenpraktijk Bou- 11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
man, Mol en Ridderbos. Arts: F.N. postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Ridderbos, Ernmaweg 5, tel. 12633.
WETSWINKEL
Verdere inlichtingen omtrent de week- Gemeenschapshuis, Louis Davidsenddiensten worden verstrekt via de straat. Eerste en derde woensdag van
telefoonnummers van de huisartsen.
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Anderson tel. 12058, Drenth tel. CRISISCENTRUM
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023tel. 12499.
256198. Geeft direkt hulp wanneer u
Centrale
post
ambulancevervoer die nodig heeft bij acute problemen.
(CPA) Kennemerland. Ongevallen tel. Stichting Wijkraad Nieuw Noord tel.
023-319191, besteld vervoer 023- 18083.
319277.
TANDARTS: telefoon 023-313233
WIJKVERPLEGING: Zr. E. Nijsen,
Gasthuishofje 27, Zandvoort tel. 12791
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
VERLOSKUNDIGE:
mevr.
Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zondag 9 augustus Zandvoort
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023Hervormde kerk, Kerkplein zaterdag 8
ZANDVOORT - Voordat de Neder- 313233.
landse kampioenschappen (a.s. zon-DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- augustus: 19.30 uur dienst in de Duitse
taal. Laatste dienst in seizoen '81.
dag) en de Europese kampioenschap- beckestraat 17, tel. 15847.
pen (op 14,15 en 16 augustus) worden GESLACHTSZIEKTEN: voor algeme- Voorganger nog niet bekend; zondag 9
gezeild, konden vele deelnemers jl. ne informatie tel. 023-320202 (dag en augustus: 10.00 uur ds.K.E/Biezeveld
van Voorthuizen (Crèche aanwezig).
zaterdag en zondag terecht bij de Wa- nacht)
GASBEDRIJF: Gereformeerde kerk, Julianaweg 15
ter Sportvereniging Zandvoort, waar STORINGSDIENST
9.30 uur ds.P.van Hall; 19.00 uur geen
wedstrijden werden gehouden in de telefoon 17641.
dienst.
Prindle 15, 16 en 18. En zo'n 35 POLITIE: telefoon 13043
Nederlandse Protestantenbond, Brugdeelnemers maakten dan ook gebruik BRANDWEER: telefoon 12000
straat 15 10.30 uur, mevr. ds.W.H.
om de snelheid van de boot nog even te TAXI: telefoon 12600 en 16843
testen. Het zijn zowel op zaterdag, ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK Buys.
Rooms Katholieke kerk
mede door het goede zeilweer, uitste- WERK ZANDVOORT
kende wedstrijden geworden. Op zon- Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g. Parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht
dag liet de wind het eerst afweten, 023-320899 of 320464). Spreekuur op zaterdag 8 augustus: 19.00 uur Euchamaar in de middag stak er een bries op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,ristieviering met orgel en samenzang;
die voldoende was om ook deze dag tot maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. 20.00 uur Eucharistieviering in de DuitVerder volgens afspraak. Voor deze se taal,
een succes te brengen.
In de Prindle 15 was Serge Schuurman hulpverlening, beschikbaar voor iedere zondag 9 augustus: 8.45 uur Stille
de opvallendste deelnemer. Met zijn 15 inwoner van Zandvoort geldt dat er Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharisjaren zeilde hij naar een uitstekende voor de vrager geen kosten verbonden tieviering met medewerking van het St.
Caecilia kerkkoor.
derde plaats. Eerste werd hier Dirk jan zijn.
Kan uit Huizen, tweede was Jan Visser CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14
HULPVERLENING ZANDVOORT
9.30 uur ds.E.Th. Thijs; 19.30 uur nog
uit Almere.
niet bekend.
In de Prindle 18 was het Zandvoortse
Nieuw Apostolische kerk tot nadere
duo Gerard Loos en Inge de Ia Rie
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
veruit de sterkste; tweede werden Maruur, woensdag 20.00 uur diensten in
co de Boer en Roger Gaus, terwijl een
gebouw Madoerastraat l, Haarlemderde plaats was weggelegd voor Ruud
Nrd.
Reij en Antoiny Martens.
ZANDVOORT
De
komende
week
Volle Evangelie Gemeente zondagmorVoor de Prindle 16 waren de meeste
deelnemers aan de start verschenen. 28 een vrij rustige evenementenagenda, gen 9.45 uur dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.
Deelnemers bonden met elkaar de als volgt:
;trijd aan. Tot aan de laatste race bleef Vrijdag 7 augustus:
Grote finale open Nederlandse kamde strijd open, voor de bezetting van de
ereplaatsen. Uiteindelijk waren de pioenschappen bakfietsonderwaterrij;ebr. Zeeman uit Maarsdijk de beste. den, hometrainwedstrijden. Politie-inBurgelijke sland
De uitslag was als volgt: 1. gebr. formatiebus en brandweer informatie,
Zeeman; 2. Frank Bonset/Milan Hen- uitreiking medailles, kinderkermis,
drikse, Zandvoort; 3. Bas Nederpelt/- kortom feest in de Duinpan met een
Geboren:
Bert de Rooy, Den Haag; 4. Rob show van Autobedrijf Zandvoort.
Bobby, zn.v. M.B. van der Voet en
Zaterdag 8 augustus:
Bossink/Rob de Bruin, Zandvoort; 5.
M.M.B. Siepman.
Miss
en
Mister
Zandvoort
Beach
Vlenno de Boer/Jeannette v. Bruggen, Zandvoort; 6. Len en Karin Vis- verkiezing, bad Riche, aanvang 14.00 Gehuwd:
H.J.A. Gazenbeek en N.M.E. Hofstra;
uur.
ser, Zandvoort.
Ballonoptocht, start vanaf Raadhuis- P.J.Sebregts en J.P. Kalf.
plein 19.30 uur. Kaartjes WV kan- Overleden:
toor.
Grieta Domhof geb. Heinsius. 75 jr.;
Zondag 9 augustus:
Hendrik Bos, 60 jr.
Autoraces Zandvoort Trophy. CirZANDVOORT - Omstreeks midder- cuit, aanvang 13.00 uur.
nacht veroorzaakte een automobilist
Dinsdag 11 augustus:
WATERSTANDEN
schade aan een geparkeerde auto op s avonds 20.00 orgelconcert in Ned.
tiet Badhuisplein. De man reed door, Herv. Kerk.
doch kon later door de Heemsteedse
Tentoonstelling: tot 17 augustus in ZANDVOORT - De waterstanden"
politie worden aangehouden die hem Cultureel Centrum Caroluskring, expo- voor de komende week:
terugbracht naar Zandvoort.
sitie beelden.
*HW LW HW LW
Op het hoofdbureau van politie werd
Expositie in het Casino van botani- datum
6 aug
8.13 4.12 20.35 16.13
een bloedproef afgenomen en proces- sche bloemenaquarellen van Clemy
8.53 4.41 21.17 16.51
verbaal opgemaakt, waarna de Haar- Banning-Zurcher, dagelijks van 14.00 l aug
8 aug
9.43 5.18 22.11 17.38
lemrner naar huis mocht terugkeren. tot 02.00 uur.

Fraaie
wedstrijden
WSZ

Kerkdiensten

Evenementen

Doorgereden

9
10
11
12
13

Erasmus College

aug
aug
aug
aug
aug

10.47 6.06 23.16 18.36
11.59 7.12 19.46
0.31 8.28 13.14 21.00
1.41 9.44 14.18 22.08
2.36 10.45 15.07 23.04

Maanstanden: Vrijdag 7 augustus EK
21.26 uur.
Doodtij 9 augustus.

School voor volwassenen
Zandvoort.

In september zal in Zandvoort worden begonnen met de volgende cursussen: Nederlands
Frans
Duits
Engels

* BennoBoon
* Chris Tonbreker
156 muzikanten.
6 vocalisten
Dominee Boeyenga
Pastoor Loos
Nel
Atie
Rien
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Deze cursussen leiden op voor het examen op Mavo-4 niveau.

HOTEL KEUR
vraagt voor direct:

KAMERMEISJES
Inl.: tel. 12023

Door combinatie met een andere afdeling bestaat de mogelijkheid om
een volledig pakket (6 vakken) te volgen.
AANBIEDING:
Cursusgeld
: f 135,- per jaar
Vooropleiding: lager onderwijs
Aanmelding : donderdag 13 augustus 10.00 uur v.m.
in het Gemeenschapshuis, Schoolplein 1.
Voor inlichtingen: telefoon 023-2S6S57.

LEUKE

__

TEENSLIPPERS

10,00

LINNEN

^

ZOMERSCHOENEN

24,90

_ _

HARMS
Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort
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Overuren
Eindelijk dan heeft de zon besloten een
eind te maken aan de lange periode van
] rust en maakt ze nu zelfs overuren.
l Overuren die door iedereen die iets
met het strand te maken heeft, met
vreugde worden begroet.
Dat het personeel en ook de pachters,
de vishandelaren, de politie, de ZRB,
kortom iedereen ook overuren maakt
de laatste week, schijnt niemand te
deren.
De koperen ploert is terug en men wil
wel graag iets meer verdienen dan
„koper", om alsnog het verloren lijkende seizoen om te zetten in een toch
nog winstgevende zaak.

ZRB
Nu het weer tot zomerse temperaturen
komt is ook het werk van de Zandvoortse Reddingsbrigade in volle hevigheid toegenomen.
Zoekgeraakte kinderen, EHBO hulp,
hulp aan zeilers en surfers vormen de
hoofdschotel van 'deze zonnige dagen.
Eindelijk dan hebben ook deze mensen
het gevoel dat ze nodig zijn en nodig
zijn ze, dat mag blijken uit de lange lijst
van hulpverleningen in slechts enkele
dagen.

Tips en suggesties: I 7 l 6 6 o f n a 17.00 uur 023-283330

Het begon al na een drukke dinsdag,
op woensdagavond 29 juli. Er kwam
een melding binnen van een hevig
ongeruste moeder die haar dochtertje
Petra al enkele uren miste. In samenwerking met de strandpolitie werd een
zoekaktie op touw gezet. Gelukkig
voor de mensen van de ZRB werd het
meisje al snel aangetroffen aan de
waterkant waar ze rustig zat te spelen.
,,Maar ik zoek mijn moeder ook", was
het wat verbaasde antwoord van het
kind, toen haar werd verzocht mee te
gaan naar de Rotonde. De dolgelukkige moeder schonk een gift aan de ZRB,
die men daar heel goed kan gebruiken.
Vraag je je af, als ze door de politie was

door.
Margrccl Ates

gevonden, wat had de moeder dan wijde schoolslag gebarend) maar toen
gedaan?
ik uit zee kwam was het strand veranOp vrijdag 31 juli werd assistentie derd, dus ben ik verloren", hoofdknikverleend aan een 13-jarige jongen. kend en met een zekerweten knikje,
Door de sterke oostelijke wind was hij „maar mijn moeder komt wel als die
met zijn surfplank te ver afgedreven. niet verloren is".
Hoewel dit een Zandvoorter was, blijkt
dus, dat zelfs dit een Zandvoorter kan
gebeuren. Dit dan, in tegenstelling tot
berichten die ik ontving, dat alleen Het heeft er toch nog wel om gehangen
buitenstaanders zo stom zijn om niet of het evenement „Verkiezing Miss
goed geoefend op zee te surfen.
Beach en Mister Beach" door zou
Zaterdag werd een Duitse surfer naar gaan. Ondanks de fraaie prijzen die in
het strand gesleept. De mastvoet van het vooruitzicht werden gesteld, liet de
zijn plank was gebroken en hij was aanmelding van de fraaie deelneembetrekkelijk hulpeloos.
sters op zich wachten. Tot en met
Een 19-jarige zeiler kampte met een dinsdag waren er nog slechts zes deelander probleem, zijn voorslag brak en neemsters en de jury vond dit aantal
ook hij zag geen kans weer aan land te toch wel te weinig.
komen. De ZRB was er goed voor. Het aantal deelnemers voor Mr. Beach
De Duitser die met een gescheurd zeil is nog niet bekendgemaakt.
in moeilijkheden verkeerde op duizend Eerlijk gezegd vond ik het gebrek aan
meter uit de kust, werd ook veilig aan enthousiasme niet zo verwonderlijk
land gebracht. Wat er verder deze wanneer je bedenkt dat het augustus
week gebeurde laat zich raden, maar de 1981 is en de feministen onder de
ZRB zal wel heel wat keren in aktie vrouwen al vele jaren aktie voeren
gekomen zijn. „Maar het weer mag tegen deze door hen verfoeide evenebest tot oktuber zo blijven, want het menten.
geeft wel een gezellige drukte op het Maar zie, de deelneemsters melden
stand", aldus Ton de Roode van de zich aan en de organisatoren halen
ZRB.
opgelucht adem.
Dus toch op naar Riche aanstaande
zaterdagmiddag waar bij goed weer de
dames zich zullen vertonen op een
Heel wat kindertjes worden als vermist plankier dat over het zwembad wordt
aangegeven op dit moment en Joyce op aangebracht. De toeschouwers likkede Rotonde-politiepost heeft het er dan baardend achter het bier en de deelook maar druk mee. Het blijkt toch neemsters heupwiegend over de plank.
ook dat Hollandse kinderen blijkbaar Succes!
avontuurlijker zijn dan buitenlandse,
want het grootste deel is nog steeds
Nederlands dat wordt vermist, op een
enkel Duits kind na.
Vrijdagmorgen was er duidelijk een Bij goed weer moeten de belangstelleninvasie van uit Brabant en Limburg, den er toch wel rekening mee houden
want veel kindertjes met een zachte dat zij vroegtijdig aanwezig zijn. Want
het bereiken van de Noord-Boulevard
„G" verbleven op de post.
Zesjarige Bernadette met een ernstig is op warme dagen een bijna niet te
smoeltje „vandaag ben ik verloren, volvoeren taak.
Auto's staan geparkeerd op de kop van
gisteren niet, vandaag wel".
„Hoe komt het dan dat je vandaag de Van Lennepweg, op de Boulevard,
naast de Boulevard, bij de Boulevard,
verloren bent?"
„Nou, gisteren was ik niet gaan zwem- er is werkelijk geen doorkomen aan.
men, vandaag wel. Ik heb heel recht Op de Zeeweg in Bloemendaal werden
gezwommen, eerst heen en terug (met auto's geparkeerd vanaf het strand tot

Emancipatie

Telefoonnummers
die belangrijk zijn:
Strandpol'rtie Rotonde
Kinderkamer Rotonde
Reddingsposten:
Zuid (Brokmeier)
Noord (Piet Oud ):
ZRB Naaktstrand:

13545
14445
12687
12376
18431

aan de Bokkedoorns, één lange onoverzienbare rij blik.
Een file vanaf Badhoevcdorp tot aan
Zandvoort dinsdagmorgen, zodat de
radio verkeersdienst opmerkte „Dat
het duidelijk warm weer was".
De zee blijft trekken en dat is met deze
warme dagen dan ook weer eens overduidelijk bewezen. De watertemperatuur is ideaal, zo'n 18 tot 19 graden
(beter dan het leidingwater dat dinsdagavond plotseling roestbruin uit de
kraan kwam zetten).
Overigens is het onbegrijpelijk dat niet
meer mensen met de trein naar Zundvoort komen. Een uitstekende verbinding en je hoeft dan alleen ma.ir de
straat over te steken om de zee te
bereiken.

Sans Tout

Strand en zee blijven trekken, ook voor

de artiesten van het jazz-festival 1981.
Beryl Bryden kon hel afgelopen zondag niet nalaten om haar goede vriend
Chris Sabelis. eigenaar van strandpaviljoen Sans Tout. op hel naakisiiand
even op te zoeken.
Beryl was dit weekend in ZamKoort
haar stem behoorlijk kwijtgeraakt en
de paar uren tussen Ja/.z at the Church
en de receptie in de Manege aan de
Zandvoortseliian heeft ze dan ook
doorgebracht in de zon op hel naaklstrand.
Beryl is een heel goede vriendin van
Chris, want ook toen hij zijn paviljoen
opende, was Beryl van de partij Het
was toen een stralende dag. eind april
1978. ,,Ze zong toen de sterren van de
hemel", zegt Chris Sabclis. ,,Het was
een groot feest, ze werd toen begeleid
door Rod Jason's jazz band.
Ook Milly Scott was met Beryl meegekomen. zodat ook op het strand de
sfeer v a n hel jazz-festival merkbaar
was.

Vorige week donderdag was er bij
paviljoen l B een oranje gekleurd val
aangespoeld met het opschrift ,,exptosief". Het betrof hier „sybron gamlen", vermoedelijk een verdunmngsmiddel dat door de politie werd verwijdcrd.
Met zoveel zon en dorst voor de deur
lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er
hier en daar kleine explosies te verwachlen zijn. Ter geruststelling moge
dienen, dat dan ook hier de politie
„verwijderend" zal optreden.

Drukte

Géén exploitant van Zandvoort

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer.
telefoon

motoren worden bedoeld.
Men gelooft niet dat het circuit erg in
trek is bij de motorsportbeoefenaren,
en verwijst naar het Zuiden en Oosten
Een golfcourse, zoals door de Cana- van het land waar veel motorraces
dees wordt gezien die geld op zou worden gehouden.
kunnen leveren door het aantrekken
van sponsprs die een bepaalde wed- Het college heeft niet de indruk dat in
strijd attraktief maken door het ter de regio gebrek is aan een nieuwe
beschikking stellen van grote geldprij- golfbaan (Zandvoort, Noordwijk en
zen, terwijl ook de exploitatielekorten Spaarnwoude).
van het zwembad De Duinpan volgens Ook verplaatsing van de voetbalvelden
de Canadees een halt moeten worden zal door Hordo nader beargumenteerd
dienen te worden.
ZANDVOORT - Aangelokt door het
toegeroepen.
^
stralende weer van de laatste dagen
hebben zich in de eerste dagen van de
Geld
Hooghartig
zwemvierdaagse honderd procent meer
De verschillende voorstellen worden in Wél zal het college erkentelijk zijn deelnemers gemeld in zwembad De
het conceptschrijven van het college voor elk advies dat het verlies van het Duinpan om deel te nemen aan de
zwembad terug zal kunnen brengen. zwemvierdaagse.
punt voor punt behandeld.
Men ontkomt dan niet aan het idee dat Ook is men wel ontvankelijk voor meer Zoals vorige week uitgebreid in ons
hier en daar wat hooghartig door het inkomsten uit het circuit mits de con- Nieuwblad is vermeld, kent men behalcollege op de diverse plannen wordt tractbepalingen als uitgangspunt wor- ve het zwemmen ook nog tal van
den gehanteerd. Bovendien zag men
gereageerd.
aktiviteiten in het zwembad.
Fijntjes wordt Hordo terechtgewezen graag opheldering van de bestaande
onduidelijkheid
over
de
overname
van
Zo worden er door Peter Versteege
en geconfronteerd met de Nederlandse
hometrainwedstrijden gehouden. Het
wetgeving, waar wilde plannen wel het aandelenpakket van de Cenav.
gemaakt kunnen worden, maar niet Alle door Hordo voorgestelde plannen is overigens niet de eerste maal dat in
zijn volgens het college met uitzonde- het dorp gestreden wordt op de homeuitgevoerd.
Ten aanzien van de paardenrenbaan ring van twee punten (Hotel Bouwes en trainer. Reeds voor de oorlog werden
wordt gevraagd naar de gronden waar- Bouwes Palace) „niet gefundeerd op in het toen nog als theater dienst
op de Canadees baseert dat daarvoor enige lokale kennis en getuigen van doende Monopole kampioenschappen
de bestaande faciliteiten in de omge- weinig respekt voor de Zandvoortse georganiseerd.
ving ontoereikend zijn. Men neemt aan 'samenleving". Het is naar onze mening Zo werd in 1933 de heer Theo van
dal deze stelling beargumenteerd kan een misverstand om te denken dat Straveren kampioen van Zandvoort.
Zandvoort „sterft" als het uw plannen
worden.
Twee jaar later in 1935 moest hij echter
Het is het college niet gebleken dat er niet kritiekloos aanvaardt", zo besluit genoegen nemen met een tweede
in Nederland een grote behoefte be- het college haar schrijven.
plaats, aangezien toen Jan van
staat aan een georganiseerde vorm van
Honschooten de sterkste was. De orgaOndertussen
is
de
renovatie
van
Hotel
motorcross. Ook zegt men niet te
nisatie zal trachten beide heren in het
weten of hier bromfietsen, dan wel Bouwes bijna gereed. Door de direktie zwembad uit te nodigen, niet om deel
van dit hotel wordt op dinsdagavond
een receptie gegeven waarvoor speciaal te nemen, maar eventueel ter assistengenodigden een uitnodiging zullen ont- tie bij de wedstrijdleiding.
De wedstrijden worden verdeeld in
vangen.
drie categorieën, nl. jeugd t / m 15
Dit moet dan de feestelijke opening jaar, middenklasse van 161/. 30 jaar en
worden van het vernieuwde hotel en de de ouderen _van boven de 30.
genodigden kunnen dan met eigen ogen
aanschouwen, dat als het moet plannen Er zijn fraaie bekers te verdienen.
ZANDVOORT - Vanavorid komt de ook met voortvarendheid kunnen wor- Vanavond is alweer de laatste avond
raadscommissie Publieke Werken in den uitgevoerd.
van dit evenement.
openbare vergadering bijeen.
De agenda vermeldt: verwarming
Tournesolflats; inbraak- en overvalbeveiliging raadhuis; aanbrengen centrale
verwarming in woning Burg. van Alphenstraat; aanbrengen vaste trappen ZANDVOORT - Op zaterdag 15 aut.b.v. archief- en magazijnruimte; ver- gustus wordt van 10.00-17.00 uur een
andering van inrichting Hannie Schaft- Kano-Oriëntiedag gehouden. Deze dag
school; afvalstoffen verordening; etc. wordt georganiseerd door de Neder- Wild-water-varen
landse Kano Bond en zwembad De
etc.
Aanvang van de vergadering 20.00 uur. Duinpan, en wordt voor hè! eerst in de In het 50 m. golvenbad door de beste
Op dinsdagavond 11 augustus komt de geschiedenis gehouden.
wildwaterspecialisten van Nederland.
commissie Algemene Zaken en Ruim- Tijdens deze dag zullen over de diverse Een wedstrijd van snelheid, moed en
telijke Ordening bijeen. Besproken baden verschillende onderdelen van de behendigheid.
wordt hier:
Kansport worden getoond in wedstrijdVoortgang procedure struktuurstudie; of demonstratievorm.
40 m. sprint-wedstrijden
cbnceptbrief aan de heer M.J. Hordo in De programmapunten zullen bestaan
Een krachtexplosie over 40 m. waarbij
antwoord op diens brief van 9 juni 1981 uit:
met betrekking tol de Bouwes hotels en
de snelheden zo oplopen dat men
het circuit; vragenlijst nieuwbouw, veialleen voor de bassinrand kan stoppen
ligheid Zuiderstraai; aankoop discus- Internationaal Kano-polo-toer- door zich met boot en al te laten
sie-inslallalie voor raadsvergaderingen; nooi
kantelen.
verkleining van het circuit; ingekomen
stukken en rondvraag.
De top-teams van Nederland en enige Demonstratie Kano duiken
Ook deze vergadering begint om 20.00 zeer sterke buitenlandse ploegen zullen
om de eerste plaats strijden.
uur.
De Kamikazes onder de kanovaarders

Vervolg van pag. 1

02977-28411

Drukke start
zwemvierdaagse

Commissie
vergaderingen

EVENEMENTGP ZATERDAG 15 AUGUSTUS

CORDON BLEU
schnitzel qüvuld rnrt h<)m
t'n k jas rjj,jrn
en qcbakkt'n, qrwrvt tril met
twee soorten groenten, frites
on qt'hikkrn I3rr/,}nnfi/rn

CHIPOLATA PUDDING
rni't slaqroom.

met vriendelijke bediening

Vosselaan 15
HIL.LEGOM
Tel.:02520-15347

Verloren

Spelende kinderen in het zwin, nog niet „verloren", maar het kan gebeuren.

<JfefcJ*-<-'., tOtiaw^fES -&•£&'**

Beryl Bryden de gaste van Chris Sabelis op zondagmiddag 2 augustus.

ZANDVOORT - Op het moment dat
een broodjeszaak in de Kerkstraat haar
deuren slooi om een paar minuten over
drie dinsdagmorgen 4 augustus, verscheen een hongerige klant.
De man zag de deur voor zijn neus op
slot gaan en maakte duidelijk dat hij
nog best een broodje zou lusten. De
bediende wees echter op het toch al te
late tijdstip van sluiting en hield voet
bij stuk en de deur op slot. De man, die
al het nodige aan Bachus had geofferd,
ontstak in woede en sloeg met één klap
van zijn blote hand het glas in de deur
aan scherven.
Resultaat was dat de gewaarschuwde
politie zowel klant als bediende naar
het ziekenhuis in Haarlem moest laten
vervoeren, waar de klant voor een
slagaderlijke bloeding en het personeelslid voor glaswonden moesten worden behandeld.

GOEDE PRESTATIE WIM KQEHSE

Wielerronde
zorgt voor
ZANDVOORT - De eerste ronde van
Zandvoort is een geweldig sportief succes geworden. Enige duizenden toeschouwers, die het parcours omzoomden, hebben kunnen genieten van prima
wielersport. Vooral de strijd voor amateurs en junioren leverde veel spektakel
op, waarbij Zandvoorts favoriet Wim
Koene steeds in de voorste gelederen te
vinden was. Door het succes van deze
ronde staat het nu al vast, dat de
organiserende vereniging HSV de Kampioen, in samenwerking met Peter Versteege, de ronde volgend jaar wederom
zal gaan houden.
De strijd over 45 km voor veteranen en
liefhebbers, waarvoor het startschot
werd gegeven door burgemeester Machielsen, was zeker nicl van spanning
ontbloot. De Zandvoortse deelnemers,
Cees Lagendijk, Ben van Campen en
Piel Schijf, hebben er alles aan gedaan
om bij de eersten te eindigen. Helaas
misten zij de goede ontsnapping, maar
wislen zich loch goed vooraan in het
peloton te handhaven. Een zeven man
sterke kopgroep scheidde zich af, waaruit dan ook de winnaar tevoorschijn
zou komen. In de eindsprint was Ge
Fennis uit Haarlem de snelste op enige Start van de eerste Zandvoortse Wielerronde. Het s>tarti,clwt werd verricht door burgemeester Maclnehfn, waarna din'kt ui een
centimeters gevolgd door B. v.d. Heu- felle strijd ontstond om de koppositie.
vel uit Nieuw Vennep en G. Kleinveld ronden vormde zich een kopgroep van moe gestreden Wim Koene, die voor langs de route me /o opzweepten Het
uit Lisse.
vier man, waaronder de zeer aktieve eigen publiek een uitstekende lace \vas gewoon f a n t a s t i s c h IX laatste
De strijd in het hoofdnummer, voor Wim Koene, die door het Zandvoortse reed, was niet m staat het gat te roiuii.ii enigen echter wat m o e i l n k
amateurs en junioren over 84 km, publiek enthousiast weid aangernoe- dichten
Conditioneel ging het no« best, ma,u
kende een wisselend karakler. Hevige digd. Zeer lang bleef hij, met zijn drie Jun van Wi]k ging stug door en kwam de l e n e n wilden met nn.'ei. AH!'l ik
strijd en een hoog tempo. Reeds na 20 medevluchters Juul Bruessing, Huub alleen aan de timsh De sprint van cle geei, kiacht meer had om \ o l i n t te
de Vries en Andries van Laviere, de volgers was voor Haecke uit Zaandam sprinten. Het was echtereen "tijdige
toon aangeven. Het viertal bouwde een op 24 sec. en P. v.ii Knoop uit smul on ik heb lot.h «el een goode
voorsprong op van ongeveer 311 secon- Haarlem. Wim Koene spuntte naai een piestatK- geloven!", aldus Wim Koene
den. De samenwerking was prima in de goede 8ste plaats. Uit het peloton
kopgroep, maar tegen een aaustor- ontsnapte in de slotronde Volkert
mend en uitgedund peloton bleek men Paap, waardoor hij zich op een keurige Tevreden
niet bestand. Vele lekke banden .jorg- ISe plaats wist te nestelen.
den voor evenzoveel uitvallers, terwijl
Mede-oi gallis,itor en dt. ma 1 ) die er
voor enkele renners het tempo te hoog Teleurstelling
bijzondei u el tijd m heelt gestoken
duiken in de duikkuil van de l meter-, 3 lag. Mei nog twintig km te koersen,
meter- en de cracks van de 5 meterlo- ontslond opnieuw een slcrke kop- Wim Koene was na afloop geenszins Petei Vorstenge, was u.i afloop e \ e n ren.
groep, 13 man, waaronder Wim Koe- teleurgesteld ,,We w a i e n zekei mei ie eens een zeei tevreden man". Ik ben
Rond de bassins zullen tijdens deze ne, maaklen zich los uit het peloton. In vroeg weggegaan. Omdat er punaises b l i j k t dal alles goed is afgelopen. Dakanodag diverse informatiestands, een het peloton draaide Volkeit Paap de waren gestrooid heb ik me direkt hij de geiilang heb ik de zenuwen uehad. ot
kanobouwer, een grote fotowand en rondjes door het dorp uitstekend mee. kopgroep van vier aangesloten. Als je alles maar goed zal gaan Dooi alKdan lek rijdt, kan |o altijd nog aanslui- drukte en zenuwen bon ik m do/e
divers materiaal aanwezig zijn.
tmg m het peloton v i n d e n . Poch was periode v i j f kilo k w i j t g e r a a k t , m a a i dat
Gedurende de hele dag zal tussen de Kopgroep
echter dat Juul Uruessing met lekkei \ r n i l ik met erg. Hootd/aak is dat hot
wedstrijden en demonstraties voor de
liefhebbers gelegenheid bestaan om In de kopgroep werd verwoed gestre- weid, waardoor de kracht van de kop- een geweldig evenement !•• g e w o r d e n .
onder deskundige leiding zelf een ka- den voor de beste posities. Jan van groep een stuk minder werd, anders \<.,\( zeker volgend jaar herhaald gaat
novaart te proberen.
Wijk uit Haarlem wist zich m de hadden we misschien wel met z'n vie- worden. Mol de m e d e w e i k i n g van de
De dag zal. door het werpen van de slotfase los te werken en bouwde in ren weggebleven". Het rijden voor politie, ZRB, publieke w e r k e n Rode
speelbal voor de eerste kano-polowed- vloeiende stijl een voorsprong op van eigen publiek was Wim Koene wel Kruisen de Zandvoortse middenstand,
strijd, door de wethouder van sport- en 30 sec. De achtervolgende groep ren- vreemd, maar toch was het voor hem die we nu ook hebben geluid gaat het
jeugdzaken van Zandvoort de heer I. ners trachtle levcrgeefs om aansluiting een geweldige ervaring ..Ik had het zeker opnieuw slagen", aldus een cnTermes geopend worden.
te krijgen bij Jan van Wi|k. Ook de nou nooit meegemaakt dat de mensen thousiaste Peter Versteege.

Kano-oriëntatiedag in zwembad
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POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J. D. MUIS

uitgaande van het
AMSTERDAM/ALKMAAR
Op 18 augu:;tus a.s. starten we weer met de
1 -jarige part-time opleiding voor het

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

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT P U L/«
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50

Verhoogde
spaarrente

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

dag- en avondopleiding.

Inlichtingen:
tel. 020 - 92 09 08 of: 072 -12 10 63.
Adressen:
Korte Ouderkerkerdijk 5 (Gebouw ETS)
1096 AC Amsterdam;
Bergerweg 200-1817 MN Alkmaar.

KOOIJMANS

HTS-ers en
ABCTEBVIBEZITTERS,
OPGELET!
Medio augustus is er nog een mogelijkheid om
uw technisch aktenbezit in Amsterdam en
Alkmaar uit te breiden met een bevoegdheid
voor

WISKUNDE of NATUURKUNDE
binnen het kader van het 2-vakkensysteem.
Inlichtingen hierover worden u gaarne verstrekt
via

tel. 020 -92 09 08,
Adres:

072-121063
Lerarenopleiding uitgaande van het
NGOLB, Korte Ouderkerkerdijk 5,
1096 AC Amsterdam (gebouw ETS)

Adres:
dependance: Bergerweg 200,
1817 MN Alkmaar (gebouw HTS).

ER DREIGT EEN TEKORT AAN
DOCENTEN BIJ HET
BEROEPSONDERWIJS!

<- GOULASH "BUDAPEST"
de echte hongaarse goulash, geserveerd met
rijst, gemengde salade en doperwtjes.
•fe KIP IN 'T PANNETJE
ons succes: halve kip geserveerd met een
garnituur van gebakken blokjes spek,
doperwtjes en frites.
jfc WIENERSCHNITZEL
een gepaneerde krokant gebakken schnitzel,
zoals die in Wenen ook wordt geserveerd!
jfe KIPSTEAK "MARYLAND"
een heerlijke combinatie van gebraden
kuikensteak, bedolven onder een garnituur
van gebakken perzik, mais, ananas en
mandarijntjes.
jj; GEGRILLDE KIP "BOMBAY"
een halve kip oyergoten met een pikante
saus van kerry .ananas en rozijnen, gegarneerd
met vruchten, kroepoek en rijst.

jj- KOTELET "GRANDMERE"
een flinke kotelet met daarbij een garnituur
van gebakken blokjes spek, doperwtjes
en frites.

Hebt u een LTS-diploma + minimaal
2 jaar praktijk-ervaring?
Dan kunt u bij ons in AMSTERDAM of
ALKMAAR een part-time studie
volgen voor lerala)r(es)

BOUWKUNDE/BOUWTECHNIEK
WERKTUIGBOUWKUNDE
MECHANISCHE TECHNIEK
MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
ELEKTROTECHNIEK
WIS- en NATUURKUNDE
CONSUMPTIEVE TECHNIEK*
GRAFISCHE TECHNIEK**
INSTALLATIETECHNIEK [voorofMfcqi
• Dag-opleiding, één dag per week les.
*" Middag- un avondopleiding.

OOK VOORBEREIDENDE LERARENOPLEIDINGEN!
Inlichtingen:
. Amsterdam: 020-92 09 08
Alkmaar: 072 -12 10 63
Adressen:
Lerarenopleiding uitgaande van het
NGOLB, Korte Ouderkerkerdijk 5.
Gebouw ETS, 1096 AC Amsterdam.
Dependance Alkmaar,
Bergerweg 200,1817 MN Alkmaar.

jï- KIPFILET"MOSKOV"
een kipfilet overgoten met een pikante
paprikasaus waarin champignons, paprika,
uienringen, room en een vleugje knoflook.

*l; CORDON BLEU
*
*
*

een gepaneerde schnitzel gevuld met
kaas en ham, een lekkernij!
>

FORDOTO

bij de Rabobank
^f

i - ZANDVOORT
;
Ampèrestraat 10
,
(naast Colpltt)
Tal. 02507 ' 1 69 25.
b.g.g. 1 3242 '•.
,.
Ford verkoop en
'0 .'-,:
service.
1
..'Ook voord/verse
tmerken inruilauto 's.

Leuke
bijverdienste

.

f\*

O If^OI

m.i.v. 01-8-1981

Spaar-Di reet -Rekening

6% nu

Spaar-Premierekening

8% nu

Spaar-ExtraPremierekening

9% nu

Rabobank Kinderspaarplan

8% nu

Rabobank

Ogilvie/Marktonderzoek BV vraagt:
DAMES EN HEREN

814%
814%

Wij/igmgcn voorbehouden

voor het houden van
vraaggesprekken (intervieuws). Schrijf of bel
naar: SarphatiekadeS,
1017 WV Amsterdam.
Tel. 020-235400
(Ook 's avonds en het
weekend)
B.g.g. 020-245315.

m»

iticoat m

Niet gebonden aan de
schoolvakanties?
Profiteer dan nu van onze gunstige
na-seizoenprijzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoons komf. stenen
bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf,
windsurfing, etc.
Inlichtingen & reservering:

Het Nederlandse Sleutel- en
Slolcn/specialibtcn Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-liccntichoudcr gemachtigd de Lips-Kcso
sleutel ie kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en dcgcavan-4
cccrdc machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekcrhcids bewijs.

Vrije-tijdspark Ermerzand
Dalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

l UW DEALER
1

DOE MEER ZELF

' v. d. Meer Sleutelservice
wi'u 73 • HiTimledt'
l cl. 02.1-2K 1)4'XI

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Van 14 juli tot 23 september

Elke week een andere bowl.

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktege/s, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

Heerlijke frisse en fruitige bowl
van aardbeien, meloen, frambozen, perzik.
aalbessen, kersen en nog véél meer. Tast toe.
Voor maar f 5,50 per royaal bowl glas.
Rijksweg A4,6 kilometer
ten zuiden van Schiphol.
Telefoon: 02526 86841.

••••••••••••••••••••••••••••••W

NQQRDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ

5j; VARKENSHAASJE "PARISIENNE"
hele varkenshaas met champignonroomsaus en een uitgebreid garnituur.

jfc FILET "MIGNON"
Concertgebouw Haarlem

WINTERSERIES 1981-1982

malse biefstuk van de haas in de boter
boter gebakken. Zegt u maar hoe u hem
hebben wilt!

Gastdirigenten:

ROELOF VAN DRIESTEN, TILO LEHMANN, JACQUES MERCIER,
DAVID PORCELIJN, ELYAKUM SHAPIRRA

SERIE A

6 dinsdagavondconcerten op
6 okt., 3 nov., 1 dec., 12 jan., 2 febr., 2 maart

SPECIALITEITEN

Restaarant
„Qralèfc Het Witte Huls"

SERIE B

6 vrijdagavondconcerten op
16 okt., 13 nov., 11 dec., 8 jan., 12 febr., 12 maart
20.15 uur
solisten : ARNALDO COHEN, DANIEL WAYENBERG - piano
JEAN-JACQUES KANTOROW, AARON ROSANO - viool
GODFRIED HOOGEVEEN - cello, JACQUES MEERTENS - klarinet
abonnement 6 concerten ƒ 70,—

DfCKY DAP
* Kopje soep (kies zelf maar uit welke)
* Kipfiletje of 1/4 kip, met frites,
apppelmoes en lekker veel mayortaiso.
1
iJbje met verrassing.

DOMPJDOE •
* Kopje soep (kies zelf maar uit welke)
* Kroket én worstje met frites, apoelmoss
en mayonaise.
* IJsje met verrassing.

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

JACK HOUSE
Special'üeiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem
Reserveren: iel. 023 - 26 53 33
RESTAURANT

,DE GRAVIN»
Arnolduspark 10 - Hoofddorp - Tel.: 02503 -10139
(reserveren op zon- en feestdagen gewenst).
r********************************

SERIE C

Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

losse kaart ƒ 14,—

3 vrijdagavondconcerten op
23 Okt., 18 dec., 19 febr.

20.15 uur

solisten : GIJSBERT BETHS - viool
JARD VAN NES - alt, HENK VAN ULSEN - voordracht
KOOR KATHOLIEK HAARLEM
abonnement 3 concerten ƒ 35,—
SE.RIE Z

RESTAURANT

20.15 uur

solisten : PJOTR PALECZNY, MITSUKO UCHIDA - piano
ULF HOELSCHER, EDITH VOLCKAERT - viool
FRÉDÉRIC LODÉON - cello
GLEN WILSON - clavecimbel
abonnement 6 concerten ƒ 80,—
losse kaart ƒ 16,—

losse kaart ƒ 14,—

3 zondagmiddag familieconcerten op
22 nov., 17 jan., 21 maart
solisten : BRUNO LEONARDO GELBER - piano
THEODORA GERAETS - viool
ROBERTA ALEXANDER - sopraan

14.30uur

abonnement 3 concerten / 35,—
losse kaart ƒ 14,—
abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n)
ƒ 9,—
losse kaart / 5,—
advies minimum leeftijd kinderen 6 jaar
combinatie-abonnement
combinatie-abonnement
combinatie-abonnement
passe-partout

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

A+ B
A-f C
B+ C
A+ B+ C

•

ƒ
/
/
ƒ

140,105,—
95,—
165.—

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13
van 10 tot 15 uur; telefonisch 023 - 32 09 94 van 12 toM5 uur.
SERIE ABC vanaf 11 augustus / SERIE AB vanaf 12 augustus / SERIE AC vanaf 13 augustus /
SERIE BC vanaf 14 augustus / SERIE A vanaf 15 augustus / SERIE B vanaf 18 augustus /
SERIE C
vanaf 20 augustus / SERIE Z vanaf 22 augustus.
Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concertgebouw
en de administratie van het N.P.O., telefoon 319248.

'. ~:. c.
GEMEENTEAKCK r~i
ZANDVdOftT
.-.

." Hl i 1 l

-' - . -

RANDSTAD PUBLICATIES
Uiigeef.ster van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Heemstecdse Courant
• Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad
» Zwanenburg/Halfwegse Courant
" Badhoeve/SIntense Courant
• Aalsmecrsder Courant
• Uithoornsc Courant/Ons \Veckb!;iü
• Strcckblad Di lv"iJc VCIK-I

„-,.,.„ ,

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorp^traa: f Telejoon 02977 - 2 Av / /

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG NO. 33 EO. 5

f.ASTHl |SI'I.KI\ 12 -/..\\!)\ OORT - TEL. 02507 - l 71 66 - OPLAGE 34(M) KX.
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Commissie akkoord

Brief aan Hordo met
spoed de deur uit
ZANDVOORT - Een schrijven van het college, in overeenstemming
met het concept, als eerste reaktie op de plannen van de Canadees,
Michael J.Hordo, zal dan wel niet per expresse het raadhuis uitgaan,
doch zal wel zo spoedig mogelijk worden verzonden.
Dit werd besloten op de openbare commissievergadering van dinsdagavond 11 augustus, waar de commissieleden zich akkoord verklaarden
met dit antwoord.
Wél zal men hu eindelijk een duidelijk inzicht willen hebben en in
concreto willen weten in hoeverre Hordo zijn plannen wil uitvoeren.
,,Gaat de voorgestelde verbouwing van het Bouwes Hotel door, en is
men nu in het bezit van de Cenav-aandelen" zijn vragen die men nu
toch wel eens beantwoord zou willen zien. ,,Zodra de heer Hordo aan
de vereiste verplichtingen voldoet, kunnen wij procedure 19 voor de
gevraagde verbouwing van de hotels in werking laten treden" aldus de
heer Machielsen die zei dat deze brief zeker niet diende om deuren dicht
te gooien, maar gezien moet worden als een opening tot een gesprek
waarbij Hordo zich dan zou moeten laten kennen als een goede
gesprekspartner.

Tweede hoorzitting
Struktuurplan

Langs de Vloedlijn

ZANUVOORT - Helemaal tevreden zijn
de commissieleden Algemene Zaken niet
over de door het college vastgestelde
lijst met te bouwen woningen in de
naaste toekomst. Nog daargelaten of het
hier een wensenlijst, dan wel een realiscerbaar bouwprogramma is, de commissielcden vinden ten eerste dat door
het college te laat is gereageerd op een
schrijven van het Ministerie van volkshuisvesting (Jongsma, Van As, en Flieringa) en ten tweede dat de lijst langer
had moeten zijn (Toonen).

Nieuwe
verwarming
Gelukkig is hij die in de herinnering
aan een zonnige jeugd een ster bezit
in 't verdere duister van het leven.
B. Auerbach
(1812-1882)

Strandstroper
ZANDVOORT - Vorige week werd de
28-jarige E.v.d.P., zonder vaste woonof verblijfplaats, aangehouden, op verdenking van diefstal, valsheid in geschrifte en oplichting. De man stroopte
de vakantieplaatsen af en maakte daar
kennis met jonge vrouwen. Hij gaf zich
uit voor de eigenaar van diverse bars.
Soms bleef hij een weekeinde bij de
betrokkene en ontvreemdde in de tussentijd cheques en girobetaalkaarten.
Ook bezocht hij tenten van kampeersters waarmee hij kennis had gemaakt,
op momenten dat zij er niet waren. De
man heeft negen van dergelijke feiten
bekend, gepleegd in Zandvoort, Texel,
Geldrop, Groningen en Terschelling.

Terug van weggeweest

in Tournesolflats
"heet hangijzer"
ZANDVOORT - Voorgesteld werd in
de commissievergadering financiën en
P.W. een krediet beschikbaar te stellen
van ƒ 93.000,— voor de Tournesolflats.
Momenteel is hier elektrische verwarming in aangebracht, maar dat is in de
winter niet voldoende en bovendien
voor de huurders erg kostbaar.
De beschikbaarstelling van dit krediet
betekent wel dat de kosten van dit
gebouw de gemeente per wooneenheid
(één kamer appartement) een bedrag
heeft gekost van ƒ 22.000,—. Een bedrag waar CDA'er Ingwersen het niet
mee eens kan zijn'.
Ook de overige commissieleden hadden de nodige moeite met dit bedrag,
behalve Marian Hugcnholtz, doch na
een zeer vakkundige uitleg van de
betrokken ambtenaar kan men zich wel
met dit voorstel verenigen, bahalve
Peter Ingwersen, die zijn stem voor
behield.

dat door het college veel te laat was
gereageerd en dat de voorzitter al één
week na ontvangst van het schrijven,
(dat had van 21 april moeten zijn,)
gedokumentecrd met het rapport van
het sociografisch bureau De Mcerlanden, ,,op de stoep van de minister had
moeten zitten om aan te tonen dat het
wanbeleid van GS en consorten het de
gemeente onmogelijk maakt iets te
doen aan de woningbehoefte in de
gemeente" Toonen was van mening dat
men Den Haag duidelijk moet maken
wat men kan bouwen met, en wat
zónder circuit.

Lelystad arriveerden in plaats van Almere.
Grootste ervaring vonden de fietsers
wel, als bewoners van het vlakke land,
het fietsen in de bergen van Noorwegen. Vanaf Zandvoort werd in het
begin min of meer geprobeerd de kust
te volgen. Dit lukte wonderwel in
Nederland en Denemarken, waar zij
nog resten tegenkwamen van de vermaarde Duitse verdedigingslinie, de
Atlantikwal.
Vanaf het noordelijkste puntje in Denemarken, Hirtshaïs. werd overgestoken naar Kristianszund. Vandaar beginnen de bergruggen op zo'n honderd

Ook is nu reeds bekend dat enkele
omwonenden van de Klim-Op school
bezwaar zullen aantekenen tegen woningbouw op deze plaats zodra het plan
ter visie wordt gelegd. Ook hier vertraging in de toekomst.

Wel is bekend dat het college
door GS is gevraagd dekkingsmiddelen
aan te wijzen voor eventuele hoger
rentepercentage dan de opgegeven
12% die men nu heeft berekend voor
de aankoop van de grond Sterre der
Zee. Eerder zal GS aan deze grondaankoop haar goedkeuring niet verlenen.

Hotel Sandra aan de Hogeweg blijkt
aangekocht te zijn door een firma uit
Heemskerk die hier premiekoopwoningen wil bouwen. Helaas heeft het college
hier geen overeenstemming kunnen bereiken over de grondprijs en aankoop
van het hotel om zelf; hier woningen te
bouwen.

Programma

16 woningwetwoningen Swaluëstraat;
27 woningwetwoningen Mr. Troelstrastraat;
9 kleine woningwetwoningen Noordbuurt;
63 premiewoningen Sterre der Zee;
59 woningwetwoningen
Julianaschool;
20 woningwetwoningen Klimopschool;
56 woningwetwoningen Van Lennepweg;
98 premiewoningen Stationsplein.

In totaal dus 363 woningen, die men
graag voor 1984 zag gerealiseerd.

Wensenlijst

Richard van As zag dit duidelijk als een
wensenlijst van het college, omdat bij
de uitvoering hiervan toch altijd nog
rekening gehouden moet worden met
de wet op de geluidshinder en het
circuit.
Volgens Toonen had ook het plan
Rheinwardstraat op de lijst vermeld
dienen te worden, omdat hiervoor nog
altijd een beroep ligt van de gemeente
bij de Kroon.
Overigens waren alle commissieleden
van mening dat uitbreiding van de lijst
wenselijk zou zijn. Hoewel dit de
procedure vertraagd, de lijst had al
voor l september 1981 bij het Ministerie ingediend moeten zijn, wilde men
toch graag in de komende raadsvergadering zien hoe het college deze wenkilometer afstand. De ene na de ande- sen van de commissie in haar opgave en
re.
bijgehorende brief had venvoord.
„Een vreemde gewaarwording, eind
juni door de bergen te fietsen. Je ziet
een wolk hangen, fietst erin en prompt Realiseerbaar
dwarrelt de sneeuw in je gezicht. En Overigens zag de voorzitter deze opgakoud!!! Vier graden onder nul. Mooie
momenten, die zeker een extra dimensie krijgen wanneer je wordt toege- ZANDVOORT - In de raadsvergadciwaaid door verbouwereerde mensen ring van 25 mei 1981 is de gemeenteraad
in auto's die dan prompt gaan toeteren van Zandvoort akkoord gegaan met de
en zwaaien. Wij hebben daar ook nog nieuwe afvalstofTenverordcning zoals
gepicknickt in onze korte broeken, die volgens de VNG (Vereniging Nedermaar waren snel klaar met eten. want landse Gemeenten) is vastgesteld.
De Zandvoortsc raad heeft echter uit
koud was het wel", vertelt Robert.

Het weerzien met het dorpje Honingsvak op het eiland aan de uiterste punt
van Noorwegen, was geweldig. Vorig
jaar waren ze daar namelijk al geweest
toen ze een fietstocht maakten vanaf
Narvik. ..De bevolking leeft daar van
de visvangst, en leeft zeker in de lange
zomernachten (de zon gaat bijna niet
onder) ook 's nachts. Wij zijn nog een
keer wakker gemaakt door de bevolking van Halsa. Wij hielden ons zoveel
mogelijk aan het tijdschema. De mcnsen van Halsa niet. lïr wonen daar
maar een paar gezinnen. Ze vonden dat
wij best 's nachts konden meevisseri. Je
hebt er direkt beet en binnen de kortste
keren haalden wij de ene enorme
kabeljauw na de andere uit het water.
Die zijn gekookt en door vier families
verorberd", aldus Robert.
De terugweg werd op 16 juli aangevangcn. Opnieuw kozen de broers voor de
secundaire wegen, omdat dit de mooiste en rustigste gebieden zijn.
De aankomst was grandioos. F£r \\;is
een finishlijn.aangebracht, borden geplaats met „nog 200 nieter", „nog 100
meter" enz. Een enorme lauwerkrans
gemaakt van een oude fietsband met
bloemen en vele boeketten wachtten de
broers. „Een schitterende thuiskomst.
Dit hadden wij niet verwacht", was de
reactie van de wielrenners.
Volgend jaar \voidt opnieuw een fietstocht overwogen, waar naar toe is nog
de vraag, maar dat de tocht in noordefoto's Petra van Essen. lijke richting zal voeren is zeker.

ve niet als een wensenlijst, doch als een
bouwprogramma dat wel gerealiseerd
kan worden. De eerste zevenenzestig
woningwetwoningen kunnen zeker het
eerste kwartaal van 1982 gerealiseerd
worden.

ZANDVOOfcT - Een d in" is zeker,
mocht Charles Moerenburg ooit /ijn
stem bij pemeenteraa<ls\erkie/.ingeti
uitgebracht hebben op de groepering
'Inspraak Ntt', «aar onder andere
huisarts Flirringa dect >an uitmaakt, dan /al hij dit /eer >eku niet
nogmaals doen.
Duidelijk geëmotioneerd en zich t-rgercnd aan de houding van de ln:isarts bij de behandeling van de i-or>ceptbrief van het college aan NJschac! J. Hordo, vroeg hij vunaf (b
publieke tribune het woord.
\
Hij vertelde Flicringa dat hij /ich \
geroepen toclde als voorzitter va» de j
Federatie Handselvereniging Han/.e
op te moeten komen voor één v;m
zijn leden (Hord») die door de huisarts op niet mis te verstane \vij/.e
voor joker werd gezet. ,,U hoeft
iemand niet bij voorbaat de deur uit
te schoppe.i", zo reageerde hij fel.
Voorzitter Machielsen merke op dat
deze vorm van inspraak niet gebruikdijk is op openbare vergaderingen.
Het woord wordt verleend om een
wezenlijke bijdrage te leveren tot de
discussie en niet om kritische kant tekeningen te plaatsen (dit is slechts
voorbehouden
aan
raadsleden
(red.))
„U kunt er alleen rekening meehouden bij de komende gemeentcraadsverkiezingen", aldus de voorzitter.

Voorlopig is door het college het volgende bouwprogramma vermeld:

thuiskomst van fietsers
ZANDVOORT - Maandagmiddag 10
augustus om kwart voor vier was dan
het moment gekomen waar familie,
vrienden en vriendinnen, al de hele dag
op hadden gewacht, namelijk op dat
moment arriveerden Robert en Dolf
van der Mey in de Frans Zwaanstraat.
Aan de lange, lange fietstocht van zo'n
kleine achtduizend kilometer van
Zandvoort naar Noorwegen (Nordkapp) en terug via Almere-Lelystad
naar Zandvoort. Diverse malen zijn de
broers wel de weg kwijt geweest, en
uitgerekend ook de laatste dag ovcrkwam hen dat, toen zij door de bushbush van de nieuwe polder plotseling in

Stemmenverlies

Voorzitter:'
ministerie g
maar bouwprogramm

Stelde Flieringa zich op het standpunt

ZANDVOORT - Er zal nog een tweede
hoorzitting komen voor degenen die
gereageerd hebben op de struktuurstudie van Zandvoort. Dit bleek op de
commissievergadering Algemene Zaken
die op dinsdagavond 11 augustus werd
gehouden.

Hoewel Jan Jongsma van mening is dat
het definitieve standpunt ten aanzien
van de struktuurstudie wellicht te laat
gereed zal komen door een verkeerde
planning van de procedure door het
college, kon voorzitter Machielsen hem
verzekeren dat dit zeer zeker vóór de
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zal
zijn afgerond.
Gezien de ervaringen van de gehouden
hoorzitting in juni, voelde Toonen
meer voor een serie hoorzittingen omdat dan alle belanghebbenden kunnen
worden gehoord. „Je praat nu eenmaal
makkelijker en doeltreffender wanneer
je de groeperingen die gereageerd hebben apart om de tafel zet." Hij bepleitte een serie hoorzittingen, bijvoorbeeld
gespreid over één week, die meer
effekt zullen sorteren dan één gezamenlijke hoorzitting.
In de komende raadsvergadering kan
het voorstel van het college met betrekking tot dit onderwerp tegemoet worden gezien.

COMMISSIELEDEN NIET TEVREDEN

deze regeling geschrapt de punten die
betrekking hebben op het gescheiden
aanbieden van bepaalde categorieën
huisvuil.
De gemeente heeft op dit moment hiervoor nog geen voorzieningen. Men oordeelde het dan ook beter deze bepalingen te laten vervallen, omdat ook de

Dé bloemen voor Aren
ZANDVOORT - Ook dit jaar waren er bloemen van Zandvoorts Nieuwsblad voor de oudste deelneemster aan
de zwem vierdaagse, en ook dit jaar was dit opnieuw mevrouw Arendje Koper.
Met haar 81 jaar was zij de oudste deelneemster die door velen in de bloemetjes werd gezet, want hei is en blijft
een hele prestatie om de zwemvierdaagse uit te zwemmen. Nu was het dit jaar aanmerkelijk beter weer dan het
voorgaande jaar, toen er extreem lage temperaturen heersten, doch aan <Je prestatie doet dit niets af.
Bovendien waren er vrijdagavond nog tal van andere aktiviteiten in het zwembad, voor een uitgebreid verslag
verwijzen wij graag naar de binnenpagina's.
V.l.n.r.: mevrouw Mofenaar, de vriendin van mevrouw Koper, haar grootste fan die haar mentaal steunt;
mevrouw Arendje Koper en medewerkster van Zandvoorts Nieuwsblad Maaike Leijenhorst. (Foto: Europress).

Gemeente door GS
op vingers getikt
financiële middelen voor het aanschaffen van deze voorzieningen voorlopig
nog ontbreken.
GS kunnen dit standpunt van 7.;indvoort echter niet appreciëren en hebben
de gemeente bericht dat in de afvalstoflenregeling ook de bedoelde bepalingen
dienen te worden opgenomen.

In de commissievergadering PW werd
deze laatste brief van GS ter kennis
gebracht van de commissieleden. GS
verwachten alsnog opname van deze
bepalingen over het gescheiden aanbieden van huisvuil in het raadsbesluit.
l)e commissieleden waren echter unaniem van oordeel dat dit slechts een
schijnvertoniiig /.ou /ijn. Men voelt er
weinis \<><>r bepalingen in een verordening op te nemen, wanneer van te voren
bekend is dat deze niet kunnen worden
uitgevoerd.
Een nader overleg met GS hierover lijkt
dan ook gewenst.

Dansen moetje doen!!
Dat is de slogan van

Dansstudio H. van de Moolen
(dir. E.C. van de Moolen-v. Verseveld)
lid N.V.D.-F.D.O.-G.P.T.D. (Eng.) *****(vijf sterren dansschool)

* VERANTWOORD LESSEN IN KLEINE CLUBS *
AANVANG NIEUWE LESSEN TE HEEMSTEDE
2e week van september
Voor beginners, gevorderden, gehuwden en
wedstrijdtraining.
Lesprogramma: Ballroom, Latin American, Old
Time en Disco-discodansen.
Inschrijfgeld, te voldoen bij opgave, bedraagt f 35
per persoon.
Reductie bij contante betaling.
Inschrijviny: dagelijks aan onze studio of telefonisch, vanaf 14
augustus tussen 19.00 en 21.00 uur, behalve zondags.
Koediefslaan 27 - Heemstede - Telefoon 023-281621.

bont en iamsvacht
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

befbreyoubuy

donderdag koop<r. o i '

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / td. (020) 22 35 96
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KENNISGEVING
Op vrijdag 7 augustus 1981 is toch nog onvcnvacht overleden onze lieve vader, opa en
huisgenoot

Hendrik Visser

Wijk bij Duurstede:
Aad Visser
Diny Visser-van der Geest
Maarten
Landsmeer:
Charles Visser
Greetjc Visser-Voornam
Zandvoort:
Arie Akersloot
H e n n y Akersloot-de Boer
2041 RN Zandvoort, 11 augustus 1981
Lorentzstraat 359

Zij heeft de ouderdom van 80 jaar bereikt.
Wij zullen haar erg missen.
Eckcrnförde, Duitsland:
Anna Aleida Viohl-Donkervlict
HansViohl
Zandvoort:
Henriëtte Camek-Do'nkcrvliet
Antonin Camek
Amsterdam:
Willy Boerma-Donkervliet
Jan Boerma
Amsterdam:
Cornelis Oeges
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, Burg. Nawijnlaan 29
Correspondcnlic-adros:
Hemiiijjstraa! 52-2041 V J Zandvoort
De rouwdienst en begrafenis hebben inmiddels
plaatsgehad op de algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Tot onze diepe droefheid is op 7 augustus
1981 van ons heengegaan, onze broer, zwager
en oom

Zandvoort
Familie Geusebroek

voor bedrijfskleding (horeca, lab., enz. enz.).

NU OF NOOIT!!
Warmer
BH's
in A-, B-, of C-cups

1
f) Ml
l \fm\i\f

Slipjes

i n nn

4 voor

Drogisterij

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

l \im\iV

LINGERIE

Nachtjapon

Hondenkapsalon
RENEE

Zoek je een "sportieve" sport, kom dan

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

Een sport voor jong en oud. In wedstrijdverband of rekreatief.
Kom op de open dag, 16 .augustus a.s.
van Sporting/OSS.
Wil je vast wat informatie, bel Patricia Boeré,
telefoon 16479.

fciW««J*J

uster

E

62.75

3-delige wandkast

BAD-STRANDKLEDING

met bar en verlichting, als nieuw.
TELEFOON 02507 -15407.

Bikini's
25.00
BADPAKKEN 30.00
Japon + bikini
of badpak
99.00

volleyballen

4. Aangeboden: flatwoning Keesomstraat,
huurprijs f 535.10 per maand.
Gevraagd: kleinere flat Van Lennepweg.

Foto Quelle

Ai.

6. Aangeboden: beneden-duplexwoning Van
Lennepweg, huurprijs f 125.50 per maand.
Gevraagd: twee-kamer bovenwoning.

Matras

8. Aangeboden: flatwoning Keesomstraat,
huurprijs f 535.10 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

80x190
dubbel doorgestikt

99.00

DROGISTERIJ

HET KASTENHUIS

MOERENBURG

BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
til. 17367

COIFFEURS
BODY FASHION
INTERNATIONAL

5. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat,
huurprijs f 586.40 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning aan de J.P. Thijsseweg.

7. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat,
huurprijs f 550.70 per maand.
Gevraagd: kleinere woning.

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

«••C R E A T I E F "

Grote Krocht 25
telefoon 17751

Haltestraat 8.
Zandvoort.

GLASHANDEL DE TULP
Inbraakbeveiliging tegen

AUTORIJSCHOOL

Galerij Kerkstraat 22 - Zandvoort
Telefoon 02507 -14040/14985.

PHILNetWAANING
iets beter.

SIMOEKS

Eventueel metanti-slip.
Rijks gediplomeerd.
BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefpon 02507 -12071

16255

Liberty Mode
Heeft ccn groot gedeelte van de kollektie
Pakjes en japonnen afgeprijsd voor ƒ 35,00

Liberty Mode
Louis Davidsstraat 15 (t.o. VVV),
telefoon 16920.

TV-kastje met klep
Iciken uitvoering)

250.HETKASTENHUIS
Grote Krocht 25
telefoon 17751.

Krijgt u gasten?

Hailcstraal 6S - Zandvoorl
Tel. 02507 - 1 20 60

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bodden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2.
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur 16658.

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1 • Zandvoort
Telefoon 1 65 80

part-time
verkoopster

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS
en MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.
Wist u dat wel?

ANTIEKE

katertje

Uiterste prijs 1250,-

12 weken oud met
stamboom . .f 150,-

Tel.02507-1 7047

Tel. 15772.

POSterfOtO 30x40 cm
slechts .:'

PASFOTO'S
4 stuks

VERBOUW RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat41A
TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

VERHUIZEN?

F. KORS

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave on folder met
waardevolle tips.

is volgens mij' de ondankbare iwei'vofier.
Fedor Doslojcwski

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

(1821-1881)

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
heeft collier in zijn showroom reeds
ntclbarc dankbare iwccvoclcrs gcliad omclai hij lui n een
uurwerk leverde waar ze nu nog altijd Irois op zijn.
Waaningiijd is n.l. prccisiclijd!

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Votop vers - Nieuwe oogst
KLEI-AARDAPPELEN

Bintjes 5kik>

1.95

25ki.o

9.00

Eigenheimers & MO
5küo

2.95
14.00

prima handappel
en geschikt voor moes, 10 kilo
zachte handappel, 3 kilo . . . 2.50

Spinazte per K^ ................ 0.65 ;
Andijvie per kiio
0.65
De Consumentenboerderij
Uweg 997 (hoek Kruisweg) Hoofddorp
Ooeningstiidcn: wo.. do., vrij. van 09.00 18.00
uur; zat. van 9.00 tot 14.00 uur.

SCHAAR.
Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts
^
•
Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood • Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia Taferelen Oud-Zandvoort.
Dorpsplein 2. Zandvoort -t
tel. 19015. zondagmiddag open-

ANIGAN6 «J, <>l»rtM>|

REPARATIES EN
VERANDERINGEN
VAN AL UW
KLEDINGSTUKKEN

De beste definitie van de mens

HORLOGERIE
C. WAANING

Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort,
telefoon 14580.

de 'GOUDEN

Vraag offerte of informatie.
Bilderdammerweg 72 - Kudelstaart.
Telefoon 02977 - 29675 - 22362.

(ook leer en bont).

Verhuizen is vakwerk!

DE WIT VERHUIZINGEN

20,00
10,00

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -152 25

Lancia, Autobwnchi

•fexaaiMhargartnu. 4004 onbreekbaar.
• gelaagd gtos (kan in comb. met isolatieglas)
• gehard gtas enz.

|

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

J, BLUYS

zoekt

Te koop:
zwart Perzisch

5 minuten

BLOEMENHUIS

Bis et Beau

Te koop

CHAISE LONGUE

door het leven.

De specialist vooral u w bloem werken.

Investeer in uw eigen veiligheid

Glazenwassen]' - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort.

Met zonneschijn en
bloemen dansend

voor de middaguren.
Aanmelden:
Boetiek Bis et Beau,
Thorbeckestraat 13 - Tel. 12021.

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

3. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat,
huurprijs f" 566.40 per maand.
Gevraagd: benédertwoning.

Echte Bakker Balk .

TEKEN EN
KUNST
S C H I L D E R S MATERIAAL

En nog vele andere
interessante items.

Keesomstraat 61,
telefoon 1 53 51.

9 cent korting
op super benzine.

2. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat,
huurprijs f 422.65 per maand.
Gevraagd: grotere flat of een eengezinswoning.

Wegens vakant/e ges/oten
van 17 augustus t/m
6 september

TE KOOP
wegens overcompleet mooie

Dag en nacht
bereikbaar

19761
1976
1977 [
mei 1981
1980 i
1979'

1. Aangeboden: flatwoning Keesomstraat,
huurprijs f 535.10 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning l geen nieuw
Noord).

on OK

Vasserette, v.a

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Fiat 127 3-deurs
Rat 127 Special
Lancia Bèta Coupé
Panda, wit
Ritmo65C4
l Rat 131 Racing

Ruilwoningen

voor jongen
van 12 jaar.

Uw adres voor
dasL kousen, partjes,
knie- en enteistukken,
ook naar maat

FOUNDATION

(v/h Jac. Koper)
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Lancia, Autobianchi

Einrn

ALGEMENE
BIJLES

Maand augustus 1981

H. H. KROON

Zandvoort BV

Nu ook REP ARA TIE-AFDELING

Tel. 02507-15661

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

BIJ AUTOBEDRIJF

Tel. van 9.00 uur tot 17.00 uur 02507-18492

Gevraagd

Franciscus Johannes
Geusebroek
geboren 9 juni 1927 te Zandvoort. De crematie
heeft inmiddels plaatsgevonden.

OOK LEER EN BONT

Bobo ert Yvonne Duivenvoorde
Wim en Siny Drogtrop
Dag...

Ingevolge zijn wens hebben wij hem in stilte
bijgc/et in het familiegraf te Zandvoort.

weduwe var. Charlc1, Donkervliot

Aa n al u w kleding verrichten wij alle mogelijke
veranderingen en reparaties

Wij danken jelloi allegaer voor de faine
klandizie, wensen de nieuwe eigenaren
VEUL SUCCES en... zijn verder te
bezichtigen in restaurent
't BOECKANIERSNEST,
waar het GOED en GEZELLIG is.

weduuruKir van Tonny RüadcrsrrKi
Hij is 67 j a a r geworden.

Henriëtie Donkervlict geb. Oeges

UNIEK IN ZAND VOOR T

Taveerne de Bornschuit is overgedragen aan de BV Bastille.

Enige en algemene kennisgeving.

Op vrijdag 7 augustus 1981 is voor ons
onverwacht door haar Heer en Heiland thuisgchaald on/.e allerliefste moeder en lieve oma
en mijn geliefde zuster

Wal u gemist hebt

Komt u eens kijken in zijn showroom,
'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

Drogisterij • Reform •'••

G. Kol

MOERENBURG

Schurtengat 7.
telefoon

DIEET ARTIKELEN

Gespecialiseerd in

13212

auto-brand-tewen

voor suikerpatiënten •
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT "
Tel.02507-16123.>,

Veilinggebouw
De Witte Zwam
in- en verkoop en
opslag van inboedefe
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

<

LEKKERE VULKOEKEN
Ja toch'
Even bestellen bij:
BAKKERIJ

R. v. d. WERFF
Tolweg 6 • Tel. 02507 -1 50 01
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BALLETCENTRUM
Gemma de Boer

*
*

*
*
*
-K
*
-K

(gediplomeerd balletpedagoge met opleiding aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag}

*
*
*
*

r~

• KLASSIEK
• MODERN
• JAZZBALLET

*
*
*
*
*

• TAPDANCE

-K
*

(voor meisjes, jongens en volwassenen)

*
*
*
*
*
*

VAKOPLEIDING

*

Verscheidene leerlingen dansen daar reeds met
succes!

Selectieklas: talentvolle leerlingen worden, in overleg met de ouders, doorverwezen naar de speciale
vakopleiding Koninklijk Conservatorium te Den *
Haag en Theaterschool te Amsterdam.

-K
*

. . - • - ' S'", •'

*
*
*

•.'.', 'V" " " •^'^i-;7^-f ., „

'-•'.. •.'._': O ,'.>'":/- ->>" ^ ^ *-... :v • '''• £%•*£* ^v^V^.^^-v'

Inschrijven:

*

dagelijks van 19,00-22.00 uur in onze studio's

Cornelius Slegersstraat 2 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 77 89 -1 74 55

•K
t
/Volgens de huidige vaarregels gedragen'

Tuynman wil regelsvoor de zeilplank
DEN HAAG - Minister Tuijnman van
Verkeer en Waterstaat heeft in een
brief aan -'de Tweede Kamer laten
weten hoe hij zich voorstelt het varen
met de zeilplank aan regels te binden.
Naar zijn oordeel zal per vaarweg
moeten worden bezien op welke voorwaarden de zeilplank kan worden toegestaan. De eventueel te nemen maatregejen zijn niet uitsluitend op de
zeilplank gericht maar op een duidelijk
omschreven deel van de kleine vaartuigen. De zeilplank zal zich daarom als
klein vaartuig volgens de huidige vaarregels dienen te gedragen.
De mogelijke maatregelen kunnen
bijvoorbeeld inhouden een verbod
voor een bepaalde groep van kleine
vaartuigen (waaronder de zeilplank)
om op bepaalde wateren zonder motor
te varen, om te laveren, om 's nachts of
bij slecht zicht te varen, om het voor de
doorgaande vaart bestemde gedeelte
van de vaarweg te bevaren. Ter aanvul_ling hierop kan een algeheel vaarver'bod voor een bepaalde groep van
kleine vaartuigen (waaronder de zeilplank) worden ingesteld op bepaalde
vaarwegen, of een verbod voor bepaalde dagen met uitzondering van de

Open Volleybal
dag in Pagéehal
ZANDVOORT - Op zondag 16 augustus a.s. organiseert Sporting/OSS in
de Van Pagéehal te Zandvoort-ribord
een open volleybaldag. Jong en oud
zijn van harte welkom en om lang
wachten te voorkomen heeft het bestuur een programma samengesteld,
dat er als volgt uitziet:
09.30-11.00 uur mini's Ift. 8-12 jaar.
11.00-12.30 uur aspiranten Ift. 12-16
jaar.
13.00-14.30 uur junioren Ift. 16-18 jaar.
14.30-17.00 uur senioren Ift. vanaf 18
jaar.
Leden van de klub zullen demonstra
ties geven, waarna ieder die wil, een
partijtje kan volleyballen. Vergeet dus
niet sportkleding en gymschoenen mee
te nemen. Uiteraard bestaat er de
mogelijkheid om lid te worden, hetzij
om wedstrijden te spelen, hetzij louter
kreatief.
Alle gewenste inlichtingen zijn te verkrijgen in de zaal bij de leden van het
bestuur. Kent u het volleybal-spel niet
of weet u er weinig van. dan is deze
open dag de gelegenheid om u volledig
op de hoogte te stellen van deze team'
sport.

De zeilplank is erkend als klein (zcil)vaartuig in de zin van het vaarreglement en dit betekent dat een zeilplank
zich volgens de geldende uitwijkregels
dient te gedragen. Speciale uitwijkregels voor het varen met een zeilplank

Zuurstofgebrek
ZANDVOORT - Zondagmorgen ontdekte de heer Paap van de Vijverhut
enkele dode vissen in de vijver (er was
zelfs een paling'bij van meer dan één
meter lang). De gewaarschuwde brandweer is direkt begonnen met het inpompen van zuurstof in het water
omdat men vermoedde dat zuurstofgebrck de oorzaak zou kunnen zijn.
's Middags om 15.00 uur werd deze
taak van de brandweer overgenomen
door medewerkers van de Dienst Publieke Werken. Maandagmorgen werden door de waterinspektie van Rijnland proefmonsters genomen en het
blijkt hier inderdaad te gaan om een
zuurstofgebrek. Dit ontstaat na een
periode van warm weer wel vaker in
stilstaande wateren.
Maandagmiddag werd bericht van
Rijnland ontvangen dat er nog minstens 48 uur zuurstof ingebracht moest
worden, voordat het water weer gezond zal zijn.

Datum 15-16 augustus 1981

Huisartsenpraktijk Bouman, Mo! en
Ridderbos
Arts: B.F.J. Bouman. tel. 15600
Verdere inlichtingen omtrent de weekcnddiensten worden verstrekt via de

Kerkdiensten

Vaarreglementermg
De eerste benadering gaat uit van
een.principe toelaten van zeilplanken
op alle vaarwegen, gekoppeld aan speciaal voor het varen met zeilplanken
geldende regels in de algemene vaarreglementering. De tweede benadering
betreft een geografisch verbod of beperking. Het COVW adviseert voortopig niet de eerste benadering ie volgen.

Weekenddiensten
Artsen

weekeinden of een verbod voor een
gedeelte van de vaarweg al of niet op
bepaalde dagen. Tuijnman deelt de
kamer mee, dat wordt nagegaan of
toepassing van één of meer van deze
maatregelen voor de rijksvaarwegen of
gedeelten daarvan nodig is.
De minister heeft zich rnet het aangeven van deze maatregelen mede gebaseerd op een op zijn verzoek, door de
Commissie Centraal Overleg Verkeersveiligheid te Water (COVW) uitgebracht advies. In haar advies geeft het
COVW aan, dat regeling van het varen
met zeilplanken van twee kanten kan
worden benaderd.

De zeilplank zal zich als klein vaartuig volgens de huidige vaarregels
dienen te gedragen.

worden afgeraden omdat dan een derde voorrangscategorie wordt gecreëerd. Dit lijkt op dit moment niet
nodig aangezien uit overleg door het
COVW met onder andere Koninklijke
Schippersvereniging „Schuttevaer" en
de watersportbonden bleek, dat een
samengaan volgens de huidige vaarregels van zeilplanken en de overige vaart
in het algemeen geen probleem oplevert.
. —
Daarnaast is het gewenst, dat de
verschillende relevante ontwikkelingen
worden afgewacht, zoals de toename
van het aantal planken. Het COVW
adviseert wel voor een geografisch verbod of beperking, daar waar de verkeersintensiviteit dit vereist. Dit zou
dan neerkomen op een aantal mogelijke maatregelen zoals vermeld, die bovcndien dan niet alleen moeten gelden
voor de zeilplank, maar voor een nader
omschreven deel van de kleine vaartuigen. Dit om discriminatie ten opzichte
van de zeilplank te vermijden, maar
ook omdat problemen bij het definiëren van het begrip zeilplank te verwachten zijn.
De Commissie adviseert tenslotte,
dat hierbij naar een landelijke uniformitcit dient te worden gestreefd. Tuijnman heeft zich achter dit advies gesteld
en het als een goede basis beschouwd
voor het formuleren van het te volgen
beleid. Hij heeft het advies tevens aan
de lagere overheden aangeboden en
hun in overweging gegeven om bij het
vaststellen van nieuwe maatregelen of
het herzien van bestaande regels met
de op basis van dit advies gcformuleerde uitgangspunten rekening te houden.

Europese kampioen
schappen Prindle
ZANDVOORT - De vijfde Europese
kampioenschappen Catamaran zeilen
in de klasse Prindle worden op 14. 15
en 16 aug. in Zandvoort voor de
Zuid-Boulevard vervaren. De sterkste
Catamaran zeilers uit geheel Europa
komen voor dit spectaculaire evcnement naar Zandvoort om de tol nu toe
superieure Nederlandse branding-specialisten van het zo begeerde Europese
goud, zilver of brons af te houden.

*

telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.
Tandarts: telefoon 023-313233
Wijkverpleging: zr. T. Dijk. Lorentzstraat 435, Zandvoort, tel. 12382.
Apolhecfc: Zeestraat Apotheek N.v,
Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, Flat 2, Zandvoort.
tel. 02507-14437 b.g.g. 023-313233.
Zondag 16 augustus
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckestraat
17, tel. 15847.
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur:
ds. P. van Hall, geref. predikant te
Zandvoort. Gemeenschappelijke her- Geslachtsziekten: voor algemene inforvormd / gereformeerde dienst. Crèche matic, tel. 023-320202 (dag en nacht).
aanwezig.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
Gereformeerde kerk. Julianawcg 15: 17641.
's morgens geen dienst wegens gereformeerd / hervormde dienst (zie her- Politie: telefoon 13043.
vormde kerk): 's avonds geen dienst.
Brandweer: telefoon 12000
Nederlands protestantenbond. Brugstraat 15:10.30 uur: ds. N.V. Noorden- Taxi: telefoon 12600 en 16843.
ne, doopsgcz. pred. te Amsterdam.
Algemeen Maatschappelijk Werk ZandRooms katholieke kerk:
voort:
Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht: zaterdag 15 aug. 19.00 uur: Noordersiraai 1. telefoon 13459
eucharistieviering met orgel en samen- :(b.g.g. 023-320899 of 320464)
zang: 20.00 uur: eucharistieviering in Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
de Duitse taal; zondag 16 aug. S.-45 uur IQ.OO uur. maandagavond van 7.00 tot
stille eucharistieviering; 10.-15 uur: eu- 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
charistieviering met medewerking van Voor deze hulpverlening, beschikbaar
het St. Caecilia kerkkoor.
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
Kadiokerk Bloemcndaal, Vijvcrweg 14: verbonden zijn.
9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur: ds. Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Tj. Ausma, van Zaandam.
Zandvoort

Vechtpartij in bar

*
*

ZANDVOORT - Bij een vechtpartij,
zaterdag nacht, in een bar aan öe
Haltcsraat liep de eigenaar een hoofdwond op. Hij moest voor behandeling
naar een ziekenhuis. De dader, een
22-jarige Haarlemmer werd ter plaatje
door de politie opgepakt. Op het moment dat jnen met de verdachte het
politieburo binnen wilde gaan. schoten
vrienden van hem te hulp. Zij zagen
kans er met de verdachte in een atjto
van één van hen vandoor te gaan .i
De auto kon in Haarlem worden aartjehouden. De bestuurder, de 20-jafïge
R.v.d. P. uit Haarlem bleek onder
invloed van alcohol te verkeren. Zo\*el
hij als de dader van de mishandeling
werden ingesloten.
••

Evenementen
ZANDVOORT - De komende weck is
er weer één van talloze aktiviteiten. Zo
vermeldt de agenda van de Stichiine

vw.

..;

tot 17 augustus Caroluskring in..het
Cultureel Centrum
;';
tot 22 augustus: Expositie in het Ca|Jno
van botanische blocmenaquarellen van
Clemy Banning Zurcher.
;;
vrijdag 14 /
~•
zondag !t> augustus: Europees kampiocnschap Prindlv door WSZ. aanvang 11.00 uur
>•
zaterdag 15 augustus:
- I0.()0 uur: Eerste Nederlandse Kïino
orientatiedag in zwembad De Djiinp;m.
i
- Winüsurfwcdstrijden
Strandpaviljocn l h Tijn Akersloot
j
- Voetbalwedstrijd Zandvoortmécuweri/Ajax jcuv'.<.l
',
- 16.00 uur: Optreden. Poolse V'olksdansgroep op Raadliuisplein J.b.v.
Stichting vncndenhulp voor Pnjcn

zondag 16 aug.: Adat- Nooulzeccup
Nieuw apostolische kerk: tot nadere
De beide duo's Rob Bossink-Rob de aankondiging zondag 9.30 en 16.00 l Voor informatie, advies en hulp: tele- autoraces, driclandcnwcdsti.jd. DjiitsBruin en Jan Visser- Marco de Boer uur, woensdag 20.00 uur: diensten in foot» 17373. Op alle werkdagen van lund. België en Nederland. Ciraiirvan
rcsp. Europees kampioen '79 en '80 in gebouw Madocrastraat l, Haarlem- 11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: Zandvoort. aanvang 13.00 u u r . i
dinsdag 18 auf..: Orgelconcert in Ncd
de Prindle 16 moeten zich wel voor noord.
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Hcrv. Kerk. aanvang 20.00 u u r . ••
100% inzetten om de Belgische kamvrijdag 21 aug.: Voelbaltoernooi /.óteipioen Kester en de Duitse specialist Volle evangelie gemeente: zondagmor- Wctswinkei
diigaf deling
ZandvoortmceuweDitlef uit Sylt van het lijf te houden. gen 9.45 uur: dienst in gebouw VoorDat de titel in Nederland zal blijven straat 100 te Katwijk aan Zee.
Gemeenschapshuis, Louis Davids- n/Noordvvijk.
lijkt echter welhaast zeker, want deze
straat. Eerste en derde woensdag van
zeilers kennen de Zandvoortse brande maand van 17.30 tot 18.30 u u r .
ding als geen ander.
Burgelijke stand
ZANDVOORT - De \Va!ers;jrick-r
Totaal komen er zo'n 110 Catamarans
Crisiscentrum
aan de start en dat belooft een fantasvoor de komende week:
/
tisch schouwspel te worden, vooral als
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023- datum--HW LW HW TL\\
er een» stevige bries staat.
2.36 10.45 15.07 i?.0Geboren: Mariëllc Aleida, dochter van 256198. Geeft direkt hulp wanneer u 13 aug.
3.15 11.29 15.44
Voor het publiek zijn de wedstrijden M.C. Koper en A.M. Bruijnzeel.
die nodig heeft bij acute problemen 14.aug.
vanaf de boulevard en het strand goed
IS.aug.
3.48 12.05 16.18
te volgen.
4.25 0.25 16.55
Ondertrouwd: M.H. Rügcbregï en Stichting Wijkraad Nieuw Noord: tel. 16 aug.
17 aug.
5.06 1.05 17.39 {?.>.
N.P. Hermeling; P. Schmidt en H. van 18083
18aug.
5.49 1.50 18.22 l'4.0:
De races zijn als volgt gepland: vrijdag de Koekelt; D.A. van Leeuwen en
6.34 2.33 19.01 1.4 a.
14 aug. start 16.00 uur; zaterdag 15 M.H.H. Hoogland.
Centrale
Post Ambulancevervoer 19 aug.
aug., starts 1.00-13.30 en 16.00 uur;
7.12 3.11 19.34 1*.:.
(CPA) Kennemerland. Ongevallen 20 aug.
zondag 16 aug., starts om 11.00 en Overleden: Johannes H. Elzinga, 86 023-319191, besteld vervoer 023- Maanstanden: zaterdag 15 augUMu13.30 uur.
VM 18.37 uur. springt!) 17 au«u»iu>
319277.
jaar: Franciscus R. Veraar, 54 jaar.
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GRAVES SUPERIEURES

Craves

Een echte ronde witte wijn uit de beroemde
Bordeaux-streek. Licht zoet met een geurig
bouquet. Een uitstekende wijn voor de
beginnende wijndrmker, zeer geschikt voor bij
gekruide Indische maaltijden, maar ook bij kip.
Of zomaar wanneer u wilt.

APPELLATION
CONTROLÉE

let op:
OLVARIT
BABYVOEDING

APPELr
SIENTJE

§

LITERPAK

(blauw)
vaste lage prijs.•

vaste lage prijs-.

^,.v * V- '

HALFVOLLE

KOOmS-HUT
diepvries, 400 GRAM

HEMELK

HALVE LITER

VASTE
LAGE

VASTE
LAGE

PRIJS:

PRIJS:

• l TC V

^

U 11A

GALA KOFFIE
250

OAMESVERBAND
't is van Utermöhlen

gram

met hechtstrip

nu:

VASTE
LAGE PRIJS:

VACUÜM GEMALEN

MAGERE MELK
plastic fles

hele LITER

STUKS

VASTE
LAGE
PRIJS:

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT EN VOORZIEN
VAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN,
MAAR DAARVOOR GELDT DAN OOK:
PAK MEE, WANT HELAAS OP IS OP!

SUPER POWERED
'DAT/s
SPEELGOED IJZERSTERK-

HET SCHEELT
VELE
GULDENS!

ORIGINELE

HEUGOPTER
CATAMARAN

METSUPERMOTOR

'!W

De beroemde
klassieke verhalen van

IVANHOE of

(zolang de voorraad strekt)

II
OOK KOCHTEN WIJ EEN PARTIJ:

PBIJS:

VOETBALLERS en
TUINMANNEN perstuk:

PER
STUK

HIGH
ENERGY

.DENISE"
20 dénier, mei
v e r s t e r k t brock|t*
pnnid piisvorm

CRÈME/
DOUCHE
verzorgt uw huid
i onder de douche,
inhoud 150 ml.

SPRAY

CASSETTES

m handige spuitbus

extra low noise, high output,
60 minuten speeltijd per cassette

3/198
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OOK DIVERSE
BAKVORMEN
LAAG
GEPRIJSD!

boeken die
elk kind
graag wil lezen'
SPRINGVORM
CAKEBOTERKOEK
VORM
26 cm doorsnede • 30 cm lang

3.98

2.98

sterke, solide

4QD

HUISHOUD-SCHAAR 1."

FOTO-ALBUM

van stevig plastic,
om liefst 60 foto's
handig te bewaren

• •.'•> . • •

.«s

Hoofddorp Marktlaan 55,^ Zwanehburg Dennenlaan 19; * Zandvoort Burg. Engelbertsstraat 21, * Nieuw-Vennep Hoofdweg 1185.
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wordt a.s. zondag weer een
uitgebreid warm en koud buffet
geserveerd voor f 75.- p.p..
inklusief het optreden van de
hongaar Lajos Horvath.
voor inlichtingen en
reserveringen: 02507-1 21 44

Orgelconcert
ZANDVOORT - Het programma voor
de derde dinsdagavond orgelbespeling
in de Nederlands Hervormde Kerk te
Zandvoort dat dinsdag 18 augustus
door Willcm Hendrik Zwart zal worden uitgevoerd, bevat een aantal voorname werken uit de schat aan literatuur;
die voor dit koninklijk instrument is
geschreven.
Het bijzonder fraaie, bijna vrolijk aandoend concerto van Joh. G. Walthcr.
Cesar Franck's majesteuze derde choral, Mendelssohn-Barholdi's variaties
over „Het Gebed des Heren" en Jan
Zwart's liedbewerkingcn over o.a.
,.Scheepje onder Jezus hoede".
Ongetwijfeld een programma waarmee
Willcm Hendrik Zwart vele orgelliefhebbcrs aan zich zal verplichten, temeer daar Zwart op vaak unieke wijze
de talrijke klank-mogelijkhcden van dit
fraaie Knipscheer orgel weet te benutten.
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WETHOUDER IN COMMISSIEVERGADERING:

"Financiële positie leent.
ik voorzie veel botsingen

ff

ZANDVOORT - De gemeente staat er
slecht voor in fïnanciel opzicht. Tcnminste dat kan men afleiden uit de woorden
van de wethouder van financiën, Ide
Aukcma in de gecombineerde commissievcrgadering van financiën en maatschappclijk welzijn, op maandagavond
10 augustus.
Tijdens dc?e openbare vergadering
werd het voorontwerp sociaal cultureel
plan voor de jaren 1981 t / m 198S
bespoken: een plan dat tot stand is
gekomen door anderhalf jaar intensieve
arbeid, verricht door de planvoorbereidingscommissie specifiek welzijn.
Hoewel de commissieleden unaniem
veel bewondering en waardering hadden voor het vele en grondige werk
door de planvoorbereidingscommissie
verricht, voorzag men wel in financieel
opzicht voetangels en klemmen, of,
zoals huisarts Flieringa het formuleerde, ,,ik zie de toekomst zwarter dan
zwart." Hierin werd hij gesteund door
wethouder Aukema, die zei dat de
financiële situatie slecht is en dat men
tijdens de bcgrotingsvergadering keuzen zal moeten maken. „Vervelende
keuzen, want waar hecht men waarde
aan? Wat zal de politieke keuze van de

WOND f R VAN KLANK EN SCHOONHEID

Nieuw Noord dringend noodzakelijk
acht.
„Meerdere vormen van jeugd- en jongerenwerk zouden in het nieuw te
bouwen wijkcentrum mogelijk moeten
zijn, en met de opzet van het vvijkcentrum dient daar rekening mee gehouden te worden".
Bovendien was het haar opgevallen dat
steeds meer basisscholen een ondcrkomen bieden aan peuterspeelzalen; Dat
was allemaal goed en wel, maar het
karakter van de peuterspeelzalen mag
niet aangetast worden door 'zieltjeswinnenj van de basisscholen', een
Ineke Wind: „Het karakter van de zienswijze die ook door Rita de Jong en
peuterspeelzaal moet bewaard blij- wethouder Aukema werd gedeeld.
Bovendien zag zij graag dat ambtenaven."
ren van de Dienst Sociale Zaken meer
raadsleden zijn? Ik voorzie veel botsin- alert reageren in de toekomst op signagen, die toch uiteindelijk tot compro- len uit de samenleving, waaruit zou
misvoorstellen zullen moeten leiden", blijken dat hulp, in welke vorm dan
ook, gewenst was. Het bijhouden van
aldus de socialist.
een statistiek op dit gebied zou kunnen
bijdragen tot een snellere reaktie van
Waardering
de diverse instanties. „Het welzijn van
Veel waardering was er van allen; de minderheidsgroeperingen moet in
Ineke Wind onderstreepte nog eens de de gaten gehouden worden."
mening van de planvoorbercidingscommissie door te stellen, dat haar fraktie Minderheidsgroeperingen
(PvdA) een nieuw wijkcentrum in
Ook Peter Ingwersen (CDA) vroeg
extra aandacht in het plan voor de
minderheidsgroeperingen; hij noemde
de jeugd, bejaarden, werklozen en
minderheden. Hij zou graag vernemen
of een seniorenraad in dit opzicht niet
verhelderend kon werken, omdat icmand van 65 niet plotseling onmondig
geen enkel probleem stelde. Ik zie met wordt bij zijn pensionering of vcrjaargrote belangstelling uit naar zijn beide dag.
laatste programma's op dinsdag 18 en Rita de Jong sloot zich graag bij de
dinsdag 25 augustus. In elk geval staat vorige sprekers aan en vroeg wat de
wel vast, dat het geven van dergelijke positie van de toekomstige culturele
concerten nu tot een jaarlijks weerke- raad zou zijn. „Een aparte commissie
rende traditie zal gaan behoren en dat met bevoegdheden, of één die kon
is zeker in alle opzichten verantwoord. samenwerken in de planvoorbereiEen langdurige en staande spontane dingscommissie". Het antwoord van de
ovatie na afloop van beide concerten wethouder hierop was dat de in sepbewees wel, hoezeer men van het spel tember bijeenkomende culturele raad
van deze meesterorganist genoten had. geen art.61 commissie wordt. Wel
K.Sr. krijgt deze uitgebreide adviseringsbe-

Orgelconcerten een ware belevenis
ZANDVOORT - Zandvoort mag wel
trots, héél trots en ook héél zuinig zijn
op zijn oude „Knipscheerorgel" in de
Hervormde kerk aan het Kerkplein,
waarmee men in de maand augustus
elke dinsdagavond kan kennismaken
tijdens een orgelconcert, dat wordt
aangeboden door de vriendenkring
,,Rondom het orgel". Nu nog op 18 en
25 augustus. In samenwerking met de
Kerkvoogdij wordt deze concertserie
gegeven, omdat volgens experts het
orgel na de restauratie zeer geschikt
wordt geacht voor een concerterende
taak.
Dat is tijdens de beide eerste concerten
op 4 en 11 augustus jl. wel overduidelijk gebleken. De eerste maal werd het
concert bezocht door plm. 70 personen,
dinsdagavond jl. was dit aantal opgclopen tot ruim honderd belangstellenden,
•voor een orgelconcert zeker een niet te
verwaarlozen en verheugend aantal.
Nu heeft men ook voor deze concertserie niemand minder aangetrokken dan
de befaamde organist Willen Hendrik
Zwart, een zoon van de in orgelkringen
welhaast legendarische Jan Zwart, die
leefde van 1877 tot 1937 en onder meer
vee! naam maakte door eigen composities, waaronder veel Psalmbevverkingen. Zijn zoon Willem Hendrik drukte
in vele opzichten de voetsporen van
zijn beroemde vader. Hij mag gerekend worden tot een der bekwaamste
organisten in ons land en is vaste
kerkorganist van de Boven- of St.
Nicolaaskerk in Kampen met het
prachtige, majestueuze orgel, dat in
opzet doet denken aan het beroemde
„Müller-orgel" in de Bavo te Haarlem.
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Zulk een organist te horen spelen op
het hernieuwde oude Zandvoortse kerkorgel is een belevenis op zichzelf.
Want het orgel, dat thans in volle glorie
kon worden beluisterd, is een hernieuwd wonder van techniek en klankschoonheid. Het is een wonderlijke
ervaring dit te ondergaan. Het heeft
een volume en klankschoonheid gekregen die met de meest bekende orgels in
ons land kunnen evenaren, waarbij de
fraaie akoestiek in het kerkgebouw ook
nog een hartig woordje meespreekt.
Vrijwel feilloos vertolke de organist
zijn programma en ik kon mij daarbij
aan de indruk niet onttrekken dat hij
behalve kunstenaar ook in zekere mate
goochelaar is, die zijn programma afstemt op het publiek met werken die
men maar al te graag hoort. Maar hij
brengt deze op de hem eigen wijze en
maakt van zijn instrument een groot
orkest met een weelde aan klanken, die
geen mens onberoerd kan laten. Dat
viel mij op bij de briljant gespeelde
Toccata van William Walond, het Canonisch voorspel en koraal over Psalm
84 van zijn vader Jan Zwart en zijn
eigen sluitstuk de koraalfinale ,,Op
bergen en in dalen" op 4 augustus.
Op 11 augustus een prachtig gespeelde
fantasie over het Lutherlied „een vaste
burcht is onze God" van Jan Zwart en
de in grootse stijl gespeelde „Suite
Gothique" van L. Boellman, fragmenten uit de pompeuze 5e Symfonie van
Chr. M. Widor, terwijl hij besloot met
een eigen compositie, nl. de Koraalfinale voor Psalm 25. Een ongelooflijk
knap gespeeld en boeiend programma,
dat ons hernieuwde kerkorgel voor

l boom aan de Zandvoortselaan bij
lichtmast 89.
l boom aan de Zandvoortselaan t.o.
nr. 283.
1 boom aan de Zandvoortselaan t.o.
nr. 289.
2 bomen in de Bramenlaan hoek Duindoornlaan.
l boom aan de Zeestraat t.o. nr. 57.
l boom aan de Van Lennepweg nabij
de oude kwekerij.
Voorts zijn een aantal struiken aan de
Blinkertweg, aan de Westerduinweg,
langs het sportveld van de Wim Gertenbachschool en in het Kostverlorenpark door de iepziekte aangetast.
De betreffende bomen en struiken zijn
inmiddels verwijderd en verbrand.
Daarnaast zijn van sommige bomen
aan de Zandvoortselaan en aan de
(A dverlenue)
in ons place-mat restaurant

vrijdag 14 augustus vanaf
17.00 uur gezellig familiediner
waarbij pianist/entertainer
Aristakis voor vrolijke noten
zorg zal dragen...
u bent welkom!
bddhuisplcin 7 '
zdnrivooM

tclcloon
• 02507-l
21

wüwes hotel
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voegdhcden met betrekking tot het
gehele culturele leven van Zandvoort.
Een seniorenraad zag de wethouder
niet direct tunktioneren, maar het zal
worden bekeken.

Zwarter dan zwart
Kenmerkend was dat de oudere commissicledcn. mevrouw Hugcnholtz, en
de heren Flicnnga, Van Erp en Van
der Moolen meer tegen de financiële
consequenties van het voorontwerpplan aanhikten dan de jongeren.
Duidelijk wilden zij geïnformeerd worden over de status van het voorontwerpplan, ,,Had dit bij goedkeuring
consequenties, en zo ja, welke?" Bovcndien, Flieringa is al eerder gemcmoreerd, was het geld een brandende
kwestie, „Allemaal mooi en aardig,
maar hebben wij er geld voor" was de
teneur.
Duidelijk werd wel dat wanneer men
akkoord ging met dit voorontwerpplan,
de financiële kant pas bij de begrotingsbehandeling aan de orde komt. Dus
dan pas kan men bezien of men ook de
wensen, neergelegd in dit stuk, kan
honoreren.
Overigens voorzag wethouder Aukema
wel dat het nieuwe wijkcentrum in
Nieuw Noord een cruciaal punt zal
worden in de komende vergaderingen.
want ook hij is van mening dat het
centrum er zo snel mogelijk moet
komen.
De financiële bijdrage aan de muziekschool, zo'n anderhalve ton per jaar,
zal wellicht niet teruggebracht kunnen
worden, ook al was dit dan een wens
van veel commissieleden en van de
demokraat Van Erp in het bijzonder.
Uiteindelijk kan de wethouder de planvoorbereidingscommissie meedelen dat
de commissieleden financiën en maatschappelijk welzijn veel bewondering
hebben voor het gemaakte stuk, hier en
daar kritische kanttekeningen plaatsen,
en dat de financiële kanten zullen
worden behandeld in de begrotingsvergadering.

Vernieuwd Bouwes Hotel geopend

De Bollebozen: Poolse vakantiewerkers, die een plaat maakten ten
gunste van de hulp aan Polen

Honger
Iedereen die de hongerwinter heeft
meegemaakt, weet wat het is aan de
lijve te ondervinden wat honger
betekend
Ik heb de politieke crisis m Polen op
de voet gevolgd, en kan U alleen
maar vertellen dat ik diep mcdelii
den heb met de Poolse bevolking,
die in het jaar 1981, gekweld wordt
door honger.
Daarom ook heb ik met bclangstelling de berichten gevolgd van het
Heemsteccise initiatief om kleding
en voedsel m te zamelen voor de
Poolse bevolking.
Het is dan ook met vreugde dat ik n
kan vertellen dat deze aktie voorlopig bijzonder goed loopt. Men is
afgestapt van de kleding gewoon
omdat de vocdselnood en de honger
momenteel het grootst is.
De Heemsteedse Stichting Vriendenhulp voor Polen stuurt melkpoeder, haver, mout, meel, blikken
ham en gehakt.
Het gaat vooral naar ziekenhuizen
en weeshuizen. De dames Kitty
Ansems, en Elizabcth Doets-Jedraszewska,
mitiatiefsneemsters
van deze aktie, gaan echter door.
Zaterdag 15 augustus wordt in

Heemstede opnieuw een extra actie
voor deze voedselpakketten gcvoerd. die zich uitgebreidt tot Vogelenzang en ook Zandvoort.
Via. via heeft men gehoord dat de
bekende Poolse zangeres Barbara m
Noord-HoKand aan het bollcnpellen was. Deze zangeres heeft nu in
Nederland ccn l p 'tje gemaakt
(/o'n korte grammafoonplaal) die
zaterdagmorgen aan de burgemeester van Heemstede wordt aangeboden. Het plaatje wordt dan ook
verkocht tijdens een demonstratie
van een Poolse volksdansgroep.
Daarna vertrekt de groep naar Vogclenzang, en wordt 's middags om
16.00 uur op het Raadhuispiein m
Zandvoort verwacht. Ook hier kan
men het plaatje kopen, en wordt er
een collekte gehouden, dit alles om
geld in te zamelen om nog meer
voedsel naar Polen te zenden.
Wanneer U met volle boodschappentassen, want het is immers morgen zondag, langs loopt, vergeet
dan niet Uw hongerige medemens
en de kollektebussen. Doet U 's morgens Uw boodschappen. Het
gironummer van de stichting is:
42.55.536 t.n.v. Stichting Vriendenhulp Polen en het banknummer
RABO 38.63.05.617.
K.S.R.

Opoe en de Aerepels

Dat het winterseizoen 1981/1982
alweer vrij snel nadert is in ons dorp
reeds goed te merken. Allerwegen
worden door verenigingen en instelImgen reeds alweer voorbereidingen getroffen om met een zo pakkend mogelijk programma voor de
dag te komen. Dat de komende
gemeenteraadsverkiezingen daarbij
het volgend jaar ook een grote rol
spelen, behoeft zeker geen nader
betoog. Ik hoop U van de aktiviteiten van onze verenigingen zoveel
mogelijk op de hoogte te houden.
Degene, die de spits blijkt te zullen
gaan afbijten is onze Zandvoortse
Schaakclub. Die organiseren n.l. ter
opening van hun nieuwe seizoen
een groot Nationaal Schaaktoernooi
dat begin september a.s. in het
Gemecnschapshuis zal worden gehouden en de gehele dag in bcsïag
zal nemen. In het volgend nummer
hoop ik er U de bijzonderheden
over te kunnen vertellen. Zeker is
wel, dat het groots van opzet zal
worden en dat de belangstelling
ervoor ook zeer groot is. Ik wens
onze ijverige Schaakclub bij de
voorbereiding heel veel succes.

Medewerking publiek verzocht
in strijd tegen iepziekte
ZANDVOORT - In het kader van de
bestrijding van de iepziekte wordt door
de dienst publieke werken tijdens het
grociscizoen wekelijks een inspektieronde gemaakt langs de gemeentelijke en zo
mogelijk langs partikuliere iepen. Het is
gebleken dat de volgende bomen in
Zandvoort door de iepziekte zijn aangetast.

. -..f ;;•>;,-''
,j.i. :.; Jia\:

ZANDVOORT - Dinsdagmiddag II
augustus was het dan zover. Wat de
laatste weken in Zandvoort bron van
gesprekken was geweest, kan dan eindelijk met eigen ogen worden aanschouwd, de,,f ace lift" van liet Bouwes
Hotel.
Talrijk waren de uitnodigingen geweest,
Kostverlorenstraat enkele takken aan- en talrijk de gasten die nu met eigen
getast. De betreffende takken zullen ogen wel eens wilden zien wat er nu
worden afgezaagd in de hoop, dat de uiteindelijk was gepresteerd.
bomen hierdoor behouden kunnen blij- Van de zijde van gemeentebestuur- en
raadsleden- was er veel belangstelling
ven.
De enkele zieke iepen, welke op parti- voor deze opening, die zonder meer
culiere grond staan, zullen door het geslaagd genoemd mag worden.
Kritische kanttekeningen worden er alStaatsbosbeheer worden verwijderd.
tijd wel geplaatst, doch unaniem was
men wel van mening dat het vernieuwde
Hulp publiek
Bouwse Hotel een aanwinst is voor de
Bezitters van open haarden worden er badplaats, zoals een gast liet zo plastisch
voor gewaarschuwd iepchout te gebrui- uitdrukte „Kan mij met schelen wat die
ken. Meenemen en opslaan van onge- man nog meer gaat doen, dit hebben wij
schild iepehout kan volgens de dienst alvast"
PW meehelpen aan het verspreiden van
de iepziekte. lepehout staat bekend als
goed openhaard hout en wordt daar
dan ook veel voor gebruikt. Het op(Advertentie)
slaan van ongeschild iepehout vormt
echter een grote bedreiging voor lévende iepen. Onder de bast kan een
in ons cabaret
schimmel ontstaan die dodelijk is voor
gezonde iepen. Bovendien vermeerdert
de iep-spintkever, die de schimmel
verspreidt, zich onder de bast van
kwijnende of dode iepen.
treedt a.s. zaterdag Lenny Kuhr
Openhaardbezittcrs kunnen dus de
met het trio Frans Verbeek op,
dienst PW helpen in de bestrijding van
een zeer uitgebreid warm en
de iepziekte door alleen geschild icpekoud buffet - a f 75.- p.p.
staat voor ü klaar...
hout te gebruiken, zodat er geen schimmei kan ontstaan.
voor inlichtingen en
Ook het aangeven van zieke iepen
reserveringen: 02507 - 1 21 44
helpt mee. Zoals uit bovenstaand
staatje blijkt, zijn er al verschillende uit
kbadhuisplein 7
zandvoort
het dorp verwijderd; dit hout wordt
dan zo snel mogelijk vernietigd.
Het besmette hout wordt momenteel
verzameld op een terrein aan de Noord
Boulevard. Het is de bedoeling dat dit
zo snel mogelijk wordt verbrand. Wanneer u het ziet liggen, neem het dan
niet mee zoals een inwoner uit Amstelveen vorige week. Gelukkig kon de
politie deze man, via zijn kentekenbe- ZANDVOORT - Wethouder van
wijs opsporen, hij heeft het besmette volkshuisvesting en sociale zaken, de
hout geretourneerd en zijn auto ont- heer K.C. van der Mije Pzn is tot en
bmet. De blokken hout op dit duinter- met 31 augustus wegens vakantie afwerein moeten das verbrand worden, zig. Er zal deze tijd dus geen spreekuur
gehouden worden.
maar zeker niet in uw open haard.

mmatmm

bouwes hotel

Geen spreekuur

Standwerkersconcours

Onderonsje van burgemeester Machielsen met Hordo tijdens de
openingsreceptie.

Informatiegids gemeente Zandvoort
ZANDVOORT - Omstreeks januari
1982 zal een nieuwe informatiegids van
Zandvoort worden uitgegeven.
Deze gids zal, evenals de huidige, huis
aan huis 'worden verspreid. Er zal
hierin een ruime omschrijving worden
gegeven van de in Zandvoort gevestigde verenigingen en instellingen, alsmede die van andere die in Zuid Kennemerland zijn gevestigd en voor Zandvoort belangrijk zijn.
Bovendien zullen er ook advertenties
in worden opgenomen.
Verenigingen of instellingen die nog
niet in de gids staan vermeld, kunnen
zich tot l september aanstaande opgeven aan de gemccntcsecrutarie afd.
onderwijs en personeelszaken, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.
Hierbij dient dan te worden opgegeven: naam vereniging of instelling, jaar
en datum van oprichting, het doel en de
aktiviteiten. de akkommodatie. het sekretariaat en eventueel het aantal contnbuanten en donateurs. Bovendien
ook de naam van het veienigingsorgaan
en het aantal keren per jaar dat dit

verschijnt.
Zowel voor het drukken van de gids als
voor de acquisitie van advertenties is
uitgeverij Suurland's Vademecum BV
te Eindhoven ingeschakeld. Deze
mannd zal door dit bedrijf met de
acquisitie van de advertenties worden
begonnen.
Door het college van Zandvoort wordt
er de nadruk op gelegd dat deze gemeentegids de enige officiële mformaticgids van de gemeente zal zijn. Dit in
tegenstelling van zogenaamde adresboekjes die van particuliere zijde \vorden uitgegeven.
Degenen bij wie zich acquisiteurs vervoegen voor het opnemen van ad vertenlies in de nieuwe gcmcentcgids, die voor
de duur van twee jaar zal worden
uitgegeven in 1982 en 1983, worden
aangeraden de/e vertegenwoordigers te
verzoeken ccn door de gemeente 7,andvoort verstrekte verklaring te overleggcn, waaruit blijkt dat H en W hun (lal
hebben verleend aan deze aktivitcit.

En mag ik U dan tevens in deze
rubriek ook nop even wijzen op het
grote Standwerkersconcours dat op
zondag 23 augustus a.s. m het centtum v a n onze gemeente zal worden
gehouden! Het is ditmaal een V>i|zonder concours want de inzet is het
kampioenschap van Noord-HollanJ
en het begint om precies 14 (X) u u r .
Als ik wél ben ingelicht, \vordt er
een grote opkomst van onze poptilairc Standwerkers verwacht. Markten en bradeneen zijn nu volledig
.,in" m onze gemeente Dat heeft
het afgelopen seizoen wel bewezen
Het komende concours wordt de
kroon op het werk Er zal heel wat
te gemeten zijn en het beloott weer
een gezellige boel te worden. Meer
nieuws erover leest U waarschijnlijk
nog wel elders m dit blad. Moge
mooi en stralend weer, dat vve tot
nu toe daarbij altijd nog hebben
gehad, ook nu weer dit kostelijke
evenement vergezellen.

't Zal zo ongeveer 'n 450 jaere eleje
zain, dat jene Frans die bekend
sting as 'n raere kerel in Zanvert,
naer de Spanjolen is 'egaen, daer
heb ie met nog meer van die gaste 'n
boot 'estole en is de zee op'egaen.
Hai is toen nae veul aventure terecht 'ekomme in Bolivia, 'n Hiele
kwak inwoners heb ie weer berom
meegenome. In de geschiedboeken
heet die vent op z'n Spanjools:
Francisco Pizarro. Die knolle noemde die loi in Bolivia ..Batatas" of
„Papas". Het volgende wordt daervan ezaid: De wortel. vers iainde,
wordt aigeluk „Papas" genoemd en
die naem werd in ons land al eauw
bekend. De wortele of knolle v a n
dit gewas werde as Castanien lebraide of ook wel as Peen caer
'emaeekt. Dat was de ..intocht' van
de Aerepel. De belangraikste aerepelsoort werd al gauw de Solanumtuberosomi.(dat is Latijn--) D'r
wordt wel verteld, da: je van Acrepels Whisky ken maeke. dat maekte
ze van de bloemseii's. maer de
arreme donders in F r a n k r a i k . waer
't emaekt wier, die moste 't zelf
doen met 'n aerepel-soepie dat
noemde ze ..Potage Parmentier"
Vandaeg de dag kenne we hiei 'n
groot aental aerepelsoorte Voor de
Frites o.a Armnca. Conne. Provita, Baraka, eii/ovoort Veur de
Malta evpotere w ai Alpha-poters en
haele die later berom van dat aiKind. om ?c hier veur dure een te op
te peuzele Linke jongt.s /am die
Hollanders' De Doitsers Dene. PoIc en Russe noeme de aerepel 'n
Kartotfel. wat "n .crbastcrmg is van
'l Itaehacnse „Tarbufulo", in
Twente iX'gyeii /•„• ..Tutlel" !:n d it
is nou alleiiaer 'ekomme van die
L-ekkc f i a n s uit Zanvert Zo, nou
vvete leloi weer es w a t OUT de
Acre-pels Ik gae nou 's ethes met
vakantie Dal mag wel hè Mau
jeloi hoie nog wel weer v in me.

Nieuwe expositie
V.m /ati_rdag 22 augustus a - to: en
met H september a s viin.lt in het
C u l t u r e l e Centrum een i m i r v c o\positie plaats, hootdzakelm. van
ivandkleden De opcninu erv m
vindt plaats op genoemde zateulacmiddag om H 10 uur ui z.il d ' t e
l i l k s geopend /ijn v a n 1 > 3() uu
ld 00 uur behalve op m a a n d a g en
dinsdau Irene Sminui komt t i met
wandkledeii en tcxtiel-obieuen
Hennie en Mies de Groot uit. l atense tweeling) zullen er l' hun
wandkleden tonen, t e i u i i l l'ollv van
Gool-Mctten eveneens \vandkleilen
zal exposeren, lenslotte /.il Cue de
Vries-Biancits haar kaukterpoppen
aan den volke tonen. \ \ a t ik e t v a n
gehoord heb, moet het bij/onik-r
interessant /ijn \ ati h.irtc beveel ik
dan ook een bezoek aan deze e\positie m Uw belangstelling a a n . Lt
zal heel veel moois en interessants
te z.'cn zijn.
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Alarmapparaten
v.a. 35,Tel. 02507-17353
Gratis ndvivs.

Kunstgebitten
reparaties
K. A. ACKEMA

Voor af uw c.v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

Nederlandse Vereniging van

Telefoon
voor u

Huisvrouwen

DeltaT

Meer vrouw zijn
Meer mens zijn

INBRAAK
PREVENTIE

lordonsstrmit 60 bij
Houtplüin on Wiifjonwe
tolofoon 023-315934

door en in de

Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Voor alle merken
HOORAPPARATEN
Allo soorton batterijen
en snoertjes, ook voor
ziekenfonds

G. Janssen

GEBR. VAN DER PEET
:

i 'W,™*???--. •fi!tM'ffl

284146

SOCIAAL CONTACT door r.port- un spolclubs,
o.n. w.indelen, fietsen, tt.-nnissen, badminton,
bridgen Bovenriien cu'sti;-st'n, excursies, lezingen,
modt'shows on durnonstMlit.-:,.

b

CONSUMENTENVOORLICHTING en

Brandweer Heemstede

ADVIES "P imishond.-jlijk yiïbiud.
tweede woensdag van dr nvuind.

Spreekuur ..>lk<>

MAANDELIJKS ontv;mgi u ons bind mei ,jlle inform.'itifis en evenementen v,in uw eigen afdeling.
Bovendien omvangt u het landelijk vorunigingshlari..OENKEN EN DOEN"

OPSTELLING:

de ver

eniging kiest geen partij ou levensbeschouwelijk en
politiek qel)i''(l
Wtlt u i)[!K()iiii/i/k mt.'t ünti kennismakan?
W// ontw'Qi.'t! u gniop
donderdag 20 augustus
van twur tot vier uur in de bovon^d.'it van

Café - Restaurant Wienerwald

lokker's
oekhandel

) -«IA

Tel. informatie: 27 00 66 / 25 21 11

Tel. na 18.00 uur: 02522 - 1 54 99

Sleutels weg ?
S/o t defect ?
Versteege helpt direct l

homeopathie.

8073

Haltestraat 8,
Zandvoort.
tel. 02507 - 1 61 23

VERSTEEGE IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19 • Zandvoort • Tel. 1 25 54

281254

D V A N K C K , R,-),)rilHir,:.it,-|,3! Sr.

C. Hovingh en zoon
m en verkoop hoekt"'', pronten
KI Houlslrani 50. Hii.'irlcm. ie! 023

310714

Speciaalzaak in tapijten

289049

Politie Heemstede
Politie Heemstede
ALARMNUMMER

NETTE WOONRUIMTE

Drogist e rij

voor Dr. Vogel

KINDERS WARMT t TECHNIEK
Herenwixi 17. Hwrrr.K'ri''. l.;l. 02502

Groente en fruit

TELEFOON 023-265227; 02507-13715 en 255344

Moerenburg

Centrale verwarming

BUREAU

JOURNALIST (27) zoekt

709/179
LXjLHt £.

ALARMNUMMER

G>-'!>r A b J Beek bv
Binn«mv<;g 37. d u c; ?82281

op de Grote Mnrkt.
Binnenweg 92,
telefoon 28G963. tst 4

f' BOUW EN AANNEMINGSBEDRIJF

Het lidmaatschap biedt:

ONAFHANKELIJKE

TECHNISCH BUREAU A. VADER

PAGINA

286150

283000

Raadhuis Heemstede
Verfhandel

284140

H REE B V
jg 89

286479

Wasserij 't Raadhuis
Voor glas snelservice

iet vernieuwde
bouwes hotel
in zandyoort
heeft nu veel
te bieden:

KEURENZOON TUL

02507- 15602

\\ o .spelen open kaart. [;r moeren
normeer l-l's opJeuvL: komen. l.Vuirom

Verbruik: I op
bij 90 km/u konsrant). Korrom, meer

nu voordeliger. M; u: u ook vcrt.alui ,iK

voor minder. Kom snel zelf ontdekken

hofere inruilprijs. Blijtr om i evenAX elke

hoe voordelig u een Renauh 14 uir on:e

j

Ronniiir 1 4 u ook kiest. 4 l irvt vrinden.
Van komlonahd tot luxueus.

Diverse merkfietsen,
brommers,
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden en
accessoires.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKOIM

shouroom kunr rijden.
/

'n gezellig place-mat restaurant waar een
dagschotel b.v. slechts f 15.- kost, een gebakken
forel met alles erop en eran maar f 18.50 en een
kompleet kindermenu al vanaf f 11.50 wordt
geserveerd...

\\ant dit aanbod is nier onbeperkt.

KOCHSTRAAT 8 -ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

Renault 14

Officiële
Volvo-dealer
H. P. Kooijman
BV

REPARATIE

't eerste, échte, kleine gastronomische restaurant
van zandvoort, daarom moet u wel even
reserveren...

van alle soorten

ZANDVOORT
Brederodestraat 8,
tel.02507-1 3242.

DAKBEDEKKING

Ook voor diverse
merken inruil-aütó 's.

Tel. 02507 -1 73 53

volvo
ir"1

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOJJ B.V.
PIJLSLAAN 5r TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

'n Renault loopt langer op een liter.
RiNKO VERKOOPCENTRUM

Burg. v. Alphenstraat 2A - Zandvoort - (Vrijdagavond koopavond)

Tel. 1 33 60

n Goede dealer bij de aanbieding inbegrepen.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensystcem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf, Louvredcuren, edelfineer, binnondeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogetijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Miinndügs gesloten,
's Middags v;m T2.30-13.30 uur gesloten.

waar belangrijke, internationale artiesten optreden
terwijl u geniet van een uiterst smaakvol, uitgebreid
warm en koud buffet...

LaMoueite
is de gezellige bar, waar het als vanouds goed
toeven is...

ü bent daar dus
van harte welkom
badhuisplein 7

telefoon

2042 jb zandvoort

02507-12144

ouwes
Elki.' werkcl.li) vjn
tl.ilfnfKJC'M tOI tKlIlmM

('n von h.ilf twt'f.' lo'
hillf/t.'s qoODi.'rir)

f

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

AALSMEER AMSTELVEEN
Kruisweg 2a Rembrandtweg 419
Tel. 02977-2 20 70 Bus 65 en 66

Vrijdag koopavond ; Halte Laan Walcheren
(ook woensdag | Tel. 020-430550
de hele dag open)! Donderdag koopavond

de ridder & strijbis bv
Makeltitïfs e" T ü M < i t e u r s onroerend*? g o e d e r e t t
Adriaun Pauwlaan 27 29 te Heentsiedt? Tel 023 2885bO'
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Zaterdag 16 augustus

ZAND VOOR TERS DOOR PECH A CHTER VOL GD

Arend Volkers'
toernooi

Kansen Vermeulens de mist in

ZANDVOORT - A.s. zaterdag 15
augustus wordt op We velden van
Zandvoort '75 het Arend Volkers
Toernooi gehouden. Arend Jan Volkers overleed op 7 september 1978
op 23-jarige leeftijd. Hij was niet
alleen vanaf de oprichting van Zandvoort '75 speler van het eerste elftal.
Hij deed, en was vooral, veel meer.
Als lid van de redaktiekommissie
verzorgde hij bijna alleen ,,zijn"
krant. De jeugd van Zandvoort '75
verlangde wekelijks naar de door
hem gegeven training en hij gaf de
aanzet tot de medische verzorging
voor elk elftal van de vereniging.
Wat nog belangrijker is, hij was op
zijn nog jonge leeftijd een voorbeeld
voor allen. Zijn prettige humeur,
zijn sportiviteü, zijn steeds met een
lach iets over nebben voor een ander, maakte hem, nog meer dan zijn
prestaties geliefd voor allen die met
hem te maken kregen.
Reeds kort na zijn overlijden werd
het besluit genomen zijn naam, zijn
voorbeeld in ere te houden, door het
spelen van een naar hem vernoemt
toernooi. Door liet ontbreken aai
een eigen akkommodalie bleek d
steeds niet mogelijk te zijn.
Thans bestaat die mogelijkheid wUit dankbaarheid voor hetgeen'ij
voor Zandvoort '75 heeft betektd
en nog betekent, wil Zonrfvoor/75
van dit toernooi een jaarlijks tftgkerend sportief gebeuren ma/ftDe aanvang van het toernooi' om
10.00 uur, terwijl de deeln&ende
verenigingen zijn: AMVJ, /oorland, WRA en Zandvoort 75.

ZANDVOCtT - Velen van de vietthiizend toesfOuwers dachten een zeer
spannendf finale van twee uren van
Zandvoortc beleven. Nog geen halve
seconde ïdroeg de voorsprong van de
winnaar*^» de trofee trans Europc, de
Ford-Cf""i-njdcrs Doring/Gartmann
'op de P«l Monza van Frankenhout/•
Coron- Het zou te mooi zijn na twee»
hondtJvijftlg kilometer racen. Veten
besefin dan ook niet dat het zegevtercndOuitse koppel één ronde meer had
afgegd. Een begrijpelijke misvatting,
wande vele pitsstops en de halverwege
de rce voor het veld rijdende pacc-cars
mijten het bijhouden van de stand lot
ee ingewikkelde materie. Voor Zandv»rters viel weinig eer te behalen. Met
ei vijfde plaats in de divisie l tot 1600
«leverde de aan Hans HetteMer gekopelde Chris Werkhoven de beste prestaie. Zijn plaatsgenoot Frans Derr moest
na een klapband de strijd na ruim een
uur staken.
Berend Oebcrius Kaptcyn kwam evenmin aan de eindstreep. Berend, die
door zijn tweede plaats van zaterdag nu
negen kampioenschapspunten achterstaat op winnaar Hans de Jager en zes
op Boy Hijzer, leidde samen met zijn
plaatsgenoot Tonny Zwaanenburg in
de tweede divisie tot 2500 cc. Een zege
leek er voor de Ford-Escort-rijders in
te zitten, maar na één uur en tweecntwintig minuten sloeg het noodlot toe.

Eindstreep
Met schakelproblemen kwam Zwaanenburg de pits inrijden, waarna de
wagen in het rennerskwartier verdween.

Joop Riemersma haalde evenmin het
einde van de race. Voor hem en Smithuis duurde de race met de Alfa
Romeo 2000 slechts negen ronden.
Cees van Dongen haalde als derde
Zandvoorter in de tweede divisie de
ZANDVOORT - In vfband met finish wel. Met Burger werd hij in een
Romeo achtste op zeven ronden
het veertigjarig jubileur van Zand- Alfa
de winnaar, de Duitser Kummvoortmeeuwen komt <s. zaterdag achter
le.

Z voortmeeuven
contra Ajaxjeigd

15 augustus de jeugd an Ajax op
bezoek. Op alle velde van Zandvoortmeeuwen strijdfl alle junioren van de jubüerene club tegen
de junioren van het'oemruchtige
Ajax.
De aanvang van dezsportuitwisseling is om 10.00 ur.

Ondanks de tegenslagen hebben Denen Kapteyn het weekend toch goed
gepresteerd. Kapteyn zorgde met één
minuut en 51,99 sekonden voor een
zeer scherpe trainingsrondetijd in de
klasse 1600-2500 cc, terwijl Frans Derr
zich als enige rijder van de kleine klasse

(Advertentie)

GOEDE TOEKOMST BIJ
OIIKSON
MJLTIMARKT
l.v.n tocncrncndc drukte in onze bestaande vestigingen
en rjt het oog op komende uitbreidingsplannen zoeken
wi| icds nu

ASSISTENT
BEDRIJFSLEIDER
Eo assistent-bcdri|fsleider heeft bij ons alles/ms oen om
wigrijke en verantwoordelijke taak. Hij zorgt onder meer
voi een goeae presentatie van talrijke artikelen en houdt
divoorraden nauwlettend in het oog.
H geelt tijdig bestellingen door. beantwoordt vragen van
kmten en stimuleert en motiveert de aan hem tocvei
touwde medewerkers.
\flor de funktie komen in aanmerking energieke mierfc
verkers van ongeveer 20 jaar. met bijv. MAVO en een
ukgeiichte opleiding.
Evaring opgedaan in eon soortgelijke funktio kan uiteraard
on voordeel zijn. Wij zorgen voor een gedegen interne
oleiding. waarnu men de bedrijfsleidei bekwaam gaat
ösisteren en deze bi| afwezigheid kan vervangen.

Hoofd-caissière
leeftijd tot ca 35 jaar).
Een volledige werk week-baan voor een zelfstandige vrouw
die gewend is leiding te geven. Een interessante en ver
pntwooidelijke baan in onze ondeineming.

Afdelingschef
groente en fruit
(leertijd tot ca 35 jaar».
Flinke mensen die:
• konnis hebben van groente en trutt:
• gevoel hebben voor de vcikoop:
• openstaan voor nieuwe oitwikkelingeiv
willen meegroeien in een gezond bedri|f

Chef-avondwerk
Tijdens de avonduren werden onze vestigingen "verkoop
klaar" gemaakt. Binnenkort komt er een funktie vrii vooi
iemand die leiding moe/ kunnen geven aan een groep van
ca.lO personen.
j

Avondwerk(st)ers
Wilt u 's avonds let'icxtra's verdienen?
Wi| zoukon nog enkele peiüoncn die een paar avoixlcn por
week (naai keu<:e; willen meewerken in rxvc gezellige
supermarkten

Chef lege flessen
Voor deze buhncjtijkc afdeling donken vvi| aan l of 2
ouduie pe'rsofcn (bijv. 55 plusseis die niet stil kunnen
titienl. dio cl<aji dan evuntueel kunnen afwisselen. bi|
voorkeur iemand die vroeger zelfstandig werkte.
Heeft u belangstelling? Dan kunt u het beste een afsprüiik maken met me j. Huibers. die te bereiken is
onder nummer 02503 • 11931.
U kunt ook schrijven aan de directie van

Dirkson B.V.
Marktlaan55-2130 AA Hoofddorp

ZANDVOORT - Om ie verhinderen
dat een naastgelegen bakkerij de deuren kon openen, metselde een bewoner
van de Koningsstraat een muurtje op
zijn eigen grond. Hij had last van de
openstaande deuren van de bakkerij.
Zijn naehlrust werd daardoor vcrstoord.

tot 1300 cc wist te kwalificeren voor de
twee-uursrace.
Teleurstellingen zijn er altijd legio bij
dergelijk lange afstandswerk. Voor de
Duitse kanshebbers Schumacher/Hahne kwam die wel erg snel toen hun
Mazda RX 7 bij het groene startsein
bleef staan, in gezelschap van de Camaro van Bert Moritz. Eerste en grootste
pechvogel was overigens de Duitser
Rietmann. In de opwarmronde stond
zijn Golf GTI plotseling in lichterlaaie
en de coureur kon zich maar ternauwernood in veiligheid brengen. Met
brandwonden aan het gelaat werd hij
door zijn co-equipier Ley naar het
E.G. in Haarlem vervoerd.
In de ziekenboeg belandde eveneens
Wim Kersbergen. Halverwege de race
vloog zijn Golf GTI in volle vaart bij
.,bos uit" over de kop. De overal over
de baan verspreid liggende brokstukken maakten het uitrukken van de
pacecars noodzakelijk. Bij dergelijk
ingrijpen van de wedstrijdleiding wordt
het tempo vooraan het veld gedrukt en
is passeren op straffe van diskwalificatie verboden. Velen maakten van deze
„rustpauze" gebruik om van rijders te
wisselen. Zo ook de uiteindelijke winnaars Döring/Gartman. Na drie kwartier was het Duitse duo op kop gekomen, nadat de leiders Loek Vemeulen/Henny Hemmes met koppelings- Weg zege, dus géén „wegzege" voor het Zandvoortse duo Berend O. Kapteyn/Zwaanenburg. Koppelingsprobleproblemcn waren binnen gekomen.
men wierpen de leidende Ford Escort halverwege de race uit de strijd.
Het was de zoveelste tegenslag voor de
Vermeulens dit weekend. Jim en Huub verder te zien uitlopen. Na de gebro- (Bel.)-Royale; 6. Ten Cate (Ncd.)- Nederlands kampioen: Cecs Kroesewaren tevergeefs naar Francorchamps ken aandrijfas voor Huub en de lekke Crosslé; 7. Van Kouwen (Ned.)-Cross- meijer-VW Golf GTI; 2. Smith-VW
gereisd om er punten te bemachtigen band voor Jim op Francorchamps al lé; 8. Larsen (Den.)-PRS; 9. Fransen Scirocco; 3. Pot-VW Golf GTI. Tot
voor de formule Ford 2000 Euro-series. met al wel een grote pechdag voor de (Ned.)-Crosslé; 10. De Kleine (Ned)- 2500 cc: 1. De Jager-Ford Escort; 2.
Vermeulens.
Royale. Snelste ronde Euser 1.46.23 Oeberius Kapteyn-Ford Escort; 3.
minuut (gem. 144.095 km/uur).
Kummle (Wdl.)-Ford Escort. Boven
Mist
Pech was er ook voor Kees Kroescmeij2500 cc: 1. Frankenhout-Opei Monza;
Om de kampioenskansen bij de sports er toen hij tien minuten voor het einde Stand Euroserie: l Euser 78 punten; 2. 2. Loek Vcrmeulen-Chevrolet Cama2000 te behouden wilde het tweetal van de twee uurs-race zijn motor op- Duez 67; 3. Villumsen 55; 4. Van ro; 3. Van Osirum-Chevrolet Camaro.
eveneens op dezelfde dag op Zand- blies. Maar het weckend kon voor hem Schilfhout 34; 5. Nordlander 21.
Twee uurs-race produkticwagcns: tot
voort rijden. Via een luchtbrug Spa- niet meer stuk. De dag tevoren was hij Sportcars 2000: 1. De Giaxa de Dalvi- 1600 cc: 1. Pickncy/Mcacham (GB)Schiphol zou dat ook net mogelijk immers via de overwinning in de klasse Lola; 2. Ernst-Lola; 3. Zwolsman-Lo- VW Scirocco: 2. Haqcn (Ned.)-VW
geweest zijn, maar het sportvliegtuigje 1300-1600 cc Nederlands kampioen ge- la; 4. Henneman-Lola; 5. Vollenberg- Golf: 3. Bolderhey-VW Golf. Tot 2500
kreeg van de verkeerstoren geen toe- wordcn.
Jetta.
cc: 1. Kummle (Wdl.)-Ford Escort: 2.
stemming op te stijgen vanwege de
Renault 5 Alpine: l. Vos; 2. Schneider; Bauer (Wdl.)-Ford Escort; 3. Gcurtmist. Veertig minuten later dan ge- Uitslagen
3. Postmaa; 4. Caron; 5. Van Lookeren s/Van Oostrum-Alfetta. Boven 2500
pland ging hun race op Zandvoort van
Campagne.
cc: 1. en tevens totaalwinnaars Doerinstart, maar zelfs dat oponthoud mocht Formule Ford 1600 Euroserie: l Vil- Produktiewagens zaterdagraces tot g/Gartman (Wdl.)-Ford Capri; 2.
niet baten. De Vermeulens waren al- lumsen (Den)-PRS; 2. Euser (Ned.)- 1800 cc: 1. Derr-Talbot Rally 3; 2. Frankenhout/Coronel (Ned.)-Opel
leen nog maar op tijd om hun rivaal Royale; 3. Morand (Zwit.)-LCR; 4. Willemsen-Talbot Rally 3; 3. Kroon- Monza; 3. Coorengel (Ned.) BMW 530
Ros de Giaxa de Salvi via de zege Van Schilfhout (Ned.)-Royale: 5. Duez Talbot Rally 3. Tot 1600 cc: l en

'voort 75 op
ZANDVOORT - Door sporfvrivndcn
werd Zand voort '75 met de jeugd uitgenorii);d om deel te nemen aan jeugdwedstrijdeii tegen Amerikaanse teams. Met
een combinatie senioren/junioren tot
20 jaar, ecu B-junioren- en een Cjuniorenteam plus nog enkele combinaties speelden Kandvoort '75 wedstrijden
tegen /.eer sterke Amerikaanse en Canadese high school teams.
Wie dacht, dat het Amerikaanse jeugdvocthal nog in de kinderschoenen staal,
kwam we) bedrogen uit. Wanneer men
de/e jongens ziet spelen, kan worden
geconstateerd dat het voetbal echt op
't'n Amerikaans wordt aangepakt.
Noch t i j d . werk en geld wordt gespaard
om dit voetbal zo snel mogelijk op een
zeer hoog peil te brengen. Ook de
trainingen zijn niet mals. 11 / i2-jarige
jongens onder leiding van een oucie
Engelse prut' en enkele sportlerarcn
werken een training af. die menice
semiprof het angstzweet over het voorhoofd doet gutsen.
Na een aantal wedstrijden die met
wisselend succes werden afgesloten,
werd het geheel met een klein toernooi
afgesloten. De BI van Zandvoort '75
behaalde de eerste prijs, een crote
bokaal. Het combinatie-elftal senioren/junioren eindigde op de vierde
plaats.
Om het Zandvoortse voetbalpubiick
ook in de gelegenheid te stellen niet het
Amerikaanse voetbal kennis te maken,
zal er in 1982 een toernooi met Amerikaanse ploegen worden georganiseerd.
Deze jcugdwcdstrijden zullen in Haarlem en op d.' velden van Zandvoort '75
worden gespeeld. Er zullen aan dit
toernooi uitsluitend Amerikaanse topjeugdteams deelnemen, zodat het geheel bijzonder aantrekkelijk kan worden.

Van motorkap gevallen
ZANDVOORT - Een 36-jarige inwoonster van Haarlem raakte gewond
toen zij bij wijze van grap zo'n 40 meter
meereed op de motorkap van een auto.
die bestuurd werd door een kennis van
haar, een 35-jarige inwoonster van
Haarlem. De bestuurster remde plolseling te hard, waardoor de vrouw met
haar hoofd op de straat terecht kwam.
Zij werd daarvoor behandeld in het
ziekenhuis te Overveen.

Vergadering
Vorige week donderdagavond is er
vergaderd door de commissie Publieke
Werken, waarbij ook aandacht is gevraagd voor enkele zaken die het
strand betreffen.
Zo heeft de heer Landman verzocht de
strandafgangen beter vrij te houden
van geparkeerde auto's. Speciaal op
drukke dagen wordt er daar naar zijn
mening te lang geparkeerd door aanleveringsbedrijven, waardoor verstoppingen ontstaan.
Ook vroeg hij aandacht voor het werk
van de strandpolitie. Een goed idee zou
het zijn wanneer op extreem drukke
dagen de politie geassisteerd kan worden door een EHBO-helpster, zodat de
agenten tenminste daarvoor niet meer
behoeven te zorgen.
Op dezelfde vergadering hebben Attema en Ingwersen de dienst Publieke
Werken attent gemaakt op de rommel
die ontstaat doordat een vishandelaar
op de Rotonde een standplaats heeft.
Nog teveel mensen laten daar als dankbaarheid voor het aangenaam verpozen, de schillen en de dozen, onaanvaardbaar in hun ogen.

Overloopplaats
Aandacht werd ook gevraagd voor de
illegaal kampeerders op de boulevard.
Er is eenvoudig te weinig plaats, op

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

warme zomerdagen.
Nu arriveert men per caravan, deze
wordt geparkeerd, men vertrekt naar
het strand en komt pas 's avonds laat
terug om daar te slapen.
Een sta-in-de-weg voor de overige bezoekers worden deze caravans dan wel.
Volgens het verhaal van een strandpachter is hij deze liever kwijt dan rijk,
want wat gebeurt er 's morgens?
„Juist, men wil zich toch wel wat
opfrissen, en gaat daarvoor naar het
dichtsbijzijnde strandpaviljoen.
,,Ik heb het wel eens meegemaakt, dat
een hele familie voor één kwartje
gebruik maakte van het toilet".
Hierbij sluit dan mooi aan het verhaal
van de gaste op het terras die vroeg om
een kopje heet water, op een extreem
drukke dag.
Het personeel, toch bereid te helpen,
en denkend dat het ging om een vlek in
kleding, bood er een schone theedoek
bij aan. O. dat is niet nodig hoor, ik

stop het lepeltje wel weer vies in mijn
tas", was het antwoord van de bezoekster, die het lepeltje, theezakje, suikerzakje en koekje ook a! zelf had meegenomen.
In ieder geval hebben de illegaal kampeerders de volle aandacht van gemeentebestuur en politie, maar waar
moet je ze naar toe sturen als er geen
plaats is?

Prindle
Het komende weekeinde worden de
Prindle wedstrijden in de klassen 14, 15
en 16 voor de kust van Zandvoort
verzeild.
Het is de vijfde maal dat deze Europese
kampioenschappen worden gehouden
en er worden zeker zo'n honderd boten
in Zandvoort verwacht.
De hele Europese top heeft hiervoor
ingeschreven en er zal een felle strijd
geleverd worden, waarbij men wel
rekent op een beetje goed zeilweer.
Zaterdagavond wordt ook het traditionele schippersdiner op het strand gehouden, dat kan nog een heel evenement worden. Ook bij Tijn Akersloot
zijn weer wedstrijden dit weekeinde,
voeg hieraan dan nog een aantal hadgasten, dan wordt het voor iedereen
nog een druk weekeinde.

Bootjes
Druk wjis het ook vorige week donderclag, de laatste echte warme dag van die
week, en of het nu kwam van die
drukte, of door onnauwkeurigheid?
Feit blijft dat de brandingboot van de
politie op eigen houtje zee koos.
Bij de ZRB-post werd het gehele gebeuren nauwlettend gevolgd.
Het ging zo:
„Ligt die boot van de politie niet te
dicht bij de vloedlijn, het is zó hoog
water?"
,,Welnee, dat hebben ze zelf wel in de
gaten"
,,Hc jongens, nog één golfje en dan
vaart-ie"
.,Zou-ie, ja. jaaaaa
JAHOOR. hij
is los" Gegrinnik.
..Kom we halen hem op. o. wacht
even, ze hebben het gezien, zouden ze
hem zwemmend ophalen?" Stilte.
„Nee hoor, daar komen ze om hulp"
„Zo gebeurde, met de ZRB-boot werd
de agent naar zijn lesvarende boot
gebracht, hij stapte over. en bracht
deze weer terug.
Reken maar dat ze in de toekomst bij

door
Margrect Ates

de politie de boot goed zullen verankeren.

Boot (2)

Telefoonnummers
die belangrijk zijn:
Strandpolitie Rotonde
Kinderkamer Rotonde
Reddingsposten:
Zuid (Brokmeier)
Noord (Piet Oud ):
ZRB Naaktstrand:

13545
14445
12687
12376
18431

want je weet maar nooit wanneer men
in aktie moet komen.

Jammer was het dat het weer juist
zaterdag 8 augustus moest veranderen.
Koud werd het daarom wel b i j de Miss
Mr./ Beach verkiezing, waar de deelneemsters rillend over het plankier
moesten. De toeschouwers konden zich
nog in warme kleding hullen, getuige
de dikke trui van burgemeester Machielsen. maar voor de deelneemsters(ers) was dit niet weggelegd. Het
komende weekeinde echter is het weg
met de truien en jassen, want de zon
heeft opnieuw besloten terug te keren.
Overigens vanaf vandaag heeft diezelf<Je zon nog achttien dagen om het
Daarom blijven deze oefeningen ook in seizoen voor de strandpachters goed te
Zandvoort bijzonder noodzakelijk. maken, wie weet.

De vrijdagavond gehouden oefening
van de reddingsboot van c!e KNZHRM
is eer uitstekend verlopen. Veel helangstelling was er ook ditmaal voor dit
gebeuren, want het blijft een spektakulair gezicht de boot zee te zien kiezen.
Een bijzonder prettig gezicht voor
mensen die bijvoorbeeld op de Waddenzee vastlopen is het de mannen van
de KNZRM te zien komen, zoals ik het
afgelopen weekeinde weer heb geconstateerd.
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Grote Krocht 9-15
Zandvoort

Toni-S Spotlight

tda èwmeïmode.
Vanaf volgende week hebben wij
andere openingstijden.
Maandag 13.00—18.00 uur
Di. t/m do. 9.00-18.00 uur.
Vrijdag 9.00-21.00 uur.
Zaterdag 9.00—17.00 uur.

Baiana broeken

•

Met de allerbeste kwaliteit
en laagste prijzen

Denk daarom nu al aan de herfstvakantie, en

reserveert u uw reis tijdig bij:

.99,.55,-

(rood - lichtblauw - wit)

,

SLAGERIJEN

De scholen gaan weer beginnen.

Bermuda -f ï.-shirts
totaal

;

Tast to

f

Voor uw kadootjes groot
en klein moet u in de
schatkist zijn.
U weet toch dat we ook
inlijsten?
Grote Krocht 15,
Zandvoort,
tel. 02507-15933.
Vrijdag koopavond
van 7 tot 9 uur.

•••' '

ik zocht op de Grote Kr echt

Weet u dat wij al een geweldige collectie
najaarspantalons in huis hebben van

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507 - 17879-

'"--

EXTRA AANBIEDING:

VARKENSROLLADE
9,98
MAGERE V A R K E N S L A P P E N 9 f 9 5
HALF OM HALF ugvandoor
6f95

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20 - Zandvoort
telefoon 02507 -12560.

^

Mrijetijdsmode Grote Krocht 20 B

BORSTLAPPEN 1 k g van 13 BOvoor

Dat een kat 30, een hond 42 en een
paard 40 tanden en kiezen heeft, dat
kunt u lezen in onze boeken.
Wij hebben een grote, sortering op
dierengebied!

Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren voor de boterham:
PE lYC L V LE ES

150 gram van 2,55 voor

1 ,95

DIERENSPECIAALZAAK

OIMTBIJTSPEK 150 gram van 1,80 voor

WEZENBEEK

BOTERHAMWORST 150gamvanl65Voo

Grote Krocht 28, Zandvoort.

HET ENIG ECHTE
jy

9,98

Azeanette
GROTE KROCHT21- ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

Tot ziens bij uw tast-toe-slacer
Grote Krocht 7 (naast A.H.)

Taxi Centrale BV

Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.
Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.
Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht

's morgens gebracht - 's middags al schoon.
V\i| ?i|n geopend uan 8 30 tot 12 30 uur en van 13 00 tot
18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur
Zaterdags gesloten

Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken gespreid zonlicht geeft
een beter resultaat.

0,95

TROUWBEDRIJF

Wij kunnen u bieden:
5K Pc bekende witte Merccdcsscn
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
3K Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

REINIGEN-STOMEN-PERSEN

1,25

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Groot assortiment
schooiartikelen.

Wij hebben alles
voor uw
huisdier.
Dat weet u toch?

Kom nu want de school
begint al snel!

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Juüanapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM: Zijlweg 102
HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

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

voor o.a.

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

Gun uw bedrijf de aandacht van een (nog iang niet)

Dierenspeciaalzaak

Wezenbeek
uitgelezen publiek...

Grote Krocht 28

Profiteer nu mee!
Vanaf 17 t/m 21 au\. zijn
-wij op vakantie.
Bloemen en plant en

Rijwielhandel BOS

ADVERTEER!

'erica'
GROTE KROCHT24
ZANDVOORT

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

17 t/m 22 augustus gesloten

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!
',

' '

Basketbalver. (The Lions)
heeft nog plaats voor:
Jongens mini's tien t/'m twaalf jaar.
Meisjes aspiranten twaalf t/m veertien jaar.
Jongens kadetten veertien t/m zestien jaar.
Jongens junioren zestien t/m achttien jaar.
Dames en heren senioren.

i

. -i ,'f'if

'•

'"'*

' '•'•.'

GROTE PLAVUIZEN
TAFEL

.".

•••

. •"•.'•

HANG- EN LEGRAST

65 cm broed, 127 cm lang

m 4 dessins
172 - 97 - 50
uit voorraad leverbaar

298.-

159.-

HET KASTENHUIS

HET KASTENHUIS

Grote Krocht 25
telefoon 17751

Grote Krocht 25

GARAGE

ELITE
Dr. Schaepmanstraat 1,
hoek Brederodestraat

Haarlem, telefoon 023-324478

24 uur tot uw dienst
Ook in de vakantietijd!

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis
Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Tel. O. Borkent 14701 (jeugd).

ELEKTROTECHNIEK

•

AUG. v. d. MME

Basketballen gaan!

LOOGMAN

•;

telefoon 17751

Keuze a! gedaan?

Tel. P. Koper 17190 (senioren).

•

Telefoon 1 67 68
Geopend van 7.30 tot 22.00 uur.

Tevens verkoop van
tweedehands automobielen
(inruil mogelijk).

^^^

'

:

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Vooral uw

Nu ook het adres voor uw

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

A. RITMAN

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Reinwardtstraat20. telefoon 02507 - 1 43 65.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldepleir» -Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

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

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. J. DE LEEUW
48
Bedrag
5.000,10.000,15.000,20.000.25.000,-

l

ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR
96
mnd.

120
mnd.

mnd.

150,95
289,14
427,34
565,53
703,73

129,93
247,15
364,37
481,59
598,81

98,93
184,15
269,92
355,68
441,44

238,43
313,71
388,99

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
Helmersstraat 1 -Zandvoort,
telefoon 02507-12150.

Groenteplanten met kluit
Groente- en bfoemzaden
Zaeigrand
Jiffypots
Bestrijding»- m
bemestingamiddelm
• Tirinbanwfigdheden

Kwekerij P. van Kleeft

60
mnd.

Informeer eens1

•
•
•
•
•

Van Stolbergwtg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

TE KOOP:

garage f 10.000,ondergronds bij Bouwes.
Telefoon 02507-17457.
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Attraktief randgebeuren trekt veel bezoekers

ecordaantal deelnemers aan
1
wemvlerdaagse in 'Duinpan
KANDVOORT - De deze zomer in
fandvoort georganiseerde evenementen
i er keerden in een uitstekende belangtelling en zijn daardoor ook zeer gelaagd geweest. Was het eerst o.a. de
iraderie, de wielerronde of het jazzestival, nu was het de zwemvierdaagsc
n het zwembad de Duinpan, die volop
n de belangstelling stond en vooral de
luitingsavond werd een geweldige hapxming.
Deze avond stond niet alleen in het
eken van het zwemmen. Zo waren er
Nederlandse Kampioenschappen onJerwaterbakfietsraces,
hometrainer
ampioenschappen van Zandvoort,
;erwijl de padvindersgroep de Buffalo's

liet zien hoe de duikerstoren werd
beklommen en afgedaald. Ook de
windsurfers gaven een perfekte demonstratie. Hier omheen waren de brandweer en de politie aktief in het geven
van voorlichting omtrent hun bezigheden. Duizenden (3500) lieten zich voorlichten inzake het beroep van de politieman en het voorkomen van misdrijven. Zeer interessant allemaal.
De zesde zwemvierdaagse noteerde
een record aantal deelnemers. Iets
meer dan duizend aktivelingen in de
leeftijd van zes tot éénentachtig jaar
legden de verplichte afstand af. Tot
acht jaar was de afstand tweehonderdvijftig meter en boven die leeftijd gold
vijfhonderd meter. Niemand van de

deelnemers had er moeite mee. De een
ging wat sneller dan de ander maar
zelfs de 81-jarige Arendje Koper wist
als oudste de eindstreep te halen.
Voorwaar een uitstekende prestatie, en
bloemen van het Zandvoorts Nieuwsblad.

Deze damesfinale werd een overwinning voor het duo Drommel-Post in de
tijd van l minuut 07.2 seconde. Medefinalisten de dames v. Noord en Leising
haalden, ondanks verwoede pogingen
en een schitterend nummer bakfietsen,
de eindstreep niet.

Onderwaterfaakfietsrace

Bij de heren waren zes sterke koppels
overgebleven. Het koppel Strijder/Van Zon perste er een tijd uit van 46.56
sec. hetgeen voor de andere strijders te
snel bleek. Het tijdsverschil tussen
nummer twee en drie was minimaal.
Paap/Lijnzaat (52.10) was iets sneller
dan Klijn/Lasooi (52.40). De vierde
plaats was weggelegd voor Spaans/- den dappere pogingen om zich voor de net vóór Enk Koper de derde plaats
Verhorevoort, terwijl Duikteam Zand- finales te plaatsen. In diverse klassen bemachtigen Tijden 1.41.7 en 143.9.
voort zich als goede vijfde klasseerde. werd gestreden voor het fraaie ereme- De uitslagen m de overige klasse waren: 6 1 / m 16: 1. Raymond Westhoven
taal.
Bol/Vermeulen haalde de finish niet Grote kanshebber op het kampioen- 1000 meter in 48.91 sec.; 2. Hans Veth
en werden daardoor zesde. Jammer schap van Zandvoort was Martin 49.32; 3. Peter Koper 51.5; 4. Daan
was het dat de bakfietsen niet van Scholtz, die in de voorrondes ook al de Kuykcn 52.14. Bij de ouderen boven
dezelfde kwaliteit waren. Opvallend snelste tijd gemaakt had. In een recht- de dertig was Ron Bakker veruit de
was, dat steeds dezelfde bakfiets als streeks duel met Piet Visser, over 2000 snelste in 47 l gevolgd door 2. Klaas
winnaar te voorschijn kwam, wat cch- meer, liet Martin Scholtz zien de ware Koper 50.3: 3. F~. Schüuring 50.5; 4. H.
ter niets afdoet aan het geweldige kampioen te zijn. Piet Visser verdedig- Alkema 58.5. Bij de dames werd Franevenement en de prestaties van de de zich fel en liet zich niet wegrijden, cis Swaan in 59.8 winnaar voor Carla
uiteindelijke winnaars Strijder/v.d. maar kwam toch iets meer als één Castien in 1.03.8. Bij de meisjes ging
seconde te kort. Tijden respectievelijk: het er fel aan toe. Onderling weinig
Zon.
l min. 39.0 sec. en 1.40.2. Evert Bol krachtsverschil met een uiteindelijke
heeft in een alles of niets race nog wel winnares Jacqueline van Kampen in
geprobeerd Scholtz van de eerste plaats 1.01.8; 2. Charisse Versteege 1.03.4; 3.
Home-trainer
te rijden. Tegen Erik Koper startte hij Danielle Kriiger 1.05.3; 4. Lisa Lever
Ook voor het home-trainer kampioen- flitsenjj en bouwde een enorme voor- 1.06.2.
schap van Zandvoort bestond veel inte- sprong op. In de slotfase braken deze Tussen deze wedstrijden door daagde
resse. Ongeveer vijftig deelnemers de- inspanningen hem op en kon hij nog Burgemeester H. Machielsen, de spea-

Het Nederlands Kampioenschap onderwaterbakfietsen werd een spektaculaire bezigheid, waarvoor zelfs de
TROS-TV belangstelling toonde. Ook
de piraat ,,TV Noordzee" was aanwezig en liet dezelfde avond nog flitsen
van de races zien. Met behulp van de
hoogwerker van de Zandvoortse
brandweer konden zij prachtige opnames maken. De brandweer was toch bij
dit gebeuren aktief. Dreigde er een
bakfiets om te slaan of konden de
deelnemers de finish niet halen, de
brandweerlieden sprongen in het golvenbad, graag en snel te hulp. Opvallend was dat de brandweerlieden tijdens de damesfinale een stuk rapper te
water sprongen om redding te bieden.

Nieuws uit
de bibliotheek

ZANDVOORT - Per l juli 1981 is
Frank Haggenburg benoemd tot hoofd
van de openbare bibliotheek in Zandvoort. De heer Haggenburg heeft voordien gewerkt bij de openbare bibliotheek in Utrecht en wel van l september 1975 tot l juli 1981.
Overigens blijkt uit de uitleencijfers
dat er meer werd gelezen en/of meer
platen werden gedraaid. In totaal werden er over dezelfde periode in 1981 ZANDVOORT - Het was de negentien3.279 méér boeken en platen uitge- jarigc Marika Langeveld uit Zandvoort
leend.
die zich dit jaar Miss Zandvoort Beach
1981 mag noemen. Tweede werd Kita
In totaal staan er nu 4.936 mensen Hoogkamer uit Amsterdam, en numingeschreven, als volgt verdeeld: 1532 mer drie Monique Verhorevoort (18)
volwassenen, 398 bejaarden, 435 CJP- ook uit Zandvoort.
ers, 1160 jeugdleden van 13-17 jaar, en
1393 jeugd t/m 12 jaar. Terwijl er 62 Voor de jury was het op zaterdagmidvakantie-abonnementen zijn geregi- dag 8 augustus geen eenvoudige taak
streerd.
uit de dertien charmante deelneemsters, de allerbeste te zoeken. Men
Nieuw is dat de openbare bibliotheek wilde zeer bewust niet afgaan op uiterten behoeve van ondernemers heeft lijk alleen, maar ook presentatie, vooraangeschaft de losbladige uitgave „Fi- komen en sportiviteit in de beoordeling
nancieringsbronnen subsidieregelingen betrekken. Men had zichzelf dan ook
en belastingfaciliteiten voor het Neder- geen gemakkelijke taak gesteld. Voor
landse bedrijfsleven".
de toeschouwers waren alle meisjes
Deze uitgave biedt een zo volledig moge- even mooi, sportief en charmant, op
lijk overzicht van alle financierings- een enkele uitzondering na. Duidelijk
bronnen, overhcidsgaranties, over- blijkt dat er in Zandvoort veel aardige
heidssubsidies en belasting-faciliteiten meisjes wonen, want onder de zes
ten behoeve van het bedrijfsleven. Deze winnaressen waren er vier afkomstig uit
uitgave kan ingezien worden op de Zandvoort, één uit Amsterdam en de
afdeling naslagwerken, terwijl er ook laatste Vera Daffirud was op vakantie
een mogelijkheid tot kopiëring aanwezig in Nederland, maar woont in Noorweis.
gen.

ker en Voorzitter van de HSV de
Kampioen, uit voor een hometrainerrace. De burgemeester kwam al snel op
achterstand. Dit ziende nam Jan van
Riessen het te gemakkelijk op waardoor de eerste burger van Zandvoort
zeer verrassend als eerste de eindstreep
passeerde. Het is niet bekend hoe het
kwam waardoor Jan van Riessen zo'n
enorme klap van de man met de hamer
kreeg.
Winnaar bij de senioren Ron Bakker,
tevens scheidsrechter, vond de prestatie van de burgemeester geweldig en
bood hem zijn beker aan, die de heer
Machielsen dankbaar accepteerde,
waarmee een eind kwam aan een bijzonder geslaagde zwemvierdaagse met
daaromheen diverse zeer vermakelijke
evenementen.
Foto: Europress

Ml SS/MR. ZANDVOORT B E ACH VERKIEZINGEN

Verwarmend evenement op kil str

Tentoonstelling
ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag 22
augustus wordt in het Cultureel Ceni'rum de tentoonstelling geopend van
l 'ïne Sminia (wandkleden en textielobjekten), Polly van Gool-Mctten (wandkleden), Gré de Vries-Brandts (karakterpoppen) en de wandkleden van de
-Larcnse tweeling Hennie en Mies de
;Groot.
Het belooft net als de voorgaande ten!toonstellingen een boeiende expositie te
worden die 's middags om 13.30 uur
.officieel wordt geopend.
.De overige dagen dat men deze kan
;bezichtigen zijn dagelijks van 13.30 tot
'-16.00 uur, behalve maandag en dins-

(Advertentie)

TE KOOP
in drukke winkelstr. •
centrum Zandvoort

WINKELPAND
met bouenwoning
Br. ond. nr. Z541
Bur. v. d. blad

Nieuw:
Restaurant-bistro 'De Manege'

Binnen-buiten
Lang heeft de organisatie zich op deze
toch wel sombere zaterdag beziggehouden met de vraag of het evenement
buiten dan wel binnen moest plaatsvinden. Uiteindelijk werd gekozen voor
het buitengebeuren, en men heeft er
geen spijt van gehad, omdat het toch
wel problematisch geworden was alle
belangstellenden binnen een plaatsje te
geven.
Nadat de kandidaten ,,binnen" waren
werd de hele ceremonie droog geoe(Advertentic)

X VAKANTIE IN l
\ EIGEN LAND? l

l
HELDERE
GROENTESOEP
met veel groente en vleeserin.

3.5O

9
ZANDVOORT-Met eengrootse receptie werd op vrijdagavond 31 juli het nieuwe restaurant-bistro ,,De Manege" dan
officieel geopend.
..Wij waren al eerder open. We hebben namelijk eerst een periode proefgedraaid om de schoonheidsfoutjes op te
sporen", zegt Eef Cohen, de vrouw van Rob Cohen, die dan eindelijk na veel jaren hun droomwens, namelijk een
manege met een gezellig restaurant, in vervulling zagen gaan.
De manege, waar nu zestien paarden verblijven, maar die ruimte heeft voor zeker zo'n tweeëntwintig dieren, werd al in
september 1980 geopend.
Er is al een vaste kring van paardelicfhebbers, die wekelijks of dagelijks naar de manege komt. Behalve rijlessen, die
gegeven worden door Bob van Wooning, kan men namelijk ook duinrittcn maken, of een tocht langs het strand. De
laatste na 18.00 uur 's avonds, gedurende het hoogseizoen, na 15 september kan men natuurlijk ook vroeger naar het
strand.
De aangrenzende manege geeft een aparte sfeer in het restaurant, dat met de grote ramen een riant uitzicht geeft aan het
omringende duinland.schap.
Specialiteit hier is de gourmet, diverse soorten vlees, een grote verscheidenheid aan groente, en dat alles voor slechts
ƒ 45.— per twee personen. Bijzonder aardig is ook dat op de menukaart al een wijnsuggestie wordt gedaan. Uit de
wijnlijst blijkt een wijnkenner aan het woord geweest te zijn. want de suggesties zijn uitstekend. Mocht de wat duurdere
wijn op dat moment niet in het budget passen, ook de huiswijn, een goede Rhône, is niet te versmaden (ƒ 17,50).
Het restaurant, waar Kees de Boer en Henk Rieck de gasten ontvangen wanneer Eef en Rob Cohen eventueel
verhinderd zijn dit te doen. is geopend vanaf 12.00 tot 23.00 uur, dan doet Kees de Boer de keuken op slot.
Uitgebreide lunches zijn er ook. het terras is uitnodigend (waar in de toekomst ook gebarbecued zal worden), de sfeer
uitstekend, en ook voor partijen en recepties kan men een afspraak maken.
De manege is geopend vanaf 10.30 uur. de ritten beginnen om 10.30, 14.00 en 19.00 uur (duinrit is ƒ 17,50 één uur,
strandrit ƒ25,—, anderhalf uur). Telefonisch bereikbaar onder nummer 02507-12995, adres Zandvoortselaan,
Blinkcrtwcg 2.

i

VARKENSFILET
TANTE HENDRIKA
bedolven ondereen garnnuur
van champignons, reep/cs
spek, zilveruit/es, doperwt/es.
worfe/i/es en aardappelen.

14.95
COUPE AUX FRUITS
vani/le-i/s met vrucht/cs
en !>l<igroom

3.95

met vriendelijke bediening

Vosselaan 15
HILLEGOM
Tel.:02520-15347

i

Volgend jaar zal opnieuw een Miss/Mr. Zandvoort Beach verkiezing
gehouden worden, waarbij nog meer
de nadruk zal vallen op charme, mode
en presentatie.
Wanneer dan opnieuw het Zandvoortse bedrijfsleven de sponsoring op zich
neemt, zoals dit jaar onder andere
Moerenburg. Oonk, Pietersen, Leen
Brand en vele \ele anderen, dan zal dit
opnieuw een zeer geslaagd evenement
opleveren.

In deze eerste ronde moesten door de
deelneemsters ook veel vragen beantwoord worden, die vaak goede antwoorden opleverden.
Hierna kwam er een goed verzorgde
modeshow in de vorm van korte modeflitsen door modezaak Philipsen, waarna de steelband de enigszins koude
lucht deed verdrijven. Want kil werd
het wel een beetje. De enige die daar in
het geheel geen last van heeft gehad is
Wil Moerenburg geweest, die werkelijk
handen te kort is gekomen om de
volledige make-up van de deelnemers(sters) te verzorgen. Een extra compüment van de jury was hiervoor zeker op
zijn plaats.

Badkleding
De tweede ronde was in badkleding,
terwijl de bezoekers intens meeleefden
met het verloop van de verkiezingen,
werd de taak van de jury zwaarder.
Nadat de jury zich had teruggetrokken
om zich over de uitslag te beraden werd
deze pauze benut door een fakier die
zich op een spijkerbed uitstrekte om te
laten zien dat je zelfs dan nog een heel
gewicht kunt torsen. (700 kg een wereldrecord).
Vervolgens werden de winnaressen bekendgemuakt. huig de burgemeester de
sjerpen om en konden de heren Bonkerk en Hilbers de zeer veel waardevolle prijzen uitreiken.

film-inn-

• ETENTJE
W

fend en tegen 14.00 uur was het gezellig De winnaar bij de heren Gcrard van
tot zeer druk rondom het bad van Leeuwen, bleek een modefotojournaRiche.
list te zijn die door zijn modellen, via
Ingeleid door Udo Buijs werd om 14.10 een weddenschap, was uitgedaagd.
uur begonnen en na een aantal solo- Zelf eens aan de lijve te ondervinden
nummers, met een uitstekende persifla- welke moeilijke dingen een fotograaf
ge van Ramses Shaffy door
was wel eist van zijn model. Bijvoorbeeld
dan het grote moment gekomen en badkleding tonen met een buitentemvertoonden de deelneemster, én deel- peratuur van -1O, daarbij tevens een
nemers zich voor de eerste ronde in „stralend" gezicht eisend. De bekeren
vrijetijdskleding.
sjerp kwamen in zijn kantoor ter lering
Handicap voor Marika Langeveld was en de vermaeck van zijn meisjes. Tweedat de speaker op dat moment een de werd hier Charly Kollititsch.
automobilist dringend moest verzoeken
zijn voertuig te verwijderen in verband
met een noodgeval. Marika trok zich
van deze interruptie echter niets aan en
liep als een volleerde mannequin haar
ronde. (De cursus fotomodel/mannequin waar ze zich voor in heeft laten
schrijven zal zij ongetwijfeld met succes bekronen.

ZANDVOORT - Op 14 augustus
wordt 's avonds om 21.00 uur de film
Les Ordres in de openbare bibliotheek
vertoond.
In Cannes werd deze film met de
regieprijs beloond. De combinatie van
doeumcntaire kwaliteiten en de dramatiek van een emotionele speelfilm is in
dit geval bewonderenswaardig.
Michcl Brault spiegelt het publiek peen
leugens voor: zijn hoofdrolspelers stellen zich voor met hun eigen namen en
die van de personages die ze in de film
vertolken.
De lilm van Brault, bekend als uitmuntend cameraman, documentair tilmcr
en grondlegger van de Frans-Canadese
cinema, is geconcentreerd op individuelc slachloffeis van een contra-terrcur die in Quebec, in oktober 1970,
volgde op terroristische aktics van
Frans-Canadese seperatisten. Het bevrijdingstront van Quebcc, dut zelfbestuur van de Franstalige provincies
nastreeft, had een Britse diplomaat en
een Canadese minister gegijzeld. Het
lijk van de minister werd later gevon-

den. Toen de ..oktobercrisis" uithiak
was dat niet het gevolg van de toen nog
niet bekende moord, maar van angst en
verwarring. In de nacht van 10 oktober
werd de staat van beleg afgekondigd:
absolute macht van leger en politie
over de burgerij.
Les Ordres toont niet de oorzaken en
aanleiding van de oktobcrcrisis. Dat
had een andere Canadese film gedaan,
de documentaire Action van Robin
Spry. Brault, die zijn film aanvankelijk
Intolcrance wilde noemen, ging het om
iets anders. Hij wilde de gevolgen van
totale staatsmacht laten zien, de willekcur waaraan zelfs in landen met een
democratische grondwet de burgers onderworpen kunnen worden wanneer
terreur met terreur wordt beantwoord.
De rechtsonzekerheid van de gedetineerden en hun families, geconfronteerd met zwijgende cipiers, dat is de
situatie van de enkelingen, de dramatis
personae in Braults film. Men heeft de
indruk dat politie en cipiers zelf niets
weten, behalve dat er orders zijn gegeven die zij uitvoeren. Ze zijn gehoorzaam en hun gehoorzaamheid sluit
sadisme niet uit.
Willekeur, wreedheid, willekeur: de
film doorloopt de vicieuze cirkel en is
doorschoten met (gespeelde) interviews om eraan te herinneren dat
Biaults scenario niet op fictie berust.

( l

Vri|daq 1-1 .uiqustus. ?1 00 uur
Les Ordres vjn Michol Brault
Toegang vnj

Aanwezig 930 klassieke platen
500 populaire platen, 350 lazzplaten 1.200 pop-platen 100
platen met volksmuziek ICO
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord
Openingstijden.
maandag 1 9 0 0 - 2 1 00 uur
vrijdag 15 00-17 00 uur
vrndacj 1 9 0 0 - 2 1 00 uur
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k massief eiken
jaar garantie.

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m?.
makelaars & taxateurs in bedrijfs- on woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweq 6. amsterdam / , telex 18143

Niet gebonden aan de
schoolvakanties?
Profiteer dan nu van onze gunstige
na-seizoenprijzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoons komf. stenen
bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf,
windsurfing, etc.
Inlichtingen & reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand
Oalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

Leuke
bijverdienste

Jan Daniels
danslessen

Ogilvie/ Marktonderzoek BV vraagt:
DAMES EN HEREN
voor het houden van
vraaggesprekken (intervieuwsl Schrijf of bel
naar: Sarphatiekade 8.
1017 WV
Amsterdam
Tel 020 235400
(Ook 's avonds en het
weekend)
B.g.g 020-245315.

De inschrijving voor
de nieuwe lesclubs,
begint 17 augustus.
Dagelijks 's avonds
van 19.00-21.00 uur

de rijksoverheid
vraagt
Vakwerk van de
Meubelmakers van
Oisterwijk betekent:
• 12 Jaar garantie
• Massief Europees eiken
• Geloogd volgens oud recept
• Ongekende service, ook najaren
O Voorzien van eigen brandmerk
• Verkoop uitsluitend in eigen
toonzalen
Alleen vakbekwame lieden met de echte
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: zijJ hebben no°t? veel *i-•eeduld en
liefde voor het vak.

financieel-administratief
medewerker (mni./vri.)
deeltijdarbeid, 20 tot 30 uur per week
Rijksmiddelbare Tuinbouwschool voor Bloementeelt en Bloemsierkunst
Functie-informatie: o a hel bijhouden van de
schoolboekhouding volgens het doorschnjlsysteem
Vereist: ten minste MAVO 4 en diploma typen
Standplaats: Aalsmeer
Salaris: max 'f 2432 - per maand (bij volledige werkweek) met een uitloopmogelijkheid op grond van
diensttiid
Tel inlichtingen worden verstrekt door de directeur,
ir E. Veenstra onder nr (02977)-24688
Sollicitaties inzenden voor 2 september 1981

Bovengenoemd salaris is in het algemeen
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
en is exclusief 7%% vakantie-uitkering.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van
vacaturenummer 1-2133/3962 (in linkerbovenhoek
van brief en enveloppe) en uw huisadres met
postcode, zenden aan de Rijks Psychologische
Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres:
Postbus 20013,2500 EA 's-Gravenhage.
Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief wordt u door het ministerie toegezonden.

JOEGOSUWISCH RESTAURANT

Louter Europees eiken. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisterwijk
oud recept.
rei/en heel Europa afop /oek naar

Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
De klassieke manierom eikehout
maken en daarbij op de kleinste
ie bewerken is logen. Want door het
details
letten, kunnen /.e U /wart op
locen
komt de prachtige
tekenina^ van
*_
J
<_
wit 12 jaar garantie geven.
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
Op de kwaliteit van het eiken en de
mogelijk bij het beste hout van de
konstruktie
van het meubel.
Luropese eik.

het bes'e hout: eersteklas Ivuropee.s
eiken, l let \unxit jarenlang gelagerd.
Jaarna ^i'aat het no«• _de- *eiuen
_ d rouwkamers in.

Ibonaangevend in eiken.
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12 Jaar garantie.

•

.,t!\G' i

i

,

. •

.

.

.

.

'

•

•

'

^F

^ ' "

13 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moei maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

Oisterwijk
Toonzalen in: Amsterdam, Berkel (ZH),
Beverwijk, Ede, Heerenveen, Hengelo (O),
Hulst, Qisterwijk, Roosendaal, Utrecht,

"'

Parallelweg 100, MeubelbouleA'ard.iet 02510-26923, (koopavond donderdag)

ValkenDUTg

(L),

Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.
Toonzalen Hulst en Valkenburg bovendien op zondag van 14.00-18.00 uur.

PULA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/ Aerdenhout)

l

ïcaot

liet Nederlandse Sleutel- en
Sloten/spen.ihsten C.ilde is door l i|is
Sloten I .ibneken b i ,iK sub-luentie
houder gem.uhtigd de l ips-Keso
sleutel te kopieren Voortdurende
kw.iliteitsbeu.ikini; i n de i;e.
nerji (iMihmcs *.inhetl.iK
H.ir.indercn u /ekerheid
ixeilijfhud Alleen bij
Ie gemachtigde de.iler
u hel onj^inele
A'kirheids bewijs.

i-\\ oiJvijKaaa

_

d. Meer Sleutelsemei'
l Hi.\ • .2H IM '»ll

R A N D S T A D PUBLICATILS
Uilgeel'sicr van:
• Zandvooris Nieuwsblad
• Hecmsteedse Courant
• Hoofdduips/Vennepen N i e u w s b l a d
" Zwancnbuig/Halfwcgse C o u r a n i
• Badhoeve'Sloiensc Courani
• Aalsmeersdcr Courant
• Uithoonise ( ourant/Ons Weekblad
« Strcekblad De Ronde Vener

zandvoo
nieuwsbl

Hnojdkantodi:
Aalsmeer Doiputraat 8 n Ü2<>,~/ - 2 84 I I

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT
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BEWONERS DIENEN SCHADECLAIMS IN

Bouwplan Klimopschool
ontmoet weerstand van
De Visserstraat
ZANDVOORT - Het plan om twintig woningwetwoningen te bouwen op het terrein
van de huidige kleuterschool ,,Klimop" heeft bij omwonenden en speciaal bij
bewoners in de Dr de Visserstraat gezorgd voor onrust.
Men vreest waardevermindering van de
eigen woning met een aantal woningwctwoningcn voor de deur en heeft dan ook
direkt zijn ongenoegen aan het college
kenbaar gemaakt, door het zenden van
brieven, waarin wordt gezegd dat men
zich tegen deze plannen zal verzetten en
bij goedkeuring door de gemeenteraad
een schadeclaim van tenminste
ƒ 100.000,— per woning zal worden
ingediend.
Bouwprogramma
Door het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en de HID
in Noord Holland is namelijk aan de
gemeenten gevraagd voor l september
aanstaande ingevulde vragenlijsten
voor nieuwbouw in de jaren 1982/84 in
te zenden.
Door Zandvoort is een bouwprogramma opgesteld dat onder andere vermeldt in het vierde kwartaal 1982
twintig woningwetwoningen op het terrein van de vroegere Klimopschool.
Dit aantal van twintig woningen wordt
door de direkteur Publieke Werken,
Wertheim, een slag in de ruimte genoemd, omdat men bij de vaststelling
van het programma is uitgegaan van
een zo'n hoog mogelijk aantal te bouwen woningen. „Twintig lijkt mij niet
eens haalbaar. Wij moeten stedebouwkundig nog gaan stoeien met het grond-

Langs de Vloedlijn

Een land, dat door de zee wordt
bespeeld, is nooit klein.
Leopold II

oppervlak. Tien woningwetwoningen
lijkt zo op het oog een aanvaardbaar
getal, maar zouden het kleinere worden, bijvoorbeeld geschikt voor één-en
tweepersoons-huishoudens, dan zouden het er meer kunnen worden, maar
zelfs dan lijkt twintig mij aan de hoge
kant". Hij verklaart dat men eerst
stedebouwkundig nog moet bekijken
wat de mogelijkheden voor dit stuk
terrein zouden zijn. Bovendien zou ook
eerst het bestemmingsplan gewijzigd
dienen te worden, een raadsbesluit van
dien strekking is nog niet genomen.

Wet R.O.
Volgens de heer Couvreur, die zegt te
spreken als woordvoerder van de bewoners van de Dr de Visserstraat,
bestaat de mogelijkheid om schadevergoeding van de gemeente te eisen,
wanneer een bestemmingsplan wordt
gewijzigd en men daarvan schade ondervindt. „Momenteel is er een bestemmingsplan dat spreekt van „bijzondere bebouwing", wanneer dit ge-

Miss Beach gewond
ZANDVOORT - Marita Langeveld uit
Zandvoort die op zaterdag 8 augustus
de titel Miss Zandvoort Beach 1981
won, is afgelopen vrijdagmorgen gewond geraakt bij een auto-ongeluk.
Nadat zij met haar vriend een avondje
naar Amsterdam was geweest, raakte
hun auto omstreeks twee uur in de
morgen betrokken bij een kop-staartaanrijding op de Zandvoortselaan.
Marita kreeg diverse snijwonden in
haar gezicht en een bekkenfraktuur.
Nadat zij eerst na behandeling in een
Haarlems ziekenhuis naar huis werd
gezonden, bleek na enkele dagen toch
dat de opgelopen verwondingen opname in het St. Elisabeth Ziekenhuis
noodzakelijk maakten.

wijzigd wordt en er woningwetwoningen worden gebouwd, verminderd de
waarde van mijn eigen woningbezit. Er
is een groot verschil tussen een plantsoen en twintig woningwetwoningen".
Volgens de Wet op de Ruimtelijke
Ordening kan de gemeenteraad burgers op hun verzoek schadevergoeding
toekennen, als die schade redelijkerwijs niet voor hun rekening behoort te
komen en niet vergoed kan worden
door aankoop, onteigening of bijvoorbeeld toewijzing van een andere woning.
„Wanneer wij het niet eens zijn met de
beslissing van de gemeenteraad dan
kunnen wij binnen een maand nadat
het besluit is verzonden in beroep gaan
bij de Kroon" aldus de heer Couvreur.
Vroegtijdig
Op de vraag of niet wat vroegtijdig
door de bewoners gereageerd wordt,
omdat het toch te doen gebruikelijk is
dat bezwaarschriften kunnen worden
ingediend wanneer een bestemmingsplan ter visie wordt gelegd, is het
antwoord „Wij vinden van niet. Wij
vinden dat de gemeente voordat ze
plannen in de openbaarheid brengt,
eerst overleg dient te plegen met omwonenden. Er worden nu al woningen
gebouwd op het terrein van de Juiianaschool, ook verandering van een bestemmingsplan. Dat is aan de achterzijde. Wanneer er nu opnieuw woningen
komen aan de voorzijde, dan is het
eind zoek"
Wél bekent de heer Couvreur nog niet
op de hoogte te zijn, welke woningwetwoningen de gemeente voor ogen
heeft, en dat bijvoorbeeld bejaardenwoningen niet op zoveel weerstand
zullen stuiten, doch dat men bezwaarschriften indient en verder deze zaak,
ook juridisch zal onderzoeken, staat
voor de omwonenden vast. Uitgaande
van het principe dat men niet te laat wil
zijn met het indienen van een bezwaarschrift, worden nu alle mogelijkheden
die de omwonenden ten dienste staan
onderzocht.

Spanning in het zwembad
ZANDVOORT - Het eerste evenement dat zaterdag in zwembad De
Duinpan van start ging en praktisch de
gehele dag duurde, was het internationale kanopolotoernooi.
Nadat wethouder Termes de eerste bal
min of meer professioneel had geworpen startten de ploegen, vier Nedcrlandse en twee Duitse, aan dit tocrnooi, waarvan uiteindelijk de Eindhovense poloploeg DWR winnaar werd.
Tweede plaats was voor de ploeg uit
Mühlheim en derde werd de Haarlemse
kanopoloploeg van De Trekvogels.
Dit evenement werd afgewisseld door
een boeiende demonstratie van het
wildwatervaren, een speciale attraktie
in het golvenbad. dat veel bewondering

oogstte. Terwijl de sprintwedstrijden
over veertig meter voor de nodige
spanning zorgden.
Niet onvermeld mag blijven de „kamikaze-piloot" in het kanoduiken, namelijk Johan Bakker uit Haarlem.
Deze „Trekvogel" presteerde het om
langzaam maar zeker de spanning bij
de aanwezigen vast te houden door
eerst van de éénmeter plank met kano
en al af te duiken. Later werd dit twee
meter, bij drie meter kregen sommige
toeschouwers het al benauwd, en loen
hij om vijf uur in de middag, als laatste,
vanaf de vijf meter zijn duik zou
maken, verstilde het geroezemoes in
hel drukke bad, en in doodse stilte
bracht bij ook deze duik tot een goed

einde. Uiteraard volgde een daverende
ovatie.
Een uitstekende demonstratiedag van
de Nederlandse Kanobond. Men had
namelijk gezorgd dat er zo'n vijfentwintig ranke bootjes ter beschikking
lagen voor het publiek. Tussen de
diverse demonstraties in was het dus
mogelijk voor de aanwezigen zelf eens
in een kano te varen en uit te proberen
wat men kan en wat men zou kunnen
wanneer men getraind zou zijn. Dat de
kanosport er een aantal belangstellenden, om niet te zeggen liefhebbers bij
heeft gekregen, is het resultaat van
deze „goodwilldag",

Augustus 1981
De foto van de maand is dit keer niet afkomstig van de Fotokring Zandvoort
maar van een inwoner van de badplaats, die deze foto nam van zijn kinderen
samen met vriendjes en vriendinnetjes spelend in een zwin.
Duidelijk komt hierop namelijk naar voren dat augustus iets heeft trachten goed
te maken van het te kouden strandseizoen 1981. Er viel dan wel niet zoveel
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regen ah het voorgaande jaar, maar ui:gL'!e:en strandweer was liet zeker niet
totdat augustus kwam.
In deze maand zijn er velen geweest die een toc/it/e naar liet Zandvoortsc strand
hebben gemaakt. En voor de kinderen kitti/a de zon nog net op tijd. want deze
week zijn de scholen weer begonnen, en zclf\ voor de kleintjes betekent dit datje
dan niet meer ongestoord kunt genieten van zand, zee en zon.

Vijftien premi
op plaats van
ZANDVOORT - Wanneer alle procedurcs naar wens verlopen, zal
binnen afzienbare tijd begonnen
kunnen worden met de bouw van

G rmd Prix feestweek
voor jeugd in Nw Noord
ZANDVOORT - In de wee/c van 21 augustus t/m 30 augustus
zal in Nieuw Noord een feestweek worden georganiseerd die in
het teken zal staan van het kind én de Grand Prix.
Op het terrein van de Flemingstraat tussen de Van Pagée
sporthal en het winkelcentrum wordt een grootse autoshow
georganiseerd, waaraan zeker vijf, zo niet zes, Zandvoortse
automobielbedrijven hun medewerking hebben toegezegd.
Naast veel nieuwe modellen, zullen ook gebruikte auto's worden
getoond. Uiteraard zijn er enkele racewagens, want deze week
staat niet voor niets in het teken van de Grand Prix.
Behalve de show voor de vaders en geïnteresseerde moeders, is
er deze week speciaal aan de jeugd gedacht. Want er komt de
hele week een draaimolen op datzelfde terrein en op 24 augustus
•wordt er voor de iets oudere jeugd een fïetscross-wedstrijd
gehouden. Dit laatste evenement krijgt de speciale aandacht van
de wijkagent Van Schagen die met de leiding van de crosswedstrijd is belast.
Na schooltijd wordt er op dinsdag 25 augustus van 16.00-18.00
uur een schoonheidswedstrijd voor kinderen gehouden. Niet of
de kinderen schoon zijn, maar wel wat voor huisdier heeft een
kind. Een wedstrijd dus van kinderen met hun lievelingsdier.
Prijzen komen van de winkeliers. Kinderen lot veertien jaar zijn
dus van harte welkom. Honden moeten aangelijnd verschijnen
in verband met de lievelingspoezen van de anderen.
Woensdag 26 augustus, opnieuw na schooltijd (vanaf 14.0018.00 uur) een zeekistenrace. Een speciale race, want hier
gelden aparte regels. Iedere zeepkist heeft twee deelnemers, een
bestuurder en een duwer. De eerste race stuurt de een, duwt de
ander, de volgende race worden de rollen omgedraaid, dus kom
niet alleen want dan red je het niet.
Donderdag 27 augustus, tussen 16.00 en 18.00 uur een speciale
poppcnkasttentoonstelling voor de kleintjes.
's Avonds een opcnluchtfilmvoorstelling die tot uiterlijk 23.00
uur mag duren. Het betreft een programma van diverse films,
onder andere slapstick, racedocumentaires etc.
Vrijdagavond 28 augustus om 20.00 uur begint een gekostumeerde voetbalwedstrijd lussen het team van de antislipschool
(familie Lammers) en een bij elkaar getrommeld team uit
Noord. Lieflicbbers kunnen zich melden bij een van de
winkeliers.
Extra attraktie zal ongetwijfeld worden de afmetingen van de
bal waarmee gespeeld moet worden, die heeft een diameter van
100 cm.
Zowel op zaterdag als op woensdag wordt er door manege Van
den Berg een ponyshow gehouden, waarbij het mogelijk is dat
kleine kinderen een ritje op het paard mogen maken.
Bovendien wordt er op de beide zaterdagen „live muziek"
verzorgd. „Niette veel, nietteluid, maar net gezellig", aldusde
organisatoren.
Deze week die wordt georganiseerd door alle winkeliers van de
wijk Nieuw Noord staat bewust in het teken van het Grand Prix
race-gebeuren, omdat men van mening is, dat er in Zandvoort
te weinig wordt gedaan voor de inwoners gedurende deze week.
,,Muzick van diverse aktiviteiten is uitsluitend tot 21.00 uur 's
avonds, zodat het anti nrcuit-comité niet in aktie behoeft te
komen", aldus Fred Abbcnes, die zegt dat het dank zij de
medewerking van Gemeente, Politie, Ondernemers en Automobielbedrijven is gelukt deze Grand Prix week voor het kind voor
elkaar te krijgen op zo'n korte termijn.

vijftien premiekoopwoningen aan
de Hogeweg op het terrein van het
huidige Hotel Sandra.
Het pand is aangekocht door de
firma Nieuwenhuizen uit Heemskerk, die inmiddels een bouwplan
heeft gemaakt voor vijftien premiekoopwoningen, zogenaamde Van
Dam eenheden, voor één- en tweepersoons-huishoudens. Woensdagmorgen 19 augustus zijn de plannen
door de schoonheidscommissie bekeken, wanneer het projekt past in
het dorpsbeeld en er geen bezwaren
zijn, kan het plan doorgezonden
worden naar de afdeling VH en RO,
waarna het dan in het college zal
worden behandeld.

op de te lange leegstand van .sommige
panden in de gemeente.
Op 7 december werd het pand door de
werkgroep huisvesting overgedragen
aan een aantal woningzoekenden, omdat bleek dat de curator van de failliet
verklaarde eigenaar (Damave BV)
hiertegen geen bezwaar had.

Onderhandelingen

Onderhandelingen die door het gemccntebcstuur werden gevoerd ten
aanzien van de \erkoopspnjs zi|n op
niets uitgelopen Het door de gemeente
uitgebrachte bod \an ƒ 125 000.- was
voor mr. Nannings onaan\aardba;ir
omdat de taxaticwaardc al ƒ !')() 000,bedroeg. Zijn opdracht was te verkopen voor de minimale tavitiew aarde
plus 109e. Het blijkt dat de firma
Nieuwenhuizen
voor
het
pand
Hierna pas kan een artikel 19 proccdu- f 235.000.- heeft betaald.
re op gang gebracht worden, een lange Volgens de heer Nieuwenhuizen zon
weg, maar het ziet er naar uit dat men het ook mogelijk kunnen zi|ii d.it het
zo omstreeks het derde kwartaal \an Bouwfonds Nederlandse Gemeente aK
1982 de woningen zou kunnen opleve- opdrachtge\er gaat fungeren en dat
ren.
/•ijn f i r m a zich uitsluitend bezig .MUI
houden niet de bouw van het pro|<_kt
Gekraakt
Het geheel moet zeker niet gezien
worden als een spekulalie-obickt. J a a i Momenteel wordt het pand nog be- voor was voor mij ook de aankooppnjwoond door een aantal wonmgzoeken- te hoog Veeleei ben ik b l i j w a n n e e r ik
den uit de gemeente. Volgens de hcci mi|ii mensen aan het werk kan houden
Nieuwenhuizen is o\erecnstemmini; en kan Inidragen tot \ f r m i n d e r m g v a n
bereikt met deze bewoners d.it z i j het UL woningnood m Z a n i K o o t t . onk al !•,
pand zullen verlaten wanneei de bouw- dil clan noodgedwongen dooi piemii.plannen zover ge\orderd zi|n dat aan kdopwonmgen utor ile grootst,, groep
uitvoering gedacht kan watden De \\on\nti7ockonden in Zaiul\uon
woningen zullen ongeveer l 14o 000,/145.000 per eenheid kosten, doch
kopers kunnen een flinke som subsidie
per jaar van liet Rijk verv.deinen
het pand werd op 27 n o v c m b e i l l )M)
gekraakt dooi de werkgioep h m s \ e s
tingdie op deze wi|/e bh|k gaf \ a n ha.u
ongenoegen ten aan/ien \.in hei liuisvestingsbeleid van de gemeentt. en
hiermede de lUindacht w i l d e vestigen i

suedo en nappa
(ook grote maten)
alii: bekende merhen o a

beforeyoubsjy
donderdag koopavond
Haarlem: Barteljorisstraal 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -
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MlVIILlEBERICHTEN
Bedroefd geven \vij u kennis dal iodi nog
o n v e r w a c h t uit ons midden is weggenomen
m i j n i n n i g geliefde v r o u w , onze xorg/.ame
moeder en lieve oma, onze zusier, schoonzuster en t a n t e

Eiken eethoeken, ant. kast, plafonniefes,
st. schemerl., kinderled., 1 pers. bed,
2 schoolbanken, salont.. krantenbak.
strijkplank en bout, stofz. koffiezetapp.
alum. trap, luxaflex, gordijnen, vloerbed.,
centrifuge, hanglamp t.e.a.b.

Cornelia Paap
OPEN HUIS

Zi.i is 70 j a a r geworden.
Zandvoort:
E. Paap
Amsterdam:
Corrie en Jan
Zandvoort:
Adri en Bertus
Zandvoori:
W i m en H a n n i e
k l e i n k i n d e r e n , achterk l e i n k i n d en verdere familie

Vrijdag 17.00-19.00 uur.
Trompstraat 3 f l. 1, tel. 02507-17755.

De tcraardcbestelling zal plaatshebben vrijdag
21 augustus om 10.00 uur op de algemene
begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Vcrlrck van Vcnulcltaan I? om 9,-JOuur.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20. telefoon 02507 - l 43 65.

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
120
96
60
mnd.
mnd.
mnd.
mnd.
98.93
129,93
150,95
184,15
289,14
247,15
238,43
364,37
269,92
427,34
313,71
481.59
355.68
565,53
388,99
441,44
598.81
703,73
25.000,-

48
Bedrag
5.000,.
10.000.15.000,I 20.000,-

Ie en 2e hypotheken tot 125%

PHIL WAANING

verkoopster

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Net iets beter.
Eventueel met anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 - 12071

van i 17 jaar.
Inlichtingen de heer Franken.
Raadhuisplein 1, Zandvoort, tel. 12820.

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

PEDICURE

Foto Quelle

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

mevrouw C. Landmeier

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkolen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG

Nu ook het adres voor uw

Haltestraat 8,
Zandvoort.

woningstoffering

gemeente
zandvoori

Gevraagd voor direct

kamermeisje of vrouw

bekendmaking
De Burgemeester v.in 7.indvoort maakt
bekend, dot ovoreenkotnslig artikel 28 lid 6.
vjn de Wet op de Ruimtelijke Ordening
ingaande maandag, 7 september 1981
gedurende een maand ter secretarie op het
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening voor een iedei tei inzage ligt het
besluit d.d. 14 juni 1981, no. 223, van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
houdende goedkeuring van het bestemmingsplan "Kostverlorenstraat", vastgesteld bij
raadsbesluit van 26 augustus 1980, no. 6 c,
met uitzondering van enige artikelen van de
voorschriften behorende bij dit plan.
De inspecteur van de ruimtelijke ordening
en zij die zich tijdig met bezwaren zowel
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, kunnen gedurende
bovengenoemde termijn bij de Kroon
beroep instellen. Gelijke bevoegdheid komt
toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen
de onthouding van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten aan enige artikelen
van de voorschriften behorende bij het
plan.
Tot beroep gerechtigden dienen het beroepschrift in te dienen bij de Afdeling voor de
Geschillen van Bestuur van de Raad van
State, Binnenhof l, 's-Gravenhage.
Zandvoort. 12 augustus 1981.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Informeer eens!

WAT
T DE PROVINCIE
NOORD-HOLLAND AAN
EMANCIPATIE?
4 septembera.s. in Schagen
- Regiocentrum "De Noordkop"
A. Mauvestraat 77
Schagen
Aanvang: 14.30 uur
Kinderopvangaanwezig

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

Meisje zoekt
TE KOOP

Zw. dak, aut., april '79.
Pr. n.o.t.k.

Gratis weg
te halen
+ 400
straattegels
Telefoon 12924.

Telefoon 12658

Woonruimte

KAMER

gevraagd, man zoekt
vrije etage of
zomerhuisje

02507-14678

Telefoon 12658

Wij maken dikwijl reizen om dingen Ie zien
waarop wij in onze woonplaats geen achi slaan.
Plinius(23-79)
Slaat u b.v. maar eens acht op de uurwerken van

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

5 minuten

ca. 17 jaar, voor de afdeling expeditie.
Sollicitaties:

POSTERFOTO

CORODEX BV
Noorderduinweg 48, 2041 CA Zandvoort,
telefoon 12541.

Drogislerij - Reform

MOERENBURG

daar behoeft u niet ver voor ie rei/.en want voor
horloges, klokken en wekkers vindt u het allerbeste
en allernieuwste vlak bii huis!
Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling
mee elektronische apparatuur.

Gespecialiseerd in

Fysiotherapeute
(23 jaar) zoekt

Drogisterij

Bouwman

4 stuks

voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

Telefoon 02507-15171
na 18.00 uur

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

BON

J

20,00
10,00

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Reorganisatie
opruiming

(v.a. 15-^/m 12-9, toestemming K.u.K.)
Warner - Bolero - Vasserette - Lovable - Aubade Escora - Sassoon - Gossard - Corsair - Dewé - Lou

Nieuw in Zandvoort

Balletstudio
Roos v. Rooyen

19,00 12,50
15,00
I's
25,00
Badpakken 30,00
in cup A, B, C en D .

Vele merken

125,-

De ontwerp-nota emancipatiebeleid Noord-Holland
wordt u tegen de prijs van ƒ 5,-(exklusief
verzendkosten) toegestuurd.
Een uitgebreide samenvatting van de ontwerp-nota is
gratis verkrijgbaar. Bestellingend.m.v. onderstaande
bon of tel. 023-163426.
Als u meer wilt weten over de inhoud van de
ontwerp-nota, de inspraak of de bijeenkomsten, kunt u
Als u dat wilt kunt u voor hulp bij het opstellen en
indienen van een reaktie een beroep doen op de Instelling kontakt opnemen met de provinciale griffie.- sektie
voor Ondersteuning van Democratische Planning, Kleine emancipatie 023-16 34 05, buro voorlichting
023-163309.
Houtweg 32, 2012 CD te Haarlem. Telefoon:
023-31 91 30 (Jaap de Boer of Margreet Timmer).
Met uw reakties wordt reken ing gehouden bij het
opstellen va n de definitieve nota. Deze wordt in februari
Stuur mij;
1982 in Provinciale Staten vastgesteld.
D de ontwerp-nota emancipatiebeleid Noord-Holland
Informatie-en diskussiebijeenkomsten
a ƒ 5.-, exklusief verzendkosten
1 septembera.s. inPurmerend
O de gratis samenvatting van de ontwerp-nota
-CaféVlaar
Koemarkt 13
Naam.Purmerend
Adres:
Aanvang: 14.30 uur
Woonplaats:Kinoeropvang aanwezig
I Bon sturen naar het provinciehuis-Postbus 1232000 MD Haarlem

Posterfoto 30 x 40Cm
PASFOTO'S

vaste of tijdelijke
werkkring

DIEET-ARTIKELEN

Uw adres voor

elast kousen, parrtfes,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat

Klaar terwijl u wacht!
slechts

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

v.a.

Iedereen kan schriftelijk reageren. U kunt tot uiterlijk
1 oktober 1981 schrijven naar
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem.

24-uuftotu\fi/ dienst. .•
Óók in djëyakantiètf/d!r

JONGEN

Stevig vouwbed

Nog meer informatie?

:'«'*\

Haarletn .^teiitoon 023-324478

CORODEX BV

voor alle leeftijden, ook voor
jongens en dames boven de 35 jaar.

Tijdens deze bijeenkomsten zal de heer C. Korver, lid van
Reakties
gedeputeerde staten, een toelichting geven op de
ontwerpnota en zullen ervragen gesteld kunnen worden.
Als u zich betrokken voelt bij wat er in de provincie
Noord-Holland aan emancipatie kan worden gedaan en u Ook wordt een film vertoond. Iedereen is van harte
welkom.
wilt reageren, dan is dat mogelijk.

LOOG MAN

bv randstad
publicaties

Klassiek Ballet

14 september a.s. in Haarlem
- Café-Restaurant De Wintertuin
Stationsplein 100
Haarlem
Aanvang: 19.30 uur

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

vraagt voor spoedige indiensttreding

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

'9septembera.s. in Hilversum
- Hof van Holland
Kerkbrink l
Hilversum
Aanvang: 19.30 uur

Schuitengat 7.
telefoon

"*'j,- ' • ' • ':'• .. '•- ' ' . } ' • ~

Telefoon 02507-13588.

Honda Civic
de Luxe

G. Kol

ELEKTROTECHNIEK

Hotel Faber Jr.

BEKENDMAKING

Helmersstraat 1 - Zandvoort.
telefoon 02507-12150.

De ontwerp-nota ligt vanaf 17 augustus j. l. ter inzage in
de openbare bibliotheken, degemeentehuizen en het
provinciehuiste Haarlem.

AUG. v. d. MIJE

Telefoon na 10.00 uur
02507-14648

mogelijk.

De provincie Noord-Holland heeft een ontwerp-nota
emancipatiebeleid opgesteld-.
Daarin wordt een groot aantal maatregelen en
aanbevelingen voorgesteld op vrijwel alle terreinen
waarvoor de provincie verantwoordelijkheid draagt. Het
doel daarvan is emancipatie-ontwikkelingen op die
terreinen te stimuleren.
Het emancipatiebeleid zoals dat in de ontwerp-nota wordt
voorgesteld draait om zaken die voor iedereen belangrijk
zijn, zoals wonen, werken, vrije tijd, maatschappelijk-,
lichamelijk en geestelijk welzijn, onderwijs, scholing en
vorming, cultuur.
Ook het eigen personeelbeleid van de provincie komt aan
bod.
Voordat gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de
provincie, metdeze voorstellen verdergaan, willenzij eerst
horen wat u daarvan vindt, wat voor u het belangrijkste is en
op welke terreinen volgens u het eerst iets moet worden
gedaan.

zoekt met spoed een

Behandeling aan huis

2041 BA Zandvoort, 17 a u g u s t u s 1981
Vondcllaan 13
Mijn vrouw c-n on/e moeder is opgebaard in hel uitvaartceniruni \ai' ..Oudcrlinii Hulpbetoon", l'ostsirnal " Ie
/and\oon. gelegenheid tol alselieidnniien dotKlerdai!aM>nci van 7.IK) tol ~..*() uur.

AUTORIJSCHOOL

De HEMA

Te koop:

geb. Molenaar
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in de maten 36 t/m 50

De lessen worden gegeven in
Palace Hotel
(v.h. Bouwcs Paiace)
Aanvang der lessen
dinsdag l september 1981

Strandsets, japon
+ badpak
Qa nn
100% katoen

Aanmeldingen en informatie
Zandvoort, Beatrixplantsoen 5,
telefoon 02507-17283

REPARATIE
van alle soorten

DAKBEDEKKING
TeL02507-l 7353

\fVegens vakant/e gesloten van
24 augustus tl'm 15september

Te koop aangeboden

Range
Rover

W «Jf VM

Badlakens 35,00
Tennissfipjes
10,00
Tanga's
10,00
Sïips10,00
Nachtjaponnen25,00
BODYFASHION
INTERNATIONAL

Model 1976
Gekeurd door
Arts en Auto
Tolafoon 023-312091

Galerij Kerkstraat 22 - Zandvoort
Telefoon 02507-14985

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

Nieuw van Black en Decker

HANDY-JACK
combinatie keukentrap/workmate

provinciaal bestuur
van noord-holland

Ter introduktie van 109,50 voor

99,50
Versteege Ijzerhandel
Pakveldstraat 19, Zandvoort, telefoon 12554
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.
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Diefstallen
uit auto's
ballet zal worden gegeven. Roos zegt
zelf dat xc nici alleen jonge mensen
verwacht, ook voor ouderen kan ballet
bijzonder ontspannend werken.
Tot en na l september aanstaande
k u n n e n meisjes én jongens zich opgeven bij de moeder van mevrouw Van
Rooijen, mevrouw E. van de Wel van
Oostveen, Beatrixplantsoen 5, tel.
172X3.
Overigens is een kijkje in deze woning
een belevenis op zichzelf, want mcvrouw Van de Wel zorgt voor de
kleding van de uitvoeringen die door
Roos worden gegeven. Beeldschone
tutu's in alle pastcltinten die denkbaar
zijn, worden nu al vervaardigd voor de
uitvoering die op 15 november in
Utrecht word gegeven.

ZANDVOORT - Op l september aanstaande zal Roos van Rooijen haar
balletstudio voor klassiek ballet openen
in het Palacc Hotel. Voor mevrouw
Van Rooijen een mijlpaal, want in de
balletwereld is zij geen onbekende.
Na haar opleiding bij Nel Roos kreeg
zij een aanstelling bij het vermaarde
Scapino Ballet, gevolgd door het Nederlands Ballet, later het Nationale
Ballet van Sonia Gaskell, de Snip en
Snap revue, opende zij een eigen balletschool in Bilthoven.
Behalve een goed balletpedagoge,
heeft Roos van Rooijen veel belangstelling voor kinderen, niet alleen voor
en tijdens de lessen, maar ook het werk
van Unicef heeft haar volledige belangstelling.
Twee jaar geleden organiseerde zij een
galamatincc, waaraan veel bekende
artiesten medewerking verleenden, ten
bate van Unicef. Ook dit jaar zal op 15
november in de Stadsschouwburg in
Utrecht een galamatinee worden gehouden, waar behalve de artiesten ook
meisjes van de balletstudio van Roos
van Rooijen uit Bilthoven zullen optredeii. Opnieuw zijn alle baten voor het
wereldbekende kinderfonds.

se voor
suksesvol

Zandvoort
D£t Roos van Rooijen nu een studio in
Zandvoort gaat openen, een lang gekoesterde droomwens, komt door de
medewerking van velen. Dank zij onder andere de heer Pessers van Bouwes
Hotel, is nu de ruimte gevonden voor
een studio waar uitsluitend klassiek
(Arlvenentic)

is onze sfeervolle cocktail-bar, dagelijks geopend
van 17.00 tot 24.00 uur...
ledere zaterdag- en zondagavond is er bovendien,
tegen een bescheiden vergoeding, een levendig
muziek- en showprogramma met bekende
artiesten...

inlichtingen
02507-12144

badhuisplein 7
zandvoort

ZANDVOORT - Tot op de dag van
vandaag zijn er bij de Zandvoortse
politie bijna tweehonderd diefstallen
uit gcparkeerdstaande auto's geregistreerd.
Dat er soms zelf om gevraagd wordt,
bleek uit een op zaterdag 15 augustus
door de gemeentepolitie uitgevoerde
controle. Op de Boulevard Barnaart
werden 350 auto's gccontroleeerd,
waarvan tien niet afgesloten bleken te
zijn. In de niet-afgesloten wagens werden onder andere autoradio's, cassetterecorders, fotocamera's, cheques en
autobescheiden aangetroffen.
De politie heeft de auto's alsnog afgesloten en een waarschuwend foldertje
achtergelaten.

zondagmiddag 23 augustus:
Standwerkersconcours om het provinciaal kampioenschap van Noord-Holland, centrum dorp, aanvang 14.00 uur.
dinsdag
25 augustus:
ZANDVOORT - De evenementenagenda voor de komende week ver- Orgelconcert in de N.H. Kerk door
Willem Hendrik Zwart, aanvang 20.ÜO
meldt de volgende aktiviteiten:
uur, toegangsprijs ƒ 4,— p.p.
vrijdag 21 augustus:
vrijdag
28 augustus:
Voetbaltoernooi
zaterdagafdeling
Training Grand Prix op het circuit,
Zandvoortmeeuwen / Noordwijk;
aanvang 10.00 uur.
zaterdag 22 augustus:
Solex race, omgeving Gasthuisplein,
Voor het overige programma van het
toegang gratis, start 20.00 uur.
's Middags een tentoonstelling van de Grand Prix festival voor de jeugd,
verwijzen wij naar de voorpagina.
deelnemende vehikels.

Evenementen

ZANDVOORT - Dat meer dan dui- beek, Wessenberg, Westhoven, en de
zend deelnemers tijdens de jaarlijkse heren Halderman en Arcns de enthouZwcmvierdaagse in zwembad de Duin- siaste deelnemers nauwlettend in de
pan ongestoord hun baantjes konden gaten. Een groot aantal leden van de
zwemmen werd mede mogelijk dankzij Zeeschuimers bemande elke avond de
de belangeloze medewerking van ka- Zeeschuimersstand waar zij aan iederderledcn van de ,,Zandvoortse Zwcm- een informaties over de aktivitciten van
& Poloclub de Zeeschuimers".
de zwemvereniging verstrekten. Een
Samen met het badpersoneel hielden leuk idee was zeker om aan alle kindede geoefende ogen van de dames Lim- ren uit Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout en Bloemendaal een zwemkadobon en informatiebrochure te overhandigen. Die zwemkadobon is een gratis
introductie voor een training of meezwemmen tijdens het klubuur van de
Zeeschuimers.
Nog vele prijzen van de loterij zijn niet
afgehaald. De prijzen zijn op de hierna
volgende nummers gevallen en kunnen
ZANDVOORT - In verband met het na telefonisch kontakt (16297) in Zand40-jarig jubileum van Zandvoortmeeu- voort worden afgehaald. Fiets-1667;
wcn. was er jl. zaterdag een wedstrijd- haardroger-459; strandparasol-76; tadag voor de jeugd tegen die van Ajax. feltennisspel-69; koffiekan-293; badElf teams kwamen naar Zandvoort om mintonset-1920 en 53; fles wijn-349;
het op te nemen tegen de Meeuwen porc. popjes-492; armband-1773; kujunioren.
bus-1903 en 279; body-lotion-372; buigHet is een geweldige voetbal-happe- pop-473; haarlak-1245; badschoenenning geworden, met natuurlijk als grote 1803, 1683 en 822; knackebröt-223 en
winnaar het Amsterdamse Ajax, dat 270; gezinskaart voor het zwembadmet haar geselecteerde teams alle wed- 1161 en 252; fruit-1350; onderzettersstrijden met grote cijfers wist te win- 1742; halsketting-777.
nen. De Al junioren gaven nog het
best partij en verloren na een spannen- Wedstrijdzwemmen
de wedstrijd met slechts 4-2. Verder A.s. zaterdag 22 augustus gaan de
zorgde de El junioren nog voor een wedstrijdzwemmers naar Uithoorn om
redelijk resultaat, maar de 5-1 neder- in een zeskamp de eerste wedstrijd van
laag was toch ruim te noemen.
het seizoen te zwemmen. 26 Kinderen
Toch was het voor Zandvoortmeeuwen van de Zeeschuimers nemen het op
een succes. Onder puike weersomstan- tegen kinderen van zwemvereniging De
digheden werd op de vijf in prima Swaenen uit Zwanenburg, ACZ uit
conditie verkerende velden onder grote Capelle aan de IJssel, De Snippen uit
belangstelling, waaronder de heer en Ouderkerk aan de Amstel, De Colummevrouw Muchielsen, in een prettige biaan uit Voorhout en gastvereniging
en sportieve sfeer gespeeld, waarbij De Amstel uit Uithoorn.
vaak van goed voetbal te genieten was. Vrijdagavond 28 augustus is de eerste
Na afloop van de wedstrijden bood de klubavond van De Zeeschuimers,
vice-voorzitter van Ajax, de heer A.J. waarbij alle leden en eventuele nieuwe
v.d. Eijden, tijdens een gezellige bij- leden worden uitgenodigd voor de start
eenkomst in de kantine aan de Vondel- van een nieuw seizoen.
laan, Zandvoortmeeuwen een fraai
wandbord aan en memoreerde de prettigc verhouding tussen beide verenigingen.
Het gehele verloop van deze dag gaf
Ajax aanleiding de wens te uiten,
hiervan een jaarlijks evenement te ZANDVOORT - Van 22 t / m 30
maken, waaraan door Zandvoortmeeu- augustus worden de jaarlijkse clubkamwen vanzelfsprekend gaarne zal wor- pioenschappen gehouden van de Tenden voldaan. De jeugd van Zandvoort- nisclub Zandvoort.
mceuwen is er dus van verzekerd één- Er zal worden gespeeld in drie verschilmaal per jaar tegen het roemruchte lende klassen en wel, in het damesenAjax te kunnen spelen.
kel, damesdubbel, herenenkel en het

Aan al uw kleding verrichten wij alle mogelijke
veranderingen en reparaties

OOK LEER EN BONT
Tel. van 9.00 uur tot 17.00 uur 02507-iS492

Nu ook REPARA TIE-AFDELING
voor bedrijfskleding (horeca, lab., enz. enz.).

Arend Volkers toernooi voor
ZANDVOORT - Ter nagedachtenis
van de op 7 september 1978 overleden
eerste elftalspeler van Zandvoort '75,
Arend Volkers, werd zaterdag jl. een
jaarlijks terugkerend toernooi gehouden.
Het is een spannend en sportief gebeuren geworden, hetwelk, nadat de vier
deelnemende teams een halve competitie hadden gespeeld, in de allerlaatste
minuut werd beslist.
Zandvoort '75 dat de voorgaande donderdagavond in een ocfenwedstrijd zijn
rivaal van het vorig seizoen, Kinheim in

een prima wedstrijd, met vier debutan- • winnen, kwam Zandvoort '75 sterk
tcn. met 3-0 had verslagen, kwam terug. Pech hadden Joop Paap en Rob
vooral in de eerste wedstrijd tegen het Gansner, die beiden de bal tegen de lat
eens zo roemruchte AMVJ goed voor schoten, maar Rob v.d. Berg zorgde na
een prima solo toch voor een doelpunt.
de dag.
Door doelpunten van Raymond Keu- In de laatste minuut stelde Rob Gansning (2x) en Karel v.d. Reijden werden ner de 2-1 zege veilig door opnieuw het
de Amsterdammers met 3-! verslagen. net te laten opbollen.
In de tweede wedstrijd tegen WRA Door een beter doelgemiddelde kwam
ging het niet best en trokken de Haar- WRA uiteindelijk als winnaar te voorlemmers met 1-0 aan het langste eind. schijn. Na afloop werden door het
In de derde wedstrijd tegen het Am- echtpaar Volkers en hun drie dochters
sterdamse SC Voorland, dat op dat op sympathieke wijze de prijzen uitgemoment bif winst het toernooi zou reikt.

Tennis: Clubkampioenschappen

& Co.

Wat u gemist hebt

UNIEK IN ZAND VOOR T

ZANDVOORT- Lang is Jaap Ugoxsc niet weggeweest uit de Haltcstraat. Vlak nadat hij vertrok uit de Saloon is liij nu terug in
,,La Bastillc", precies aan de overkant, Hallestraat 58.
„Kijk", legt Jaap uit in zijn nieuwe restaurant. ,,ik werd :o vreselijk moe van een nachttent, iedere avond tot 3 uur in de
morgen openblijven, dat is op de duur erg vermoeiend en (met brede grijns) daar ben ik te fijn voor gebouwd".
Een nieuw avontuur is La Bastille wel voor Jaap, waar hij met graagte aan begint. Oorxpronke'ijk afkomstig uil de textiel,
begon hij zo'n jaar of drie geleden in De Saloon, hij heeft nog nimmer een restaurant gerund en ziet La Bastille dan ook als een
uitdaging.
Zijn ervaring, vroeger opgedaan in zijn vrije tijd in het bekende ,,Kompas" op het Kaagciland, komt hem goed van pas.
Bovendien heeft hij zich verzekerd van de steun van l'atrick van Ticl, de kok en Ge Lammerse, die samen met hern voor
ontvangst en bediening van de gasten zorgdraagt.
Specialiteiten in dit restaurant zijn ongetwijfeld de grillgcrechten. doch ook de overige zijn het proberen waard. De goede
huiswijn kost slechts f 16,50 en voor een fikse T-hone-steak moet je wel honger hebben, anders komt het bord niet leeg.
La Bastille in de Haltestraat is dagelijks geopend van 16.00 tot 24.00 uur, de keuken sluit om 23.00 uur, op woensdag is de
zaak gesloten.
Wanneer Jaap de gezellige bovenverdieping met de grote open haard heeft veranderd, wordt deze ook geopend, speciaal voor
besloten groepen, partijen en recepties. ,,Wij hadden het a! klaar willen hebben, maar dat is niet dirckt gelukt, want ook adrT
het interieur hebben wij het nodige verbouwd", vertelt Jaap. terwijl hij wijst op de nu open keuken, zodat je zittend aan de bal»
kunt zien hoever de door jou bestelde maaltijd is gevorderd.
Hoewel de zaak pas donderdag 13 augustus werd geopend, is hè: a! vrij druk en wil men dus verzekerd zijn van een tafel, voor
reserveringen is het telefoonnummer: 16928.
Foto: Europress.

GAS- en QUEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Kennemeriand bv

herendubbel.
Gezien de vele inschrijvingen belooft
de strijd spannend te worden.
Alle wedstrijden zullen worden gespceld op het tennispark De Glee aan
de Kennemerweg en zijn gratis voor
het publiek toegankelijk.

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat61 -Telefoon 15351

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkclaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
TeLQ.2507 - 1 52 25

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KOI
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

Jongeman
zoekt woonruimte

ev. zomerhuisje
Lancia. Autobwnch

Tel. 02507-15052.

Vrijdag, zaterdag, zondag
Matras
80 \ 1:«

tijdens de feostweek in Zandvoort-IMoord.
Kom kijken, kom rijden, kom horen, wat
te vertellen hebben over de

iluhhol lioor.jo'.nkt

S9.00
HET KASTEWHU1S
Grote Krocht 25
telefoon 17751

(die eigenwijze dondersteen!!!)
Let wel: benzineverbruik l : 18!
Via AUTOBEDRIJF ZANDVOORT kan het
nóg voordeliger met 9 cent korting op
superbenzine.
Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort,
telefoon 14580.
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

't Kinderwinkeitje
Bmireweg 1 - Z.indvoort
Telefoon 1 65 80

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS
en MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Wis t u dat wel?

AMEN?... óók als u aan veel meer betaalt?

Een ouderwetse kwaliteit
voor Neerlands scherpste prijs!
MET DE DlRCKIÏÏ-G AR ANTI E:
NIET ÉCHT GOED-GELD
DIRECT TERUG (zelfs al is de
f les half leeg!)
BETAAL NIET TE VEEL!

i

ï
TER
INTRODUKTIE:

14.50

TER
INTRODUKTIE:

TER
INTRODUKTIE:

13?5 1195
aanbiedingen geldig van 20 augustus t/m 5 september.

KOM MAAR HALEN IN ALLE FILIALEN VAN DIRCK

REGIO AMSTERDAM EN OMSTREKEN:

REGIO ROTTERDAM EN OMSTREKEN:

• AMSTERDAM: Nicuwpoortstraat 100 - Lijnbaansgracht 33 - Sloterkade 110 • 127 - Delflandplein 182 - Plein '40 • '45 nr. 3 - Lambertus
Zijlplein 3 • 5 - Martini wan Geffenstraat 47 - Motorkade 10 - Kamperfoelieweg 11-12 - Kastelenstraat 170 • HOOFDDORP: Kruisweg 640
• ZWANENBURG: üennenlaan 17 • NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1183
O ZANDVOORT: Burg. Erejelbertsstraat 21

• ROTTERDAM: G.J. Mulderstraat 12 - Burg. Baumannlaan 115 • 117
• Samuel Esmeyerplein 9 • 10 • SCHIEDAM: 's Gravelandseweg 956
• VLAARDINGEN: Schiedamseweg 14a • PAPENDRECHT: Brederodeplem 6 • BOLNES: Vechtstraat la • RIDDERKEI.K: Havenstraat 5
• SLIEORECHT: Fazantplein 3

REGIO BOLLENSTREEK:
• KATWIJK aan ZEE: Visserijkade 2
• SASSENHEIM: Oude Haven 11
• NOORDWIJK: Kerkstraat 20
• OUDE WETERING: Meerkreuk O
• HILLEGOM: Vosselaan 15 (Treslong)
• LEIDEN: Langegracht 5
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WEER WEER SPELBREKER

Uitstekende Europese Prindlestrijd
ondanks grillige weersomstandigheden
ZANDVOORT - Het grillige Nederlandse.klimaat maakt het voor de zeilverenigingen niet gemakkelijk. Zo was het ook het afgelopen weckend tijdens de Europese
kampioenschappen Prindle. De ene dag bijna geen wind en een dag later stuwde
een windkracht zes de golven op tot een vrij grote hoogte. Toch is de
Watcrsportvercniging Zandvoort er in geslaagd, in samenwerking met de
Prindle-associatie Nederland, het evenement te doen slagen.

Het zag er zaterdag geenszins naar uit
dat twee wedstrijden moesten worden
afgelast. Het begon vrij goed alhoewel
de wind niet al te stevig was. Toch kon
er gezeild worden, maar na de eerste
race van die dag, was het gebeurd. De
zo nodige wind viel helemaal weg,
waardoor het onmogelijk werd om te
zeilen. Tegen het einde van de middag,
toen besloten was de wedstrijden af te
gelasten, kwam er dan toch een aardige
bries opzetten, maar het was te laat om
nog van start te gaan, aangezien de
zeilersmaaltijd niet in het gedrang
mocht komen.
Op zondag was het weerbeeld totaal
veranderd. De windkracht zes was voor
velen aanleiding om niet aan de start te
verschijnen. Het materiaal heeft zeer
veel te lijden en voor de minderen zou
het misschien te zwaar worden. De
allerbesten gingen wel de zee op, al was
het door de branding komen voor
sommigen een bijzonder moeilijke
zaak. Daardoorheen gekomen spoedden zij zich naar de start, alwaar met
grote snelheid aan de wedstrijd kon
worden begonnen.
In de Prindle 15 werd winnaar Dirk
Pool uit Texel. Na een vijfde plaats in
de eerste wedstrijd, volgden er drie

races waarin hij de tweede plaats wist
te veroveren, waarmee hij zich kampioen kon noemen. De zwaarweerspecialist Dirk Jan Kann uit Huizen,
zegevierde wel in de laatste twee wedstrijden, maar kon hierdoor zijn achterstand van de eerste dagen niet meer
goed maken.
Bij de Prindle 16 prolongeerden Jan
Visser uit Almere en Marco de Boer uit
Zandvoort hun Europese titel. Zeer
constant varend bleven zij Ken Dijnum/Menno de Boer net voor. Rob
Bossink met partner Rob de Bruin, oud
Europees kampioenen van 1979, wisten
beslag te leggen op „slechts" een vijfde
plaats.
De Zandvoorters Gerard Loos en Hans
Dieben waren in de Prindle 16 een
klasse apart. Van de vier wedstrijden
sleepten zij drie overwinningen uit de
branding, terwijl zij in een race vierde
werden. Aangezien het slechtste resultaat niet meetelt, was de zege onbedreigd.
Er waren ook nog wel buitenlandse
deelnemers, die echter niet voor opzienbarende prestaties konden zorgen.
De besten waren de Duitsers C. Clau- Uitslagen Prindle 16: l. Jan Visser/sen en R. Dethless die een achtste Marco de Boer, 2. Ken Dijnum/plaats veroverden.
Menno de Boer, 3. Bas Nederpelt/-

OPEN HUIS
Zaterdag 22 augustus 11.00 -16.00 uur

ZANDVOORT, BILDERDIJKSTRAAT28
Tussenwoning met achtertuin o.h. zuiden, schuur. Ind.: woonkam. met
open haard en parket, keuk., toil. 1e verd.: 1 gr. en 1 kl. slaapkam., douchekam. Zolder.
Vraagprijs f 145.000,Verdere inlichtingen:

CENSE MAKELAARS O.G.
Telefoon 02507-12614.

Terugblik
Nog even een terugblik op het grote
zeilevenement van afgelopen weekeinde. Ondanks de grote variatie in het
weer, na vrijdagmiddag zomerse temperaturen met een fijne zeewind, zaterdag bewolking met zeemist en zeer
weinig wind (slechts één wedstrijd kon
er verzeild worden) brak zondag het
uur der waarheid aan. Licht bewolkt
met een stevige wind 5-6 met af en toe
een zeventje op de windmeters zorgde
voor een enorme uitdunning van het
deelnemersveld.
Een hoge zee met een stevige noordwester is een fascinerend gezicht, maar
vraagt natuurlijk wel de nodige erva- werden afgewezen, volgende keer meer
ring en vakmanschap. Er werd krijgs- succes. De overigen „van harte profiraad gehouden tussen bestuur WSZ, ciat" (lijkt het maar zo, of is het nu
wedstrijdcomité en de ZRB, over de waar dat er meer vrouwvolk, dan manvraag wél of niet varen die tweede volk op de posten zit?)
wedstrijd.
Tot grote vreugde van de zeilers, een
enkeling daargelaten, maar die had het
al eerder laten afweten, kwam men tot
de konklusie „doorgaan". Het werd
een uidaging, waarvan zowel zeiler als Joyce bij de strandpolitie heeft tot nu
publiek op strand en boulevard genoot. toe een stille droom gehad, een droom
De tweede manche was sterk bepalend die waarschijnlijk niet meer uit zal
voor de plaatsing van de klasse zeilers. komen. Ze wilde wel graag het record
Eigenlijk was het geen verrassing in de verbeteren. Het record van zoekgegrote tent op het botenstrand de eind- raakte kinderen op één dag in 1980 was
142 kinderen, en het hoogste aantal dat
klassering te horen.
Waren de zeilers zaterdag nog goed Joyce op één dag onder haar hoede
uitgerust om aan het uitstekende schip- heeft gehad voor langere, of kortere
persdiner te beginnen, zondagavond tijd, was 131 kleuters/ peuters en ouwaren de deelnemers te moe om pap te deren.
zeggen.
Niet dat ze nu zo hangt aan prestaties
Zeker mag ook wel eens worden ver- of records, maar het zou betekend
meld dat het welslagen van dit voor hebben dat het dit jaar warmer was
Zandvoort zo grootse evenement, dat geweest dan vorig jaar, doch ze zal nu
georganiseerd werd door de Water- wellicht moeten aanvaarden, als zovesportvereniging Zandvoort, in samen- len met haar, dat augustus wel veel
werking met de Prindle Associatie Ne- heeft goed gemaakt, maar toch niet
derland mede te danken is aan de
geweldige medewerking van diverse alles.
instanties, zoals Dienst Publieke Sprak men eerst: „Het moet nog sepWerken, Verkeerspolitie, Strandpoli- tember worden", nu hoopt men nog op
tie, brandweer en de onvolprezen ZRB een mooie nazomer in de maand sepen de Vrijwillige inzet van tal van leden tember. Verhalen heb ik al gehoord dat
van de watersportvereniging.
het toen in 1978 nog zo warm was dat
het jammer was om per l oktober te
moeten verdwijnen. „Op 11 oktober
kon je toen nog barbecuen". Nu dan
wens ik allen nog een goede septembermaand toe, het kan nog steeds, wie
Nadat ze de hele zomer druk in touw weet.
i zijn geweest, óók het afgelopen week1
einde, want de ZRB werd niet voor
• niets geraadpleegd bij het wel of niet
! doorgaan van de zeilwedstrijden, blijkt
dat er toch nog tijd overgebleven is
Nu kunnen natuurlijk de mussen dood
i voor studie bij de leden.
' Bij het centraal strandwacht-examen van het dak vallen op 16, 17 of 18
van het distrikt NW te Castricum slaag- september of later, er kunnen dan nog
' den achttien kandidaten voor de bre- makkelijk op één dag duizend kinderen
vetten en strandwacht-examens.
zoek raken, maar de strandpolitie is
Het jeugdbrevet strandwacht ontving: dan toch vertrokken.
Michael van Sooltngen.
Op 15 september sluit de Rotondepost,
Strandwacht A: Arie Dekker, Jaxon en kome wat komt, de politie mocht tot
Dalman, Helma Gorter, Karin Kerk- nu toe niet langer blijven. Niet dat ze
man, Francien Ojevaar, Martine Paap, dan overwerkt zijn, of dat ze niet
Anita Smit en van de Amsterdamse langer zouden willen, zelfs niet al
brigade C. Hollenberg en I. Sweet. zouden ze willen overwerken, het
Strandwacht b werden: Ineke Dekker, reglement spreekt van 15 mei tot 15
'. Dick Draijer, Corrie van Duijn, Jeffrey september, dat is het seizoen, zo staat
1
Keur, Jan Lamans, Henk v.d. Mije, het in de boeken.
Nina Ojevaar en Ron van Soolingen. Tóch zou het aanbeveling verdienen
Jammer was het dat drie kandidaten wanneer deze regeling wat aangepast

Record

Proficiat

Afgelopen

Kollekte KWF
ZANDVOORT - pp maandag 24 augustus gaat de traditionele grote jaarlijkese kollekte van het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding
van start^
De laatste jaren heeft het KWF echter
aanzienlijke verplichtingen op zich genomen, onder andere ten aanzien van
het wetenschappelijk programma van
het Nederlands kankerinstituut in Amsterdam, van het Rotterdams Radiotherapeutisch instituut en van weten-

Gevaarlijk kruispunt
Van verschillende /ijden wordt
mij gevraagd nog eens de aandacht te vestigen op de gevaarlijke
kruispunten ,,KostvcrlorenstraatZandvoortselaan" en „TolwegLijsterstraat" met Imksafgang
naar de Dr C.A. Gerkcstraat. Ik
weet, dat onze verkccrspolitie aan
deze punten extra aandacht besteed, maar de situatie aldaar
blijft zeer gevaarlijk en dat ernstige ongevallen aldaar tot nu toe
zijn uitgebleven, mag wel eens een
wonder worden genoemd. Zou
men deze vcrkcersknooppunten
nog eens onder de loep kunnen
nemen? Of wordt er gewacht op
de vaststelling van de struktuur
studie?

Groot schaaktoernooi

Bert de Rooy, 4. Rogier Staal/S. Prindle 15: 1. Dirk Pool, 2. Dirk
Holleman, 5. Rob Bossink/Rob de Jan Kann, 3. J. van Spellen, 4. Olaf
Bruin.
Roselaar, 5. Mike Oudendijk.
schappelijke projekten die worden uitgevoerd in verschillende kankerinstituten en kankercentra in Nederland.
Dit betekent dat feitelijk al enkele
miljoenen guldens zijn toegezegd ter
financiering van deze langlopende projekten, en het geld moet dus binnenkomen.
In Zandvoort kunnen kollektanten zich
opgeven bij F. Arnoldt, Ten Kateplantsoen l, tel. 14886. Het KWF heeft
genoeg kollektebussen die gevuld moeten worden, men heeft echter nooit
genoeg kollektanten. Aarzel dus niet
wanneer U enkele vrije uren over heeft

(Advertentie)

Ik weet het niet meer, ik heb
al zoveel goeds over onze
zaak verteld!
Behalve dat we onze afspraken altijd nakomen.
Probeer het maar eens.
O ja zou u een radio-cassetterecorder willen voor f 99,-.
Kan ook bij ons!
RADIO PEETERS'
Haltestraat 56, tel. 13618.

dere deelnemer krijgt exact hetzelfde
aantal minuten toegewezen om te laten
zien wat men kan. Een jury beoordeelt
en verleent punten, degene met de
door
hoogste aantal punten wint. Zeer simMargreet Atcs
pel. MdtóSr, bij geen wind of slecht
Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330
jumpweer gaat het niet door. Met de
deelnemers wordt dan besproken op
welke datum men opnieuw in de periode tot 4 september bijeenkomt om het
alsnog te proberen.
De tijd wordt dan besteed (bij geen
jumpweer dus) met lange afstandraces
en „ins and outs" (met halve wind d'r
recht in en uit).
Iedereen die er ook maar iets mee te
maken heeft is bijzonder enthousiast,
er zijn verschillende jumpboards te
en/of uitgebreid zou worden. Het den veel deelnemers verwacht en ik winnen en surf-accessoires. Niemand
gebeurt wel dat er een uitstekende hoop dat hier eens een ander met de minder dan Jack O'Neill komt hiervoor
Pasen is, omstreeks half april, veel eer gaat strijken, een klein tikje op het over uit Amerika (Californië) en men
bezoek, veel EHBO gevallen en de hoofd van de Zandvoortse brandings- hoopt met deze langere periode zich
politie mag nog geen dienst doen op het urfers kan geen kwaad, daar groeien ze verzekerd te hebben van goed weer.
strand en dat wordt door veel strand- alleen maar van. Dus buitenstaanders Inschrijvingen en verdere informatie te
pachters en anderen als een gemis doe je best en geef de kampioenen eens verkrijgen bij Klijn Surfshop / Surfgevoeld.
school, tel. 02507-18600 of 17600 en
flink partij!
Strandpaviljoen Sandy Hill, tel. 02507,,Het zou bijzonder prettig zijn wan12047.
neer men van de zijde van de politie het
En dan vergeet ik nog te zeggen dat de
zo zou kunnen regelen dat op werkelijk
swingende beach barbecue zeker gewarme dagen, en dat zijn er gerust niet
houden wordt op zondagavond 30 auzo veel, de politiepost vroeger of later Het ene spektakel is nog niet afgelopen gustus, zelfs al vriest het!
geopend zou zijn", is een hartewens op het strand of het andere staat alweer
voor de deur. Want een spektakelstuk
van velen.
belooft het te worden de tweede ,,O'NMisschien dat de nieuwe korpschef eill Jumpcup".
eens in deze strikte en toch wel wat Was er vorig jaar al belangstelling voor
verouderde regels zou kunnen duiken, deze vorm van surfen, het jumpen, dit Dan tot besluit een kleine dienstmedeom er iets aan te doen. Misschien in jaar heeft ook dit een ware vlucht deling. Dit was voor het seizoen 1981
1982, of zelfs misschien al dit jaar genomen.
de laatste „strandkorrels".
wanneer dat warme seizoen eind sep- In samenwerking met Brandingsurf- Ik ga namelijk met vakantie en kom
tember komt!
school Klijn en Strandpaviljoen Sandy pas eind september terug, en dan is het
Hill worden de Nederlandse kampioen- seizoen over. Graag wil ik een ieder
schappen jumpen gehouden in de week bedanken voor kleine of grote berichten die ik regelmatig ontving, het wavan 29 augustus t / m 4 september.
Men heeft namelijk veel geleerd van ren er velen, zonder wiens of wier hulp
het mij niet gelukt was u wekelijks op
Iets te laat, niet te veel, maar toch te het evenement van vorig jaar.
laat kwamen vorige week de einduitsla- Als er één sport afhankelijk is van een de hoogte te brengen van al het nieuws
gen van de brandingsurfkampioen- goede branding en een stevige wind op en langs het strand.
dan is het wel jumpen. Vorig jaar een
schappen 1981 binnen.
Van de zijde van strandpachters is
Deze wedstrijden werden in een serie mat windje, dus heeft de wedstrijdlei- gevraagd of ik toch nog in de laatste
ding
gedacht
dit
overkomt
ons
niet
van zeven manches dit seizoen langs de
week van september of de eerste week
hele kust gehouden. Keurig op tijd weer, vandaar dat men nu de hele week van oktober één strandkorrel wil schrijgereserveerd
heeft
voor
dit
evement.
arriveerden de uitslagen de hele zomer
ven als overzicht van het seizoen. Dat
in de brievenbus op het Gasthuisplein, Het gaat als volgt:
heb ik beloofd, dus tot die allerlaatste
maar of men nu op zondag 9 augustus Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus dan, voorlopig wens ik iedereen nog
zo lang en uitgebreid heeft feestgevierd worden de wedstrijden gehouden. le- veel zon een een goed naseizoen.
in Zandvoort dat ze ditmaal te laat
waren? Dan is het hen vergeven, want
niet minder dan drie leden van de
Zandvoortse Windsurfvereniging mogen zich „Kampioen 1981" noemen.
Dit waren: bij de heren lichtgewicht:
John Nieuwendijk. Heren zwaargewicht: Johan Driehuizen. Veteranen:Co Timmermans uit Haarlem en bij de
dames Martine van Soolingen. Vier
29-30 augustus 198!
kampioenen Brandingsurfen 1981 dus.
Van harte!!!

Op zaterdag 5 september a.s. zal
de Zandvoortse schaakclub voor
de 2de maal haar ..Louis Blok
Rapid toernooi"' organiseren. Dit
zeer grote gebeuren zal plaatsvinden in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat no. 17.
Evenals vorig jaar speelt men
weer in een groep van totaal zes
personen, vijf partijen. De indeling van deze groepen zal op speelsterkte gebeuren, zodat een ieder
gelijke kansen heeft. Het bestuur
verwacht dit jaar nog een groter
aantal deelnemers (het vorig jaar
ruim 90) dan het eerste toernooi
dat toen in het licht stond van het
vijftigjarig bestaan van de vereniging. Wanneer u zin heeft om mee
te doen, dan kunt u zich telefonisch opgeven bij de volgende
nummers: Olaf Cliteur: 0250715721 of Kees Koper: 0250715183. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 120. Het is dus
wel aan te raden u zo spoedig
mogelijk op te geven, uiterlijk 4
september. Per groep zijn er drie
fraaie bekers te verdienen. Het
inschrijfgeld bedraagt ƒ 7,50. Ik
wens onze aktieve Zandvoortse
Schaakclub van harte veel succes!

't Gaat goed op
de wereldtoer
Het gaat nu goed met onze „wereldreiziger" Kees Visser, (Chrissie) die ruim veertien dagen gele-

den, zoals ik toen reeds meldde,
geheel alleen in z'n ranke bootje,
(ongeveer 10 meter lang) vertrokkcn is uit de haven van Umuiden
voor een tocht over de wereldzeeën. Aanvankelijk ging het niet
zo best. HIJ had m de huurt van de
Engelse kust moeilijkheden met
/.'n automatische piloot, maar deze blijken nu te /ijn opgelost en
dank zij prachtig, rustig weer gaat
alles voorspoedig. Hij is nu de
Golf v a n Biskaje zo goed ais
gepasseerd en stevent nu af op de
kust van Spanje De laatste benchtcn l u i d d e n , dat h i j daar in de
loop van dinsdag zou aankomen,
vanaf die datum zullen wc voorlopig wel niet- van hem horen,
omdat radio S c h j v e m n g e n van
hieruit o n h e r j i k b . j r ^ en radioverbindingen via Engeland, (de
enige m o g e l i j k h e i d ) nog al eens
wat moeilijkheden 2eef: Maar we
wachten af en wensen hem een
voorspoedige reis. Het ligt m ziin
bedoeling om straks na het pass'eren van de Spaanse kust. langs de
Afrikaanse wateren te varen en
hoopt dan omstreeks de komende
kerstdagen Kaap de Goede Hoop
te kunnen ronden. We wachten in
spanning zijn verdere avonturen
af. Good luck Kees, namens velen
in Zandvoort!

Opening nieuwe vishandel
Woensdag 19 augustus is geopend
de vishandel met extra spedaliteiten-afdeling door Vishandel Reus
in de Haltestraat-hoek Schoolstraat in het bekende, historische
pandje aldaar, dat op zichzelf al
een bezienswaardigheid is en
waarin het laatst de vishandel van
de firma Kerkman & Loos gevestigd was. Het karakter van het
pand blijft dus bewaard en zeker
mag worden gezegd, dat de heropening in een behoefte zal voorzien en het aanzien van deze
gezellige drukke winkelstraat in
belangrijke mate zal verhogen. De
exploitant de heer Reus, is zeker
geen onbekende in dit vak. Hij
heeft zijn sporen in de visbranche
reeds ruimschoots verdiend en
heeft ook elders in onze omgeving, (Hillegom) reeds een bekende en bloeiende zaak. Voorlopig
laat ik het bij deze aankondiging
en wens onze nieuwe ondernemer
van harte goede zaken!

(Advertentie)

Evenement (2)

De laatste

Iets te laat

JUMPCUP'8!
Zandvoort

Evenement
Een ander evenement dat ieder jaar
terugkeert voor de brandsurfers is de
traditionele brandingcup van Brandingsurfschool Klijn.
Nu de wedstrijden zijn gehouden en de
kampioenen bekend zijn, kan het geen
kwaad het nog eens dunnetjes over te
doen voor deze brandingcup. Er wor-

" een spektakulaire sport en spektakelstuk wordt de „O'Ncill Jumpcup".

( elke woensdag en donderdag van
september tot en met december "81 )

*COCKTAIL TRIO
SHOW
*OUD -ARTIESTEN
ENSEMBLE
*TRESLONG SHOW
*MELODY en RITME
SHOW

Verwelkoming met
KOFFIE en GEBAK,
gezellig BOWLEN,
SJOELEN, KAARTEN,
WIE WINT DE PRIJS?
en: UITGEBREIDE
KOFFIETAFEL

voor groepen van minimaal
40 personen

Informatie ? Be! ( 02520 } 15347 , en vraag
toezending van het programma !
Onze heer van 't Hoenderdaal is uw gastheer
in Treslong. Hij weet ook goede adressen
voor een comfortable touringcar.

DONDERDAG
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VEER bellen!

and bestellen

GROTE KROCHT23
Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

REINIGEN - STOMEN • PERSEN

GROTE KROCHT 21 ZANDVOORT
TELEFOON 02507-25 74

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

Grote Krocht 17
2042LTZandvoort

Groot assortiment
schoolartikelen.
Kom nu want de schoot
begint al snel!

Tast toe

LAGERIJEIM
Met de allerbeste kwaliteit
en laagste prijzen

, morgens gebracht • 's middags al schoon
V\i| /i|n gpopcnf ;on 8 30 tol 12 30 uur on van 13 00 toi
1800 uur Vrijdagavond open uan 1900 tot 21 00 «ui
Zotprdaqs gefloten

HET ENIG ECHTE

Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

voor o.a.

Empo, önion, Giconi, KaSkhoff,
SVIotobécane, Kyoso en
div. kinderrijwielen.
Tevens KlS-sleutelsen/icè"
en rijwielverhuur.
Grote Krocht 27, telefoon 12954.

TROUWBEDRIJF
EXTRA AANBIEDING:

VARKENSROLLADE
MAGERE VARKENSLAPPEN ,..,,„.,,,.,

Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760^ tussen 10.00 en 16.30 uur.
Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.

10,98
9,95
6,95
9,98
15,98

H/\LP (JIVI H/VLF 1 kg van 8,00 voor

Wij hebben alles
voor uw

Voor alles op
hengelsportgebied

huisdier.
Dat weet u toch?

bent u bij:

De scholen gaan weer
beginnen.

Wezenbeek
Grote Krocht 28

aan het juiste adres.
Grote Krocht 28,
Zandvoort.

Voor sportief elegante vrouwen!

RUNDERBIEFLAPPEN
Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren voor de boterham:

Denk daarom nu al aan de
herfstvakantie, en

Wezenbeek
Dierenspeciaalzaak

BORSTLAPPEN 1 Kg van 13,50 voor

C/Ml l D 1*1 T5PEIC 150 gram van 1,80 voor

reserveert u uw reis
tijdig bij:

BOTERHAMWORST Wffm «,,.

1• §•7R
**

150 gram van 2,25 voor

Tot ziens bij uw tast-toe-slager

*

èwnteïmocte

Grote Krocht 7 (naast A.H.)

KÊBKMAlNlf
Gr;pfe Krocht' 20. sZahdvOórt
;
1telefoon 02507^ 125ëO, '

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-17878-.

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM: Zijlweg 102
Hli-LEGOM: Hoofdstraat83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

dus ik kocht wat ik zocht
"

"

'

'

'

'

'

.biedt te huur aan

grote kamer met serre

'

Met zonneschijn en
bloemen dansend
door het leven.

Zandvoort Housing Serice

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

Voor al uw snacks kunt u terecht
bij:

Gr. keuken, douche en toilet.
750,- p.m. Borg vereist.
Ook nog appartementen voor 1 pers. in
Haarlem te huur.

HaKcsIraal 65 - Zandvoorl
Tel. 02507-l 20 60

Een lekkere
SAUCIJS?
~Ja toch! ~"
Even^estellen bij:
BAKKERIJ "

R. v. d. WERFF

Vooral uw

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK
Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Te!. 023-32 47 78

Versteege fietsen
H artestraat 18

is gesloten van
5 tot 27 september
PEUGEOT

TALBOT

Trimsalon Ellen
Ig. Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507 -12773.

Schoenenkastje
voor 10 paar schoenen
70x70x38 cm
(Hxbxd)

GROTE PIAVUIZEN
TAFEL
65 cm breed, 127 cm lang

139,-

298.-

Het Kastenhuis

HET KASTENHUIS

Grote Krocht 25
telefoon 17751

Grote Krocht 25
telefoon 17751

Dus kom gerust naar onze winkel!

Autobedrijf
Versteege B.V
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

opdat u zélf de sfeer kunt proeven.
Prijs-idee: f 200.000,- tot f 300.000,-.
Koopruil flat Zandvoort is event. ook mogelijk.
Verdere inlichtingen:

CEftlSE MAKELAARS O.G.

IS open en BLIJFT open

Willemstraat 12

gelegen in het groene deel van Zandvoort,
verkeert in perfecte staat van onderhoud.
Dit móét u van binnen zien. Daarom houden
wij op zaterdag 22 aug. en zondag 23 aug.
van 13.30 tot 15.30 uur

Kerkstraat of Kerkplein

HUUR of KOOP

Werkplaats

Kostverlorenstraat 90
Dit royale

WINKELPAND
Brieven onder nr z 542 bur. v. d. blad.

A. J. KLEINHOUT
Ook verzorgen wij (uitsluitend
op bestelling) borrelhapjes en
diverse opgemaakte schalen
salades

GEVRAAGD:

Tolweg 6 - Te». 02507 -1 50 01

De specialist voor al uw bloernwerken.

inlichtingen 02507-14696

Tel. 02507 -1 26 14, na 17.00 uur:
02507-1 24 10.

1,95
1,25
0,95

PC IV t L V LC CO 150 gram van 2,55 voor

Autorijschool Dokter
Vondellaan 18.02507-16227
P. S. - Met ingang van 2 september t i m april
1982 zijn wij elke woensdag gesloten.

Nu óók in Zandvoort.
Heeft nog vrije plaatsen.
Uithoorn, tel. 02975-67195.

• Groenteptenten met Muit
• Groente- en Moemzadan
• Zanigrond

Voor al uw c.v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176. b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

• «fiffypots

• Bes ti ijdiiig»-en
bonwAUnguniddelen
• Tui

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,
telefoon 17093
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Joseflsraëls in Zandvoort
De vader van de Haagse schilderschool is de begaafde Groninger
jongen Jozef Israels geweest. Nu zijn
schooljaren moett hij, zoals het gewoon was in die dagen, thuis meehelpcn om de kost te verdienen. Hij
deed boodschappen voor zijn vader
die een wisselkantoor had aan de
Vismarkt en had vooral in de namiddag de zorg voor hel kantoor. Wanneer er niet veel klanten kwamen dan
kon hij zittend achter de lessenaar
alle mogelijke potloodschelsen maken. Toen hij eens een tekening had
gemaakt van een pijpenkoopman op
de markt, waren verschillende klan-'
ten, die dat haddei f gezien zo enthousiast, dat zij er bij zijn vader op
aandrongen hem naar de schildersakademie in Amsterdam te sturen.

Zijn leerjaren
In Amsterdam kreeg hij les in tekenen en schilderen van twee romantische heren die in die dagen bekcndheid hadden gekregen door hun
historische voorstellingen, namelijk
J.A. Kruseman en J. W. Pieneman.
Technisch heeft hij veel van hen
geleerd maar toch leefde er in hem
iets anders.
Dal andere vond hij in 1845 op een
tentoonstelling te Amsterdam waar

hij gegrepen werd door de schilderij
van A. Scheffer: ..Grelchen aan het
spinrekken". Dit opende voor hem
het perspektief naar een wat dromerige en romantische uitbeelding van
de natuur en dit ging hij zoeken in
het mekka van de schilderkunst uit
die dagen in de Franse hoofdstad
Parijs.

De stap
Hoewel hij ook heel wat kennis uit
Parij'; mee terugbracht, had hij toch
nog niet de juiste weg gevonden die
hij wilde gaan. In Amsterdam teruggekeerd bleef hij in de wereld van de
historische schilderijen doch hij voelde zich daar niet toe geroepen.
In een brief kort voor zijn dood in
1909 aan M. Schmid te Aken komt
hij met deze woorden op deze levensperiode terug ,,dat de historieschildering hem in de kunst niet
verder bracht, daar heigeen men
maakt dan niet naar de natuur is
nagevocld."
Maar waar moest hij de natuur,
zoals hij deze wilde vastleggen gaan
zoeken? Een oudere broer van hem
hielp hem daaraan. Omdat hij in
1853 veel gesukkeld had, gaf hij hem
de raad om minstens een jaar naar

Weekenddiensten
Datum 22-23 augustus 1981
ARTSEN; Huisartsenpraktij Bouman,
Mol en Ridderbos.
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht).
STORINGSDIENST
telefoon 17641.

GASBEDRIJF:

POLITIE: telefoon 13043.

TANDARTSEN: telefoon 023-313233. BRANDWEER: telefoon 12000.

Zandvoort te trekken. ,,De frisse
lucht daar zou hem over de ziektes
heenhelpen", zo zei hij ,,cn wie
weet: Je vindt in dat aardige plaatsje
de natuur waar je zo naar verlangt".

Inwoning
Jozef volgde de raad van zijn broer
op. Hij kwam in kontakt met een
vissersgezin en vroeg of hij daar
voor een tijd mocht wonen. Nu
waren de Zandvoorters in die dagen
zeer gastvrij. Hoewel ze zelf nauwelijks over leefruimte beschikten, wilden zij toch plaats maken voor die
vriendelijke mijnheer die, zo werd er
verteld, alleen maar in Zandvoort
beter kon worden.Hij moest maar
genoegen nemen met een bedstee in
de woonruimte en met het eten, dat

Door B. Voets
hoofdzakelijk uit vis bestond.
Welke het vissersgezin is geweest,
wordt niet in de korrespondentie van
Israels genoemd. Misschien voelde
hij zich, toen hij in het voorjaar van
1854 zich in Zandvoort vestigde, te
ziek om indrukken op papier te
zetten.
ZANDVOORT - Wethouder van
volkshuisvesting en sociale zaken, de
heer K.C. van der Mije Pzn is tot en
met 31 augustus wegens vakantie afwezig. Er ?a\ deze tijd dus geen spreekuur
gehouden worden.

Burgelijke sland

WATERSTANDEN

Daarvoor kunt u met uw gezin nog eens gezellig
uit eten gaan!

badhuisplein 7
zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:
02507-12144

De compositie is naar een schets van
Zandvoort, de kleding van de visserman en zijn twee kinderen was de
dracht van de vissersbevolking alléén
hebben voor de personen van drie
mensen van de familie Helweg uit
Amsterdam geposeerd, waar l -ach
na zijn verblijf in Zandvoort een
gelukkig onderkomen vond.
Ook in verschillende stukken van de
zee, de vissersscheepjes en de bemanning is iets terug te herkennen
van de sfeer van Zandvoort uit het
midden van de 19e eeuw. Men kan
aan de hand van deze schilderstukken zeggen dat Israels de inspiratie
heeft opgedaan toen hij in Zandvoort tussen de vissers woonde en
dat op deze wijze Zandvoort ook een
bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Haagse school.

' • • • . . ; Randstad PuWidaties/ ••.*••.
Dorpsstraat 8. Aalsmeer,
:,, telefoon

02977-28411

dQ29 maand
inüm
bibliothoek
FILMBNN

is ons cabaret van internationale allure...
ledere zaterdag- en zondagavond treden daar
bekende artiesten voor u op, terwijl ü geniet van
een uniek warm- en koud buffet...

Vnidag 28 augustus 21 00 uur
Dimenticare Venezia van
Franco Brusati Toegang vrij

FONOTHEEK
Aanwezig 930 klassieke platen.
500 populaire platen 350 jazzplaten, 1200 pop-platen. 100
platen mot volksmuziek. 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord
Openingstijden:
maandag 19 00-21 00 uur
vrijdag 15 00-17 00 uur
vrijdag 19 00-21 00 uur

Prinsesseweg /Zandvoort

Werken Jan Cremer
ZANDVOORT - Van 17 augustus
t/m 7 september aanstaande zal in de
Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg een overzichtstentoonstelling gehouden worden van de werken van Jan
Cremer.
De boeken van deze schrijver kunnen
geleend worden tijdens de openingsuren van de bibliotheek, te weten:
maandag 15.00-17.00 en 19.00-21.00
uur; dinsdags van 10.00-12.00 uur en
15.00-17.00 uur; woensdag 13.00-17.00
uur en 19.00-21.00 uur; vrijdag hetzelfde als woensdags en zaterdags van
10.00-14.00 uur.

Zaterdag 22 augustus treden van 19.00 tot 01.00 uur
voor u op hel orkest Koos van Beurden en het trio
Los Alegres met Spaanse muziek en stee!-show...
Zondag 23 augustus treden van 19.00 toi 24.00 uur
voor u op hel Combo van Doorne met zang van
Conny Kamp...
De kosten voor zo n fantastische, héle avond uit,
bedragen: inklusiel champagne-cocktail, het werkelijk
unieke warm- en koud buffet en uiteraard koffie,
f. 75,-- P-P...
Zorg dat ü daar ook eens bij bent!

badhuisplein 7
zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:
02507-12144

Met het Zandvoorts
Nieuwsblad
naar Göteborg

Kerkdiensten

Bijvoorbeeld een dagschotel is er al voor slechts f 15.een forel met alles erop en eran is er al voor f 18.50
en een kindermenu is er zelfs al vanaf f 1,1.50.

Schetsen
De frisse lucht deed hem veel goed
en al heel gauw greep hij naar zijn
schetsboek om dat mooie wat hij in
het eenvoudige Zandvoort vond vast
te leggen. Het boek raakte vol van
motieven en composities die later tot
basis van een schilderij konden dienen. Eén van de meest beroemde
stukken, hei m 1857 gemaakte schildcrij ,,Langs moeders graf'.

AGiNA5

(Advertentie)

WIJKVERPLEGING: zr. A. Boschma, TAXI: telefoon 12600 en 16843.
Linnaeusstraat 7, flat 4, Zandvoort, tel.
14277.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, l, telefoon 13459 (b.g.g. 023-320899 of
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
320464). Spreekuur op werkdagen van Wie vaart er mee?
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond van
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Ouds- 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens afhoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zand- spraak. Voor eze hulpverlening, be- Buitenkansje voor lezers van Randstad
voort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023- schikbaar voor iedere inwoner van Publicaties. Speciale Longweekendtrip
naar Göteborg voor lezers van dit blad.
313233.
Zandvoort geldt dat er voor de vrager
geen kosten verbonden zijn..
Een paar dagen vrij? Er een paar dagen
zorgeloos tussenuit? Dat kan! Tor Line
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE organiseert, in samenwerking met
HULPVERLENING ZANDVOORT: Randstad Publicaties, een speciale kenvoor informatie, advies en hulp tele- nismakingstrip, een „Longweekend"
foon 17373. Op alle werkdagen van van zaterdag 12 tot 15 september a.s.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk, per luxe cruise-schip van Amsterdam
10.00 uur Ds. C. Mataheru. Bediening Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
naar Göteborg v.v. met één overnachH. Doop (chrcche aanwezig); 19.00 uur
ting in een viersterren-hotel te GöteGastendienst in de Gereformeerde
borg, de „Tuinstad van het Noorden".
kerk, Julianaweg 15.
STICHTING WLJKRAAD NIEUW
NOORD: telefoon 18083.
Het aantal deelnemers is onbeperkt en
Gereformeerde kerk, Julianawcg 15:
onze lezers kunnen er zeker van zijn,
9.30 uur Ds. P. van Hall; 19.00 uur CENTRALE POST AMBULANCE- dat zij tijdens deze trip alles zullen
Gastendienst, door medewerkers Ge- VOERS (CPA): ongevallen telefoon vinden zoals we ons dat voorstellen op
meenschappelijke werkgroep.
023-319191, besteld vervoer 023- zo'n extra vaarvakantie, en dat nog wel
319377.
tegen een voordeel-prijs! Kom, breek
Nederlandse Protestantenbond, Bruger eens even tussenuit. Boek snel, lees
straat 15:
alles wat er in deze editie over dit
10.30 uur de heer G. Vlutters van
buitenkansje gepubliceerd staat en
Uithoorn. (Rooms Kath.).
handel, voordat Tor Line het „helaas,
we zitten vol!" moet laten horen! ZweRooms Katholieke kerk. Parochiekerk Geboren: Saskia Margaretha, d.v. DJ. den zien, heerlijk „relaxen", lekker
Spanjaard en M. Mantel.
St. Agatha, Grote Krocht:
(en verantwoord) eten.... Wie vaart er
Zaterdag 22 augustus: 19.00 uur Eu- Ondertrouwd: M.H.P.M. Eijsvogel en mee?
A.J.M.
Stalenhoef.
charistieviering met orgel en samenzang: 20.00 uur Eucharistieviering in de Overleden: Christiaan P. Taminiau, 83
Duitse taal (laatste uitzending in dit jr.; Wilhelmina M. Oostendorp, 89 jr.; Pleziervaren met Tor Line:
Henriëtte Donkervliet, geb. Oeges, 80
jaar).
Valkommen ombord
Zondag 23 augustus: 8.45 uur Stille j r.; Hendrik Visser, 67 jr.
Eucharistieviering; 10.45 uur EucharisDe grote zeekastelen van Tor Line
tieviering met medewerking van het St.
bieden zóveel mogelijkheden om u te
Caecilia-kerkkoor.
vermaken, dat de ruim 23 uur durende
ZANDVOORT - De waterstanden trip van Amsterdam naar Göteborg (of
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14: voor de komende week
terug) een vakantie in uw vakantie is.
9.30 uur Ds. E.Th. Thijs (StartzonWie rust zoekt, vindt aan boord geriedag); 19.30 uur Ds. L.J. Boeyinga. Datum
HW L\V HW LW
felijke plekjes om (samen) alleen te
20 aug.
7.12 3.1119.34 15.24 zijn. Of gezellig te praten of even een
Nieuw Apostolische kerk:
21 aug.
7.51 3.44 20.12 15.59 frisse neus op te halen aan dek. En wie
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 -11 aug.
8.38 4.19 21.03 16.41 feest wil vieren zoekt de bar op, waar u
en 16.00 uur, woendag 20.00 uur dien- 23 aug.
9.43 5.08 22.11 17.37 kunt dansen. Of de nachtclub waar
sten in gebouw Madocrastraat l, Haar- 24 aug.
10.59 6.15 23.36 18.49 vermaarde artiesten voor een prima
lem-Noord.
25 aug.
12.24 7.38 -- 20.14 stemming zorgen. Ook is er een casino
26 aue.
0.58 8.58 13.44 21.37 met roulette en Black Jack tafel.
Volle Evangelie Gemeente
27 aug.
2.06 8.58 14.48 22.46 Niets is verplicht aan boord. U kunt
Zondagmorgen 9.45 uur dienst in gc- Maanstaandcn: 22 augustus LK 15.16 doen en laten wat u wilt. Lekker
bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan uur
languit luieren in de komfortabele (graZee.
Maandag 24 augustus doodtii
tis) dekstoelen, zwemmen, een sauna
nemen, (taxfree) inkopen doen in de
(Acl\eriuntn'l
zelfbedieningswinkel. Kinderen kunt u
naar hartelust laten ravotten in de
speelkamer. En in het café op dek 6
ruikt het naar vers gezette koffie! Het is
mogelijk aan boord geld te wisselen en
te telefoneren. Alle hutten zijn per lift
bereikbaar.

is ons uiterst gezellige place-rnat-restaurant,
praktisch óp het strand van Zandvoort, waar vanaf
12.00 tot 24.00 uur, tegen érg scherpe prijzen zeer
smakelijke schotels worden geserveerd...
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Göteborg: stad vol
bezienswaardigheden
Goteborg, de toegangspoort tot Scandinavié, is een interessante stad. Als
belangrijke internationale havenstad
bruist ze van bedrijvigheid. Maar ook
vindt u er onverwachte oases van rust:
parken die zó groot zijn, dat u er zich
ver buiten de stad zult wanen. Wie
geïnteresseerd is in de historie en de
kuituur van Zweden, vindt in Goteborg
een tiental musea en talrijke overbhjfselen uit de geschiedenis. Ook zijn er
vele voorbeelden te zien van eigentijdse Scandinavische architektuur.
Goteborg is een unieke stad om te
winkelen. Er zijn meer dan 5.000 kleine en grote winkels en warenhuizen,
vaak in winkelcentra gegroepeerd.
Het oudste van het oudste vindt u in de
imposante Antikhallarna, de grootste
permanente antiekbeurs van Scandinavie. En het nieuwste van het nieuwste
vindt u in de tulrijke shops voor mode.
interieurkunst, goud en zilver. Even

wennen is het als u zin in een biertje of
borrel hebt en daarvoor een bar wilt
binnenstappen. In bars wordt voornamelijk gegeten. Behalve een paar soorten licht bier worden geen alkoholische
dranken verstrekt. U kunt er wel melk
krijgen, of koffie, thee en frisdranken.
Café's zoals wij die kennen zult u in
Scandinavië tevergeefs zoeken. Nagenoeg alle restaurants hebben een volledige vergunning, evenals de meeste
hotels. Sterke dranken zijn, om overmatig gebruik tegen te gaan, bijzonder
hoog met accijnzen belast.
Goteborg telt belangrijke cabarets en
theaters. Het plein Götaplatsen is het
kulturele hart van de stad. Rondom het
imposante beeld van Poseidon vindt u
het Stadstheater en het Concertgebouw. In het Stora Theater vinden
regelmatig uitvoeringen plaats van opera's en operettes. U merkt dat u zich
's avonds ook niet hoeft te vervelen in
Göteborg.

Tor Line Fjordentocht:
een unieke excursie
Samen met de Zweedse organisatie
„Interbus" arrangeert Tor Line op
maandag een boeiende tocht door het
mooie landschap van Bohusla'n. Deze
streek ten noorden van Göteborg, met
zijn grillige fjordenkust, uitgestrekte
bossen en schilderachtige vissersdorpjes, is zó fraai, dat de Zweden zelf er
graag hun vrije tijd doorbrengen. Gedurende deze ongeveer zes uur durende excursie wordt u begeleid door een
Nederlands sprekende gids. Onderweg
geniet u van een heerlijke lunch, het
befaamde Zweedse SmórgSsbord.
Speciale vierdaagse Longweekendtrip naar Göteborg in samenwerking met Randstad Publicaties, Aalsmeer, vertrek zaterdag
12 september.
1. Reisschema Longweekendtrip
Goteborg
Zaterdag 16.30 uur:
vertrek per m.s. Tor Britannia/Tor
Scandinavia van Amsterdam naar Goteborg.
Zondag ca. 13.30 uur:
aankomst aan de Tor Line-tcrminai in
de Skandiahamnen te Goteborg;
na ontscheping transfer per bus van de
terminal naar eersteklas hotel, alwaar
verblijf voor één nacht in kamers met
bad/douche, toilet, radio/t.v. en telefoon;
's avonds diner in het hotel.
Maandag vanaf ca. 8.00 uin:
ontbijt in het hotel.
Ca. 9.00 uur:
vertrek vanuit het hotel voor een fjor-

dentocht van ca. 6 uur per luxe touringcar met Nederlands sprekende gids(e),
inclusief lunch (Smorgisbord) en route,
en eindigend in het centrum van de
stad, alwaar rest van de middag ter
vrije beschikking voor shopping.
Ca. 19.30 uur:
transfer vanaf het hotel naar de Tor
Line-terminal in de Skandiahamnen.
20.30 Uur:
vertrek per m.s. Tor Scandinavia/Tor
Britannia van Goteborg naar Amsterdam.

Dinsdag ca. 19.00 uur:
aankomst te Amsterdam, waarna ontscheping.
2. Tarieven
Wij kunnen u bovengenoemd arrangement aanbieden tegen het volgende
speciale tarief:
„Longweekendtrip
Göteborg":
ƒ425,— per persoon, volwassenen; ƒ 395,— per persoon, kinderen t/m 15
jaar.
3. Wat is inbegrepen
a. Busvervoer van een centraal punt te
Aalsmeer naar de Tor Line-terminal in de Suezhaven en terug.
b. De overtocht Amsterdam-Göteborg-Amsterdam op basis van 4persoons standaardhutakkommodatie zonder privé-faciliteiten.
Voor hutakkommodatie met privé
douche en toilet gelden de volgende
toeslagen per persoon, retour:
4-pers. luxehut, incl. douche/toilet/airconditioning ƒ80,— p.p.
3-pers. luxehut, incl. douche/toilet/airconditioning ƒ 120,— p.p.
2-pers. luxehut, incl. douche/toilet/airconditioning ƒ 160,— p.p.
1-pers. luxehut, incl. douche/toilet/airconditioning ƒ320,- p.p.
c. Busvervoer van de terminal te Goteborg naar uw hotel in Goteborg
en terug.
d. Eén overnachting in eersteklas hotel te Goteborg op basis van onderbrenging in kamers met bad/douche, toilet, radio/t.v. en telefoon; ontbijt inbegrepen.
Toeslag êenpersoons kamer ƒ 25,—
per persoon.
e. 's Avonds diner in het hotel te
Goteborg, alwaar overnacht wordt.
f. Een ca. 6 uur durende fjordentocht
door het landschap van Bohuslan
onder leiding van een Nederlands
sprekende gids(e) met lunch (SmorgSsbord) onderweg.
Vertrek fjordentocht: maandagmorgen ca. 9.00 uur vanaf het hotel
in Goteborg, alwaar o\ernacht
wordt.
g. Acht
(8)
mealcoupons
van
SwCr. 17,— per persoon voor gebruik aan boord in het cafetaria/ grillroom / selfservice-gedeelte.
Wel moeten wij er de aandacht op
vestigen dat overige maaltijden en
dranken aan boord en aan de wal,
alsmede verzekeringen, niet zijn mbegrepen.
4. Vertrekdatum

Het aangeboden arrangement is \.iri
toepassing met vertrek op de volgende
data: zaterdag 12 t / m dinsdag l .S
september.
Indien u geen gebruik wenst te maken
van de onder a en c. vernielde vervoersmogelijkheden, geldt de regeling
dat men personenauto's gratis kan
meenemen, ongeacht het aantal m/ittenden.

\

rVERSTANDIG-BESLUIT-BON
Ja, ik ga mee! Boek mij voor 4- (mct blokletters i n v u l l e n en
inleveren bij Randstad. Puhhcada.igse Longweekendtrip naar Goteborg van 12 tot 15 september 1VS1
lies.
D o r p s s t r a a t S. A.iKmeei. tel
Mevr / Me) / De I l e e r ' _
StM.lt.-

Postcode woonplaats,
A .>'it.il VHM vm- \\

rel nr
Aantal kindoren t ' m 15 jaar_

neem wel geen* auto mee (evt. luei K e n t e k e n v e r m e l d e n !
Toeslag
Toeslag
Toeslag
Toeslag

v ooi
voor
voor
voor

4-pers luvehiil
3-pers l u v e h u t
2-pers luxeliut
eenpersoonskamer in luttel

doorhalen wal niet verlangd resp. \,in toepassing is
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• verwarming
• verlichting
• ruime parkeergelegenheid

centrum voor uormings-, ontwikkelings- en kreativitertswerk
Inlichtingen over onderstaande cursussen vanaf heden verkrijgbaar op ons kantoor:
KAMPERSTRAAT 37 - HAARLEM - TEL. 31 37 26 / 32 78 38
Geopend van maandag t/m vrijdag van 10. 00-13. 00 en 19.00-21.00 uur.

Aquürelleren
Autotechniek
Balspelen
Bandkaarrweven
Batikken
Bewegingsleer
Binnenhuis architectuur
Biologie
Bloemen van ?i|de
Bloemschikken
Boekbinder)
Boetseren
Bndge
Calhgrafie
Communicatie
Dansexpressie
Decoratief tekenen
Doe het zelf
Duits
Edelsmeden
E H.B 0.
Engels
Etsen
Filmen
Filosofie
Fotografie
Frans
Getouwweven
Grieks (modern)

Gymnastiek
Haarver^orgmy
Handschnflucrbetering
Hindelooper schilderkunst
Houtarbeid
Houtsni|dcn
Ik en mijn omgang
Italiaans
Italic handbclinit
Jazi-ballet
Kantklosscn
Kind en kreativiteit
Kinderpsychologie
Kleur en vormstudie
Koken
Kostuumnaaien
Kunstgeschiedenis
Latijn
Maatschappijleer
Machineschrijven
Make up
Marokkaans
Menselijke verhoudingen
Metselen en pleisteren
Muziek
Navigatie
Nederlands
Nederlands voor
buitenlanders
Nederlandse letterkunde
Noors

P

LfZINGEM»,
«7:,,o!,«
txcuKSHES
Robert Schumann
Kastelentocht Utrecht
Donaudelta • Vogeldelta
..Flymg Wilma" inde
specenjenrace
Hinduisme, oost en west
Dieren en landschappen
m Nederland
Wandeling Middenduin
Spaanse schilderkunst
Wandeling landgoed
„Gooilust"
„DeZwerver"
Kunstschatten Florence
Sicilië
Een natuurlijker bos
Londen en omgeving
Excursie Textielmuseum
Gevelstenen en
mythologie
Historische plaatsen
Frankrijk
Hollandse schilderkunst
Frans Halsmuseum
Dolomieten
Filmsene

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - ?67868
herman heijermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

Leuke
bijverdienste
Ogil vie/ Marktonderzoek BV vraagt:
DAMES EN HEREN

-^

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOE HET ZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12.30- 13.30 uur gesloten.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU
LA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

voor het houden van
vraaggesprekken (intervieuws). Schrijf of bel
naar: SarphatiekadeS.
1017 WV
Amsterdam.
Tel. 020 - 235400
(Ook 's avonds en het
weekend)
B.g.g. 020-245315.

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Zeven nieuwe restaurants
boven Nederlands peil
Ri|kswegA4. Gkilomeler
len zuiden van Schiphol
Telefoon 02526-86841

Rick's Restaurant Jutphaas
Nedereindseweg 203
Nieuwegein
Rijksweg A2, bij Ouderijn
03402-31579

SPECIALITEITEN

Gbalêt Het Witte Hots"

FORDOTO
ZANDVOORT
Ampérestraat 10
(naast Colpirt)
Tel.02507- 1 6925.
b.g.g.13242
Ford verkoop en
service.

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.

• ruime parkeergelegenheid

Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem

Ook voor diverse
merken inruilauto 's.

• direkt te aanvaarden

Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

OPGELET

Uit verhuur worden nu de z.g.a.n. l
P*B*dBu*mM(uw>u bouwjaar juni 1981, met
kantap" M ZOOa- verkocht. Pak deze kans)

BERGMAN CARAVANS

Zadelhoff Makelaars
makelaars & taxateurs o.g.

Leldsevaart 189, Noordwijkerhout.
telefoon CZ523-2649.
Bij hotel Piet Gijs, ca. 500 m langs het water
„^
richting
Noordwijk.

VmtM»
f _ v

RESTAURANT

• circa 4.200 m2 bedrijfsruimte,
eventueel in kleinere units, geschikt
voor opslag, distributie e.d., vrije
hoogte 6,25 meter

-

Oance-academie Nauweberts de Agé

Zeeweg 3. Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

• circa 1.500 m2 kantoor-Xshowroommimte v.v. akoestische plafonds,
elektrische installatie inkl. inbouwarmaturen

KOOIJMANS

Jeugd vanaf 6 jaar, speciale scholierenclubs
na schooltijd; volwassenen overdag en
's avonds.
Adnrn&ldGn*

Verkoop
öccHiore

*»

m11

Te huur op eerste klas lokatie
kantoor- en bedrijfsruimte,
bestaande uit:

JAZZBALLET

Tickets naar
zon en sneeuw.

elke maandag
t/m vrijdag (31/8/81)
voor de te gekke
prijs van

modern
bedrijfscomplex
Heemstede

Menu's vanaf f 16,50

Bloemendaalseweg 152 - Overveen
Tel. 023 -26 55 21

onbeperkt
vis eten

AMSTERDAM-c

Programma verkrijgbaar bij onderstaande adressen:
Stadsbibliotheek en -leeszaal , Doelenplein en alle filialen;
VVV:kantoor, Stationsplein 1 -M.A.I.-buro, Stationsplein 2;
Stadhuis - Grote Markt - Wijkcentra in Schalkwijk;
Gemeentehuizen en leeszalen in omliggende gemeenten.

HOUTHANDEL C. MOOU B. V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

orama

Wilt u een desillusie voorkomen? ReseiTeereven:
020-102 !.">(). Horwa Exploitatie Maatsi-ha])pü
Nu ook per spoor bereikbaar!

AANVANG CURSUSSEN 21 SEPTEMBER A.S.

DOE MÉÉR ZELF

Voor f 22,00 per persoon (en f 11,25 voor Meer zin in biefstuk. K< *stoofde paling, prachtig
vlees o|' verse vis? Voor zo'n f26.- prr persoon
kinderen tot 7 jaar) heeft u keii/.e uit
^^^ krijfft u een vorstelijke
lô authentieke Javaanse gerechten.
>
xo veel en z<> vaak u wilt. Elke daj,r van \ . __^g*j*^^ ^ maaltijd (en een kiriilermenu
12.0()-i:).0(l uuren 17.00-20.01) uur. •- ..± -^^^^^^ voor f 10,-). Alleen in 't weekend
van 12.00-21.00 uur.
In het weekend van 12.0(1- lil.OO uur.

(liisseltiotplcintsoen '
postbus 7372

Zeefdrukken
Zweeds

Neerlands Trots

Exotisch Tafelen

Zadelhoff Amsterdam
V
020766464,
makelaars & taxateurs o g _

Ontleden
Open School
°'"'ek
Poppen maken
Potten bakken
Psychologie (algemeen)
Rekenen
Ritmische Gymnastiek
Russisch
Schilderen en behangen
Schoonmaken
Siersmeden
Spaans
Spinnen
Spreken m het openbaar
Sprookjes, mythen, sagen
Stenografie
Stoelen matten
Stofversieren
Tekenen en schilderen
Theater
Toneel
Turks
Vergadertechnieken
Video
Volksdansen
Vos-cursus
Vrije expressie
Wandkleden
Weven
Yoqa

Vlic>rtiiwvn kijken op het platformen in 't museum. Mensen xien. .Je even in een andere wereld wanen.
Kn dantfezelÜKmet /'n allen eten in Restaurant Aviorama. op de :ie verdieping van het stationsw met een boeiend uilxii'ht op het luchthaven platform.

2

Bedrijfspand totaal groot
circa 2.240 m
inkl. circa 415 m2 kantoorruimte

Stichting JHVU

CURSUSSEN:

\iikantie is: met z'n allen
naar Schiphol, en eten in Aviorama.

te koop/te huur

lÜS
SfllSf
' ' J M> .
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Vouwwagens
Voortenten
Acceooiras _

070-643955
020-766464
12 zadelhofl-vestigingen in nederland

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-31 70 58

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ
voor iedereen en direct beginnen.
Opl. A-en B-diploma KNZB,
kind. en volw., moeder/babyzwemmen.
Spec. crawl- en jeugdprestatiecursus.
Conditie- en zwemgymnastiek.
Vrijzwemmen.

Gastdirigenten:

Concertgebouw Haarlem
WINTERSERIES 1931-1982
ROELOF VAN DRIESTEN, TILO LEHMANN, JACQUES MERCIER,
DAVID PORCELIJN, ELYAKUM SHAPIRRA

SERIE A

6 dinsdagavondconcerten op
6 okt., 3 nov., 1 dec., 12 jan., 2 febr., 2 maart

Sportacademie
Nauwelaerts de Agé
Sloemendaalseweg 152, Overveen,
telefoon 023-265521.

OPEN HUIS

SERIE B

6 vrijdagavondconcerten op
16 okt., 13 nov., 11 dec., 8 jan., 12 febr, 12 maart
20.15 uur
solisten : ARNALDO COHEN, DANIEL WAYENBERG - piano
JEAN-JACQUES KANTOROW, AARON ROSAND - viool
GODFRIED HOOGEVEEN - cello, JACQUES MEERTENS - klarinet
losse kaart ƒ 14,—
abonnement 6 concerten ƒ 70,—

SERIE C

3 vrijdagavondconcerten op
23 okt., 18 dec., 19 febr.

op zaterdag 22 augustus van
14.00-16.00 uur.
Anton Coolenlaan 29, Uithoorn.
HOEKHUIS
met garage en berging, diepe tuin. Ind.: hal. toilet,
Z-woonkamer, keuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, badk.
met ligbad, 2e toilet. 2e verd.: slaapkamer met dakkapel, berging, cv gas.
Koopsom huls 210.000,- k.k.
Garagon.o.t.k.
Inlichtingen:
MAKELAARSKANTOOR O.G.

HEEMSTEDE;
Binnenweg 67 - Tel. 023 - 29 00 50
Zandvoortselaan 179 - Wilhelminaplein 21
J. van Goyenstraat 20 - AmstellaanS

Niet gebonden aan de
schoolvakanties?

ZAKSDVQORT:
Grote Krocht 34-36 - Tel. 02507 - 1 69 41

De nieuwe winterprogramma's liggen alweer
voor u klaar. Boeken kunt u ook al. En waar boekt u beter
dan bij de Rabobank. Dan weet P«|f|fi||«inl?
u immers zeker dat 't goed zit. ndUUUulln

Óók goed in reizen.

Profiteer dan nu van onze gunstige
na-seizoenprijzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoons komf. stenen
bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf,
windsurfing, etc.
Inlichtingen ft reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand
Dalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

20.15 uur

solisten : GIJSBERT BETHS - viool
JARO VAN NES - alt, HENK VAN ULSEN - voordracht
KOOR KATHOLIEK HAARLEM
abonnement 3 concerten / 35,—

G. R. Rijsterborgh bv
Woitolijk halfrond 487, Amstelveen,
telefoon 020-451146, na kantooruren 020-431336.

20.15 uur

solisten : PJOTR PALECZNY, MITSUKO UCHIDA - piano
ULF HOELSCHER, EDITH VOLCKAERT - viool
FRÉDÉRIC LODÉON - cello
GLEN WILSON - clavecimbel
abonnement 6 concerten ƒ 80,—
losse kaart ƒ 16,—

SERIE 2

losse kaart./ 14,—

3 zondagmiddag familieconcerten op
22 nov., 17 jan., 21 maart

14.30 uur

solisten : BRUNO LEONAROO GELBER - piano
THEODORA GERAETS - viool
ROBERTA ALEXANOER - sopraan
abonnement 3 concerten ƒ 35,—
losse kaart ƒ 14,—
abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n)
ƒ 9,—
losse kaart ƒ 5,—
advies minimum leeftijd kinderen 6 jaar
combinatie-abonnement SERIE A-t-B
ƒ 140,—
combinatie-abonnement SERIE A + C
ƒ 105,—
combinatie-abonnement SERIE B + C
/ 95,—
passe-partout
SERIE A + B + C
ƒ 165.—
Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13
van 10 tot 15 uur; telefonisch 023 - 32 09 94 van 12 tot 15 uur.
Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concertgebouw
en de administratie van het N.P.O., telefoon 319248.

v,•

RANDSTAD P U B L I C A l IL S
Uitgeefslor van:
• Zandvooris Nieuwsblad
» Heemsteedse Courani
4
Hoofddorps/Vennepcr N i e u w s
* Zwanenburg/HalUvegM' C ourant
« Badhoeve/Slotcnse Courant
« Aalsmeersder Courani
» Uithoornse Courani/Ons W e e k b l a d
» Streckblad/De Ronde Y u n e r
Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat A' Telefoon 02977 - 2 84 II

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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wekker, die ervoor zorgde dat (V.,'r
Schruvemaker uit Velsen Noord ,'i,
eerste de finish passeerde vóór /:jn
broer Theo.
Terugblikkend op deze vierde soleM,icc kan gesteld worden, dat dit eveniment een niet meer weg ie denken
gebeuren is geworden, waarvan v, : st
staat dat deze strijd van de ludieke
vehikels volgend jaar wederom op het
programma staat.

Druk bezocht evenement

Fraaie
ZANDVOORT - Opnieuw spektakel in
het centrum van het dorp. Ook de
solexrace trok, evenals de eerder georganiseerde evenementen In het dorp,
duizenden toeschouwers. Ook het declnemers aantal van 456 mocht er zijn.
Dat snelheid niet altijd borg staat voor
succes bleek bij de solexrace. Geen
snelle rijders, maar de meest artistieke
en fraai opgesierde brommers, zorgden
voor veel vertier rond het parcours.

over de finishlijn ging. was de winnaar.
Tientallen malen flitsten de brommertjes voorbij, waarbij vele premies werden uitgedeeld, beschikbaar gesteld
door de Zandvoortse middenstand.
Zelfs politie was op een solex paraat
om de deelnemer;, eventueel bij snelheidsovertredingcn of gevaarlijk rijden
te kunnen berispen, l let bleek echter in
het geheel niet nodig, daar, op een

De uitslacen waren als volgt. De on;;ineelsc uitvoering: l. Wil van Hoven uit
Haarlem als kip op een strobaal. 1.
Olthot/Bakker uit Beverwijk met c e n
Fiat 600: 3. Mike de Winter uit Zamlvoort met een Formule 1; 4. J. Cousu-nberg uit Elshout: 5. Peter Schravemaker uit Vclscn-Noord: 6. B. Verhoeven
uit Best; 7. Martin Vermcy uit Unhoorn

enkeling na. steeds fatsoenlijk gekoerst
werd, al ontstond bij het passeren, in
de nauwe straten, wel eens een opstopping, wat echter niet tot grote probleDe uitslag van de race was: 1. Peter
men leidde.
Het geheel werd op uitstekende wijze Schravemakcr uit Velsen-Noord: 2.
voorzien van deskundig commentaar Theo Schravemaker uit Ve'.sen-Noord;
door TT-spcaker De Rooy. Aan het 3. J. van Doorn uit Den Dungen; 4. Jo
ludieke gebeuren kwam onverwachts Lammcrs uit Schijnsel; 5. V. Enkhuieen eind door het geratel van de ?.en uit Zaandam.

Reeds in de middag moesten de solexrace-deelnemers opdraven voor ,,de
keuring", waarbij het ging om de
fraaist en meest origineel uitgedoste
solex. De jury, waaronder televisiecommentator Frans Henrichs, had het
bijzonder moeilijk om uit de 45 verklede solexen een winnaar te kiezen.
Solexcn, omgebouwd tot formule I
wagens, of zelfs een Fiat 600, diverse
soorten driewielers, enige figuren uit
de Muppetshow en een kip op een
strobaal zorgden voor een geweldige
show.

ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein is
zaterdagmiddag om halftwee onder
vrij grote belangstelling een nieuwe
expositie geopend, die wordt gehouden t /m 13 september, dagelijks
van halftwee tot vier uur, behalve
op maandag en dinsdag.
De opening geschiedde door ene Jan
van der Meer (in welke functie is mij
niet bekend), die ook het geëxposeerde
wat nader toelichtte, waarna de artistiek leidster van het centrum tot de
officiële opening van de expositie overEr is weer heel veel moois te zien op
deze nieuwe tentoonstelling. Wat mij
bijzonder trof, was de variatie, die in
het werk van de kunstenaressen - het
(Advertenties)

zijn er ditmaal zelfs vijf - tot uiting
komt. Men zou zo op het eerste aanhoren geneigd zijn te zeggen dat men op
een expositie van wandkleden, - want
die zijn er in hoofdzaak - al snel
uitgekeken geraakt, maar niets is mindcr waar, want het is allemaal even
boeiend en interessant door de grote
verscheidenheid, daar elke kunstenares
haar werk op de haar eigen wijze
behandelt, terwijl de kunstzinnige en
fijngevoelige opstelling, waarin Emmy
van Vrijberghe de Coningh zich opnieuw een ware meesteres toont, daartoe in hoge mate bijdraagt.
Zo wordt u op het gebied van de
wandkleedsierkunst
geconfronteerd
met bijzonder mooi en tot in de details
uitgewerkte plakkunst en met diverse
textiel-objecten van Irene Sminia. De
als Larense tweeling aangekondigde
Henny en Mies de Groot zoeken het
weer meer in handgeknoopt werk, terwijl Polly van Goolmetten het buitenland opzoekt met bijzonder mooi uitgewerkte en kunstzinnig opgezette sierweefkunst. waaronder veel werk van
Finse oorsprong. Het is allemaal even
interessant en boeiend en men doet er
bij het aanschouwen ervan steeds nieuwe indrukken op.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8. Aalsmeer,
telefoon '

„Stereo-Solexen" waren dit jaar ruim vertegenwoordigd.

Standwerkers concours
uitermate
ZANDVOORT - De heer C. Beuk,
standwerker in bijouterieën, mag
zich sinds afgelopen zondag ,,Provinciaal kampioen stand werken
'81" noemen. Deze eervolle titel
verdiende hij tijdens het standwerkersconcours op de Grote Krocht
waar in totaal zo'n twintig standwerkers elkaar bestreden.

Zonder ook maar iemand van de Het standwerkersconcours zou eigenexposanten tekort te willen doen wat lijk om twee uur 's middags beginnen
betreft hun artistieke gaven en vermo- maar omdat ook de Grote Krocht
gens, was voor mij persoonlijk het zondag enige tijd van elektriciteit verwerk van Gré de Vries-Brandts, wo- stoken was, liep een en ander wat uit.
nend en werkend te Amsterdam, het Voor enkele deelnemers namelijk was
grote ..klapstuk" van deze expositie. elektriciteit onontbeerlijk om hun produkten aan de man te brengen. OnHet is sterk aansprekend werk. kleur- danks deze kleine tegenslag konden
rijk en zeer fijngevoelig van uitbeelding toch alle standwerkers ruim aan hun
m<-'t prachtige, sierlijke en soms char- trekken komen en het publiek wat in
mante aankleding. Zij toont meest op
zichzelf staande beelden en beeldjes
met een schitterende groep van drie,
opgesteld in een aparte glazen vitrine.
Ik veronderstcl dat al haar scheppingen zijn
ontleend aan in haar omgeving levende
tiguren. Zij hebben dan ook vrijwel
alle eigen voorname^, die eronder vermeld staan. Ik had een dergelijke
kunstuiting tot nu toe nog nimmer
gezien en ik geraakte er niet op uitgekcken. zó boeiend en interessant
plaatst zij elke figuur vlak voor ons.
Een bijzonder begaafde kunstenares,
waaruit haar liefde voor deze kunstuiting sterk spreekt. U moet dit werk
beslist eens gaan zien de eerstkomende
dagen, ook al en vooral, omdat u het
waarschijnlijk nog nooit eerder gezien
hebt.

Spoed
Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

die elke vrijdag de vergeten
kranten wil nabezorgen.
Aanmelden:
telefoon 17166.

Orgelconcert van
Henk Trommel

(Advertenties)

02977-28411

Na de zomerstop is inmiddels voor
de meeste sportverenigingen het scizoen weer b-cgonncn. Reden \ oor het
Zandvoorts Nicuwshiatt om deze
week uitgebreid aandacht te bcstcden aan het sportwereldjc. Voetbal
in de badplaats komt uitgebreid aan
de orde maar ook tennis, basketball
en watersport komen aan hun trekkcn. Kortom, voor sportHefhi-bbers
veel lezenswaardighedcn elders in
dit nummer.

ZANDVOORT - De politie van de
post Rotonde merkte zondagmiddag
een surfer op, die ongeveer driehonder
meter uit de kust zittend op zijn plank
ronddreef. De man gaf noodsignalen
door met zijn armen op en neer te
zwaaien. De politie waarschuwde daarop de reddingsbrigade die de man
oppikte. Het bleek dat de surfer de
mast van zijn plank had gebroken.

Zelfs de Hermandad was voor deze gelegenheid met een Solex gekomen 's Avonds „raasden" de brommers
om de race ordelijk te laten verlopen (foto: Europress).
door het centrum, waar een parcours
was uitgezet dat ging via het Gasthuisplein, Kleine Krocht, Haltestraat, Swaluëstraat, Prinsenhofstraat, Kruisstraat
en finish Gashuisplein. De snelheid was
echter in het geheel niet belangrijk. Er
was een wekker, die na drie kwartier
afliep en wie dan toevallig het eerst

Nieuw
Cultureel Centrum

«fa

groten getale was opgekomen heeft dan
ook zeker genoten van de vaak zeer
originele manier waarop de standwerkers hun koopwaar aanprezen.
Het concours werd georganiseerd in
samenwerking met de winkeliers van
de Grote Krocht, die ook de prijzen ter
beschikking hadden gesteld. De jury
bestond uit vijf Zandvoortse dames en
twee heren onder voorzitterschap van.
Jaap Methorst. Na afloop was dit illustere gezelschap unaniem van mening
dat de eerste prijs voor de heer C.
Beuk was weggelegd. Hij hield er
behalve de eer een prachtige beker aan
over. De tweede prijs was voor S.
Kcyzers. die kunstmest voor kamerplanten verkocht. ..Je zag de planten
groeien, als je hem hoorde orakelen",
was het commentaar van een van de
juryleden. De heer Keyzers sleepte een
aantal flessen gedistilleerd in de wacht

met zijn aanprijs-techniekcn. W. de
Boer wist zijn stofzuigers een dermate
goed begeleidend praatje mee te geven, dat voor hem de derde prijs was
bestemd. De vierde prijs ging naar R.
Vertogen voor de vlotte babbel bij zijn
assortiment groenteschavcn en de causerie van P. Janssen rond een fruitpers
was goed voor de vijfde prijs.
De prijsuitreiking vond plaats in het
WV-gcbouw waar de voorzitter van
tic vereniging voor Ambulante handel
de Zandvoortse organisatie bedankte
voor het uitermate geslaagde concours.
Diezelfde Zandvoortse organisatie
heeft inmiddels al het plan opgcv.it om
volgend )aar het Nationale Standwerkersconcours naar ?and\oort te halen,
maar ot dut haalbaar ts. is nog niet
/.cker want er zijn nog minstens twintig
andere Nederlandse gemeenten die
daarvoor in aanmerking komen.

Wijziging bus 81
tijdens Grand Prix
ZANDVOORT - In verband met de
te verwachten drukte op en rond het
circuit, wegens de Grand Prix het
aanstaande weekend, zal de route
van bus 81 gedurende drie dagen
worden gewijzigd. Op vrijdag, zaterdag en zondag aanstaande zal de
bus niet over de Vondcllaan tussen
de Van Lenncpweg en de Burgemeester Van Alphenstraat rijden,
maar de route nemen via de Burgemeester Van Alphenstraat.

BENNEBROEK - De organist en dirigent Henk Trommel za) op vrijdag 28
augustus concerteren in de Nederlandse Hervormde kerk aan de Binnenweg
te Bennebroek. Het programma vermeldt.onder meer 16c eeuwse dansen
(Byrd, Gibbons e.a.) en werken van
Bach voor orgel en spinet.
Henk Trommel studeerde orgel bij Piet
van Egmond aan het Sweelmck Conservatorium te Amsterdam. In '79 haalde hij het solistendiploma en is thans
als organist aan de Hervormde kerk in
Bennebroek verbonden. Tevens is hij
dirigent van koren in Amsterdam,
Haarlem en Zandvoort.
Het concert aanstaande vrijdag begint
om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD
vraagt

BEZQBGERS/Sïi
om in te vallen bij ziekte
en vakanties.
Aanmelden: tet. 1 71 66.

is ons cabaret van internationale allure.
leder weekend treden hier bekende artiesten voor u
op, terwijl ü genie', van een uniek warm- en koud
buffetVrijdag speelt d.-vjr van 19.00 tot 24.00 uur hè!
bekende combo van Rinus van Galen, waarbij een
fantastisch koud buffet wordt geserveerd voor
slechts f. 45,-- p.p....
Zaterdagavond (13.00-01.00) en zondagavond
(18.00-24.00) spelen hier de beroemde

Waarbij succes dus bij voorbaat verzekerd is...
De kosten voor ?on héle avond uit . bedragen
inklusief champagne-cocktail, het riante grand-pii
warm- en koud buffet en koffie toe,
toch maar f. 75,- p.p....
Zorg dal u claar ook eens bij bent'

K. Sr.

badhuisplein 7
zandvoort

(Advertentie)

17373
Als een goede buur te ver is

Het standwerkersconcours trok vele belangstellenden. En dat inspireerde de deelnemers tot grote verkoopprestaties. Op de foto: {Europress Nieuw Vennep) een deelnemer die gerookte aal aan de man tracht te brengen.

inlichtingen en
reserveringen:
02507-12144
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Enige en algemene dankbetuiging

PHIL WAANING

Vandaag zijn onze vader en moeder, opa en

oma

A ren d Keur

Voor de blijken van belangstelling en medeleven, die wij mochten ontvangen na liet overlijden van onze lieve vader, opa en huisgenoot

en

Hendrik Visser

Neeltje Keur-Keesman
45 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd namens

S"

kinderen en kleinkinderen

GARAGE

ELITE
Dr. Schaepmanstraat 1,
hoek Brederodestraat

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van onze lieve moeder

~«*

Net iets beter.
Eventueel met anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 - 12071

Voor at uw snacks kunt u terecht
bij:

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Kinderen, kleinkind,
en fam. Akersloot.
Zandvoort, augustus 1981.

Bennëite Donkervïiet-Oeges

Geopend van 7.30 tot 22.00 uur.

zeggen wij langs deze weg allen onze hartelijke
dank.
Namens haar kinderen
A.A. Viohl-Donkervliet

Tevens verkoop van
tweedehands automobielen
(inruil mogelijk).

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS

AUG. v. d. MME

Ook verzorgen wij (uitsluitend
op bestelling) borrelhapjes en
diverse opgemaakte schalen
salades

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

AMSTERDAM-c

BINNEN-en
BUITENSCHILOERWERK
BEHANG-en GLASWERK

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

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering

Huzaren
salade
P.P.

GEVRAAGD

Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat SOrd - 2042 EW Zandvoort
TRI. 02507 -1 S2 25

SNACKBAR DE
FRIETPOT

zalmsalade
P. P ... 10,00

Telefoon 1 67 68

VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.

makelaars 6 taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

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

VERHUIZEN?

voor

Vondellaan 1 B. 02507-16227

Kerkstraat of Kerkplein
Huur of koop
Br. o. nr. Z 543 bur. v. d. blad.

Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

CREATIEF-

mevrouw C. Landmeier

G. F. Oesterreicher

P. S. • Met ingang van 2 september t/m april
1982 zijn wij elke woensdag gesloten.

INLIJSTEN

Verhuizen is vakwerk!

Buureweg 7. zijstraat
van de Kerkstraat,
Zandvoort,
tel. 02507-173 67

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

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

•.

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

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 15351
Lancia, Autobianchi

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON

(v/h Jac. Koper)
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

9 cent korting op
super benzine

Versteege fietsen

Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort,
telefoon 14580

BAKENDE
VRHUIZERS
REPARATIE

Haltestraat 18

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

DE WIT VERHUIZINGEN

LOOGMAN

van alle soorten

ES open en BLIJFT open

ELEKTROTECHNIEK

DAKBEDEKKING

Haarlem, telefoon 023-324478

24 uur tot uw dienst.
Ook in de vakantietijd!

Tel. 02507-173 53

Basketbalver. (The Lions)
heeft nog plaats voor:

gemeente
zandvoort

bekendmaking
ONTWERP SOCIAAL CULTUREEL
PLAN 1982 t/m 1985
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op a r t i k e l 4. hd 9, van de
Algemene Procedureverordening specifiek
welzijn, bekend, dat het ontwerp Sociaal
Cultureel plan 1982 t/m 1985 van
28 augustus tot en met l I september 1981
voor een ieder ter inzage ligt in het Raadhuis
van Handvoort. Swjluestraat 2 te Zandvoort.
Gedurende deze teirmjn van ter visie legging
wordt een ieder m de gelegenheid gesteld bij
ons college bezwaren m te dienen tegen het
ontwerppldn.
Degemi'pntcraacl zal het sociaal cultureel
plan m clc vL'rgadenng van 29 september a.s.
definitief vaststellen. Daarbij zal de ra.sd zich
uitbp'eken over dp intjudiende bezwaien.
Z.indvooi t. ?<J augustus l 981.
Burgemeester on wethouders voornoemd.
De sccri-tjii'j.
De burgemeester.
A.M. Mei t •„
H. 'vlachielsen.

[Je Burqi'inorMer vjn /jndvoort maak!
bel'on t), cjjl rnet mgany v,in 31 augustus J 981
gedurende )4(l,itjen t e r gt'iinjentesecret.'ne
huicji' volkMiiiiSvostinii en ruimtelijke
oidi'riinci, voor een ieder in hot kader v.in de
p r o c e d u r e /o.iis omithieven m d r t i k e l l')
v.in de Wel op de Ruimtelijke Ordening ter
in/ itje liqt ho| pl.in tol herinrichting von het
Gj'-thiiisplL'in
G i d u rondt' d t' ter mijn vjn de ter inzjgelcgging
kjn ieder schnitulijk bij burgemeester pn
wethouders bivwoicn indienen tegen dit
pi.m
Z o n d v o o r t , ?o jugustus l 981.
IJ»1 huigi'meoster voornoemd,
H. M.ichielscn.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/12713.
Privé na 18.00 uur 16658.

heeft alle soorten
KLEERTJES
Voor JONGENS
en MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.
Wist u dat wel?

is gesloten van
5 tot 27 september

Keuze al gedaan?
Basketballen gaan!

Dus kom gerust naar onze winkel!

Tel. O. Borkent 14701 (jeugd).
Tel. P. Koper 17190 (senioren).

dubbeldoorgestikt
80x190

/

•

BAKKERIJ

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

• Groenteplanten met kluit
• Groente-en Uoemzaden
• Zaaigrond
• Jiffyppts
f Bestrijdings-en
bemBStinysiuiddelen
• Tumbenodigdheden

GLAZENIERSBEDRIJF

99.00

••>-

Voor al uw nieuwbou

Wegens vakantie gesloten
tot 21 september.

Matras

GEBR.VAN
. • ' ' . . • ' . . . • .

Buureweg 1 - Zandvoort
Telefoon 1 65 80

Willemstraat 12

BOUW-EN AANNÉMlNGSBEDRÜFsteif

i/

't Kinderwinkeltje

Werkplaats

jongens kadetten 14-16 jaar
jongens senioren 16-18 jaar
dames en heren senioren

HET KASTENHUiS

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas

Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

TELEFOON 023-265227;

•*•J'a f

•

•

rf*

Kodak Super Selekt
Prints. Oftewel, méér
kleur per foto.
Ontwikkeld en
afgedrukt door Kodak
zelf. Briljant en levensecht van kleur.
Op speciaal
halfmat Kodak papier.
En omdat u meer
ziet, vergroot u uw kijkplezier en dat van
anderen aanzienlijk.
Ze zijn te leveren
op 3 formaten: 10x10,
10x13 of 10x15 cm.
Bij ons bent u aan het
juiste adres:
Ontwikkeld en afgedrukt
het kleurenlaboratorium
van Kodak zelf.

Foto BAKELS
KERKSTRAAT 31
ZANDVOORT

<**

•

ts

Kwekerij P. van Kleeft

Om'! Slegcrsstraat 2r, Zand voort
' Telefoon 02507 - 16094

Vergroot uw herinners
A

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

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

Uw adres voor
dasl kousen, panties,

5 minuten

knie- en enkelstukken,

POSTERFOTO

ook naar maat
Drogisterij

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Klaar terwijl u wacht!

20,00
10,00

POSterfOtO 30x40 cm
slechts

PASFOTO'S
4 stuks

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in-en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,
Fa. WATEBDRINKER

Te koop gevraagd:

sloopauto's

Wie heeft er een

of occasions.
Tel. 148 36.

zomerhuisje

Honrienkapsalon

voor alleenstaand
meisje, _±_ f 400,-.
Tel. 13U84.

REIMEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren^- trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Truder.
Van Ostadeslraat 26, tel.
15626.

s
De wr ztaan

Galerij Kerkstraat, winkel 8

urogisinnj

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

1HBBBHHBBBHBHHBBBHBHBBHBHI^B

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR
48
Bedrag
5.000,
10.000,
15.000,
| 20 000,125000,-

Jk

60
mnd.
150,95
289,14
427,34
565,53
703,73

96
mnd.
129,93
247,15
364,37
481,59
598,81

120
mnd.
mnd.
98,93
184,15 .
269,92
238,43
355,68
313,71
441,44
388,99

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.

^^S^
*

^

Informeer eens '
Helmersstraat 1 • Zandvoort,
telefoon 02507-12150.
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KUNSTGEBITTENREPARATIES

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Haarlem

Rfiinwardtstraat 20, telefoon 02507 • 1 4365.

Deskundig advies.
Vooral uw

1.100 m' kantoorruimte

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Compleet foto/film
assortiment, voordelig
.((drukken on
ontwikkelen

ZANDVOORT - In Nieuw Noord begon afgelopen week de eerste Grand
Prix feestweek, georganiseerd door alle winkeliers van Nieuw-IMoord. Deze
feestweek is vooral voor de kinderen opgezet als tegenganger van het
,grote-mensen-feest' de Grand Prix. Zo was er maandagavond na schooltijd een fietscross-wedstrijd waaraan vele Zandvoortse kinderen deelrramen. Onder luide toejuichingen van ouders en vriendjes en onder de
bezielende leiding van wijkagent Schagen gingen de jonge coureurs op
eigen kracht het circuit rond. De volgende dag konden alle kinderen met
hun lievelingsdier naar het winkelcentrum komen waar een heuse
verkiezing van het mooiste dier werd gehouden. Honden, poezen, konijnen
en wat dies meer zij werd door de kinderen aangedragen voor de
nominatie .Mooiste Zandvoorts Beest'.
's Woensdagmiddag werd er een zeepkistenrace gehouden waarbij de
teamgeest belangrijk was, want er moest met een duo gestreden worden:
één voor het sturen en één voor het duwen, waarbij na enige rondes de
rollen werden omgedraaid.
Vanmiddag is er voor de kleintjes een poppenkastvoorstelling en 's avonds
worden er diverse films in de open lucht vertoont. Op de foto een van de
deelnemertjes aan de beestenverkiezing met haar collie voor de jury
poserend.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort.

in de Waarderpolder voor de
huurprijs
van slechts ( 75,;

Echte lekkere

per m per jaar. excl. BTW.

APPELPUNTEN

Etna - Faber - Benraad_gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Zandvoorts mooiste

Foto Quelle

te huur

A. RITMAN

PAGINA 11

Te koop z.g.a.n.

hebben wij...
BAKKERIJ

Zadelhoff Amsterdam

020766464,
makelaars & laxaieurs o g

R. v. d. WERFF

diisselholplantsoen 12
posiDus 7372

Tolweg B - Tel. 02507 - 1 50 01

CROSSFIETS
Tel. 17305,
na 18.00 uur.

'!*••• •

••£'\' "

' " •'«

•• ' •

• ' • ' •'' '

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht

Lekker banketbakkerijs eten, AART VEER niet verg<
GROTE KROCHT 23 Telefoon 144U4

oh

Grote Krocht 9-15
Zandvoort

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Staatsloterij:

Roombotercakejes wor

2,99

bestelde loten voor vrijdag
11 september.afhalen.

300 eieren per kip per/aar,
vraagt een goede konditie.
Voor 1e kwaliteit volledige korrels/
ochtend- en gemengde voeders.

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

DIERENSPECIAALZAAK

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

WEZENBEEK

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Grote Krocht 28 - Zandvoort.

gemeubileerde
kamer
Te bevragen bij:
02507-16033 of 15182

HET ENIG ECHTE TROUWBEDRUF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mcrccdcsscn
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.
Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.
Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.

Wij hebben alles

voor uw
huisdier.
Dat weet u toch?
Dierenspeciaalzaak

Wezenbeek
Grote Krocht 28

Tast toe

Azcancttc
GROTE KROCHT21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 -25 74

SLAG

is er weer.

Na de vakantie weer vol goede moed.
Kom eens langs voor een bloemetje!

's morgens gebracht - 's middags al schoon.
V\i| zi|n geopend van 8 30 lot 12 30 uur en van'13 00 toi
1800 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten.

Grote Krocht 24,
Zandvoort.

icla üromefmocte
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-1787»

ZOMERAANBIEDING
Dubbelfocus-aanbieding
U kunt nu ook profiteren van onze focus-topper.
Voor dames een lichtbruin-kristalkleurig getint modemontuur.
Voor heren hebben we een sterk en zakelijk herenmontuur.
Beide monturen kompleet met FOCUS-glazen, voor de
prijs van een enkelvoudige bril. Tot sterkte s + / -4.
Aanbiedingsprijs.

198.-

RU IV EJcRCj Crl/%lx l

(mager) per kg 12,50 nu voor

44.-

Hf

IETS DOORREGEN BORSTLAPPEN , , , , - 3r
MAGERE RUNDERLAPPEN
•
12,
RUNDERBIEFLAPPEN OF ROSBIEF,..,..
lbf
VOOR EEN HEERLIJKE PAN SOEP:

SCHENKEL M E T BEEN ^,0.00 n
W WwtO l r\/Vlm l

™

7

per kg 9,95 nu voor

Vf

H AIVI 150 gram van 2,25 voor

sf

OIVICCRW ORST 150gram van 1,80 voor

II,'

CCRVCLAAT 150 gram van 2,25 voor

l,'

, ,

Tot ziens
Grote Krocht? (naast A.H.)

Voor hogere sterkte, ontspiegelen of kleuren geringe bijbetaling.
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

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

;

Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren voor de boterham:

GEKOOKTE VARKENSLEVER

Look-over
Heef t u hem al?
Het meest gekochte halve brilletje.
Handig voor bijv. telefoonboek of
spoorboekje.
Aanbiedingprijs
................

Met de allerbeste kwaliteit
en laagste prijzen
EXTRA AANBIEDING:

Voor sportief elegante vrouwen!

BW!

Taxi Centrale BV

REINIGEN -STOMEN -PERSEN

ERICA'

Aanbiedingsp,-ijs

Te huur aangeb.:

l,

(grote) 1 kg voor

Zonnebril op
verte- of leesbrilsterkte

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

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM: Zijlweg 102
HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!
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SHAMPOO

voor normaal naar,
flacon 200 ml met handige sluitdop

VASTE
LAGE
PRIJS

BLOEMEN A ARDE

VRUCHTEN diverse
YOGHURTsmaken
GEEN

1.28

in heerlijke
pindasaus
: PAKJE a

3
listokjes

VRUCHTEN •LIMONADE
SINAASAPPEL
magere CHOCOLADE-MELK
ZOEK UIT:
_ _. "

QC*T f\
Owl
a

3

;"" sT!r^...$*s8fe,

,,4!i.-v.-"l;

f :rf,ï*bS« ^f'ïïpji

'V' ' r'^''^ ^>^ I^Ï^M ï-^i'Hi 'sa^^i
.:,...;;,-•.•.;,.. tv.ij.; |:^jw?fi& fef|f

PAKJES
met rietjes

metextra

CONHTUREveel vruchten

GROTE
BAAL
zuivere

o.a.
:
aardbeien,
'
kersen of kiwi >
GEEN

159 Mr AAR

MAAR

GEEN

liter mm
2.85

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT EN VOORZIEN
VAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN,
MAAR DAARVOOR GELDT DAN OOK:
PAK MEE;, WANT HELAAS OP IS OP!

1PERSOONS

100 V. KATOEN, universele maat

wij kochten 30.000 STUKS

*
*
*
*

T-SHIRÏi, HALTERS

heerlijk warm
blijft strak om de matras zitten
hoeft niet gestreken te worden
geschikt voor de wasmachine

geen

JZUlf
maar

l
I

normale
prijzen waren
7 gulden t/m 10 gulden

DIVERSE LEUKE

KINDER-PUZi
series met: 35 - 63 - 99 stukjes

*
*
*
*

FOTQALBUMi

ALLES MOET WEG
VOOR DE SUPER
LAGE PRIJS VAN:

met 10 zelfklevende
pagina's

ruimte besparend
overzichtelijk
geen grote stapels meer
moeiteloos het
gewenste bord pakken

3"

geen 4 95 nu

zorg voor gezelligheid!

GRAPPIGE

RAAMPLUCHE WISSER SCHILDEN
metalen
DIEREN
lijst
in

25 cm breed.

is ook gemakkelijk te
bevestigen op een
bezemsteel

't wordt vroeger donker, uw tuin kunt u nu
feestelijk verlichten met

METALEN SIERTOINLAMPJES
fraai afgewerkt en
geheel compleet

maar
3980

'0'5*"3**

* Hoofddorp Marktlaan 55, * Zwanenburg Dennenlaan 19, * Zandvoort Burg. ËngelbiertsstraatlïIv^Nieüw-Vennep Hoofdweg 1185,,
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DEMOKRAA T VAN ERP VERLAA T ZANDVOORT

is nu aan de jongeren
ZANDVOORT - „Het gemecnteraadslidmaatschap is niet geschikt voor niet bij is?"
van het circuit. Ik heb hier met plezier
„Ja, da's jammer, ik had dat feest tot gewoond en wat dat betreft spijt het
gepensioneerden, maar voor jongeren die nog in het volle leven staan". De
mening van Thom van Erp (68) die na vier jaar intensief betrokken te zijn het einde toe mee willen maken", zegt mij dat wij gaan vertrekken, maar dat
geweest bij de Zandvoorlse gemeentepolitiek, binnen enkele weken zal hij, „maar ik ben vast van plan op de is ook niet belangrijk.
verhuizen naar Heemstede en om deze reden een punt zet achter zijn publieke tribune aanwezig te zijn wanneer het behandeld wordt".
Het enige dat wel belangrijk is, Is
politieke leven in de badplaats.
Welke vervangende aktiviteiten er
de democraat de mening van de
„Gelukkig zijn er nu jongeren genoeg om straks in 1982 een raadszetel te op het circuitterrein eventueel mogelijk volgens
Provincie.
bezetten. Toen wij zo'n dikke vier jaar geleden begonnen D'66 weer op zijn die kunnen zorgen voor een zelfde Omdat de wet op de geluidshinder
poten te zetten, waren er niet veel leden meer over. Zegge en schrijve, bedrag aan inkomsten voor de gemcen- wordt gehanteerd en het circuit wordt
precies één, namelijk Theo Slijkerman, die de partij door de jaren heen te, daar heeft hij zo zijn eigen gedach- aangemerkt als „industrie-lawaai",
ten over. „Over de uitvoerbaarheid en houdt dit de woningbouw tegen.
trouw was gebleven", zegt hij met zijn bekende glimlachje.
haalbaarheid van een vervangende cirDe Demokrsten '66 waren in de neenhalf miljard, dat was in de tijd dat cuitbestemming is door onze fraktie
Géén woningbouw, betekent autoperiode 1970- 74 ook vertegenwoordigd dit bedrijf nog 125.000 werknemers uitgebreid gediscussieerd, u neemt het matisch dat de jongeren uit Zandvoort
in de Zandvoortse gemeenteraad, toen telde. In het begin had ik heus wel mij niet kwalijk dat ik darover niets wil moeten vertrekken, hun wordt een
Jan Wijnbeek voor deze partij een zetel moeite met die kleinschaligheid, maar zeecen.
woning toegewezen in de NORONbezette. De periode 1974 '78 was er één ik heb bewondering gekregen voor de
Wel dat het circuit een sta in de weg lokatie. Géén jongeren, géén kinderen,
van grote rust op het politieke front. wijze en de zorgvuldigheid waarmee, is voor de woningbouw. „Ik heb per- géén scholen etc. De bevolking verDoch toen Jan Terlouw begon te sleu- met het geld in een gemeente wordt soonlijk nooit lastgehad van de herrie grijst en ook het bedrijfsleven zal
telen aan D'66, kwam ook in Zand- omgesprongen".
voort de belanstelling voor deze partij
terug. Waren er in 1978 nog uitsluitend Meerjarenplanning
ouderen die zich wel voor een zetel
beschikbaar wilden stellen, voor 1982 Vanaf zijn eerste optreden in de
ziet het er heel anders uit. „Bij de Zandvoortse raad heeft Van Erp aanlaatste verkiezingen behaalde onze par- gedrongen op een meerjarenplanning
tij in Nieuw Noord 25% van de stem- c.q. begroting in de toekomst. Het
men, dat vind ik heel wat, ook al is het heeft hem veel praten gekost, maar
stemgedrag voor de algemene verkte- langzaam maar zeker is er begrip voor
zingen iets anders dan voor gemeente- zijn visie gegroeid. „Ik heb het destijds
raadsverkiezingen waarbij toch veel op al in het collegeprogram laten zetten en
de persoon gestemd wordt, ik voorzie dat was zelfs een hele toer. Wij hadden
toch zeker dat er meer stemmen op ons dit punt in ons verkiezingsprogramma
uitgebracht zullen worden dan de vori- en het moest dus ook in het collegeprogram, ik heb net zo lang gepraat, tot
ge keer", aldus Thom van Erp.
het werd geaccepteerd. Ik blijf namelijk van mening dat een goed onderAndere kant
bouwde beleidsmeerjarenbegroting onHet is voor deze demokraat, die voor tont'beerlijk is. Een eerste aanzet is nu
zijn pensionering voorzitter van de gegeven, veel te laat, maar goed het
raad van commissarissen van de Hoog- gaat dus komen, misschien dat ik nierovens was, een hele ervaring geweest, mee een kleine bijdrage heb geleverd.
het werken van een gemeentebestuur Eén wens, geuit bij de algemene
ook van de andere kant mee te maken. beschouwingen van 1979 van Van Erp,
„Ik heb in mijn vorige baan heel veel te is inmiddels al enkele jaren geleden in
maken gehad met gemeenteraden en vervulling gegaan, namelijk „het tot
ambtenaren. Er zijn wel eens vergade- stand komen van een gereguleerd recht
ringen geweest met drie gemeentera- van toehoorders tot het stellen van
den tegelijk, waarbij ik dan aan de vragen aan de voorzitters van de comandere kant zat. Het is een compleet missievergaderingen". Het wordt af en
nieuwe ervaring, en het vereist aanpas- toe wel niet goed geïnterpreteerd door
sing omdat de procedures zo totaal het aanwezige publiek, maar het heeft
anders zijn. Alles gaat volgens de de commissievergaderingen ongetwijvoorschriften en regels, wetten, een feld boeiender gemaakt.
ijzeren keurslijf wat ook wel nodig is,
maar het duurt allemaal zo ]ang. In het Circuit
bedrijfsleven kun je veel gemakkelijker
opereren. Ook de kleinschaligheid D'66, is één van de partijen die de
waarmee gewerkt wordt, vereist aan- motie heeft ondertekend, waarin het
passing. De zorgvuldigheid waarmee college wordt gevraagd de mogelijkhemet de centen omgesprongen wordt, den te onderzoeken het contract met de
Cenav vroegtijdig te beëindigen.
wekte mijn bewondering".
„Ik had vroeger bij de Hoogovens Nu vertrekt de heer Van Erp, terwijl OP l september aanstaande neemt Thom van Erp (D '66) afscheid van de Zandvoortse
een budgetverantwoording van vijfen- deze motie per l november uitgevoerd gemeenteraad. Achter een zeer aktiev* periode in zijn leven zet hij welbewust een
dertighonderd miljoen, dat is drieë- dient te zijn; „Heeft hij spijt dat hij er punt. „Het woord is nu aan de jongeren".

Van begeleidingsinstrument
iliothee tot kerk-concertorgel
FILMSNN

ZANTVOORT - De kerkvoogdij van
onze hervormde kerk aan het Kerkplein heeft het aangedurfd, gedurende
de 4 dinsdagavonden in de maand
augustus nl. op 4,11,10 en 25 augustus
een serie van 4 concerten te laten geven
FONOTHEEK
op het onlangs geheel gerestaureerde
Aanwezig: 930 klassieke platen,
„Knipscheerorgel" met welke restau500 populaire platen, 350 jazzratie een fors bedrag gemoeid was,
platen, 1200 pop-platen, 100
doch dat thans volgens experts mag
platen met volksmuziek, 100
worden gerekend tot een der meest
kinderplaten en 100 platen met
mooie orgels die ons land bezit en een
literatuur en gesproken woord.
belangrijke aanwinst mag worden geOpeningstijden:
noemd voor het culturele leven in onze
maandag 19.00-21.00 uur.
gemeente, waarop men met recht bijvrijdag 15.00-17.00 uur.
zonder trots mag zijn. De „Vriendenvrijdag 19.00-21.00 uur.
kring Rondom het orgel", die deze
concertserie organiseerde, heeft eer
Winsèsseweg/Zandii/oort ingelegd met haar werken verdet een
hartelijk dank. Het bezoek werd van
week lot week drukker, nl. van nauwelijks 70 bij het eerste concert tot meer
dan het dubbele voor dat van het
ZANDVOORT - Bij een ruzie tussen laatste, dinsdagavond jl.
en 15-jarig meisje en een 10-jarig jongetje, beiden uit Zandvoort, werd de Een verheugend verschijnsel en voor
laatste met een steen tegen het hoofd de organisatoren zeker aanleiding om
geslagen. Hij raakte daarbij gewond en op de ingeslagen weg voort te gaan en
moest naar een Haarlems ziekenhuis er zo mogelijk het volgend seizoen een
voor behandeling. De ruzie was ont- maandelijks terugkerend evenement,
staan toen de jongen, ook na herhaald gedurende de zomermaanden, van te
waarschuwen met zand en schelpen maken. Nu had men ook moeilijk een
bleef gooien naar twee meisjes.
meer begaafder en begeesterende orgaVrijdag 28 augustus. 21.00 uur
Dimenticare Venezia van
Franco Brusati. Toegang vrij.

nist kunnen arrangeren dan Willem
Hendrik Zwart, organist op het pompeuze prachtige orgel in de St. Nicolaaskerk te Kampen.
Want Willem Hendrik Zwart heeft ons
alle avonden doen genieten. Ik schreef
daar al over 14 dagen geleden in mijn
verslag over de eerste twee concerten,
de laatste twee hebben daarvoor zeker
niet ondergedaan. Willem Hendrik
Zwart, zoon van de beroemde organist
Jan Zwart, die leefde van 1877 tot 1937
en grote naam maakte door zijn vele
composities, waaronder zijn al even
beroemde Psalmbewerkingen. Die
zoon maakte ons als herboren kerkorgel, tot één groot orkest! Hij laat het
zingen en juichen en dan weer afdalen
tot een stille devotie. Hij is één met
zijn orgel en weet precies hoever hij
'gaan kan en gaan moet. Dat tijdens
zijn indrukwekkend spel voortdurend
ovaties opklonken, was dan ook geen
wonder, want hier was een meesterorganist aan het werk.
Ik zal U niet vermoeien met een
herhaling van zijn programma's, ook
niet die van de laatste twee dinsdagavonden. Ik wil slechts nog even in Uw
herinnering terugroepen zijn wcergaloze verklankingen van o.a. Choral No

badhuisplein 7
zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:
02507-12144

oüweshöte

hiervan de weerslag ondervinden. ,.Ik
ben bang dat het bedrijfsleven zich dit
onvoldoende realiseert. De toerist
brengt natuurlijk geld in, maar in de
winter is men toch afhankelijk van de
bevolking. Wanneer die afneemt, zullen ook meer winkels gedwongen worden te sluiten. Het is een spiraal
waaraan je niet ontkomt. Daarom
moet het circuit weg, omdat het de
woningbouw in de weg staat. Zo eenvoudig is dat", aldus Van Erp.

15 SKI-LESSEN VOOR
DE KERST KAM NOG'.
Schrijf in vóór 30 augustus en
uw eerste les start gegarandeerd
begin september.

dure ski-uitrusting is niet nodig, een
stevige oude broek, trui en
handschoenen is voldoende \ SKI 'S
2,50

Hordo
Ten aanzien van de plannen van de
Canadees Hordo voor de badplaats,
och daar heeft Van Erp niet meer
zoveel mee te maken. „Ik vind dat het
college een keurige brief heeft geschreven, daar sta ik helemaal achter. Overigens zou ik nu wel eens willen zien dat
het Hordo ernst is en dat hij het bedrag
overmaakt, waarna de art. 19 procedure gestart kan worden. Als dat gebeurd
is, blijkt dus dat hij inderdaad iets van
plan is. Volgend hierop zou ik willen
zeggen, „kom dan nu eens met duidelijke plannen over de vele restaurantjes
en winkels. Want zou dit te groots
worden, dan drukt dezelfde mister
Hordo wel de plaatselijke middenstand
in de hoek en daar moet het gemeentebestuur voor waken. Het antwoord is
aan de heer Hordo, blijft het bij
plannen of is het ernst", aldus Van
Erp.

alteen voor
ski-pashouders:
Voor elke dan
vrij skiën, een
heel jaar lang
(tot 1 sept.
1982).

20 ,«.„„„

9.95 P e r ,

"40 lewon .i

O.

PRSVÉLES
min. 2 pers.

pet I
op.p.
v p. u.

NEEM S K I - L E S (jeugd, huisvrouwen, en.r.)
OVERDAG {maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur)

EN Ö KRIJGT DE
SKÏ-P&S voor slechts:

HAAL SNEL ONZE GRATIS

In de raadsvergadering van l september aanstaande zal deze rustige demo
kraat, afscheid nemen van de Zandvoortse gemeenteraad.
In de periode, waarin hij deel uitmaakte van deze raad is er een aantal
brandende kwesties en problemen naar
voren gekomen, waar hij als demokraat
duidelijk het standpunt van zijn fraktie
D'66 op heeft gegeven.
Zijn aanwezigheid, zijn nimmer aflatende speciale belangstelling voor de
financiën van de gemeente zullen weilicht gemist worden, doch zo zegt hij
zelf, ,,ik kan met vertrouwen vertrekken. Er zijn genoeg jongeren die mijn
taak over zullen nemen. Uiteindelijk
ben ik gepensioneerd en op deze leeftijd moet je geen deel meer uitmaken
van de aktieve politiek. Je staat dan op
een zijlijn, je kunt het beschouwen,
maar je moet er geen deel meer van
uitmaken." Hij zal Zandvoort missen,
het dorp en het uitzicht op de zee,
Zandvoort hém wellicht in de raad.

10 ,„*„ i
15 i^™

KLEURENFOLDER metalle
informatie, of bel 02503 - 10138
(van 12.00 - 20.00 uur is de receptie
elke dag geopend)

HOOFDDORP
Volg de borden "sport-complex "

hifi
is weerde eerste met het

sbei-cosselte

Margreet Ates

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

III van César Franck, zijn ,,Suite Gothique" van Boëllman, fragmenten uit
de 5de Symfonie van Widor, de Cathedral Suite van Gordon Young en de
Toccata van W. R. Driffil. Alle juweeltjes uit onze orgelliteratuur, die op ons
hernieuwde kerkorgel ten volle tot hun
recht kwamen en dan spreek ik nog
maar niet eens over de prachtige liedbewerking van diverse psalmen en gezangen en enkele geestelijke liederen.
Denkt U nog eens terug aan de bewerking van „Scheepje onder Jezus hoede" van Jan Zwart. Het was alles even
groots en even fijn, even aangrijpend
als indrukwekkend.
Voor dinsdagavond jl. had de meesterorganist meegebracht zijn zoon Everhard Zwart, kleinzoon derhalve van de
beroemde grootvader Jan Zwart, die
ook alweer de voetsporen van zijn
vader drukt, want hij is tegenwoordig
organist in de Gereformeerde Bergsingelkerk te Rotterdam. Hij liet in zijn
spel veel van de techniek van zijn vader
horen. Zo werd het in de maand
augustus jl. een concertserie van genieten op hoog muzikaal niveau.

K.sr.

Weekenddiensten
is ons uiterst gezellige place-mat-restaurant,
praktisch óp. het strand van Zandvoort, waar vanaf
12.00 tot 24.00 uur, tegen érg scherpe prijzen zeer
smakelijke schotels worden geserveerd...
Bijvoorbeeld kip-in-t-mandje is er al voor f. 14,50,
een heerlijk gegratineerde kalfsbiefstuk kost slechts
f. 19,75, en een kompleet kindermenu zelfs
maar f. 11,50...
Daarvoor kunt u met uw gezin nog eens gezellig
uit eten gaan!

ii

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman, (b.g.g. 023-320899 of 320464). SpreekMol en Ribberdos. Arts: B.F.J. BOu- uur op werkdagen van 9.00 tot 10.00
man, tel. 15600.
uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00
Verdere inlichtingen omtrent de week- uur. Verder volgens afspraak. Voor
enddiensten worden verstrekt via de deze hulpverlening, beschikbaar voor
telefoonnummers van de- huisartsen.
iedere inwoner van Zandvoort geldt
Anderson tel. 12058, Drenth tel. dat er voor de vrager geen kosten
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver verbonden zijn.
tel. 12499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Centrum voor vrijwillige hulpverlening
Wijkverpleging: zr. R. Leurdijk, Jan Zandvoort: voor informatie, advies en
Steenlaan 28, Heemstede, tel. 023-hulp: telefoon 17373. Op alle werkda286637.
gen van 11.00 tot 12.00 uur. Ook
schriftelijk: Postbus 100. 2040 AC
Apotheek: Zeestraat Apotheek. N. v. Zandvoort.
Berkel. Zeestraat 71, tel. 13073.
Welswinkel: Gemeenschapshuis, Louis
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn, Davidsstraat. Eerste en derde woensLinnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. dag van de maand van 17.30 tot 18.30
02507-14437, b.g.g. 023-313233.
uur.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
Crisiscentrum: Schotersingel 2, HaarGeslachtsziekten: voor algemene infor- lem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp
matie tel. 023-320202 (dag en nacht). wanneer u die nodig heeft bij acute
Storingsdienst gasbedrijf: telefoon problemen.
17641.
Stichting Wijkraad Nieuw Noord: tel.
Politie: telefoon 13043.
18083.
Brandweer: telefoon 12000.
Taxi: telefoon 12600 en 16843.
Centrale
Post
Ambulancevervoer
(C.P.A.) Kcnncmerland: ongevallen
Algemeen mnalschappcllljk werk Zand- tel. 023-319191, besteld vervoer tel.
voort: Noorderstraat l, telefoon 13459 023-319277.

Datum
27 aug
26 aug
29 aug
30 aug
31 aug
1 sept
2 sept
3 sept

HW LW
2.06 8.58
3.01 11.27
3.46 12.29
4.29 0.23
5.10 1.06
5.51 1.49
6.33 2.32
7.07 3.09

HW LW
14.48 22.46
15.3523.40
16.13 --.-16.52 12.57
17.36 13.16
18.20 14.01
18.57 14.35
19.24 15.04

V

3 O O Ö O-
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(Htgh-Speeci Dubtanq Cassette DeckTA-W80)

-

Een wereld van nieuwe mogelijkheden voor hifi-enthousiaslen:
- kopieren op dubbele snelheid van tape 1 naar tape 2
- automatisch achter elkaar afspelen van tape 1 en tape 2
-gelqk afspelen van tape 1 en tape 2
- en nog veel meer mogelijkheden .
Wij demonstreren u dit graag.

RADGÖ 1MEEUWENHUIS
Adelaarslaan 227 - Apeldoorn -Tel. 055-333332.

Kerkdiensten
ZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein:
10.00 uur ds. C. Mataheru. (crèche
aanwezig)
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
09.30 uur ds. L. Dorst van Santpoort
19.00 uur dienst met medewerkers van
de Gemeenschappelijke werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond. Brugstraat 15.
In verband met de Grand Prix geen
dienst.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht:
Zaterdag 29 augustus: 19.00 uur Eucharistieviering met orgel en samenzang.
Zondag 30 augustus: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharistieviering met medewerking van het St.
Caecilia-kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal. Vijverweg
14: 9.30 uur ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur
ds. LJ. Boeyinga
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem
Noord.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.
Gehuwd:
C. Brands en G.J. van Keulen: A.
Sieders en M.G.E. Reijalt.
Overleden:
Cornelia Paap geb. Molenaar 70 jr.;
Catharina J. de Groot geb. de Winter,
81 jr.; Wilhelmina S.M. Redekcr. 79 ir.

Vlam-cursus
ZANDVOORT - De Zandvoortse
vrouwenoverleggroep Eva, start per 8
september weer een VLAM-cursus.
VLAM staat voor Vrouwen Leren Aktief Meedoen. Emancipatie en alles wat
daarmee samenhangt zal behandeld
worden tijdens zes wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer tweeënhalf uur.
die geleid worden door twee gespreksleidsters.
De kosten bedragen ƒ 15,— per pcrsoon. Voor meer informatie kan men
bellen en schrijven met Lonneke Segaar. Prof. Zecmanstraat 5 te Zandvoort, tel. 02507-15579.

Dansers moetje doen!!
Dat is de slogan van

Dansstudio H. van de SVSoolen
(dir. E.C. van de Moolen-v. Verseveld)
lid N.V.D.-F.D.O.-G.P.T.D. (Eng.)****»(vijf sterren dansschooH

* VERANTWOORD LESSEN IN KLEINE CLUBS *
AAIWAS^G NIEUWE LESSERS TE H
2e week van september

MSTEDE

Voor beginners, gevorderden, gehuwden en
wedstrijdtraininy.
Lesprogramma: Bal/room, La (in American, O/d
Time en Disco-discodansen.
Inschrijfgeld, d.' voldoen hij opgave. tK'draagt f 35.per persoon.
Reductie bij contante betaling.
Inschrijving: datjelijks aan onze sturli'J of telefonisch, vanaf 14
augustus tussen 19.00 en 21.00 uut, behalve; zonclays.
Koediefslaan27- Heemstede -Telefoon 023-28162"!.

is onze sfeervolle cockiail-bar. dagelijks geopend
van 17.00 iot 01.00 uur...
ledere vrijdagavond is er een 'vrij-entreeavond'
met lovende muziek...
ledere zaterdag- en zondagavond is er ook,
fegen bescheiden vergoeding, een levendig
muziek- en showprogramrna met bekende
artiesten...

badhuisplein 7
zandvoort

inlichtingen
02507-12144
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TRESLONG
Tijdelijk aanbod.
Vanwege de introduktie van de
Renault 4 Jogging leveren wij bij aankoop
vaneen nieuwe Renault 4
tijdelijk een fantastisch
accessoire pakket van
rond de/1.250,-voor
slechts/300,-.
Pakken (basis 4 +TL)
Zonnedak, grill
met vérstralers, wielsierringen, radio en
stootlijsten.
Pakke!2(4GTL)
Zonnedak,
hoofdsteunen plus
hoes, wielsierringen,
radio.

G root open dak van
blauw linnen.

Komfortabele stoelen
metjoggingstof.
Fris wit
alsbaslskleur.

J
Sportieve velgen.
' Blauwe striping overde flanken.
Blauwe stootstrips
van voor naar achter.
Renault4Jogging f 13.900.-Jnkl.BTW.
Opvallende
blauwe bumpers
C)

t^~

~

tjipr Insdr.ink .iprntiO*5. t J O r r e l s t n (ju i t ^ n l T r i d s gcdi- (
((Jeldig t/m 31 drcember 1981 v.m mn.jncj.jg r/m rJoni

mm MAAR UIT WAT
DAT SCHEELT OP UW
EEESTAVQND,RECEPTIi,
j

Rinko vi

SPELREGELS:

U bi nt van harte welkom in alle
DIRK VAN DEN BROEK RESTAURANTS.
EN DIT GARANDEREN WIJ U:
* Uitstekende zalen akkommodatie,
tot middernacht GEEN ZAALHUUR.
•EEN BESTE KWALITEIT
(uw gasten zullen tevreden zijn, daar
kunt u van op aan 1 ).

dan aSïe dranken

•VRIENDELIJKE BEDIENING
(onïe medewerker s/ster s zijn correcte
en gulle gastheren- en vrouwen 1 )

halve prijs! uiebowni
(wordt straks van uw rekening afgetrok
ken mits tevoren gereserveerd)

"JUBILEUMPRIJZEN
en wie wil zich dat laten ontglippen

VRAAG ONZE GRATIS JUBILEUMFOLDER MET MENUSUGGESTIES!
BEL: (020) 19.66.77

Vrijdagavond - Zaterdag en zondag geopend.
Incl koffie met gebak
en allerhande SNACKS.
EN ROYAAL IS BIJ ONS ROYAAL!

i p.v. warme lunch • mm. 15 personen.

artiesten'
Ook het vervoer (per luxe touringcar)
regelen wij gaarne.

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

M

Niet gebonden aan de
schoolvakanties?

Elke werkdag van
halfnegen tot halfeen
en van halftwee tot
half zes geopend

Profiteer dan nu van onze gunstige
na-seizoenprijzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoons komf. stenen
bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf,
windsurfing, etc.

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

Bovendien zaterdags
van 10 00-12.00 uur
U bent welkom.

ASPERGESOEP met room.
DUBBELE KUIKENFILET
gegarneerd met vruchten.
Verschillende soorten groenten,
gebakken aardappelen en frites.

IJS met uruchtensaus en slagroom. /
TOMATEN-CREMESOEP

Menu's vanaf f 16,50

,1-dMBÏlJ

RUSSISCH El fleurig gegarneerd. \.

KIP IN'T PANNETJE
halve gebraden kip geserveerd met
een garnituur van doperwtjes,
worteltjes, stukjes krokant
gebakken spek en aardappeltjcs.

Lesgebouw: Henricus-Mavo
Inl. eninschr.:
J.A. van Kleef, Eemlaan 3, Heemstede.
Tel. 023-28 39 22.

Wij bemiddelen voor uw muziek en/of

Voor gezelschappen vanaf 15 personen.
\

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU L A
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

HEEMSTEDE

met diverse broodsoorten
uitgebreid beleg - kroket fruit en onbeperkt koffie •
thee of melk

FEESTELU
SOEP VAN DE DAG

centrum

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

WAAR ZO GOED EN VOORDELIG?!!

Reserveer tijdig (telefonisch of kom
even langs dan kunt u gelijktijdig onze
mogelijkheden en voortreffelijke Zdlen
zien), zodra u de datum van uw feest
vienny hebt vastgesteld De details van
een partij kunnen altijd later nog
geregeld worden.
Geef bij uw reservering het te verwachten
aantal gasten op. Méér dan 25 personen'

Mïm

PRUS:

GEBRADEN FRICANDEAU
geserveerd met twee soorten
groenten, gebakken aardappelen
en frites.

Inlichtingen & reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand

Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023288560'

COUPE DIRCK III
vanille-ijs
met advokaat en slagroom

\

de ridder & strijbis bv

Dalerstraat, 7843 PE Erm,
tetefoon 05915-4018

GARNALEN-COCKTAIL
overgoten met een saus
volgens speciaal huisreccpt.

IJS met vruchtcnsaus en slagroom.

GROENTESOEP
met i-lees en vcrmicelli.

CHAMPIGNONSOEP

VARKENSHAASMEDAILLONS
tncrgotcn met een champignonrnomsaiiii. (ïeserceerd niet een
uitgebreid garnituur van
lersclnllendc soorten groenten,
gebalflicn aardappelen en frites.

WIENERSCHNITZEL
geserveerd met twee soorten
groenten, appelmoes,
gebakken aardappelen en frites.
IJS met vriiehten en slagmom.

COUPE DAME BLANCHE
vunille-ijs niet u arme
choculadesaiit, en t,lngroom.

KIPPESOEP
met i'cmiH cl/i en veel kip erin.

J

KALFSVLEES-PASTEITJE
royaal gcntld.
CORDON BLEU
gevuld met ham en kaas. Geserveerd
tnct verschillende soorten groenten,
gebakken aardappelen en frites.
VANILLE-IJS
met slagroom en uafcl.

Kies 2 kostuums uit dezelfde prijsklasse voor uzelf
(of sarrjen met uw zoon, buurman of een goede vriend).
Vrije keus uit onze kollekties
en dessins en vanaf maat 44
tot 73. (Band wijdte 130 cm),
reeds vanaf

AALSMEER AMSTELVEEN
voor verkoop
en service
naar • • '-r-

u rijdt als op rails in een ruime renault

OH

r-Mg";'. . «er-^

Curiestraat 10, Zand voort, tel. 02507-12323.

Kruisweg 2a
Tel. 02977-2 20 70
Vrijdag koopavond
Donderdag *AMERSFOORT *AMSTELVEEN *ZAANDAM
koopavond *DENHAAG
*LEIDEN
(ook woensdag
vrijdag
* AALSMEER
*ALPHEN A/D RUN «VEENENDAAL de hele daq
open)
a
centrum voor herenkonfcktie

koopavond *DELFT

*PURMEREND

'

'

Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
Halte Laan Walcheren
Tel. 020-430550
Donderdag koopavond /
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TC Zandvoort: al 30 jaar een
grote bloeiende vereniging
ZANDVOORT - In 1951 heeft een voor de deur stond. Sindsdien is de TC
aantal liefhebbers van de tennissport Zandvoort niet meer weg te denken uit
niet kunnen bevroeden dat deze sport in de Zandvoortse en ook Nederlandse
Zandvoort zo'n vlucht zou nemen. De' 'sportwereld. De recreatieve wijze van
toen opgerichte Tennis Club Zandvoort spelen stond voorop, doch getracht
heeft zich in dertig jaar op spectaculaire werd om ook in competitie verband een
wijze ontwikkeld tot een tennisclub van hartig woordje mee te spreken.
betekenis. Het uit enige tientallen leden
bestaande clubje groeide uit tot een
vereniging van meer dan 800 leden en Oe Glee
ook wat betreft de accommodatie, beschikt TC Zandvoort over een fantas- De twee banen op De Schelp bleken al
snel te weinig voor het gestadig
tisch complex.
groeiende ledental. In 1954 verhuisde
TC Zandvoort dan ook naar banen aan
de Kennemerweg. De in de oorlog
De Schelp
verwoeste banen werden opgeknapt,
In de jaren na de oorlog kon er alleen en zo werd een begin gemaakt met het
getennist worden op twee banen bij huidige tennispark ,,De Glee". In
hotel ,,De Schelp" aan de Dr. Gerke- 1959, al gegroeid tot een club met 245
straat. Hier ontstond dan ook de Ten- leden, kwam opnieuw een belangrijke
nisclub Zandvoort. De heren Nico uitbreiding met twee banen en een
Touber en Jan Meyer speelden daar verbeterde clubhuisaccommodatie tot
hun partijtje met een aantal bekenden stand door de zelfwerkzaamheid van de
en om te polsen of er in Zandvoort leden. In dat jaar werd ook het eerste
belangstelling bestond voor de tennis- grote open toernooi georganiseerd,
sport, besloten zij een toernooi te waarin deelnemers uit het hele land en
organiseren voor ingezetenen van zelfs veel badgasten onderling om de
ereprijzen streden.
Zandvoort en Bentveld.
Dit werd zo'n doorslaggevend succes De jeugd werd in die tijd zeker niet
dat besloten werd tot oprichting van de verwaarloosd. Een gediplomeerde oetennisclub. De organisatoren kwamen fenmeester trachtte het spelpeil door
zelfs geheel uit de kosten van het middel van trainingen omhoog te brentoernooi. Het batig saldo bedroeg wel- gen.
De tennissport in Zandvoort was vollegcteld 2 cent.
En op 20 februari 1951 is het dan zo ver dig aangeslagen. De groei bleef er
gekomen dat de oprichtingsvergadering geweldig inzitten en in 1962 telde de

vereniging reeds 360 leden, waaronder
een groot aantal jeugdleden. Ten gevolge van deze groei was het noodzakelijk dat het clubgebouwtje werd verbpuwd en gemoderniseerd. Het bleef
hier echter niet bij. Zestien jaar na de
oprichting - in juli 1967 - telde TC
Zandvoort inmiddels 300 senioren- en
225 jeugdleden. Opnieuw werden er
plannen gemaakt voor uitbreiding van
het aantal banen en vergroting en
modernisering van het clubgebouw.

Ledenstop

complex voltooid was. Het Tennispark
De Glee, met negen banen en een
goede accommodatie met kleedkamcrs, douches en kantine kan dan ook
worden beschouwd als een van de
betere in de tenniswereld.
De uitbreiding had tot gevolg dat het
ledental wederom omhoog schoot. In
1976 bestond de vereniging uit plm. 700
leden, een aantal dat nog steeds bleef
stijgen. En nu telt de vereniging, in het
dertigste levensjaar maar liefst 800
leden.

kan dan ook gesteld worden dat het
Doordat men over vijf banen beschikt Er
kleine, gezellige clubje, dat startte op
moest er noodgedwongen een leden- de tennisbanen bij de Schelp is uitgestop door het bestuur worden inge- groeid tot een bijzonder florerende
stcld, welke men zo spoedig mogelijk vereniging met een ledental, dat in
wenste ongedaan te maken, vooral Zandvoort niet wordt overtroffen en
voor de trappelende jeugd. Daarvoor onder de leden spelers van diverse
moesten er meer banen komen. De pluimage bezit.
plannen om de vijf banen met vier te
doen uitbreiden lukten niet direct. Een Bij TC Zandvoort heeft de jeugd de
aantal problemen stond realisering van volle aandacht; hierin schuilt dan ook
negen banen in de weg, o.a. het be- het aankomend talent van de verenistemmingsplan. Wel kon een beperkte ging. Niet vergeten mag worden het
uitbreiding worden gerealiseerd. In grootste deel van de club, de recreatie1968 beschikte TC Zandvoort over groep, waarvoor ruim speelgelegenheid
zeven banen, terwijl in 1971 het vergro- wordt geboden. Dan is er ook een
te clubhuis een feit werd.
wedstrijd-groep, die onder aanvoering
De negen banen kwamen er toch, al van het eerste team, tot geweldige
duurde het nog wel een aantal jaren. In resultaten komt. Een eerste team dat
1974 werden tenslotte de moeilijkhe- de jubilerende vereniging geen mooier
den uit de weg geruimd en kon worden geschenk kon geven, promoveerde
overgegaan tot de aanleg van nog eens naar de hoofdklasse. Een eerste team
twee banen, waarmede een fantastisch van een vereniging staat dan wel in de
picture en is het zgn. vlaggeschip, maar
hoofddoel blijft het streven naar recreatieve sport.

Gravel Nieuws
Het wel en wee van de vereniging TC
Zandvoort wordt reeds 28 jaar lang
verkondigd in het clubblad „Gravel
Nieuws". Het „Gravel Nieuws" is een
fraai uitgebracht blad, dat achtmaal per
jaar verschijnt, en waarin opgenomen
diverse verslagen van toernooien en
evenementen, jeugdnieuws en mededelingen de TC Zandvoort betreffende.
Uit het vorenstaande moge blijken dat
de TC Zandvoort de afgelopen dertig
jaar uitstekend heeft gcfunktioncerd.
Zowel op sportief gebied als financieel
is de vereniging goed gezond. In de
voorbijgegane jaren is de club geworden tot de grootste in het district
Haarlem en behoort tevens tot een der
grootste van Nederland. Een vereniging die door de goede prestaties in de
competitiewedstrijden volop in de belangsteling staat.

j

TC Zandvoort leden van het eerste uur. Van links naar rechts: Bob van Beets, Jan M*y*r,
Miet Kalff-Koomen, Nico Touber.

REAKTIES OP BRIEF MINISTER TUYNMAN

BOW wil onderscheid tussen
plankzeilers en windsurfers
ZANDVOORT - De Nederlandse Federatie van Brandingwatersportverenigingen is van mening dat de zeilplank een
klein zeilvaartuig is en als zodanig
gelijkberechtigd met andere zeilvaartuigen in die categorie . Eventuele wettelijke maatregelen ten aanzien van de
zeilplank wijst zij derhalve af.
Wél is de federatie van mening dat
zeiltechnisch moet worden vastgesteld
dat de zeilplank en andere kleine zeilvaartuigen, bepaalde beperkingen hebben en derhalve niet geschikt zijn om op
drukke, in hoofdzaak door bcroepsvaart gebruikte vaarwegen, te verkeren.
Deze visie kwam naar voren op de
onlangs in Zandvoort gehouden vergadering van de BOW van de Stichting
Recreatie uit Den Haag.
- De Breed Overleg Waterrecreatie
(BOW) van deze stichting is een permanent gespreksplatform voor partikuliere
organisaties en overheden die direkt betrokken zijn bij waterrekreatie (inklusief
sportvisserij en oeverrekreatie). Het overleg stelt zich ten doel inzicht te verkrijgen
in de ontwikkeling van de rekreatie
voorzover het water hierbij betrokken is.
De opzet van het BOW is bewust zo breed
mogelijk om een goede en direkte onderlinge communicatie te kunnen realiseren.

Concept-nota
Van de op dit moment bij het BOW
aangesloten organisaties en overheden
zullen het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, Rijkswaterstaat, de
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties en de ANWB in een
gezamenlijk op te stellen concept-nota
hun visie neerleggen ten aanzien van de
zeilplank. Deze nota moet gereed zijn
vóór de volgende vergadering, die op 9
september zal worden gehouden.
Vanuit het BOW wil men namelijk
een duidelijk onderscheid gaan maken
tussen ,,brandingsurfen" en „windsurfen". Het windsurfen gebeurt op een
zeilplank op het binnenwater, het brandingsurfen langs de kust.

Vanuit de bij het BOW aangesloten
organisaties en overheden is naar voren
gekomen dat, wil men duidelijke regels
voor de zeilplank, zoals door de demissionaire minister Tuynman zijn voorgesteld, men deze scheiding zal moeten
aanbrengen, omdat het hier wel degelijk twee verschillende sporten betreft.

Hoge Raad
Nadat de Hoge Raad vorig jaar bij
uitspraak had bepaald dat een zeilplank
gezien moet worden als een klein zeilvaartuig, gelden momenteel voor zowel
de brandingsurfers als de plassenplankzeilers dezelfde bepalingen. Dit is in de
ogen van het BOW niet juist.
Eén van de belangrijkste bepalingen
is ongetwijfeld de gelijkschakeling van
zeilplanken met kleine zeilvaartuigen.
„Zelfs daarover is nog nimmer een
vaste norm geweest, want wat is een
klein zeilvaartuig" zegt de het Stiekel,
die deel uitmaakt van het bestuur van
de Nederlandse Federatie van Brandingwatersportverengigingen.
, ,Bi jvoorbeeld moeten voor een zeilplank
de uitwijkregels behoorlijk worden
vastgesteld en vastgelegd, dit is ook
voor de brandingburfer belangrijk, hoewel de uitwijkmogelijkheden voor de
laatste veel groter zijn".
De werkgroep gevormd op de verga-

dering van het BOW zal nu voor 9
september een conceptnota maken.
Een reaktie op de brief aan de Tweede
Kamer van minister Tuynman.
In dit schrijven liet de minister nl.
weten hoe hij zich voorstelt het varen
met de zeilplank aan regels te binden.
Naar zijn oordeel zal per vaarweg
moeten worden bezien op welke voorwaarden de zeilplank kan worden toegestaan. De eventueel te nemen maatregelen zijn niet uitsluitend op de
zeilplank gericht, maar op een duidelijk omschreven deel van de kleine
vaartuigen. De zeilplank zal zich daarom als klein vaartuig volgens de huidige vaarregels dienen te gedragen.
De mogelijke maatregelen kunnen
bijvoorbeeld inhouden een verbod
voor een bepaalde groep van kleine
vaartuigen (waaronder de zeilplank)
om op bepaalde wateren zonder motor
te varen, om te laveren, om 's nachts of
bij slecht zicht te varen, om het voorde
doorgaande vaart bestemde gedeelte
van de vaarweg te bevaren. Ter aanvulling hierop kan een algeheel vaarverbod voor een bepaalde groep van
kleine vaartuigen (waaronder de zeilplank) worden ingesteld op bepaalde
vaarwegen , of een verbod voor bepaalde dagen met uitzondering van de
weekeinden of een verbod voor een
gedeelte van de vaarweg al dan niet op
bepaalde dagen. Wanneer de vergadering van 9 september zich kan vinden in
de conceptnota die nu wordt opgesteld,
dan is het te verwachten dat het varen
met zeilplanken in en op de binnenwateren voor 1982 geregeld zal zijn.

Brandingsurfen
Het brandingsurfen dat niet zoveel
beperkingen zal kennen als het windsurfen, wil men ook wel graag vastgelegd zien in bepaalde regels. Daarom
zal van de zijde van de Nederlandse
Federatie van Brandingwatersport vercnigingcn, de Nederlandse Vereniging
van Sportvissersfederaties, Stichting recreatie en Rijkswaterstaat in november
een concept-nota worden opgesteld,
waarin dan de regels voor de brandingsurfen zullen zijn vastgelegd.

De steeds populairder wordende sport
zal er de oorzaak van zijn, dat TC
Zandvoort zal blijven groeien, of de
wachtlijst voor nieuwe leden zal steeds
groter worden, faaar gezien de activiteiten van TC Zandvoort, zal ook hierin in
de toekomst wel een oplossing voor
gevonden worden.
ZANDVOORT - De Zandvoortse
basketbalvereniging The Lions
heeft het op dit moment niet gemakkeiyk. Vorig seizoen degradeerde
het eerste team uit de eerste divisie,
nadat het er in het begin van dat
seizoen geenszins naar heeft uitgczien. Door vertrek van enige spelers
zal The Lions, in de tweede divisie,
ook op felle tegenstand stuiten,
maar handhaven moet zeker tot de
mogelijkheden behoren.

Zwemver.
kent volop aktiviteiten
ZANDVOORT - De ontwikkelingen
en aktiviteiten bij de enige Zandvoortse Zwem & Poloclub De Zeeschuimers gaan niet ongemerkt
voorby. Steeds weer verrast het
vermogen van deze relatief kleine
vereniging om werkelijk grootse
dingen te doen. Gezien de vele
verenigingen en aktiviteiten op
sportgebied in de gemeente Zandvoort is dit een kompliment aan
bestuur en alle vrijwilligers die zich
elk jaar weer voor meer dan 100%
inzetten. Elk jaar weer presteert De
Zeeschuimers het weer een forse
ledenaanwas te creeeren waardoor
een verdere uitbouw van de diverse
afdelingen mogelijk wordt.
De Zandvoortse Zeeschuimers zijn dan
ook niet benauwd nieuwe dingen te
proberen. Een duidelijk voorbeeld
hiervan is de oprichting van een kunstzwemafdeling, die na nauwelijks 2 jaar
floreert als geen ander. Voor meisjes
met een goede zwemondergrond, en
liefst nog met gevoel voor muziek en
maat, een ideale sport om zich volledig
uit te leven. In dat 2-jarig bestaan van
deze afdeling is er veel gebeurd. Binnen een jaar konden de eerste Kunstzwemmeisjes van de Zeeschuimers het
eerste K.N.Z.B. kunstzwemdiploma
behalen en volgden de trainsters een
zeer zware beoordelaarskursus die zij
met goed gevolg aflegden.
Onder deze Kunstzwemmeisjes zijn nu
al mogelijke kandidaten voor de Nederiandse kampioenschappen. Of de
Zeeschuimers dit hoge kunstzwempeil
zullen bereiken moet echter worden
afgewacht.

Wedstrijdzwemmen
Zwemwedstrijden en waterpolowedstrijden zijn al jarenlang de basis van
de Zeeschuimers geweest. Het aantrekken van nieuw zwemtalent, het begeleidcn en trainen is het hoofddoel van de
vereniging. Dat gebeurde in de afgelopen jaren met wisselend succes. Een
belangrijke stimulans voor het Zandvoortse waterpolo is zeker geweest, dat
de Zeeschuimers nu in eigen bad De
Duinpan ook thuiswedstrijden kan organiseren. Want dankzij een dispensatie van de waterpolobond K.N.Z.B.
mogen zij in het binnenbad -qua waterstand eigen onvoldoende- alle wedstrijden spelen.

Recreatie

Gestart met l herenteam en later met
een jeugdteam willen de Zeeschuimers Maar buiten deze pure wedstrijdsport
in september dit aanvullen met een kunnen leden van de vereniging De
meisjes-aspirantenteam. 26 september Zeeschuimers zich ook in een sportieve
is de eerste thuiswedstrijd waarin drie en recreatieve opzet bekwamen in het
Zandvoortse waterpoloteams in de behalen van diploma's en brevetten.
Duinpan in aktie te zien zijn. Maar als Vooral voor de jeugdigen is dit meestal
meer kinderen uit Zandvoort en omge- de eerste kennismaking met een zwemving voor deze sport interesse tonen vereniging waaruit vaak een interesse
kunnen zij zich bij de Zeeschuimers ontstaat voor waterpolo, wedstrijdaanmelden.
zwemmen en kur.stzwemmen. BelangDe Zeeschuimers doen er werkelijk rijk is dat deze sport met plezier wordt
alles aan om hun wedstrijdzwemploeg beoefend. Dat plezier wordt in belangomhoog te stuwen. Een uitbreiding van rijke mate bepaald door het enthousisde wedstrijdploeg van 15 naar rond 25 me van de vrijwilligers van De Zeekinderen brengt in kompetitiewedstrij- schuimers.
den meer punten en een hogere klassering. Om de wedstrijdslagen beter in te Om nog meer enthousiasme te kweken
studeren wordt ook gebruik gemaakt voor de zwemspprt heeft het bestuur
van films van zeer bekende Ameri- van De Zeeschuimers een informatiekaanse zwemmers w.o. Mark Spitz. folder met ,,zwemkadobon" klaar ligInstructiefilms waarin vele details van gen. Elke vrijdagavond kan deze worde moeilijke zwemslagen in slow-mo- den afgehaald tijdens het clubuur in het
tion te bestuderen zijn.
zwembad De Duinpan.

Ondanks enkele tegenslagen
hoopt Lions op goed seizoen
derde jaar op hetzelfde peil te houden,
ondanks dat de kosten, zoals bondsafdrachten, zaalhuur etc., steeds hoger
worden", aldus Piet Koper.

Zoals bij de meeste verenigingen staat
het woord recreatie hoog in het vaandel. Ook bij de Lions, maar het eerste
topteam moet toch beschouwd worden
als een aantrekkingspunt voor een vereniging. Gaat 't het eerste team voor de
wind dan is het meestal ook goed
gesteld met de rest van de vereniging.
Ondanks dat het team gezakt is, floreert het 160 leden tellende Lions
uitstekend. Voorzitter André van
Huystce: „Het doel van het bestuur
blijft, streven naar een gezelligheidsvereniging met weinig aspiraties, waarbij de jeugd een belangrijke plaats
inneemt. Het jaarlijks door ons georganiseerde schoolbasketbaltoernooi blijkt
bijzonder aan te slaan en ook de
allerkleinste ,,de mini's" zijn een succes", aldus de voorzitter.

Sponsor

Spelers
Toch wordt er naar gestreefd om het
eerste team zo hoog mogelijk te laten
meespelen in het basketbalgebeuren.
Dat dat niet meevalt na een degradatie
blijkt nu wel. Enkele spelers hielden
het bij Lions voor gezien. Belangrijkste
man is ongetwijfeld Pim Schon, de
enige twee meter speler, die altijd goed
was voor vele punten. Hij vertrok naar
eredivisievereniging Eve and Adam
Stars. Bovendien verdwenen Frans Stiphout en Kenneth Mackhack. Manager
van het eerste team. Piet Koper, vindt
vooral het verlies van Pim Schön een
geweldige aderlating, die moeilijk te
vervangen is. „Mei het verlies van Pim
Schön hebben we geen lengte meer in
de ploeg. Het betekende dat spelers die
naar Lions zouden komen het niet zo
meer zien zitten, en daarom wegblijven. Ook een aangezochte trainercoach heeft het op het allerlaatse moment laten afweten. Het vertrek van
Schön speelt hierbij een grote rol, daar
misschien minder resultaten worden
verwacht. Het houdt echter wel in dat
de trouw gebleven spelers met een
enorme inzet zullen vechten om het
verloren gegane terrein in de toekomst
te herwinnen. Daar ben ik wel zeker
van", zegt Piet Koper.

Wekelijks kunnen deze kinderen meerdere uren trainen onder leiding van
ervaren trainers waarbij uithoudingsvermogen en een perfecte beheersing
van de zwemslagen steeds worden opgevoerd. Door het regelmatig zwemmen van kompetitiewedstrijden tegen
andere verenigingen uit de regio, het
deelnemen aan allerlei zwemwedstrijden zoals langebaan, wedstrijden.Speedo-kringkampioenschappen en mogelijk nationale kampioenschappen bieden de Zeeschuimers aan alle kinderen
voldoende mogelijkheden zich in
K.N.Z.B.-verband te meten met leeftijdgenoten.

Op nr. 10 John Epker wordt dit
jaar weer gerekend terwijl de
toekijkende nr. 4 Pim Schön niet
meer in Zandvoort te zien zal
zijn.

Dames
Ook hot eerste dames team staat dit
seizoen een zwaar jaar te wachten, l let
promoveerde naur de tweede divisie

waardoor zeer aantrekkelijke teams
naar Zandvoort zullen komen. Het
betekend voor het bestuur van The
Lions dat, nu ook de dames hoger
spelen, er meer kosten worden gemaakt in de vereniging. Zowel de
heren als de dames «en zich gesteld
voor reizen door heel Noord-Holland
en uit de opbrengst van de contributie
kan dit niet worden gefinancierd. ,,Financieel zijn wij prima gezond, en het
is ons gelukt om de contributie voor het

Om financieel gezond te blijven moet
Lions dan ook andere geldbronnen
aanboren wat dit jaar uitstekend gelukt
is. Er is gezocht naar een sponsor, waar
het bestuur m geslaagd is. Barbcque
Restaurant De Puur, in de Zeestraat,
heeft een flink bedrag beschikbaar
gesteld, waardoor de heren en de
dames prestatiegericht kunnen blijven
meedraaien. Echter niet het gehele
sponsorbedrag wordt besteed aan de
topteams, doch ook de rest van de
vereniging profiteert van deze geldelijke steun.
Financieel kent Lions dus geen problemen, doch wat het de kaderleden
betreft, vait het niet mee om een
basketbalveveniging goed te laten fur.ctioneren. ,,Bij het basketbal heb je
enorm veel vrijwilligers nodig. Je moet
scheidsrechters leveren, tijdwaarnemers. en mensen die de score bijhouden en dat valt niet altijd mee. Meestal
komt het op dezelfde mensen neer. De
meeste willen alleen spelen, doch met
de nodige improvisatie lukt het wel",
zegt André van Huystee.
Piet Koper vult hierop a.in dat het toch
wel een prestatie is om je als basketbalvereniging te kunnen handhaven. ,,De
Lions bestaan nu 16 jaar, en /iin nog
steeds cezond. Vaak zie je in de basketbalwereld een vereniging ontstaan,
maar enige jaren later is deze door
allerlei moeilijkheden weer ten gronde
gegaan", zegt Piet Koper.
Als Lions het trainersproblecm snel
weet op te lossen (en daarvoor moet
het besluui zeker in staat worden
geacht) kan er het komende seizoen
aantrekkelijk basketbal te zien zijn in
de Pelhkaanhal. Doch ook zonder trainer is op dit moment de voorbereiding
in volle gang. Totdat de trainer gcvonden is, neemt de van Bleu Stars overgekomen speler Henk Wals met assistcntie van Maarten Paap de trainingen
waar, zodat niet onvoorbereid aan de
start van een nieuwe competitie begonnen wordt.
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V-A-G

STRIJDER BV

Audi

B. van Alphenstraat 102 - Van Lennepweg 104, Zandvoort, telefoon 02507-14565

Ben Alferink
Nike sportshop
We spelen open kaarl. Er moeien
nog meer 14's op de weg komen. Daarom
nu voordeliger. Mag u ook vertalen als
hogere inruilprijs. Blijft om 't even. Welke
Renault M u ook kiest. 4 uitvoeringen.
Van komforlabel tot luxueus.

Verbruik: l op ^^^15.4 (14 TL
bij 90 km/u konstant). Kortom, meer
voor minder. Kom snel zelf ontdekken
hoe voordelig u een Renault 14 uit onze
showroom kunt rijden.
Want dit aanbod is niet onbeperkt.

Aanwezig het volledige Nike-pakket
Kerkstraat 9 - Zandvoort - Telefoon 13653.

Voor al uw c.v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

De Renaultdcaler informeert i
deskundig over een Midlc tinan
MJ Renault Credit Nederland
o>.er de voordelen van
cl Ken.mliic.iMni!

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Sterke joggingschoenen

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

13212

auto-brand-leven
alle verzekeringen

29,95
bij:
Harms Schoenen
Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort.

Liberty Mode
De zomermode hangt er nog.
De najaarsmode is er al.
Uw adviseur op het gebied van sportartikelen,
sportkleding en sportprijzen, o.a.

Adidas - Puma - Quick - Pony •
Brooks - Spido - Arena - Fila Rucanor-ect.

'is Renault loopt langer op een liter.

Alles tegen de bekende
redelijke Liberty-prijzen
tot ziens bij

LIBERTY

RSNSCO VERKOOPCENTRUM

Louis Davidsstraat 15 • l.o. VVV
Telefoon 16920.

Burg. v. Alphenstraat 2A - Zandvoort - (Vrijdagavond koopavond)

^ Tel. 13360

Tel. 15986

n Goede dealerbij de aanbieding inbegrepen.
-Meer kwaliteit in de hand,
meer plezier van het resultaat!
GRAND-PRIX AANBIEDING

8x30(131 m op 1000 meter)

Telefoon 02507 -15365.

57.50

nu
Zolang de voorraad strekt.

Drugstore Moerenburg
Haltestraat 8 - Telefoon 16123.

Reorganisatie
opruiming
(v.a. 15-ÖVm 12-9, toestemming K.v.K.)
Warner - Bolero - Vasserette - Lovable - Aubade •
Escora - Sassoon - Gossard - Corsair - Dewè - Lou

10,00 12,50
15,00
A-cups
10,bikini's
25,00
Badpakken 30,00
in de maten 36 t/m 50

Garage
te koop of te huur
gevraagd
Vink

rijfskunde Haarlem
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telefoon 02S07-16712

Drogtsterij - Reform

MOERENBURG
Guspcculisccfd i"

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507-161 23.
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Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en sportieve
kontakten in Zandvoort te hebben?
Wordt dan lid van de Vereniging "Vrouwen Van Nu".
•
•
•
•

Wi] bevorderen d* onderlinge gezelligheid.
Wij steken hier en daar de helpende hand toe.
Wij zijn neutraal, niet politiek of kerkelijk gericht.
Wij zenden u ons maandblad "VAN NU" met ons
volledige programma.

Als lid kunt u deelnemen aan o.a.:
Konversatielessen Engels en Frans.
Badminton, fietsen en wandelen, yoga.
Bridgen, bridge-kursussen en klaverjassen.
Kursus Hrndeloopan schilderen.
Lezingen, modeshows. excursies en vakantiereizen.
Belangstellenden zijn van harte welkom op de kontaktochtend op 3 september a.s. om 10.00 uur in het Gemeenschapshuis.
Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging:
Mevr. A.J. Buursema-Homburg
Mevr. W. Brand-van Engelen
Mevr. W. Paap
Mevr. D.F. van Orden

telefoon 13922
telefoon 18530
telefoon 13423
telefoon 14236

Vele merken

Wij informeren U vriendelijk en vakbekwaam!

SAMENWERKENDE LEERGANGEN BEDRIJFSKUNDE

VERENIGING
VROUWEN VAN NU

Philips magnetron oven
type 7910, 8 mnd. oud, doch zeer weinig gebruikt. Compleet met instruktie- en kookboeken,
alsmede keramisch grill-plateau.
Nieuwprijs ca / 1200.-, nu te koop voor

f 875.-.

EKIJKER
INTERNATIONAL
Het grootste fotohuis ter wereld.

TE KOOP
(wegens overcompleet)

Vakbekwaam
timmerman-meubelmaker
voor al uw

timmerwerk
m. aan on rond uw huis.
Vrijbl. prijsopgave.
Tolufoon 02507-16948

Strapless pakje +
bikini
99,Badlakens 35,00
Tennisslipjes
10,Tanga's 10,00
Slips
10,00
Nachtjaponnen
25,00
BODY FASHION
INTERNATIONAL
Galerij Kerkstraat 22 - Zandvoort
TeJefoon 02507-14985

Uw hart in vuur
en vlam met
bloemen van:
BLOEMEN H U IS

J. BLUYS
Hallrslraul 65 - Zandvourl
Tel. 02507 - l 20 60

De specialist voor al u w bloemwerken.

DIERENBESCHERMING
Het bestuur van de 'Vereniging voor het
welzijn der Dieren' maakt bekend, dat in
Zandvoort artikelen ten verkoop worden
aangeboden, waarbij wordt voorgegeven, dat
de opbrengst ten dele, ten bate van de
dierenbescherming zou komen.
Het betreft hier de stichting huisdieren-service
te Amsterdam. Wij stellen het op prijs, de
inwoners van Zandvoort mede te delen, dat
wij met bedoelde stichting geen enkele
binding hebben.
Inlichtingen telefoon17418.
Het Bestuur.
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Organisatiekosten rond twee miljoen

ieel redden

ZANDVOORT - De dertigste Grand Prix van Nederland beloon een voor alle
partijen spannend autogebeurcn Ie worden. Welke coureur zondag de twaalfde
Grand Prix-zege van dit seizoen gaat behalen is niet te voorspellen, aangezien de elf
verreden wedstrijden zeven verschillende winnaars telt. Het bewijst dat er vrty
gelijkwaardig materiaal in omloop is, hetgeen de strijd om het wcrclkampioenschap merken als die der coureurs alleen maar interessanter maakt. Zes punten
bedraagt de voorsprong van lijstaanvoerder Carlos Reutcman op Nelson Piquet.
Maar ook Jacques LafTïte en Alan Jones zijn met respektievelijk elf en achttien
punten achterstand nog niet kansloos op de wereldtitel met nog vier races in het
verschiet.
Spannend wordt het ook voor de organisatie op Zandvoort. Clrcultdirekteur Johan
Beerepoot bekent ruiterlijk, problemen te hebben met de zaak financieel rond te
krijgen. Hu staat niet alleen. Al eerder struikelde Spanje over dit punt, terwijl
.volgens Beerepoots zeggen ook Oostenrijk in de problemen is gekomen door de
organisatie waarmee in Zandvoort twee miljoen gulden gemoeid \?.
„Het zal duidelijk zijn, dat er met
dergelijke bedragen risico's verbonden
zijn aan het organiseren van een Grand
Prix", aldus Johan Beerepoot. Risico's
die door het wegvallen van de film- en
tv-rechten en de harde reklamewetten
van CRM beduidend groter geworden
zijn.
„We zijn geheel afhankelijk van het
publiek nu Bernie Ecclestone (FOCAvoorzitter, red.) alle film- en tv-rechten
naar zich toe getiokken heeft. Die
inkomsten verschaften ons als organisatie toch een behoorlijke dosis zekerheid. Ook met slecht weer zaten die
paar ton goed. De afgelopen twee jaar
waren de weergoden ons slecht gezind.
De laatste Grand Prix hadden we zelfs
windkracht negen met hagelstenen.
Het is niet te hopen dat we dat opnieuw
gaan beleven, want dan wordt het ook
volgend jaar een kritieke zaak."
Maar Beerepoot weet ook nog een
lichtpuntje aan te voeren, want mocht
de zaak financieel lukken, dan is Zandvoort ook volgend jaar verzekerd van
een Grand Prix, aangezien het driejarig
kontrakt met de FOCA pas eind 1982
afloopt. Een voor een organisator toch
wel geruststellende gedachte met het
oog op de plannen van Ecclestone om
slechts enkele Europese Grand Prix's
te houden, waaronder die van de Benelux.
Wat er daana gaat gebeuren is een
groot vraagteken. Bekend is alleen, dat
in de verzoenende Concorde-overeenkomst tussen FOCA (konstrukteurs)
en F1SA (de overkoepelende autosportinstantie) de Grand Prix van Nederland voor 1983 en 1984 gemeld wordt.
Bekend is echter ook, dat vóór die tijd

terug met als gevolg dat nu vier bandenfirma's elkaar beconcurreren.

Twistpunt

Twistpunt werd vervolgens een brok
techniek. De skirts aan de zijkanten
van de wagens werden verboden en
bepaald werd, dat het chassis bij stilstand zes centimeter van het wegdek
moest staan. Over het rijden werd niet
gerept en Brabham kroop als eerste
door de mazen van het FISA-net middels het hydro-pneumatische veersysteem. Bij stilstand voldeed de wagen
aan de vereiste zes centimeter, terwijl
een
druk op de knop tijdens het rijden
de gemeenteraad van Zandvoort beslist
heeft over het wel dan niet voortbe- de wagen weer als vanouds aan het
wegdek deed kleven. Enkele stallen
staan van het circuit.
zoals Ferrari, Alfa Romeo en Renault
voerden deze ingreep pas later uit,

Negatief

Is naast strand, zee en duinen het
gekrakeel om de race-piste tot Zandvoorts gemeengoed geworden, zelden
heeft er in de internationale formule
1-racerij een grotere strijd gewoed als
dit jaar. Zelden ook is deze hoogste tak
van de autorensport zo negatief in de
belangstelling geweest. Het begon allemaal met de breuk tussen konstrukteurs en overkoepelende organisatie of
te wel de FOCA en FISA. Het dreigde
zelfs tot een definitieve breuk te komen
toen Bernie Ecclestone met een gedeelte van het Grand Prix circus op de
solotoer ging. Op de valreep werd de
breuk toen in het Parijse hoofdkwartier
van de FISA gelijmd middels het concorde-agreement. Een en ander resulteerde in een niet meetellende Grand
Prix van Zuid-Afrika en een ietwat
gewijzigde wedstrijdkalender.
Maar medio maan ging dan toch de
eerste officiële Grand Prix in Long
Beach van start. Opnieuw het vertrouwde beeld van 1980. Wereldkampioen Alan Jones greep de zege, gevolgd door zijn teamgenoot Carlos
Reutemann met achter de twee Williams-wagens de Brabham van Nelson
Piquet. De rust leek weergekeerd,
maar het was slechts schijn. Met het
terugtrekken van Good Year brak een
bandenoorlog los. Michelin vulde het
gat op, terwijl ook Pirelli en Avon
banden gingen leveren. Maar Good
Year kwam weer op zijn beslissing

voortzel lijkt dan ook gerechtvaardigd.
De badplaats is er klaar voor. Op de
ochtend van de Grand Prix. rijden er
tussen negen uur en halftwee niet
minder dan drieentwintig treinen naar
Zandvoort.
Een randprogramrna moet de \roegkomers rond de racepiste he/ig houden.
Muzikale shows, parachutisten, pemotorisecrde hanggliders. slipdemonstraties, een heteluchtballon, een preseniatie van ^estlg jaar Ford m de jutosport,
waaronder de fraaie Foid GT40 alsook
de presentane van de coureurs- vormen
het voorprogramma.
waarmee kostbare kampiocnschapspunten verloren gingen.
Stakingen door monteurs en rijders
waren het gevolg met als absoluut
dieptepunt de chaotische start op het
Belgische Zolder. Via de televisie was
de gehele wereld er getuige van hoe
een monteur werd overreden tijdens
een vanwege protesterende monteurs
en sympathiserende tijdens verlate
start. De monteurs hadden betere veiligheid geëist. Niet ten onrecht, aangezicn tijdens de training een kollega in
de pits was doodgereden.

Kentering
Maar na België
Weliswaar ging
Grand Prix van
start, maar daar

Carios Reutemann.
tuers en organisatoren nu eens niets
aan doen. Er had brand gewoed in een
hotel, waardoor de onder het bouwwerk gelegen tunnel blank kwam te
staan met bluswater.

Inmiddels zijn vrijwel alle wagens voorzien van het hydro-pneumatisch vccrsysteem en het is te merken. Spanje,
Frankrijk, Engeland, Duitsland en
Oostenrijk geven spannende Grand
Prix te zien met allemaal verschillende
Icwatn de kentering. winnaars en vijf verschillende merken.
de hierop volgende Dit resulteerde in toename van het
Monaco te laat van aantal toeschouwers. De verwachting
konden rijders, mon- dat deze tendens zich in Zandvoort

10% korting, 10% korting, 10% korting
op de volgende topmerken (geldt voor altijd)

Mina Ricci
Chanel5eni9

Geluidsklachten-lijn
ZANDVOORT - Het Is het gemeentebestuur gebleken, dat veel inwoners van Zandvoort het als een gemis
beschouwen dat zij met name buiten
de kantoortijden, geen klachten
kunnen Indienen over aantasting van
hel milieu in Zandvoort door b.»,
racegeluid, vervuiling e.d. Teneinde
hierin verbetering aan te brengen
heeft het gemeentebestuur een oplossing gezocht en gevonden. Alle
klachten m.b.t. het milieu in Zandvoort kunnen worden ingediend bij
het bureau milieu-, parkeer- en belastingcontrole, Hogeweg 78, Zandvoort. Dit bureau is telefonisch te
bereiken onder nummer 18544. Indien niemand op het bureau aanwezig is, kunnen eventuele klachten
worden ingesproken op een band
van een aangesloten telefoonbeantwoorder.

Zwembad 'De Duinpan'
Wegens het sukses van het moeder en kind zwemmen
gaan wij onze lestijden uitbreiden.
Vanaf 1 september ook op dinsdag van 13.30-14.00 uur of
van 14.00-14.30 uur.
Extra warm water. Deskundige begeleiding.
Van O tot 4 jaar.
De beste voorbereiding op het leszwemmen.
Tot ziens in uw zwembad.
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort
Telefoon 02507-12170

t! Femme
Madame
Mystère

3,75

1,98

Zwitsal bïjdehandjes van 5,45 voor

3,98

Elmex tandpasta

4 voor 10,00 1 voor 2,80
2,95

Proset haarlak 360 gram

3,95

Kemt versteviger van 4,45, grote fles nu.... 2,95

Odorex maxifles van 5,95 voor

3,95

Elnett hairspray 500 gram van 16,95 voor... 12,95
Elnett hairspray 300 gram van 11,95 voor.... 8,95
Elsève shampOO superfles250 cc.
van 6,98 voor

Zwitsal shampoo van 5,45 voor
Nivea crèmezeep nu

3,45

3,45
0,80

Fenjal bodymïlk grote fles van 8,75 nu

5,25

Estée Lauden Cinnabar
Private
Collection
Alliage
Youth dew
Estée

Yves Saint Laurant: opium
Rive Gauche
Rive Y Gauche

Christian Dior
Chloé
Anaïs Anaïs
Herenseries ook 10% korting op:

Paco Rabanne
Lagerfeld
Givenchi
Christian Dior: juies

4-day matras

Hollands paardevlees

door de consumenten-

HORLOGERIE
C. WAANING

vanaf maat 80 x 190.

319
v Ivi
Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

ca. 15 maal nat. en internat, met goud

bekroond.
Openingstijden:
Donderdag 13.00-20.00 uur,
vrijdag 8.00-18.00 uur

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
heeft er slecht*, enkele vjn,
maar die iijn er üan ook naar
Heus. er zijn geen betere, w jnl
hij heeft een klok en wekkerspcl
van absolute wereldklasse!
Komt u eens kijken in zijn showroom.

bond als goed beoordeeld

HET KASTEWHUIS

De wereld is een wckkcrbpel, vol allerhande klokken
GuidoC.e7dle(1830-l899).

VLEESWAREN FABRICAGE en SLAGERIJ

Oude Schipholweg 987.
2143 CG Boesingheliede
(H'meer).tel.02S05-427.

't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

Inpakken en wegwezen
Door annulering nog vri'
van 29-8.'10-9-'81.
App. voor 4 pers incl
garagt tp Leysm IZw )
7 c! 4250' -17373

Eau Savage

Aramis
Aramis 900
Aramis Devin
SPAAR ONZE KASSABONNEN.
Bij f 100.- aan bonnen ontvangt u f 3,- terug

EXTRA AANBIEDING:

Wij leveren uit eigen slacht

De meest onbesproken vleessoort
Voedzaam en gezond

Gracile maandverband (superdun)
van 3,60 voor

Zondag 30 augustus:
10.00 uur aanvang voorprogramma
13.00 uur vrije training Formule l
15.00 uur start 30e Grand Prix van Nederland wereldkampioenschap Formule
l 72 ronden
17.15 uur race Renault 5 Turbo 2e manche 15 ronden

Enkele weken geleden trainde Alain Prost op Zandvoort. In zijn Renault haalde hij 290 km. Tot hij bij
het bos-urt vanwege een defekte stuurinrichting uit de baan knalde. Hier zijn teamgenoot Renée
Arnoux in aktie. Prost behaalde in Frankrijk de enige Renautt-zege. De Renaults zijn dit jaar wel erg
snel, maar ook erg wisselvallig.

tandpolish
tegen hardnek^
kige aanslag

Vlido insektenspray van 2.93 voor

Zatenlap 29 nugustus:
10.00-11.30 uur training Formule I (zonder tijdopname)
13.00-14.00 uur training Formule l (met tijdopname)
14.30 uur race Renault 5 Turbo Ie manche 15 ronden
15.30 uur race Euroserie Formule Ford 2000 15 ronden
16.30 uur race Euroserie Sports 2000 15 ronden

Meet u eigenlijk ««el wst er hier in uw dorp to koop
h?
RADIO PEETERS, Haltertrwt 56 Zandvoort. tal.
021507 -13618.
Wij hebben werk «oor een enthousiaste jongeling!

, FENJAL
PRUSKRAKER^aSzeep in doos
classic

Herrnesetas 500 zoetjes van 4,95 voor

Formule l (/ondrr tijdopname)
Formule i (met tijdupname)
Renault 5 Turbo groep a
Renauil 5 Turbo groep h
Euroserie Formule Ford 2000
Euroserie Sports 2000

JflTSnctu fiuLDEM
MfTOf tvrvKtLW!

DE GAPER VOOR DELAAGSTE PRIJZEN !

HUISHOUDELIJK:

Vrijdag 2» augustus:
10.00-!!. 30 uur training
13.00-14.00 uur training
14.15-15.00 uur training
15.15-16.fW uur training
16.15-17.00 uur training
17.15-18.00 uur training

Interessant is eveneens de reace met
Renault 5 Turbo, welke in twee rnanches wordt verreden. Eén op zaterdag
en een op zondag Zaterdag is er
eveneens een wedstrijd voor het Europees kampioenschap tormule Ford
2(XW en een Europese wedstrijd met
sports 2(KX) De Renault 5 Turbo belooft een groot spektakel te worden
met daarbij de uitstekend voor de dag
komende Boy Haije. John Bollen.
John Vos en Geerlof Stam. Van dn
Nederlandse viertal staat Haijc er hè!
beste vooi HIJ staat slechts vier punten,
achter kopman de Fransman Jean Ragnotti

(Niot op yent'L'bmidduit'n}

Anai'sAnaisvan Cacharel van19,50 nu l Or«fO

KOM, KIJK EN
OVERTUIG UZELF \ \ \

GAPER
de goedkoopste drogist in Zandvoort C
KERKSTRAAT 36
(Zolang de voorraad strekt)'

Zakenenen
roekl met spoed

Vis en specialiteiten
HALTESTRAAT 16 - TEL. 1 62 04. 's Maandags gesloten.
n h>:t centrum
EEN NIEUWE VISZAAK MET OUDERWETSE KWALITEIT.

Deense nieuwe de beste 2,75
Mosselen in de dop, 2 yo

Levende paling P0nd

5,75

12,50

Gekookte mosselen. Proef ook eens
onze zalmsalade uit eigen keuken.

Paling, uitgesneden zalm, gerookte
forellen, levende forellen, kieeften,
div. gamalen, kikkerbitlen, escargots,

(Liefst vroegtijdig bestellen).

Zweedse haringsoorten, bokkingfilets,

Verse schar, kabeljauw, schol.

Engelse en Maarse bokking.

Tong, tarbot, schelvis, wijting enz. enz.
Dagelijks verse aanvoer.

sprotfilets,

TE KOOP

uitneeinbaar

makreel - vers gerookt,

strandhuisje
f 400.-,tel.15313.
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Leuke
bijverdienste

^a

Ogilvie/Marktonderzoek BV vraagt:
DAMES EN HEREN
voor het houden van
vraaggesprekken (Intervieuws). Schrijf of bel
naar: Sarphatiekade 8,
1017 WV Amsterdam.
Tel. 020 - 235400
(Ook 's avonds en het
weekend)
B.g.g. 020-245315.

Tk

/On\

.

fi^anieh
l 'luh- rn/>rni>ilumli"<\i'ii
mar alle hvjnjiivn...
Voor inlichtingen:
Adm. de Ruytcrwcg
1 10, A'damlbij de
Krommen)
020-184044
Dirk Sonoystraai 155
A'dam (Gcuzcvcld)
020-113260

Hel Nederlandse Mcutcl- en
Slotcn/spccialistcn dildc is duur I.ips
Molen Fabrieken b.v, als sub-licentie
houder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel Ie kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de geavancccrde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u hel originele
Zekerheid* bewijs.

Alleen vakbekwame lieden met de echte
ouderwetse meubelmakers-mentaliteit
zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te
maken: zij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.

Vakwerk van de
Meubelmakers van
Oisterwijk betekent:
•
•
•
•
•
•

12 Jaar garantie
Massief Europees eiken
Geloogd volgens oud recept
Ongekende service, ook najaren
Voorzien van eigen brandmerk
Verkoop uitsluitend in eigen
toonzalen

••UW DEALER ••
' '
^
^- v. d. Meer Sleutelservice
HinncnttcK 73 • Hrrrmtrdr
M. 112.1-2H (M W

Sport Center
WIM BUCHEL
Zandvoort, A. J. v. d. Moolenstraat47,
telefoon 15829-13965

SQUASH
Een razensnelle en conditionele sport.
Wij nebben alleen 's morgens en 's middags
nog speeluren, voor dames - heren en
jeugd, reeds v.a. 10 jaar.
Komt u gerust eens een kijkje nemen.
U bent van harte welkom!

DAME
56 jaar, biedt zich aan als.
gezelschapsdame bij
ouder echtpaar, dame of
heer. Goed kunnende
koken, l.b.v. rijbewijs en
auto, goed. alg.'ontw.
Spreekt mod. talen, en/.
op dit gebied. Direct
beschikbaar.
Br. ond. nr. 2065
bur. v. d. bl.

Steun
de
collecte

De Kbnter6estnjd/ng
kanenmag
n/et inleveren.
Koningin Wilhelmina Fonds
voor de Kankerbcstrijding.
Sophialaan S,
1075 BR Amsterdam.
Tel: 64 09 QI. Giro:-26000

SPORT CENTER
WIM BUCHEL

Zandvoort A. J. v. d. Mootenstraat 47.
telefoon 15829-13965
Heemstede, zaal Dreefschool,
Julianaplein 1

JEUGDJUDO
Laat juist in deze tijd uw kind judo leren.
Karaktervormend zelfvertrouwen.
Kortom,een sport die uw kind niet mag
missen!
Clubs in de leeftijd van:
6-7 jaar. 8-9 jaar, 10-12 jaar, 13 jaar en ouder.

DOE MÉÉR ZELF

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V. £
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

Louter Europees eikee. Geloogd volgens
De meubelmakers van Oisterwijk
reizen heel Europa afop ?.oek naar
hel beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordl jarenlang gelagerd,
daarna gaat het nog de eigen
drooükamers in.

12Jaar garantie.

Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
De klassieke manier om eikehout
maken en daarbij op de kleinste
te bewerken is logen. Want door het
details
letten, kunnen ze U zwart op
logen komt de prachtige tekening van
wit 12 jaar garantie geven.
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
Op de kwaliteit van het eiken en de
mogelijk bij het beste hout van de
konstruktie van het meubel.
Europese eik.

13 Eigen toonzalen
in Nederland.

U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementénsysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer- J*
waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZCLVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

••••••••l
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SPORT WIM BUCHEL
Zandvoort. A. v. d. M ooienstraat 47,
telefoon 15829-13965
Clubs voor dames - heren en jeugd

W6RCK

:^iiisterdam, Berkel (ZH),
Ie, H«eereiiyeenj Hengelo (O),
wijk, Roosendaal, Utrecht,
L), Zuidlaren, Zwolle.
''ehburg bovendien op zondag van 14.00-18.00 uur.

Badminton
Jiu Jitsu
Keep fit gymnastiek
Volleybal
Sauna

Jeugd judo
Judo
Squash
Zonnebanken/
-hemels

Geopend de gehele week. ook de weekends.

DAMES SAUNA
Woensdagavond, donderdagmorgen,
vrijdagmiddag
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Veel ups en downs in veertig
jaar bij 'Zandvoortmeeuwen'
ZANDVOORT - Op l augustus 1981 bestond de ZSV Zandvoortmeeuwen veertig
jaar. Deze jaren zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. Uit de geschiedenis van de
club blijkt, dat deze rustige, maar ook stormachtige periodes heeft gekend. Enige
met vreugde begroete kampioenschappen maar ook degradaties is Zandvoortmeeuwen's eerste team niet bespaard gebleven, terwijl op bestuurlijk niveau
meestal de goede koers werd gevaren, maar men ook weieens in een storm terecht
kwam.
Reeds langer dan het aantal jaren dat.. slaagde het bestuur er in om aan deze
Zandvoortmeeuwen nu bestaat, werd wens te voldoen. Er zat een goede
er in Zandvoort tegen de bal getrapt. groei in de club en in 1946 werd er
ZW Zandvoort van het jaar 1919 en gestart met een«afdeling zaterdagvoethet wat jongere ZW Zeemeeuwen bal.
speelden een pittig partijtje voetbal.

Handbal

Fusie

Het bleef voorspoedig met de club gaan
In de oorlogsjaren, was het de toenma- en in 1954 kwam er een afdeling

Richard Kerkman en Wim van Staveren, twee ,,meeuwen" die ook nu nog deel
uitmaken van het eerste team dat zich in de nieuwe klasse nog waar moet maken.
(archieffoto)
lige burgemeester H. van Alphen die
een geweldig voorstander was van een handbal bij, die toen nog het spel
fusie van beide Zandvoortse verenigin- uitsluitend beoefende op het veld. Op l
gen. Op l augustus 194J kreeg de wens januari 1955 ontstond de supportersvan de burgemeester gestalte en was de vereniging „Geel-Blauw" die niet minZSV Zandvoortmeeuwen een feit. Elk der dan 200 leden heeft geteld. Deze
der vereniging vaardigde negen be- vereniging organiseerde diverse festivistuursleden af, zodat een bestuur ont- teilen met als belangrijkste doel het
stond van maar liefst 18 man. Het was bezoeken van uitwedstrijden van het
geen eenvoudige zaak om in die jaren eerste elftal. Eerst ging dit per trein,
de vereniging draaiende te houden, maar later per autobus. De toenemendoch men slaagde erin, en na de de welvaart bracht meer auto's en het
bevrijding in mei 1945 kon aan de gezamenlijke bezoek van uitwedstrijopbouw van Zandvoortmeeuwen wor- den werd minder, waardoor de supporden begonnen.
tersvereniging in 1974 ter ziele ging.
om tot resultaten te komen moest _er Iri die vijftiger jaren is er veel tot stand
een trainer komen, doch fïnanciSle gekomen in de. vereniging Zandvoortmiddelen waren er haast niet. Via een meeuwen. Zo ontstond op 4 december
in het leven geroepen trainerfonds 1957 de eerste gedrukte clubkrant,

zoals die nu nog steeds verschijnt. De
zelfwerkzaamheid was in die tijd bijzonder groot. Er kwam in 1959 een
geweldige werkploeg tot stand, die
binnen vier maanden een overdekte
tribune deed verrijzen. Op 6 september
1959 werd deze overdekte tribune door
burgemeester Van Fenema officieel in
gebruik genoment

Tegenslagen
Op sportief gebied zat het de vereniging niet altijd mee. Drie jaar na
invoering van het betaalde voetbal
(Zandvoortmeeuwen was door een versterkte promotie ingedeeld in de 2e
klasse) eindigde het eerste elftal met
OSV en Hollandia op de eerste plaats.
In beslissingswedstrijden was OSV de
gelukkige. Ook in het seizoen
1963/1964 greep het eerste team naast
hét fel begeerde kampioenschap. Tot
aan de laatste wedstrijd bezat Zandvoortmeeuwen de koppositie, doch
door verlies van deze wedstrijd ging de
eer naar RKAVIC. Een jaar later
moesten de Meeuwen zelfs degraderen.
Ondanks deze tegenslagen lieten de
leden het er niet bij zitten. Het seizoen
1966/1967 zou een geweldig jaar worden. Wederom door zelfwerkzaamheid, werd de bestaande akkommodatie aangepast. De kleedruimtes werden
verbeterd, een bestuurskamer werd ingericht en een prachtige kantine werd
uit de grond gestampt. Op 10 december
1966 stelde burgemeester A. Nawijn
het aangepaste complex in gebruik.
Enige maanden later was het weer
feest. Voor het eerst in 25 jaar wist het
eerste team een kampioenschap te behalen wat grote vreugde teweeg bracht,
het eerste team had de smaak te
pakken en drie jaar later, in 1970, kon
men opnieuw een katnpioensfeest organiseren, wat promotie betekende naar
de hoogste afdeling van het amateur
voetbal. Binnen enkele jaren moest het
eerste team echter twee stappen terug
doen en kwam het in de derde klasse
KNVB, waarin het steeds een toonaangevende rol speelde.

Trainersproblemen
ZANDVOORT - Op deze plaats zou
de visie op het komende voetbalseizoen vermeld staan van de nieuwe
Zandvoortmeeuwen trainer Sjef van
Duffelcn. De 34-jarige Haarlemmer
was vol enthousiasme begonnen met
de training van de sclcctiegroep.
Nadat Van DufTtlen een jaar het
tralnersvak niet had beoefend vanwege een knieoperatie, had de bchandelende arts hem weer volledig
fit geacht om de trainingen te hervatten. Doch tydens een keepcrstraining ging Van Duffelcn toch weer
door zijn knie. De dokter schreef
hem direkt volledige rust voor, wat
inhield dat Zandvoortmeeuwen In de
aanloop naar een nieuw seizoen in de
problemen kwam.
Snel is het bestuur van Zandvoortmeeuwen bij elkaar gekomen om te
zoeken naar een bekwame vervanger. De laatste berichten zijn, dat zy
daar ook in geslaagd zijn.
Nadat oud Zandvoortmecuwenspeler Fred Boom de zaken een week
heeft waargenomen, is er een oplosslng gevonden. Oud-Telstarspeler en
oud-trainer van Volendam Fred
André is bereid gevonden om de
selectie van Zandvoortmeeuwen onder zijn hoede te nemen. Aan André
de taak om de spelers optimaal voor
de competitiestart, die op 20 septeniber zal plaats vinden, voor te bereiden.

Trainer Sjef van

Dieptepunt in het veertig jaar bestaan
van Zandvoortmeeuwen is wel de afscheiding die ontstond in 1975 met de

ZANDVOORT - Het vorig jaar
heeft TZB, niet zoals de andere twee
Zandvoortse voetbalverenigingen,
beslag weten te leggen op een kampioenschap. Erger nog, het eerste
team was zelfs genoodzaakt om uit
de tweede klasse HVB te degraderen. Dit was een geweldige klap
voor deze sympathieke vereniging,
die direkt na het seizoen alles op een
rijtje heeft gezet, waar men direkt
aan de slag gegaan is om het verloren gegane terrein zo snel mogelijk
te herwinnen.

Klubhuis
Het klubhuis aan ue Kennemerweg
heeft in de zomerperiode een metamorfose ondergaan. Zeer aktieve leden
staken de handen uit de mouwen en
toverden een geweldige nieuwe keuken
in elkaar en tevens werd een prachtige

stelligen.
Na veertig jaar blijft het bestuur van
Zandvoortmeeuwen niet stilzitten.
Nieuwe plannen worden ontwikkeld,
waarbij v/el de belangrijkste zijn de
vernieuwing van de zeer verouderde
kleedkamers aan de VondeJlaan, met
daaraan gebouwd, eventueel een sportha). De voorbereidingen zijn in volle
gang, maar hoe dit zal aflopen zal de
tijd leren.

een toernooi te wachten stiiat en wel op
6 september. Op 2 september wordt de
jubileumwedstrijd gehouden van het
kampioensteam van 1970 tegen het
huidige kampioensteam. Op 13 september worden de zgn. sixes gehouden.
Alle senioren leden kunnen hieraan
deelnemen. Over halve velden strijden
teams van zes man tegen elkaar.

Festiviteiten

De jubileumreceptie wordt gehouden
op zaterdagmiddag 12 september 1981
in de kantine Vondellaan van 15.00 uur
tot 17.00 uur. terwijl er een reüni is
voor spelers en oud-spelers, op dezelfde dag maar dan van 20.OU uur lot
22.00 uur. In oktober staat er dan tot
slot nog een geweldige feestavond te
wachten, waarvan de datum echter nog
niet bekend is.

ZANDVOORT - Het is gebruikelijk
dat tijdens de zomer als er niet
gevoetbald wordt, de akkommodaties van de voetbalverenigingen
grondig worden opgepoetst en zo
hier en daar enige aanpassingen
plaatsvinden. Zo ook Zandvoort
'75, dat de stilliggende periode aangreep, om de nog gloednieuwe akkommodatie te voorzien van enige
verbeteringen.

Trainer

Het jubileum zal niet ongemerkt voorbij gaan. Diverse aktiviteiten worden
georganiseerd om de festiviteiten op te
luisteren. Zo kwam de jeugd reeds aan
hun trekken toen de Ajax junioren op
visite kwamen. Op zaterdag 22 augustus is er een toernooi voor de zaterdagafdeling, terwijl ook de zondagspelers

Duffelen.

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

17166;

t

Spelers van TZB, vastbesloten terug te keren in de tweede klasse van de HVB.
nieuwe bar geplaatst, waardoor nog
meer gezelligheid en sfeer de TZB'ers
zullen omringen.
Buiten de kantine heeft TZB ervoor
gezorgd dat de velden er weer prima
bijliggen, terwijl de lichtinstallatie voor
een uitstekend zicht zorgt in de donkere tijden van het jaar.
Het nieuwe seizoen van TZB is reeds
geopend waarbij de kantine feestelijk
in gebruik werd genomen,. Op deze
avond werd ook de. zgn. Veerman-cup
(naar de voorzitter) uitgereikt aan het

zaterdagafdeling. Onenigheid leidde er
toe dat de Zaterdagafdeling een nieuwe
vereniging oprichtte onder de naam
Zandvoort '75.
Ook de afdeling handbal scheidde zich
van de moedervereniging af. De ledenvergadering ging in december 1978
volledig akkoord met scheiding, omdat
de handballers meer vrijheid van handelen moesten hebben en een eigen
complex in het binnencircuit wisten te
realiseren. Veldhandbal bestaat overigens niet meer. \Hjjtybuitenhandbal
wordt nu gespeeld op verharde velden.
Op voetbalgebied bleef het eerste elftal
de laatste jaren volop in de strijd voor
het kampioenschap van de derde klasse
KNVB. Steeds lukte het nét niet, doch
in het jubileumjaar (het kan niet mooier) slaagden de spelers er in het fel
begeerde kampioenschap en dus promotie naar de tweede klasse te bewerk-

Kapklus
Op bouwgebied bleef de vereniging
zijn aktiviteiten ten toon spreiden. Een
aantal leden vormde het comité
Kapklus, t.b!v. een nieuw klubgebouw
aan de Van Lennepweg. Dit vooral
voor de jeugd dienende complex was
hoog nodig aan vernieuwing toe. Bijna
twee jaar duurde de bouw met vrijwillige arbeid, doch in september 1974 kon
burgemeester A. Nawijn de officiële
opening verrichten.

en 's middags-heeft u hem
.:.. j- in.de bus'"v

,succesvolste elftal van TZB, en dat
waren de dames.

Training
De training van de hoofdselcctie is
inmiddels begonnen onder leiding van
Gerard Ramkema. De eerste indruk is
dat er een prima opkomst is en dat er
een bijzonder goede wil is om de weg
omhoog te heroveren.
De eerste oefenwedstrijden toonden
aan dat er een aardige stijging in de

Wat de trainer betreft, blijft Zandvoort
'75 terecht vasthouden aan de zeer
succesvolle trainer van vorig jaar Arie
Stokman. Onder zijn leiding pakte
Zandvoort '75 de titel in het afgelopen
seizoen. Ondanks de vakantietijd is de
opkomst op de inmiddels gestarte training vrij goed te noemen. De geselecteerden trainen hard en de eerste oefenwedstrijden toonden aan dat er a!
aardig lijn in het spel zit.

Het naar de KNVB gepromoveerde Het eerste elftal is dan wel het vlaggenZandvoort '75 moet dan ook wel. schip van de vereniging, maar de jeugd
Volgens KNVB-voorschrift moet er wordt niet vergeten en is onmisbaar
een hekwerk om het hoofdveld. waar voor een goede opbouw van een verdan ook hard aan gewerkt wordt en eniging. Stokman stelt dan ook dat de
ook dug-outs behoren tot de plannen jeugd de meeste aandacht moet krijvan de jonge vereniging.
gen. „Hierin ligt de toekomst", zegt
Sekretaris Andries van Marie is zeer hij. De training van de jeugdafdeling
verheugd over het feit dat menig lid wordt voor een gedeelte door hem
De enthousiaste trainer Stokman,
aktief bezig is geweest. ,,Het klubhuis verzorgd terwijl de overigen door een
die het wel ziel zitten.
is van een nieuwe verflaag voorzien en aantal eerste elftalspelers onderhanden
er is een fraai tegelpad aangelegd, worden genomen, hetgeen de jeugd het eerste team k u n n e n zijn. ..Vooral
waarbij bovendien een groot aantal wel aanspreekt,
in verdedigend opzicht is ervaring befietsenklemmen is geplaatst. Het is zeer
langrijk. De laatste man zou het best
verheugend dat wij dit met een aantal Het eerste
tot de ouderen k u n n e n behoren, zoals
leden zelf hebben kunnen realiseren.
bijvoorbeeld Gerard N i j k a m p die zeToch blijven we nog verder gaan. Een Het eerste team ziet Stokman wel ker nog wel op z i j n plaats zou z i j n " .
uitbreiding van de verlichting is zeer zitten. Zijn selectie is uitgebreid door vindt Stokman. Het is dun ook te
gewenst, zodat de trainingen over twee
komst van vier Zandvoortmeeuwen- hopen dat d«c speler weer snel de
prestatie ligt. Eerst werd met 3-1 van velden kunnen worden gesplitst waar- de
spelers, t.w. Bert van Staveren. Rob training kan h e r v a t t e n , l let komend
WH verloren maar de tweede wed- door het gebruik van de velden minder
Harry Baars en Rob v.d. seizoen ziet Stokman wel z i t t e n : ..Het
strijd leverde een riante 8-0 overwin- nadelig is", aldus Van Marie, die in de Gansner,
Stokman: „Door het vertrek van handhaven is het b e l a n g r i j k s t e , maar
ning op Alliance op. Gerard Ramkema verre toekomst ook nog weieens een Berg.
Rien v.d. Vaart, die begrijpelijk de als we mei de top k u n n e n meedraaien
is dan ook tot nu toe zeer tevreden:. tribune ziet verrijzen.
afstand
elke zullen we zeker proberen de kans te
,,Er wordt keihard getraind, en daarbij Het ledenaantal van de vereniging bc- keer weerAmsterdam-Zandvoort,
te
ver
vond
en
de
geblesseeta k k e n . Het ^ ecinci n i e t een m u s t .
worden de oefeningen goed uitge- vindt zich nog steeds in een stijgende dc Gerard Nijkamp, waarvan het nog pWc
bouwen gewoon verder en al-, we
voerd, wat in de oefenwedstrijden dan lijn en ook daar is de sekretaris zeer onbekend is wanneer hij gaat voetbal- dit seizoen goed eindigen, clan kan er
ook naar voren is gekomen. De jon- tevreden over. ,,We hebben drie elttal- len. is zo"n aanvulling natuurlijk wei- a l t i j d hot voigeml i,tar eetracht worden
gens beschikken al over een goede len meer dan vorig jaar, dat betekent
kom, ledereen moet zich echter wel om verder omho.'M: te k l i m m e n " . H i j
conditie en ook het combinatiespel zit dat er acht senioren elftallen, twee waar
hoopt v e n i e r dat er bn Je lagct.' i e a m maken", is hij van mening.
er aardig in," aldus Ramkema.
A-junioren, één B-junioren en één In de selectie van Zandvoort '75 b c v i n - cen kampioen u i t k o m ! om hei otioerWat het ledenverloop bij TZB betreft D-junioren aan de nieuwe competitie den zich veel jonge spelers, doch de HUL:-.' klasse-verschil m Je verenuiiiu:
is dat alleszins meegevallen. Keeper zullen deelnemen", zegt Van Marie. ouderen zullen zeker waardevol voor w.it te n i v e l l e t e n .
Bram Puls is vertrokken, maar de Boys
hebben genoeg talent om dit op ;>.
vangen. Bovendien is Roy Auberlen
weer op het oude nest teruggekeerd.
Ook staan er genoeg junioren te trappelen van ongeduld om oor te stoten.
Gerard Ramkema is er dan ook weihaast van overtuigd dat het een succesvol seizoen moet worden. „Als ik de
trainingen bekijk, dan moet ik vaststellen dat er voldoende talent bij TZB is.
Hiermee kan ik in de toekomst lekker
verder gaan. Wat dit jaar aangaat, ga ik
er van uit dat wij volgend jaar opnieuw
in de tweede klasse HVB uitkomen.
Het moet toch een keer lukken", zegt
de trainer, die zijn pupillen stevig
aanpakt door twee keer per week
gedurende twee uur een afwisselende
oefenstof te presenteren.
Wat de samenstelling van het topteam
betreft, zoals gebruikelijk gebeurt dat,
zoals bij de meeste voetbalverenigingen, door de trainer zelf. De trainer
heeft het meeste kijk op de zaak. Door
de trainingen en de wedstrijden kan hij
een beter oordeel vellen dan wie ook.
Ramkema maakt dus ook de opstelling
uit, maar laat de begeleider van het
team zeker wel meepraten. Ook hier is
het noodzaak dat er een goede harmonie bestaat, waardoor resultaten niet
Het eerste elftal van Z'75 dal in oprit '81 promoveerde en enthousiast op het raadhuis n«errf ontvangen.
kunnen en mogen uitblijven.

gaat met zelfvertrouwen
het nieuwe seizoen tegemoet

Om dit doel te verwezenlijken zal er
keihard door spelers, bestuur en trainers gewerkt moeten worden. Voor de
vereniging TZB blijft het doel. de
gezelligheid, sfeer, kameraadschap en
de spelvreugde. Is dit te realiseren dan
moeten de successen van zelf komen.
Niet alleen hel eerste elftal staat in de
belangstelling bij TZB doch ook de
lagere teams krijgen volledige aandacht. Dat geldt eveneens voor de
dames-voetbalsters die het in een hogere klasse moeilijker krijgen dan vorig
seizoen.
Ook hut zaalvoetbul floreert bij TZB.
Zandvoort telt tien zaalvoetbalverenigingen, zodat er genoeg gelegenheid
bestaat om ergens te zaal voetballen.
Dat dit bij de boys bijzonder gezellig
moet zijn blijkt wel uit het feit dat voor
de komende competitie zeven teams
zijn ingeschreven.

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen seizoen '42/'43. Staande v.l.n.r. P.), van Uzendoorn, voor:. P. vun Loon, J.
Keesman, A. Weber, L. Gerrits, J. de Muinck, S. Keunig. J. v.d. Bos, J. Keesman. Zittend: J. \Veber, J. Zvcpvai en H'. Kuur.

SPORT '81
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Versteege B.V.
*Stt

Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel. 02507 -12345
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Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel. 02507 -12345

TALBOT

EERST
LEKKER
ETEN...

HONG - KONG
HALTESTRAAT 69
HOEK ZEESTRAAT

Bij Chinees Indisch Restaurant

Zandvoort-c

Hang- en legkast

Gevraagd met spoed:

met schuifdeuren
T82 x 60 x 97

198.00
(uit voorraad gratis
thuisbezorgen)

HET KASTENHUIS

Ie kapster

fin deze dure tijd denkt de HEM A

M.P. COIFFEURS
HOGEWEG 27 - ZANDVOORT
TEL. 02507 -16969 of 020 • 366635.

Grote Krocht 25.
telefoon 17751

Boekenvak

tel. 02507-17897

met u mee door alle artikelen

m drie tinten
172 x 80 x 24

89.00

arribtr rdciin nieuwonai|k37 tPl 020 240434
zint! oort MvKstraat 11 /lel 02507 13580

voordelig te prijzen!

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 25,
Zandvoort

Naar het grootste
doe-het-zelf-centrum vooral uw

Raadhuisplein 1, telefoon 02507-12820
Zoek het beste
en vinti het bij

ijzerwaren
gereedschappen

PETER VERSTEEGE
op TOER-, SPORT-, TRIM- EN RACEFIETSEN

tuinartikelen

Gazelle * Raleigh * BSA '
Peugeot * Koga Miyata *
Bndgestore * Gios en Allan
van Italiaanse perfectie.
ZELFBOUW FRAME's
GROTE SORTERING
RACE- EN TRIMKLEDING

Foto BAKELS
voor het afwerken van al uw

Campagnolo Sport
Campagnolo Record
Campagnolo Super Record
Simano 600
Simano Dura-Ace

SPORTFOTO'S
* PASFOTO'S
Direkt klaar

TWEEwiELERBEDRijF Peter Versteege
HALTESTRAAT 18

-

TELEFOON 02507 - 14499

l ^Ifffl110 ! ^Pl

10.50

Wat voordelig!!'

PROTOKOST SPORT VOEDING
RACE ONDERDELEN

Extra belegen k,i0

Foto BAKELS
Voor afles op foto- en filmgebied
Kerkstraat 31
telefoon 12513

22samefivvcJtefxte tetsenzaken

20 verse scharreleieren
Heerlijke grasboter 250 ,,im
Emmenthaler
de grote gatenkaas, 500 gram .

5.00
2.45

verf, enz.

hout, board enz.

6.95

TOT ZIENS BI J DE

KAASHOEK
Haltestraat 38 - Tel. 150 00.

IJZERHANDEL

ZANTVOORT
Swaluestraat 7, tetefoon

12418

EENS VAKER IN UWZWEMBAD
Om dat mogelijk te maken voor iedereen
Kunt u zich vanaf vandaag opgeven voor onze

Kinderen (v.a. 4 jaar)
4 x per week
volwassenen
3 x per week

LESSEN
D „DE DUINPAN"

t/ondellaan 57, Zandvoort, tel. 02507-12170

DE DUSNPAN" IS MEER DAN EEN DUIK WAARD!

RANDS1ADPUI3! I C A T I I S
Uilgccfstcr van
• Zandvoorls Nieuwsblad
• Hecmsteedse C o u r a n i
• Hoofddorps/Vcnncper N i e u w s b l a d
• Zwanenbiirg/Hallttcgse C ourani
• Badhoeve/Slolense Courani
• Aalsmccrsder Courani
• Uithoornsc C o u r a n t / O n s Weekblad
• Strcekblad/De Ronde V e n e r

zandvoo

Hoofdkantoor
Aakmeer Dorpsstraat8
7 elcfoon 02977 2 84 II

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG NO. 36 ED. 5

(jASTHLISIM.MN 12 - /AM)\OOKT - TEL. 02S07 - l 71 66 - OPLAGE 3400 KX

Demonstratieve fietstocht langs kuststrook

Stichting Duinbehoud wil adequater
beheer van Noord-Hollandse duinen
Men stelt zich op het standpunt dat de de vele illegale bouwsels, reclameborNederlandse duinen steeds meer be- den en vuilstortplaatsen wordt door de
dreigd worden doordat er oneigenlijk Stichting ah een ontoelaatbare aantasgebruik van de duinen gemaakt wordt ting gezien. Maar ook de gevolgen van
waardoor veel van de flora en fauna het toerisme in Zandvoort zijn volgens
verdwijnt of al verdwenen is. Met name Duinbehoud m de Zandvoortse duinen
de winning van water, en de grote goed te merken.
mfiltratievelden die daarvoor nodig
zijn en de steeds toenemende recreatie De in de structuurstudie voorgestelde
zijn factoren die de duinen onaan- plannen om de verkeersstroom naar
vaardbaar aantasten.
Zandvoort m goede banen te leiden,
Uiteraard is ook het circuit van Zand- kunnen ook niet het enthousiasme van
voort een doorn in het oog van de de Stichting Duinbehoud opwekken
stichting Duinbehoud en mede daarom Men stelt dat de geplande weg aan de
organiseerde men de fietstocht tijdens Oostrand van Zandvoort de duinen nog
het Grand-Pnx weekend zodat de deel- verder zal aantasten De trein zal dan
nemers met eigen ogen konden aan- ook in de visie van Duinbehoud een
schouwen wat dit voor het duingebied grotere rol moeten gaan spelen zodat
betekent Vooral het binrencircuit met de auto meer geweerd kan worden

ZANDVOORT - Met een demonstratieve fietstocht tussen LJmuiden
en Scheveningen, afgelopen weekend door de Stichting Duinbehoud
gehouden, is bij verschillende instanties aandacht gevraagd voor de
steeds verder gaande aantasting van
de Nederlandse duinen. De fietstocht van de Stichting voerde ook
langs Zandvoort alwaar in het Gemeenschapshuis een bijeenkomst
plaatsvond waar de intenties van de
stichting uiteen werden gezet.
De Stichting Duinbehoud is ontstaan in
1977 toen een aantal regionale groepen
zich bundelden met het doel de aktiviteiten te coördineren en stimuleren.

bedreigingen

mfiltralie»eld

van de duinen

«rdere infiltratie (*

1981

P

voorhaven _~'~ƒ
l-lm ui den
«ebad '
woonwijk / camping '"••'Vml
lieupad ' | '
infiltratn»eld ' *

verlegging rijnmond
drains

fietspaden '~
mliltratieveld S
kazerne '

Petities
Tijdens de bijeenkomst in het Zandvoortse gemeenschapshuis werden een
aantal petities opgesteld die onder
meer naar het college van B&W van
Zandvoort, de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Gedeputeerde Staten, het Provinciaal Waterbednjf van Noordholland en de Stichting Nationaal Park Kennemerdumen
In de petitie aan het College van B&W
maken de deelnemers van de fietstocht
hun verontrusting kenbaar over een
aantal punten:
-Het circuit. Dit zou naar de mening
van de ondertekenaars zo snel mogelijk
gesloten dienen te worden
-Woningbouw. De ministeriële beschikkmg waarbij de woningbouw buiten de
bebouwde kom wordt geblokkeerd
wordt onderschreven omdat dat alleen
een afdoende bescherming van de duinen rond Zandvoort garandeert
-Verkeer. De verlenging van de Heyermansweg zoals dat in de Structuurstudie wordt voorgesteld, wordt verworpen. Niet alleen vanuit het terugdrm-

gen van het autoverkeer tot een aantal
dat Zandvoort op hoogtijdagen kan
verwerken
-Duingebied. Rondom Zandvoort verloedert het duingebied door gebrek aan
aktief beheer Men vraagt dan ook om
een adekwater beheer en bovendien
een snelle goedkeunng van het bestemmingsplan Natuur- en Rekreatiegebieden
In de petitie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne verzoekt men de bewmdsman zijn invloed aan te wenden
om verdere oppervlakte-infiltratie ten
behoeve van de drinkwatervoorziening
te voorkomen. Men pleit voor andere
alternatieven zoals diepte-infiltratie, De deelnemers aan de demonstratieve fietstocht bij het Gemeenschapshuis m Zantkoort Vandaar vertrok men TOB- Noordwijk.
spaarbekkens en plassen-waterwmnmg waar de volgende dag gestart werd richting Scheveningen
hetgeen minder schadelijk is voor de
duinen. Ook het Provinciaal Waterleidmgbednjf Noord-Holland ontving een
aantal 7ijn de jeugdaccommodaties
HAARLEM - De provincie Noordpetitie waann wordt gevraagd de planm Amsterdam niet inbegrepen.
Holland
telde
per
l
januari
1981,
92
nen om oppervlakte mfiltratievelden m
musea;
16
zelfstandige
(of
stedelijke)
het Nationaal Park Kennemerdumen
Op l januari 1979 stonden er in
bibliotheken, 32 bibliotheken aangehet Kraansvlak en het Noordhollands
Noord-Holland 64 sporthallen en 31
sloten bij de Provinciale bibliotheekDuinreservaat niet ten uitvoer te brensportzalen. Het aantal zaalsportcrs
centrale
en
22
volksbibliotheken
of
gen
bedroeg in 1979 109.400. Per l
Aan de Stichting Nationaal Park
Kennemerdumen wordt een petitie gestuurd waann gesteld wordt dat de
waterwinning m het gebied dermate m
stnjd is met de doelstelling van natuurbehoud, dat men moet streven naar
beëindiging hiervan Voorts stelt de
Stichting Duinbehoud, dat de rekreatie
in de Kennemerdumen de laatste jaren
verontrustend groot is geworden. Een
regulering van de rekreatiedruk wordt
bepleit géén nieuwe fietspaden en
beperking van aantallen auto's en kampeerders
De Stichting Duinbehoud zegt m de
verschillende petities dat men graag
bereid w om mee te denken en te praten
over eventuele alternatieven en oplossmgen

Dit jaar met vierdaagse en marathon

Zesde Fly Away komende
maandag weer van start

land van hawk

Stichting Duinbehoud

Leiden

(Advertenties)

Langs de Vloedlijn

\

Ervaringen die men m sombere njden opdoet, slaat men in zonnige
tijden toch weer m de wind
Peter Smus
(Advertenties)

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD
vraagt

BEZORGERS/STERS
om in te vallen b:j ziekte
en vakanties
Aanmelden: tel. 171 66.

f BONT&
LAMSVACHT

suède en nappa (ook grote maten)
alle bekende merken o.a.
1

'UlTfCO'S
•ITALIA

donderdag koopavond
Haarlem: Barteljorisstraat 20
(bij de Groti Mirkt) / ttl. (023) 3126 55
Amsterdam: Ltidsestraat 9
(bij Koningsplein)./ tel. (020);Ï2 35 96,

Amateur-film in de
Openbare bibliotheek
ZANDVOORT- A s zaterdagavonü 5
september om 20 30 uur zal in de
Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg
34 m Zandvoort de film: „Omdat de
zon zoo prachtig scheen" worden vertoond
Met de hulp van enkele vrienden heeft
Gert de Graaft, een Heemsteedsc
smalfilm-amateur, deze Super-8 produktie vervaardigd Zij hebben er de
afgelopen dnc jaar aan gewerkt, voor
de lokaties werd o a gebruik gemaakt
van het bij velen bekende (en innud-

uitleenposten. Die 16 zelfstandige
bibliotheken hebben 67 filialen, 4
bibliobussen en l bockcnboot (in
Amsterdam). De 32 bij de PBC
aangesloten bibliotheken bezitten 15
filialen en 7 bibliobussen. Aan monumenten staan in Noord-Holland
11.293 genoteerd - dat is 27,1 procent van alle monumenten in Nederland (41.613). Alleen in Amsterdam
staan er 6.814 monumenten.

Dat zijn zo enkele cijfers, die de
afdclirg Voorlichting van de provincie Noord-Holland heeft opgenomen
in een brochure „Noord-Holland in
cijfers" en waarin de meest recente
gegevens zijn opgenomen over oppen lakten, verkeer en vervoer, bevolking, gemeenten, woningen, water, milieu, recreatie, musea en bibliotheken, monumenten, jeugd- en
sport zaken, gezondheidszorg, provinciale bedrijven, begroting provmcie en provinciale ambtenaren.
Nog enkele andere getallen: in augustus 1979 telde de provincie 1.146
jeugdaccommodaties (peuterspeelzakn, kinderdagverblijven, speeltui-

Provincie
in cijfers
nen, jeugdhonken van scouting,
jeugd- en jongerencentra). In dit

Peuterleidster van Klimopschool:

januari 1978 waren er m NoordHolland 47 ziekenhuizen, 12 psychiatrische ziekenhuizen, 6 zwakzmmgeninrichtingen en 53 verplecghui?en. Er zijn 62 zwembaden in
Noord-Holland; op zonnige dagen
maken daar 800.000 mensen gebruik
\an. Er is 500 ha. strand ontsloten,
waar op zonnige dagen zo'n 140.000
mensen recreeren. Aan wandelgebied heeft de Noordhollander ruim
22.000 ha tot zijn beschikking; ongevccr een miljoen Noordhollanders
(rekt er in de periode mei t / m
september op uit om een wandeling
te maken. Ongeveer 350.000 NoordHollanders beoefenen de watersport;
daarvan beschikt zo'n 40.000 over
een boot. Het aantal sportvissers
wordt geraamd op 350.000. Het
aantal mensen dat wel eens een
fietstocht maakt bedraagt ongeveer
450.000.
Het boekje is gratis aan te vragen bij
bureau Voorlichting, Provinciehuis,
Dreef 3, 2012 HR Haarlem, telefoon
023-163110, 163309 em 163211.

(Advertentie)

Randstad Publicaties
School wordt geplaagd door
vandalisme van buurtbewoners 02977-28411

ZANDVOORT - Op het parkeerterrein De Zuid in Zandvoort gaat op
maandag 7 september de al haast traditionele Fly-Away vliegerweek van
start. Dit jaar heeft de organisatie van het festijn weer iets geheel nieuws
voor de deelnemers in petto, want vliegerfanaten kunnen komende week
hun uithoudingsvermogen én hun vliegerkunde beproeven in een 24-uurs ZANDVOORT - „Het is voor mij
marathon. Voorts is er een vlieger-vierdaagse, waarbij dagelijks de vlieger onbegrijpelijk dat de buurtbewominimaal één uur ,,hoog gehouden" moet worden, en voor de jeugd is er ners bij de Klimopschool nu al
tijdens de Fly-Away een rariteitenvlucht, waarbij het vooral om de reageren tegen de nieuwbouwplanoriginaliteit van de vlieger gaat.
nen op de plaats terwijl er nog
helemaal niets vaststaat van de
Vlieger-vierdaagse
Jeugd-rariteitenvlucht
school. De kleuters zijn er welisGedurende de vliegerweek kunnen De jcugd-ranteitenvlucht wordt op za- waar uit maar de Klimopschool is
deelnemers op maandag, dinsdag of terdag 12 september gehouden, ook op nog steeds in gebruik. Ten eerste ?it
woensdag zich inschrijven, waarna dan het parkeerterrein De Zuid De m- de peuterklas er nog in, maar ook
vier achtereenvolgende dagen geduren- schnjfkosten bedragen ƒ 2,50 en de andere lokalen zijn nog in gede minstens één uur gevliegerd moet vliegeraars tot 12 jaar kunnen hieraan bruik", aldus mevrouw Geerts die
worden De inschnjfkosten bedragen deelnemen, liefst met een eigen geƒ 15,- per persoon en er kan tussen maakte vlieger Er wordt gevliegerd het peuterklasje leidt.
17 00 en 19 30 uur gevliegerd worden tussen 1400 en 1500 uur en de
op parkeerterrein De Zuid Indien het vliegeraars dienen kleding passend bij Enige huiseigenaren tegenover de Klivereiste aantal vlieguren wordt gehaald de vlieger te dragen (Indianekleren bij mopschoo! hebben onlangs laten horen
knjgt de deelnemer de „Europese vier- indianevlieger, zeerover-attributen bij niet gelukkig te zijn met gemeentelijke
daagse medaille" De minimumleeftijd zeerover-vlieger, etc ) Ook hierbij zijn plannen om op de plaats van de Klimopschool enige woningwetwoningen
is 12 jaar
leuke prijzen te winnen
te bouwen Men vreest dat daardoor de
waarde van de huizen aanzienlijk zal
24-uurs vliegermarathon.
dalen en daarom overwegen de huiseiOp vrijdag 11 september om 17 30 uur genaren een schadeclaim in te dienen
zal het startsein worden gegeven voor van ongeveer een ton per huis De
de 24-uurs marathon Maximaal 20 gemeentelijke plannen voor het terrein
koppels kunnen hieraan deelnemen waar nu de Klimopschool staat staan
ledere vlieger mag door maximaal twee echter nog helemaal niet vast en over
personen gevlogen worden, die beiden een eventuele datum waarop men zou
ouder dan 15 jaar moeten zijn De kunnen starten is nog niets bekend
keuze van de vlieger is vrij, maar deze Mevrouw Geerts is dan ook hooglijk
moet wel 24 uur in de lucht blijven Er verbiasd over de plannen van de
mag dus niet van vlieger gewisseld huiseigenaren Zn heelt met de geworden De marathon wordt gehouden meente een contract dat de peutcrkhs
op het buitenterrem van zwembad De
(Adiirtentic'i)
Duinpan, wat alleen toegankelijk is
voor vliegers en organisatie
De deelname aan de marathon kost
f 25,- per koppel en voor proviand
moet zelf worden gezorgd
Het koppel dat de marathon tot een
goed einde brengt ontvangt de FlyAway medaUle en bovendien is er een
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
rondvlucht met een Ci'y-hopper vpn de
kantoor, telefoon
gesloopte) landhuis „Kareool" in NLM te winnen
Aerdenhout
Iedereen die mee wil doen aan een of
Waar de film over handelt, is moeilijk meerdere evenementen tijdens de Flyin enkele woorden samen te vatten De Away, kan een inschrijfformulier halen
„rode draad" in de film is een samen- bij de VVV ol bij de wedstrijdaclniini
gesteld gedicht \an H Marsman De stiatie Brcdenidestriat 77 te Z.IIH!
toegang is gratis
voort

Uw krant niet
ontvangen?
H7166

Dorpsstraat 8, Aalsmaar,
,-telefoon

Het peuterklasje van mevrouw Geerts m de Klimopschool zeker nog tot
1982
in ieder gevai tot 1982 in de sehool kan
blijven maar dat contract k m |aarh|ks
verlengd worden Sinds de kleuters zi]n
verhuisd zijn er enige lokalui in de
Klimopschool vrijgekomen maar de/e
zijn inmiddels al weer in gebruik gi.no
men door onder andere het Welt in.
werk en het geven \ an tckcn-eursusseii
Mevrouw Geerts De bewoners Mei
len dat zij nu openbaar groen voor hun
huizen hebben en dat willen ze lietst
houden Wat zij ils ,openbaar groen
aanduiden is \n teite het terrein ' in de
school Veel van de voorzieningen zijn
door mij bekostigd maar liet komt
herhaaldelijk voor dat er wat vormt ld
wordt, door de kinderen uit de buurt
Als men dan toch zo gesteld is op het
groen voor zijn huis, waarom wordt er
dan zo'n rotzooi \an gemaakt' Des
tijds toen de kleuters naar de Wilhclminasehool verhulden werd mevrouw
Geerts opgebeld door de/eltde huiseigenaren die nu sch ideel mus willen
indienen niet ile \ m j ol /ij niet s
ivomls wilde posten hi| de se hooi

omcl it men b mg was voor krakers
D u de huurt het schoolterrcin als
opuib i ir aroeii beschouwt is mevrouw
Geerts ecu doorn in het ooi; ma ir d it
de kinderen \ in diezelfde huiseiizen i
rui recelmitig wat \ernielei, /onder
d it de ouders d i.irtcucn optieden c > i'
h m toeh eeht te ver Men g u' er
helem ia l v m uit dat de sehool binnen
kort tegen de grond gaat m \ ir dat /ou
nog best wel een aantal jaren kunnen
duren

We hebben nog steeds die
verbijsterende, prachtige,
mooie, goede stereo radio
cassetterecorder voor maar
f 248,-.
RADIO PEETERS
Haltestrnat56
Tel 13618
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Voor al uw bruiloften en partijen

Kennemerlaod fov
Tot ons groot verdriet moeten wij mededelen
dat onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Dag en nacht bereikbaar

Trijntje Meierdres

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

weduwe van Hermanus Hendricus Roos
eerder weduwe van Arcangelo Follin
op de leeftijd van 82 jaar rustig is ingeslapen.
Amsterdam:
Freek
Zandvoort:
Lien en Jan
Ineke en Rob
Haarlem:
Marionne en Nicolo
Spanje:
Fiona
Zandvoort, 27 augustus 198],
Haarlemmerstraat 94.
De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad.

Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

bekendmaking
BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandwoort maken bekend, dat er op woensdag, 9 september a.s., 's avonds om 8 uur in
het Gemeenschapshuis (in zaal 2), Louis
Davidsstraat 17, alhier, een voorlichting*avond zal worden gehouden over voorstellen
om te komen tot een verbetering van de
verkeersafwikkeling in Zuid-Kennemerland
(dus ook in Zandvoort).

Wat u gemist hebt

UNIEK IN ZANDVOORT
Aan al uw kleding verrichten wij alle mogelijke
veranderingen en reparaties.

OOK LEER EN BONT

Deze voorstellen .zijn gedaan door het verkeersbureau Goudappel en Colfeng b.v. te
Deventer en tot stand gekomen' in opdracht
van de z.g. knelpuntencommissie, bestaande
uit o.m. vertegenwoordigers van de provincie
en van gemeenten uit de regio.

Telefoon van 9.00 tot 17,00uur. 02507-18492.

Nu ook REPARA TIE-AFDELING
voor bedrijfskleding (horeca, lab., enz. enz.).

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

De ingezetenen van Zandvoort en andere
belangstellenden zijn op deze avond van harte
welkom.
Zandvoort, 26 augustus 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-HoHnnd maken,
gelet op artikel 31 van de Wet .ilgemcnc bepalingen
milieuhygiëne, bekend, dat zij vergunning ingevolge
de Hinderwet hebben verleend aan de gemeente
Zandvoort voor het oprichten etc. van een
gasdrukregel-en.meetinstallatie, gelegen aan
Boulevard Barnaart, hoek Van Galenstraat te
Zandvoort,
De beschikking en alle daarop betrekking hebbende
stukken liggen op werkdagen gedurende een
maand, gerekend vanaf 3 september 1981 ter
inzage tijdens de kantooruren:
ten provinciehuize te Haarlem (Afdeling Milieuhygicne, Paviljoenslaan 7) en ler secretarie der
gemeente Zandvoort.

/
SPORTIEF rijn?'
Houdt u van buitenlucht en het open veld
Ga dan LUCHTZEILEN!
De nieuwe windsport

Telefoon 02507-15425
na 21.00 uur

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

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

mm

Behandeling aan huis

'K-i?

L S V

Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

van <^p- Teim Cate
Gratis a!)e inlichtingen:

1981.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

serieuze jongen of
meisje wil elke dag ca.
1 uur op mijn paard
rijden?

u hef hele jaar door

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.

Drogisterij

Welke

iEZONDE
/ UITDAGING

Tevens liggen de stukken ter inzage in de openbare
Bibliotheek der gemeente Zandvoort, gelegen aan
de Prinsesseweg 32-34.

Haarlem, 3 september

gemeente
zandvoort

Paviljoen „De Vijverhut"

Fa. Goedhart
KEUR

ook voor sigaren en tijdschriften.
Kerkstraat 12, Zandvoort, tel. 02507-18751.
foto mat/ontwikkelen/afdrukken

Diaconiehuisstraat 36
Telefoon 12404

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

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort.

REPARATIE
van alle soorten

DAKBEDEKKING
TeL 02507-173 53

aller

Neem dansles

je echt hetVbeste wilt...
Dansen bü 'n NBD school
da's plezier voor 2
Dansen is plezier voor 2, maar ook
gezonde en gezellige ontspanning. Voor
jong en oud, voor iedereen.
Wie danst doet mee, telt mee. Kan zich
uitbundig uitleven.
Zowel op hedendaagse hits als op
muziek met een sfeertje.
Wie danst beleeft meer aan 'n feestavondje met vrienden en bekenden.
Geniet meer van 'n gezellig dansavondje waar dan ook.
Trouwens zo'n avondje dansles zelf is
al een avondje gezellig uit.

Medaltest (afdansen)
Vele leerlingen zijn na een aantal
lessen helemaal enthousiast voor dansen.
Ze willen doorgaan. Dat kan, geheel vrijblijvend uiteraard.
Als erkende NBD school bieden wij
de mogelijkheid voor 't afleggen van
officieel erkende NBD Medaltests (misschien beter bekend als "afdansen").
Allerlei insignes en diploma's liggen binnen 't bereik van iedereen die er met
dansen echt uit wil springen.
Vanaf brons tot topklasse. Maar nogmaals, verplicht is dit beslist niet.

NBD-schooI: verstandige keus
Verschillende dansen
Wij hebben een zeer gevarieerd dansprogramma. Een programma met 'n
internationaal karakter. Vol met dansen
waarmee men overal uit de voeten kan.
Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten.
Zo'n eenheids dansprogramma is een
van de voordelen van 'n NBD school.
Naast het basisprogramma, leert men
ook aktuele dansen.
Dansen die nauw aansluiten bij de
muziek van deze tijd.

Onze school is officieel erkend door de
NBD = Nederlandse Bond voor Dansleraren. Dat betekent instruktie door vakmensen.
Deskundigen die door studie en ervaring precies weten hoe men iemand
snel en goed dansen kan leren.
Ook mensen met minder
aanleg. Dat hoort bij hun vak.
En dat is heel wat anders dan
lessen bij iemand die toevallig
zelf best aardig kan dansen.
Bij 'n NBD school
mag u meer verwachten.
;

Meerdere klubs
'Onze klubs zijn niet alleen ingedeeld
naar leeftijd, maar ook naar dansvaardigheid. Daarom zijn er zowel klubs voor
beginners, gevorderden als vergevorderden. Voor gehuwden als ongehuwden.
Iedereen in zijn eigen omgeving.

Inschrijvingen dagelijks van 19.0042*00 uur* behalve zondags.

Gemma de Boer
Zandvoort: Corn. Sleegerstraat 2, telefoon 17789

Noordwijk: De Ruyterstraat 25, telefoon 17524
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VEILIG FIETSEN DOOR DE NATUUR

PAGINA?

(Advertenties}

Regionaal fietspadenplan wil recreatiegebied
goed bereikbaar maken

Datum 5-6 september 1981
ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos,
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddtensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson. tel. 12058; Drenth, tel.

Kerkdiensten*

KENNEMERLAND - Belangrijke recreatiegebieden als het Plannen
strand en Spaarnwoude goed bereikbaar maken per fiets Enkele belangrijke punten uit de planlangs aantrekkelijke en veilige routes. Dat is één van de nen: een fietspad aan beide kanten van
Zijweg in Aerdenhout; verbindingsvoornaamste gedachten waarop het Regionaal Fietspaden- de
pad maken van Liewegje naar Boerplan is gebaseerd.
haavelaan onder Schipholweg door
Het plan is een werkstuk van het
gewest Kenncmerland, waarin samenwerken: Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. In
alle gemeentehuizen en openbare bibliotheken in deze gemeenten ligt het
ontwerp tot l oktober ter inzage, evenals in het gewestkantoor, Grote Houtstraat l, Haarlem.
Tot l oktober ook, kan ieder die er
belangstelling voor heeft zijn reactie
schriftelijk inzenden aan het bestuur
van het gewest Kennemerland, postbus
5204, 2000 GE, Haarlem. Op 21 september wordt in hotel Die Raeckse,
Raaks 1-3, Haarlem, een hoorzitting
gehouden. Begin om 20.00 uur. Mogelijk worden ook in de gemeenten afzonderlijk nog hoorzittingen gehouden.
Naar verwachting zal de Kennemerraad het plan in zijn vergadering van 10
december vaststellen.

Recreatief
In principe beperkt het fietspadenplan
zich tot het buitengebied van de deelnemende gemeenten; de stedelijke
fietsroutes dienen op gemeentelijk niveau uitgewerkt te worden. Dat sorr

mige in het plan opgenomen routes ook
_een_,,nuttige" functie hebben, bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer, is goed
mogelijk. In de eerste plaats echter
richt het plan zich op het recreatieve
fietsverkeer. Daarbij gaat het om het
bevorderen van het recreatieve fietsen
zelf én om goede fietsroutes naar en
door natuurgebieden. Om die reden
staan dan ook het hoogst genoteerd:
verbindigen met het recreatiegebied
Spaarnwoude en met het strand plus de
ontbrekende schakels in de binnenduinzoomroute en in de kustroute.
Als bijkomende voorzieningen komen
in aanmerking: beplantingen, rustplekken, pick-nickplaatsen, fietsverhuurmogelijkheden,
stallingsplaatsen,
kruispuntbeveiligingen, tunnels.
Het ligt in de bedoeling te zijner tijd
een brochure uit te geven met informatie over het totale fietspadennet in
Kennemerland, met speciaal uitgezette
routes en bijzonderheden over natuuren landschapsaspecten. Er zouden ook
informatieborden moeten worden geplaatst, in de trant van een stadsplattegrond, langs de uitvalspaden en aan het
begin van belangrijke routes.

(viaduct aanwezig); fietspaden aanleggen in Schalkwijk in kader van plan
Groene Zoom; pontveer over Ringvaart bij Cruquius in ere herstellen (de
Zuid-Schalkwijkerweg is nu een doodlopende weg zonder fietsvoorzieningen), fietspaden langs de Glipperdreef
in Heemstede; fietspaden in het
Kraansvlak (duingebied in Overveen),
met een breedte van 2 tot 2,5 meter;
verbinding maken woonwijk Zandvoort-Noord met paden Kraansvlak;
laatste deel Visserspad aanleggen naar
Kraantje Lek in Overveen; fietspad
aanleggen langs oostzijde Duinlustweg
in Overveen; doortrekking fietspad op
oude trambaan tot Zandvoort (op
Bloemendaals gebied gereed); oostwest paden door Amsterdamse Waterleidingduinen openstellen voor fietsverkeer; fietspad langs Slaperdij k richting Spaarndam; Woestduinweg-Leyweg-Manpadslaan-route door Marienheuvel (van Vogelenzang naar Heemstede) bospaden geschikt maken als
fietspad met een breedte van 2 tot 2,5
meter; Duinvlietspad-Ramplaanpad in
Overveen verbeteren tot 2,5 meter;
route in Veerpolder, verder uit te
voeren in samenhang met de ontwikkeling van het recreatiegebied Spaarnwoude.

13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver.
tel. 12499.
TANDARTS: tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zr. R. Lcurdijk, Jan Sieenlaan 28, Heemstede, tel.
023-286637.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn. Linnacusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. tel. 02507-14437, b.g.g.
3-313233.
IERENARTS: mevr. Dekker, Thoreckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemenc informatie: tel. 023-320202 (dag
en nacht).
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
POLITIE: tel. 13043.
BRANDWEER: tel. 12000.
TAXI: tel. 12600 en 16843.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT:
Noorderstraat 1. tel. 13459 (b.g.g. 023320899 of 320464). Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Verder
volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat er voor de
vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
Voor informatie, advies en hulp: tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis. Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM:
Schotersingcl 2, Haarlem, tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD:
tel. 18083.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND:
Ongevallen 023-319191, besteld vervoer 023-319277.

DAGJE TRE

( elke woensdag en donderdag van
september tot en met december "81 )

NAAR KEUZE MET:
*COCKTAIL TRIO
SHOW
*OUD-ARTIESTEN
ENSEMBLE
*TRESLONG SHOW
*MELODY en RITME
SHOW

ÏNCUÜShEF;

Verwelkoming met
KOFFIE en GEBAK,
gezellig BOWLEN,
SJOELEN, KAARTEN,
WIE WINT DE PRIJS?
en: UITGEBREIDE
KOFFIETAFEL

voor groepen van minimaal
40 personen

Informatie ? Bel ( 02520 ) 15347 , en vraag
toezending van het programma !
Onze heer van 't Hoenderdaal is uw gastheer
in Treslong. Hij weet ook goede adressen
voor een comfortable touringcar.

TRESLONG-HILLEË

Hervormde Kerk, Kerkplein:
10.00 uur ds. C. Mataheru, Viering H.
Avondmaal (crèche aanwezig).
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15
10.00 uur ds. P. van Hall, Viering H.
Avondmaal; 19.00 uur Dienst met medewerkers Gemeenschappelijke Werkgrocp.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15:
10.30 uur ds. R. Gaaykema, Doopsgcz.
pred. te Haarlem.
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht.
Zaterdag 5 september:
19.00 uur eucharistieviering met orgel
en samenzang.
Zondag 6 september
8.45 uur Stille Eucharistieviering: 10.45
uur Eucharistieviering met medewerking van het St. Caeciliakerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverwec 14
9.30 uur ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur"ds.
L.J. Boeyinga.
Nieuw Apostolische kerk
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Nrd.
Volle Evangelie Gemeente
t
Zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.
Jeugdhuis achter de kerk:
10.00 uur start winterseizoen van de
jeugdkapel.

Burgelijke stand
GEBOREN:
Esther Elisabeth, d. v. A.H. Rikkerink
en M.E. Kingma; Mattijs Peter, z. v. P.
Duivenvoorden en E. Davidzon; Miranda, d. v. F.W. Castien en van A.
Lisboa Barbas; Martijn Jeroen, z. v.
J.A.M, van der Drift en B.E. de Jong.
GEHUWD:
D.A. van Leeuwen en M.H.H. Hoogland; M. Combee en C. Koper.
OVERLEDEN:
Trijntje Roos geb. Meierdres, 82 jr.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
HW LW HWLW
3 sept.
7.07 3.09 19.24 15.04
4 sept.
7.40 3.35 19.52 15.34
5 sept.
8.15 4.02 20.24 16.04
6 sept.
8.53 4.32 21.10 16.41
7 sept.
9.48 5.12 22.17 17.31
8 sept.
10.59 6.12 23.37 18.41
9 sept.
12.20 7.29
- 20.04
10 sept.
1.02 8.57 13.37 21.28
Maanstanden:zondag 6 september EK
14.26 uur.
Dinsdag 8 september doodtij.

^3907

WLLLUM v.d..WUKFF'

Klumpers wint fine!
Nationaal concours
AERDENHOUT - Zondag 30 augustus
jl. organiseerde de Noordhollandse Ruiter Vereniging het voor velen zo bekende Nationale Concours. De vereniging
bood haar leden een interessant dressuur- en springprogramma met als extra attractie de finale B-competitie om
de F.E.I Dunhill Trophy. Deze finale
werd verreden in twee manches parcoursbouwer was de heer Van Leeuwen.

Samen gezond, veilig en voordelig op de fiets!

Uit Zandvoorts historie...

Het wonderlijke contract
Neen, erg gelukkig waren de katholieken anno 1848 in Zandvoort niet
bepaald met de gang van zaken. Ze
hadden een armzalig kapelletje in de
Haltestraat hoek
Pakveldstraat,
waar een kapelaan uit Overveen van
tijd tot tijd dienst deed maar die
gauw verstek liet gaan wanneer het
weer te wensen overliet. Er werd veel
gemopperd en omdat de pastoor van
Overveen, A.J.J. Keil, uiteindelijk
verantwoordelijk was voor de zorg
van de katholieke gemeenschap,
vond hij het nodig om de Zandvoortse katholieken in een vergadering
bijeen te roepen.

door B Voets
Van deze vergadering is een verslag
opgemaakt dat in het archief van het
bisdom Haarlem bewaard gebleven
is. Op 28 oktober 1848, zo leest men
daar, opende Keil om 7 uur
's avonds de vergadering. ,,Ik heb
gehoord" zo begon pastoor Keil
,,dat er wat moeilijkheden onder U
zijn. Meent u dat wat u betreft de
zielzorg stiefmoederlijk wordt bedeeld. Mijn kapelaan, J. v. Luytelaar, is feitelijk uw pastoor maar
omdat hij ook veel in Overveen te
doen heeft, kan hij niet altijd voor U
klaarstaan". De heer C. Heemskerk
interrumpeerde de pastoor en antwoordde nogal heftig „Praatjes vullen geen gaatjes.
U kunt vertellen wat U wilt maar als

er echt niets voor ons gebeurt dan
geloven wij het wel". De heer H.
v. d. Valk maande tot kalmte: de
pastoor was van goede wil zo beweerde hij, maar men kon nu eenmaal geen ijzer met handen breken.
Dit beroep op de parochianen haalde niet veel uit en na heftige discussie
viel in de vergadering het woord
kontrakt.

Recht op zelfstandigheid
Nu hadden de eenvoudige vissers
nooit van kontrakten gehoord. Maar
Keil vertelde hun dat het een soort
van overeenkomst was waardoor je
in geweten verbonden was. ,,Wordt
daarin dan ook gezegd dat Zandvoort een eigen parochie wordt?" zo
vroeg H. v. Duyvcnvoorden. „Dat
wordt zeker gedaan", beloofde Keil
plechtig. Maar in een kontrakt kun je
vaak de dingen zo opstellen dat je er
alle kanten mee uitkunt. En dat was
ook zo met dat stuk.
Ten aanzien van de zelfstandigheid
werd vastgesteld: „Het kerkbestuur
van Zandvoort wordt uit naam der
geestelijke overigheid uitgeoefend
door den tijdelijken pastoor van
Overveen en Bloemendaal tot zoolang het aan de geestelijke overigheid
zal behagen in de gemeente Zandvoort een eigen pastoor te zenden"
De Zandvoorters waren niet achterlijk: ze hadden we! door dat dit

artikel niets inhield en vroegen medezeggingsschap.

Keuze van vertegenwoordigers

De jury, de heren F.J. ter Beek,
A.N.P. Groot en J.W.L. Körner plaatsten de winnende combinaties als volgt:
1. de heer J. Vogels met Boris; 2. H.
Diks met Primeur D; 3. A. Klumpers
met Odin NRK; 4. P. Strijbosch met
Panacee; 5. E. v.d. Vleuten met Romano H en 6. K. de Jongh met Olim.
De heer A. Klumpers werd winnaar
van de finale. Tijdens de F.E.I. General Assembly in december, welke dit
jaar in Wenen gehouden zal worden,
zal prins Philip aan de „overall winnaars" (nrs. l, 2 en 3) van deze
wereldwijde competitie een ereprijs
uitreiken.

Dressuur
Het dressuurprogramma bestond uit

een Z2 proet, een Duitse Ml en M6
waarvoor ZZ-combinaties mochten inschrijven, de Prix St. Georges en de
Intermediaire I.
De beide Duitse proeven werden gewonnen door mej. A. Spijker met haar
paard Nikara. Een zeer goede prestatie
waarmee zij de in haar gestelde verwachtingen voormaakte. Zij zal op 12
en 13 september in Luxemburg de
. Nederlandse vlag vertegenwoordigen
tijdens de Benelux Kampioenschappen.
De Prix St. Georges, gejureerd door
mw. W.M.S. Montauban van Swijndregt-Botenga, dhr. J.B. van Krugten
en N.H. van Stigt gaf de volgende
uitslag: 1. E.M. de Wolff van Westerrode met Monarch; 2. .mej. H. v.d.
Broek met Candel en 3. mej. P.v.d.
Lech met Farben Klang.
Bij de Intermediaire I werd E. de Roo
met Lc Duc eerste, 2. E.W. de Wolff
van Westerrodc met Monarch en 3. A.
Schram met Muschamps Gunfair.
De N.H.R.V., deelnemers en bezoekers kunnen terugzien op een /.eer
geslaagde en sportieve dag.
Op zondag 13 september a.s. is iedereen
weer van harte welkom op het terrein
Mariënweide.

Zij stuurden het stuk terug en vonden dat het onvoldoende was. Zij
waren van mening dat ze zelf ook
moesten meepraten en daarom eisten
zij van pastoor Keil dat hij in het
stuk zou opnemen, dat zijzelf twee
vertegenwoordigers uit hun midden
zouden mogen kiezen, die de belangen van hun gemeenschap zouden
behartigen. Keil vond de opmerking
niet prettig, maar na ampele discussie met vertegenwoordigers uit Zandvoorl werd besloten in het kontrakt
op te nemen, dat de mensen zelf twee
kerkmeesters konden kiezen. Maar
stiekum, zonder overleg met de
Zandvoortse bevolking, schreef Keil
achter dat artikel deze veelzeggende
zin: ,,Niet verkiesbaar zijn diegeenen, welke met den tegenwoordigen
of voorgaande pastoor eenigen tijd
in openbaare oneenigheeden hebben
geleefd''.
De reaktie van de Zandvoortcrs wat
dat het was kleingeestig was om dat
er achter te gaan, zetten. Maar omdat zu nu eenmaal niet langer op de
oude voet verder wilden gaan, werd
dit ondertekend en zo werd dit wonderlijke kontrakt de eerste stap naar
zelfstandigheid.

»«n»w«'dfe^

De heer A. Klumpers met Ödin, winnaar van de finale B-compstitie.

Herman van Veen
HAARLEM - Herman van Veen
treedt op zondag 6 september op in het
Concertgebouw Haarlem. In deze
voorstelling zingt hij enkele liederen
die ook te horen zijn op zijn nieuwste
elpee „Iets van een clown".

Wullum v.d. Wurff:
„Seizoen is veurbai want de R zit
alweer in de maand. En nou allegaer
maer hope op'n betere zeumcr in
1982, want hoop doet leve.'

Jazz-café
KENNEMERLAND - De stichting
Jazz Kennemerland opent op vrijdag 4
september tusen 16.00 en 19.00 uur het
nieuwe Haarlemse Jazz-café Storyville
in de Lange Veerstraat 34, Haarlem.
Storyville is open van woensdag tot en
met zondag. Het ligt in de bedoeling
iedere woensdag, vrijdag en zaterdag
live jazz te brengen.

KUNSTFILMS
HAARLEM - Op 8 september zullen er onder auspiciën
van het Frans Halsmuseum
weer kunstfilms te zien zijn in
de Toneelschuur, Smedestraat 23, Haarlem. 's
Avonds om halfnegen wordt
begonnen met een programma dat in samenwerking met
het Goethe Instituut in Amsterdam is samengesteld. Het
programma bestaat uit vier
films van gemiddeld ruim 20
minuten, waarin geluid en
muziek centraal staan.
In Abstrakte Oper nr l van Boris
Blacher uit 1977 worden belevingen als
angst, pijn en liefde op abstracte wijze
verbeeld. Woorden zonder direkte betekenis geven het publiek clc gelegenheid het eigen voorstellingsvermogen
de vrije loop te laten. Dans en pantomime ondersteunen de tekst. De muziek bestaat uit aan de jazz ontleende
klanken.
Sonata Belzebuba van Markowski uit
1968 laat de totstandkoming van e.xperimentele muziek zien. Klassieke instrumenten worden bewerkt in een
studio voor elektronische muziek. Antithese van Maurieio Kagel uit 19ö6
gaat eveneens over het scheppen van
elektronische klanken.
De laatste film van deze avond is in
1975 gemaakt en heet Dieter Schnebel Blasmusik. De film beoogt een kennismaking met de blaasmuziek van Sehnebci met de bedoeling aan te sporen zelf
muziek te gaan maken.
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Snackbar „DE FRIETPOT"

Vondellaan 1 B -Tel. 02507-16227. (Woensdags gesloten).

U weet wel, van die lekkere snacks, zoals:

§até speciaal

Hamburger speciaal

Bal gehakt (eigen produkt) enz. enz.

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
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heeft alles voor uw huisdieren, maar
dan ook alles voor uw huisdieren bij

BEEK
Van Zandvoort-Noord
tot Zandvoort-Zuid

Grote Krocht 26 - Zandvoort.

Voor sportief elegante vrouwen!

Rijwielhandel BOS

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Azeanette
GROTEKROCHT21-ZANDVOORT
TELEFOON 02507 -25 74

mf

Grote Krocht 24,
Zandvoort.
Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Mofobécane, Kyoso en
div. kinderrijwielen.
Tevens KIS-sleutelssrvice
en rijwielverhuur.

WEED Voor het lekkerste
fruit
Grote Krocht - Telefoon 14404

Kom eens
langs voor
een bloemetje

't Luif eitje

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-1787».
Vrijdag koopavond.

Grote Krocht 28 - Zandvoort

f
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'ERICA'

Alles voor handwerken
vindt u bij:

èrometmoctz

WEZENBEEK

bestelde loten vóór vrijdag
11 september af halen.

ch

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

Tast toe

SLAGERIJEN
Met de allerbeste kwaliteit
en laagste prijzen
EXTRA AANBIEDING:

Grote Krocht 9-15
Zandvoort

Varkensf ricandeau per ^ van 15, voor
Originele hamlappenpe. O v n^voc
Originele grove braadworst^rk Ovan

Perla Mild koffie
500 gram
van 6.45
voor

5.98

12.95
11.95

8.95
1.80

per 100 gram van 1.99 voor

6.95

n«O«n« van 8.00 voor
Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren voor de boterham:

HAM 150 gram van 2,25 voor
SIVICCRVV VPRw l 150 gram van 1,80 voor
CCR V CLA/YT 150 gram van 2,25 voor

GEKOOKTE VARKENSLEVER ,;,,„„, „.,,, ,,
's morgens gebracht - 's middags al schoon,
Wij n\n qcopcnri v.in 8 30 tot 12 30 uut en van 13 00 101
18 00 uur Vri]d,)qtKond open vjn 19 00 lot 21 00 uur
Zaterdags gestoten

Do, scholen

zijn

weer

begonnen.

Voordat u het weet is het weer
HERFSTVAKANTIE

Reserveert uw reis
tijdig bij:

REISBUREAU
•telefoon 12507 ..j?56ó;~;!

H E T ENIG ECH TE T R O U WBEDR IJh
Wij kunnen u bieden:
x DG bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale BV

1,95
0,95
1,50
1,50

Tot ziens bij uw tast-toe-slager
Grote Krocht 7 (haast A.H.)
HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).
HAARLEM:Zijlweg102
HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

Grote Krocht 18. Zandvoort, telefoon 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvocmselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.
Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.

dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!

Snackbar „De Frietpot"
Wij hebben natuurlijk de oude traditie gehandhaafd en verkopen uitsluitend pommes frites,
die wij zelf voorgebakken hebben.
Vondellaan 1B - Telefoon 02507 -16227.

Woensdag gesloten.

RANDSTAD PUBLICATIES 5

PAGINA 3

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1981

Heil Vreugdenhil, nieuw D'66-raadslid:

•

"Het circuit moet weg, ook
zonder redelijk alternatief"
wel het coördinatorschap van de landeBij de komende raadsvergadering lijke emancipatiegroep neerleggen.
begin oktober - zal de Zandvoortse
Wat betreft de Zandvoortse problemaraad in een andere samenstelling
tiek zal het nieuwe raadslid de draad
aantreden dan voorheen het geval
• oppakken, waar haar voorganger die
was. Dan namelijk zal mevrouw
heeft neergelegd: sluiten van het circuit
Nell Vreugdenhil geïnstalleerd wor- is het hoofdstreven. Zelf zegt zij hierden. Zij volgt dan de heer Van Erp
over: „D'66 heeft altijd geijverd voor
op die drie jaar lang voor D '66
betaalbare woningen voor iedereen. In
zitting in de raad had. Wegens zijn
Zandvoort is dat een onmogelijkheid
zolang we nog met het circuit opgeverhuizing naar Heemstede draagt
scheept zitten. Daarom zou ik ook
deze de vlag nu over aan mevrouw
bijna zeggen: „Het cricuit moet weg,
Vreugdenhil.
ook zónder redelijk alternatief'.
Nell Vrcugdenhi! is van oorsprong van
Zeeuwse afkomst, maar woont al sinds
1959 in de badplaats. Jarenlang heeft
zij in Zandvoort voor de klas gestaan,
voor het laatst aan de Heuven Goedhartschool, waar zij vorig jaar wegens
gezondheidsredenen afscheid nam.
Sinds die tijd houdt zij zich met verdubbelde aktiviteit met de politiek bezig,
zowel op lokaal als op landelijk niveau.
Vanaf 1977 is zij lid van D'66 alhoewel
zij sinds de oprichting van de „Democraten" haar stem op deze partij heeft
uitgebracht.
Sinds enige tijd is het toekomsige
Zandvoortse raadslid Coördinator van
de emancipatiegroep Haarlem en omgeving en heeft als zodanig ook veel
bemoeienissen gehad met de opstelling
van de Emancipatienota. Emancipatiezaken en - hoe kan het ook anders onderwijs, heeft de warrne belangstelling van Nell Vreugdenhil. Ook in de
Zandvoortse raad zullen deze onderwerpen tot haar specialiteiten behoren.
Omdat D'66 in de Zandvoortse raad tot
nu toe een éénmansfractie is, zullen
ook de andere raadcommissies door
Nell Vreugdenhil bezocht gaan worden, maar veel zorgen baart haar dat
niet omdat, zoals zij zelf zegt, in de
achterban veel specialisten zijn op het
gebied van Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting en financiën, waarvan
zij de nodige steun mag verwachten.
Wat beteft emancipatiezaken is Nell
Vreugdenhil eigenlijk een vrouw
„avant garde". Reeds begin jaren zestig stond zij als getrouwde vrouw voor
• de klas, terwijl zij toch haar gezin had
met opgroeiende kinderen. In die tijd
een nog niet zoveel voorkomend verschijnsel. Werken deed je alleen als dat
nodig was en zeker niet als vrouw met
een gezin. Nell Vreugdenhil dacht daar
anders over en bewees haar gelijk door
te laten zien, dat een gezin en werk wel
degelijk te combineren was.

De Zandvoortse afdelig van D'66 is
met name de laatste jaren een aktieve
afdeling. De Democraten hebben in de
badplaats vijfenvijftig leden, maar in
verhouding tot het aantal mensen dat
op de partij zijn stem heeft uitgebracht,
is dat erg weinig. Het aantal kiezers
stijgt met sprongen, maar het ledenaantal stijgt niet evenredig en dat is iets
wat de partij enige zorgen baart. In
vergelijking met andere landelijke partijen ligt het aantal leden in verhouding
tot de kiezers dan ook een stuk lager,
zonder dat daar een reden voor is aan
te wijzen. „Wij hopen dat de Zandvoortse afdeling vooral in ledenaantal
zal groeien, want we kunnen 7e hard

gebruiken", zegt Nel Vreugdenhil.
Wat gemeentezaken betreft, zal het
nieuwe D'66 raadslid zich ook weer
sterk maken voor de planning op langere termijn, waar volgens de Democraten in Zadnvoort nog wel wat te verbeteren valt. Voorts heeft Nell Vreugdenhil de nieuwbouw van wijkcentrum
't Stekkie in Nieuw-Noord hoog op
haar wensenlijstje staan en uiteraard
zal zij zich inzetten voor het van de
grond komen van de Emancipatienota
én de naleving daarvan.
Gezien de landelijke uitslag bij de verkiezingen in mei, waarbij D'66 een
grote winst boekte, ligt het In de verwachting dat de Democraten bij de
gemeenteraadsverkiezingen in juni van
het volgende jaar óók zullen groeien.
Mocht de uitslag eventueel zo zijn, dat
de Zandvoortse Democraten een wcthouder mogen leveren, wat zeker tot de
mogelijkheden behoort, dan zal er binnen de partij waarschijnlijk een ander
den Nell Vreugdenhil naar voren worden geschoven, want het wethouderschap ambieert zij niet. „Dat wordt me
echt te zwaar. Het raadswerk lijkt me
nog wel op te brengen, maar wethouder
is wel even iets anders", zo besluit zij.

Sindsdien is zij dat ook een voorvechtster op het gebied van emancipatiezaken, maar door haar raadswerk zal zij

HAARLEM - Het provinciebestuur overweegt vrouwen
tijdelijk een voorkeursbehandeling te geven bij het aantrekken van nieuw personeel.
Er moet dan wel sprake zijn
van gelijkwaardige kandidaten.
Verder wordt gedacht aan verruiming
van de toepassing van het zwangerschapsverlof, aangepaste werktijden
(bijvoorbeeld aan schooltijden), uitbreiding van de kantinefaciliteiten, kinderopvang en het eventueel opstellen
van een regeling voor ouderschaps- of
verzorgingsverlof. Het scheppen van
deeltijdbanen wil het provinciaal stimuleren. Voor het inhalen van achterstandcn bij vrouwen wordt deeltijdwerken
echter meer gezien als een korte termijn-oplossing.
In een ontwerp-emancipatienota doet
het provinciaal bestuur een groot aantal voorstellen en aanbevelingen. Maar
op dit moment is niet bekend welke
zaken het eerste aangepakt gaan worden en ook niet hoeveel geld er voor de
uitvoering beschikbaar is.
Het gaat om de emancipatie van vrouwen én mannen, maar het accent ligt op
de vrouwenemancipatie. De provincie
wil de emancipatie bevorderen op alle
terreinen waarop ze verantwoordelijkheid draagt.

Bestuur
,Het gebied van politiek en bestuur is
hoofdzakelijk een mannenwereld. De
provincie kan daar wat aan doen door
er voor te zorgen dat in commissies en
werkgroepen meer vrouwen worden
benoemd. Om vrouwen ook in de
gelegenheid te stellen actief deel te
nemen kan afgesproken worden dat
vergaderingen vóór vijf uur afgelopen
zijn en dat er op woensdagmiddagen
helemaal niet vergaderd wordt. Er
zouden verder cursussen moeten komen voor vrouwen die aan politieke
vorming en scholing willen doen en
kinderopvang voor Statenleden en bezoek(st)ers van vergaderingen.

Wonen
Ook ruimtelijke ordening heeft grote
invloed op de emancipatie van de
vrouw. Het is van belang dat winkels,
scholen, medische centra goed bereikbaar zijn en zo veel mogelijk liggen in
de woonomgeving. Hierbij wordt ook
gedacht aan rijdende winkels, bibliobusscn en voorzieningen die de gezinstaak kunnen verlichten, zoals wassercttes en kinderopvang. De afstand
tussen wonen en werken moet zo kort
mogelijk zijn. Vrouwen behoren tot de
„vervoersarme" bevolkingsgroepen en

Zandvoortse won hoofdprijs
ZANDVOORT - De familie Faase uit
de Brederodestraat 150 werd afgelopen
week blij verrast met een telefoontje
van de Zandvoortse Dagmarkt. Hen
werd medegedeeld dat zij mei een
prijsvraag van het wasmiddel Ariël de
hoofdprijs hadden gewonnen. Zij wonnen een wasmachine door twee vragen
te beantwoorden en een rijmpje te
maken. Het rijmpje van mevrouw
Faase luidde:
..Sneeuwwitje wiit

dat Arièl zeer beslist,
zonder koken op zestig graden
iedere huisvrouw iv aan Ie raden."
De Zandvoortse Dagmarkt trad als
jury op en beoordeelde het rijmpje van
mevrouw Faase unaniem als de beste
inzending. Op de foto (Europress
Nieuw Vennep) reikt de bedrijfsleider
van de Dagmarkt, de heer J.C. Koot,
het garantiebewijs van de wasmachine
aan mevrouw Faase uit.

Programma september Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - De Vereniging Vrouwen van Nu heeft het programma voor
de maand september weer samengesteld. Dit programma ziet er als volgt
uit:
Wo. 2 scpt. Wandeling naar Parnassia, vertrek om 10.00 uur van de
Rotonde.
Do. 3 sept. Kontaktochtend in het
Gemeenschapshuis, aanvang 10.00 uur,
met film over de Slimmingclub; open
yoga-les in het Gemeenschapshuis van
15.30-16.30 uur.
Za. 5 sept. Om 10.00 uur verzamelen
bij restaurant Bellevue, Steenstraat 59
in Leiden voor een wandeling langs de
Leidse Hofjes o.l.v. Paul Scheelings.
Kosten ƒ 2,- p.p.
Di. 8 sept. Excursie naar het informatiecentrum Nieuw Land te Lelystad,
waar films, maquettes e.d. te zien zijn
over het Zuiderzeeprojekt. 's Middags
wordt de televisie-opname van een
TROS-programma bijgewoond. Kosten ƒ 20,-. Vertrek 8.00 uur vanaf het
Gemeenschapshuis.
Wo. 9 sept. Fietszwerftocht o.l.v. Leo
Buursema. Vertrek vanaf de Rotonde
om 9.30 uur.
Do. 10 sept. Om de liefhebbers van
fietstochten veel ongemak te besparen
is de heer Davids bereid de kneepjes
van het banden plakken te leren. Aanvang plakles 9.30 uur, Emmaweg 20,
Zandvoort, met koffiepauze voor vlijtige leerlingen.
Do. 10 sept. Eerste yoga-les in het

Gemeenschapshuis, van 15.30-16.30
uur.
Vr. 11 sept. Hofjestocht door Haarlem.
Verzamelen om 15.00 uur bij het Heerenhek, hoek Tempeliersstraat, Haarlem.
Di. 15 sept. Om 11.30 uur vertrekt de
groep reizig(st)ers van Schiphol voor
de 15-daagse rondreis door Turkije.
Wo. 16 sept. Wandelen rondom Beeckesteijn. Fietsers vertrekken om 9.30
uur vanaf de Rotonde. Wie met de auto
komt, verzamelt om 10.30 uur op de
parkeerplaats.
Zo. 20 sept. Zondagmiddagwandeling
naar het Karrewiel, vertrek 13.00 uur
vanaf de Rotonde.
Ma. 21 sept. Eerste bridge-middag in
Hotel Zomerlust, aanvang 13.00 uur;
eerste Klaverjasavond in Hotel Zomerlust, aanvang 19.30 uur.
Di. 22 sept. We starten weer met de
Franse lessen voor beginners.
Wo. 23 sept. Gevorderden en vergevorderden.
Do. 24 sept. Inlichtingen en opgave bij
mevr. N. Cats, tel. 12773 Zandvoort.
Do. 24 sept. Bridgen voor leden en
donateurs in Hotel Zomerlust, 19.30
uur; soosmiddag in Hotel Zomerlust,
aanvang 13.00 uur.
Vr. 25 sept. Eerste bridge-les voor
gevorderden in Zomerlust, aanvang
14.00 uur.
Vr. 25 sept. Eerste bridge-les voor
beginners in Zomerlust, aanvang 19.30
uur.

Provincie geeft tijdelijk
voorkeur aan vrouwen
Werken
Bij betaalde arbeid werken veel vrouwen in de lagere functies en in typisch
vrouwelijke beroepen. De provincie
heeft hier oog voor en wil mee helpen
zoeken naar oplossingen van de werkgelegenheidsproblemen. Voorkomen
moet worden dat de vrouw wegens de
sombere economische vooruitzichten in
de positie binnenshuis wordt teruggedrongen. Zij staat voor een beleid dat
(Advertentie!,!

RONDVLUCHTEN
per

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur.
••50|" per persoon
1
" kind. tot 12 jr.
Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-495070
of 020-492781

ffl C'rtyHopper
Friendly all the time.

gericht is op volledige herverdeling van
alle arbied, betaald en onbetaald. Initiatieven die beogen het verschil tussen
mannen- en vrouwenberoepen op te
heffen, wil de provincie meer dan tot
nu toe stimuleren. Ook binnen het
eigen personeelbeleid. Dit zou een
voorbeeldfunctie kunnen vervullen.

Sport
Vrouwen doen ook verhoudingsgewijs
weinig aan sport. In het verenigingsleven van de sport, waarin veel vrijwilligers een taak hebben, is de deelname
van vrouwen aan leidinggevende, begeleidende en besturende activiteiten
heel klein. De provincie stelt zich voor
met allerlei publiciteitsmateriaal mannen én vrouwen te wijzen op voorzieningen in de sporJ die er ook voor hen
zijn.

Zorg
In het maatschappelijk werk, gezinsverzorging, zorg voor lichamelijk gehandicapten, bejaardenopvang, kinderopvang zijn naar verhouding veel
vrouwen werkzaam. Ook hier geldt
meestal nog een traditionele opvatting
over de rollen van mannen en vrouwen.
De provincie vindt, dat er meer evenwicht moet komen in het aantal mannen en vrouwen in verschillende organisaties, begeleidingsinstellingen en
werkgroepen.
Als vrouwen willen meedoen aan maatschappelijkc activiteiten, is kinderopvang een voorwaarde. Het aantal kindercentra in Noord-Holland zal groter
moeten worden.

Onderwijs
Öe provincie wil bevorderen, dat er in
het ondeiwijs meer aan bewustwording
en roldoorbreking wordt gewerkt. Dit
kan bijvoorbeeld met een lesbrief of via
theatergroepen. Schoolgebouwen zouden buiten de lesuren ook méér gebruikt kunnen worden voor andere
activiteiten als buitenschoolse kinderopvang, vrouwengroepen en dergelijkc. Met het ministerie van Sociale
Zaken en de Gewestelijke Arbeidsbureaus zal worden overlegd over her- en
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Groot schaaktoernooi

EMANCIPATIENOTA NOORD-HOLLAND

zijn vaak aangewezen op openbaar
vervoer.
Veiliger fietspaden en waar nodig ook
voetgangerstunnels bevorderen de zelfstandigheid van het kind en de emancipatiekansen van de vrouw. Voorwaarden om emancipatie te bevorderen via
de inrichting van de woning en de
woonomgeving kunnen worden uitgewerkt door vrouwenadviescommissies.
Dat zijn commissies die betrokken zijn
bij de beoordeling van bestemmingsen woningbouwplannen.

• m -jv- -^^>^*\:v^^^::^;';i^^W^

bijscholing van schoolverlaatsters en
vrouwen die weer aan het werk willen.

Cultuur
Het provinciaal bestuur meent dat culturele bijdragen van vrouwen - in de
muziek, de beeldende kunst, de literatuur - eerder aan de aandacht ontsnappen dat die van mannelijke collega's.
Dit geldt zeker voor kunstuitingen die
als typisch vrouwelijk worden beschouwd. Bijvoorbeeld op het terrein
van de kunstnijverheid en die daardoor
minder waardering krijgen. De provincie streeft er naar bijdragen van vrouwen in het culturele leven zichtbaar te
maken. Gerichte maatregelen zouden
(Advertentie:,)

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 1000 EN 1700 UUR:

EEN HEEL UUR

BOWLEN
• per
baan
(voor 6 personen)

GROEPEN
(vanaf 10 personen)

HALVE
PRIJS!

de deelname van vrouwen aan culturele
activiteiten kunnen bevorderen.

Bijzondere aandacht
Het provinciaal bestuur wil verder bijzondere aandacht besteden aan vrouwen van buitenlandse werknemers; aan
oudere, ongehuwde werkende vrouwen, die vaak een te zware werkbelasting én een emotionele belasting hebben; aan vrouwen die „uit de kinderen
zijn" en weer willen gaan werken; aan
schoolverlaatsters; aan een reële onkostenvergoedmg voor vrijwilligsters;
aan de informatievoorziening, vooral
via de bibliotheken. Bibliotheekruimten zouden ook gebruikt kunnen worden door allerlei groepen, bijvoorbeeld
VOS-groepen. Ook het accommodaiiebeleid heeft speciale aandacht. Met
subsidies stimuleert het provinciaal bestuur de totstandkoming van sportaccommodaties.
jeugdaccommodaties.
dorpshuizen en wijkcentra en culturele
centra.

Zoals ik reeds eerder meldde, org.iniseert de Zandvoortse Schaakclub
zaterdag 5 september a s. ha.ir 2e
Louis Blok Rapid-toernooi in het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat nr. 17 ie Z.indvoort.
Dil is bij het eindpunt van de
buslijnen 80 en S I . Het bestuur
ver/ocht mij, er nog even extra de
aandacht op te willen vestigen. Het
toernooi begint om 9.30 uur. Er
wordt gespeeld in groepen van zes.
Per groep zijn drie bekers te winnen. Er is een pauze van 13.00 tot
14.00 uur. De prijsuitreiking vindt
plaats om 15.00 uur. Men kan nog
uiterlijk tot 4 september lot 19..i()
uur inschrijven telefonisch onder de
volgende nummers: 02507-15183
(K. Koper) en 02507-15721 (O.
Cliteur) onder vermelding van
naam, adres, woonplaats en speelsterkte. Het inschrijfgeld bedraagt
ƒ 7,50 per persoon.

Oranje-comité
Het Comité „Viering Nationale
feestdagen" belegt de eerstvolgende
najaarsvergadering op donderdag
10 september, aanvang om 20.00
uur in hotel Keur aan de Zeestraat.
Op deze vergadering moeten een
nieuwe voorzitter en een nieuwe
penninningmeester worden gekozen. Voor het voorzitterschap heeft
zich nog niemand beschikbaar gesteld, terwijl de heer M.B.V. Jansen zich bereid heeft verklaard, het
penningmeesterschap op zich te willen nemen. Nadere inlichtingen
worden verstrekt door de heer Hedden op het Gemeentehuis.

Werelddierendag
De plaatselijke afdeling van Dierenbescherming, (De vereniging voor
het welzijn der dieren) verzoekt mij
reeds nu de aandacht te willen
vestigen op de viering van „Werelddierendag" op zaterdag 4 oktober
a.s. Men zal er ditmaal zeer veel
aandacht aan gaan besteden. Zo zal
er op het Raadhuisplein een zgn.
„Rommelkraam"
worden
geplaatst, waarvoor allerhande spullet jes welkom zijn. U kunt het
telefonisch opgeven onder de nummers 13807 en 14774. Het wordt dan
volgens afspraak bij u weggehaald.
Ook is er dringend behoefte aan
collectanten. Hiervoor kun u zich
telefonisch opgeven onswe ne.
17418. Er wordt gerekend op veel
medewerking.

Opoe en de
Papiniaanse Pot.
Nou denkc jeloi tuurluk, dat'k met
vakansie bin, want dat had ik vorige
keer ezaid, maer dat's nog niet
deur'egaen, et zal nog wel 'n weekie
dure, maer dat merreke jcloi wel.
Maer'k wil't nou nog es effe over
wat anders hebbe. Jeloi hcbbe 't
vast wel op 't zekere 'ehoord datte
d'r mense binne, die alles an mekaer praete en net zo lang blaive
kleppe dat je ze maer 'claik geeft
om van't gezaenik af te zain. Zulke
slaimers of laimers binne d'r nog
bekant alle daege. Van dat laime
daer wor je kompleet gek van! Maer
ook in de keuke worde laime

BOWLING

KENNEMERLAND - Voor de 28e
achtereenvolgende keer wordt door
wandelsportvereniging
,,Jan
Passtoors" de jaarlijkse wandeltocht
,,Mooi Kenncnicrland" georganiseerd.
Dc/.c tocht wordt gehouden op /.atcrdag
12 en zondag 13 september en start
vanuit het Openluchttheater aan de
Zomerzorgerlaan te Blocmendaal.
Zoals de naam al aangeeft is het
parkoers uitgezet in Kcnnemcrland. één
van Nederlands mooiste natuurgchicden. Men kan naar keuze deelnemen
aan een afstand van 5-10-15 of 25 Km..
zowel individueel als in groepsverband.
Elke deelnemer ontvangt een fraaie
persoonlijke herinnering, bestaande uit
een speciaal ontworpen medaille aan
Meer informatie
blauw-wit lint.
Wie meer informatie wenst of toezen- De start heeft op beide dagen plaal.s
ding van de ontwerp-nota (er is ook een vanaf 10.30 uur tot 14.00 uur, voor de
samenvatting verschenen) kan bellen grootste afstand echter tot uiterlijk
naar hel Provinciehuis, Dreef 3, Haar- 12.00 uur.
lem, bureau voorlichting, tel. 023Óók bestaat de mogelijkheid dec! te
163309 of sectie emancipatie 023- nemen aan een prestatietocht van 40
163405.
km. Hiervoor dient men dan wel minDe nota ligt tot l oktober ter inzage in stcns 16 jaar oud te 7ijn óf reeds eerder
alle gemeentehuizen, openbare biblio- een dergelijke prestatietocht te hchlRMi
thcken en bij de provinciale griffie. \olbraeht.
Schriftelijke reacties worden voor l Bij het samenstellen van de roulc Min
oktober verwacht. In september hou- derc bijzondere tocht is veel aandacht
den Gedeputeerde Staten nog speciale besteed aun een grote verscheidenheid
informatie-bijeenkomsten. In Haarlem van landschapssehmm.
op 14 september om halfacht in „De Alleen voor deze afstand wordt op beide
dagen eveneens vanuit het OpcnluchtWintertuin", Stationsplein.
thcater gestart, echter alleen tussen 9.15
en 9.45 uur.

TRESLONG
HILLEGOM
Ingang Parklaan
XX TELEFOON: (02520) 1 62 14

s?

HAARLEM - Op zondag 6 september
a.s. van 13.00 tot 16.00 uur houdt de
afdeling Kenncmerland van ,,De Verzamelaar" een ruilbeurs voor oude
ansichten, postzegels, munten etc. in
het Schalkererf, Bernadottelaan 201,
Meerwijk-I laarlem.
Toegangsprijs
niet-leden ƒ 1,25, kinderen f 0.25, leden gratis.

Dat hmne en blaive altaid merkwacrclige mensc en nog oilvmders
ook! De zeer hoge temperatuur in
de pot /.orregde d'rveur, dat er laim
ontsting. Maer die laim die vormde
nou 't reccppie veur .,Biersoep"
Je heb nodig een liter bier. 130
gramme oud brood. 40 gramme
butler, 3 gramme zout, 2 gramme
peper, 10 gramme gesoikcrdc gember, 30 gramme soiker en nou....let
op....de beraiding.
't Brood in brokkies snacje en weke
in een halve liter bier. Dat mot je
tezaemc
verwarreme
tot
'n
braeiachtige zooi. Dan de andere
rommel d'rbai met de rest van 't
bier en opnieuw deurwarreme met
de pan hardstikkc dicht. Eet er dan
maer weer es lekker van, maer denk
d'r om: Rumfordsche Suppe binne
nooit Zanverse soepe mit Rum!

Met „Schakels" op
de planken?
Er lijkt een redelijke kans te bestaan, dat onze Zandvoortse toneelvereniging ,,Wim Hildering" het
komende, nieuwe toneelseizoen zal
gaan openen met het bekende toneelspel van Herman Heijermans
(onze oud-plaatsgenoot), ,,Schakels", een der meest geliefde en
meest beroemde stukken van de
auteur. Het vorig jaar sloot „Op
hoop van zegen" af met een opvoering van „De meid" en nu gaat het
er veel op lijken, dat „Schakels" als
opvolger van deze opvoering op het
programma zal worden genomen.
Een keuze, die reeds bij voorbaat
tot blijdschap stemt, want er is een
kennelijke voorkeur voor deze
nostalgische werken, die bij het
publiek vooral de laatste tijd zeer
intrek zijn. „Schakels" is een prachlig brok volkstoneel, een stuk met
een lach en een traan, dat boeit van
het begin tot het einde. Regisseuse
Alie Bol is momenteel bezig, na het
stuk opnieuw te hebben gelezen,
het ensemble, dat deze krachttoer
zo omstreeks eind december a.s.
zou moeten gaan volbrengen, bij
elkaar te krijgen. Dat is geen sinecure voor een amateurtoneelvereniging, want naast een moeilijke tekst
en inhoud, vraagt het werk maar
liefst zestien medespelenden. Maar
ik meen dat dit voor een dergelijke
oude, geroutineerde toneelvereniging geen punt is, waar niet is
overheen te komen. Die mensen
heeft men wel, daarvan ben ik
overtuigd. Ik volg de voorbereidingen met grote interesse. Van de
uitslag van de beslissing hoop ik u
zo spoedig mogelijk op de hoogte te
houden. Moge het een gunstige
beslissing zijn!

Wandeltocht door 'Mooi Kennemedand'

Ruilbeurs

schoenenhuur 1.1.- per persoon

'ebroikt. Het komt voor in botte,
graete. veile, senuwe en de bindweefscls. Die laim is nauw femielje
van de aiwitte en ook gemakkcluk
te vertere. Vroeger maekte wai
hiervan ..Kumfordsche Suppe".
Hierveur wierc zgn. ..P.ipimaanse
Potte" 'ebroikt. dat binne potte met
de best sloitende deksels, op 'n
byj-onderc wai/e 'cm.iekt, waardeur
wainig warmte verloren gong. Teugeswuordig zie je ze niet meer. In
M'n pot wier 'et hiele zooitje tot
puree 'ekookt. De pot wier
'cnoemd n.ier lene Papin of Paap.

(Advertentie*)

Randstid Publicaties ?
Dorpsstraat 8; AalèrrVèerV
1

teiefoprt.5,w" ••;,./.

De beloning voor deze prestatietocht
bestaat uit een blauw geëmailleerde
medaille aan extra groot lint.
Voor alle penoemde afstanden is inschrij\en mogelijk by J. Appelman,
Vcrgierdeweg 26; N. Melker, Burgwal
18 ril.; H. Wever, Merkm;mstraa( 11;
!>. Keumer. Ooslcnryklaan 2S en in
Aerdcnhout bij H. \an Oorschot, Gen.
Spooriaan 33.
Ook aan de start bestaat gelegenheid om
in te schrijven.
Nadere inlichtingen worden gaarne vcrstrckt \ia tel. 023-241927 en JW3387.
(Adicrtenlie*)

Zaterdag 5 september
om 20.30 uur

Omdat de zon
zo prachtig
scheen
van Gert de Graaff.
Open voorstelling,
vrij entree.
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Voor het ontwerpen van: ADVERTENTIES
NAAMBLOCS
LOGO'S
houden wij ons aanbevolen.

ONTWERPBURO:
INTER GRAPHIQUE

r

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

AUG. v. d. MIJE

POSTERFOTO

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Klaar terwijl u wacht!

20,00
10,00

POSteifOtO 30x40 cm

slechts

PASFOTO'S

Huisje
GAS- en OLJEHAARDEN - GASFORNUIZEN

LUXEMSURGLAAN3B7
(966 MD HEEMSKERK
TEL 02510-43229

5 minuten

te koop
gr. woonk., mod.
keuken, c.v.,
2slaapk.,badk.
Vraagprijs f 129.000,k.k.
Tel. 02S07 - 18908.

Uw adres voor
dast kousen, panties,
knie- en enkeistukken,
ook naar maat

4 stuks

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Bouwman

Enorme
prijsverlaging

Oranjestraat?,
Zandvoort
tel. 02507-12327

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS

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

Drogisterij

Etna - Fafaer - Benraad gashaarden.

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
T«l. 07507 - 1 52 25

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

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR
48
Bedrag
5.000,10.000,15.000,20.000,25.000,-

60
mnd.

96
mnd.

120
mnd.

mnd.

150,95
289,14
427,34
565,53
703,73

129,93
247,15
364,37
481,59
598,81

98,93
184,15
269,92
355,68
441,44

238,43
313,71
388,99

Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18
't Kindenvinkeïtje

op Braziliaans lederen
bankstellen nu v.a

Buurcweg 1 - Zandvoort
Telefoon 1 65 80

Hoera, wij hebben vakantie!

Ow echte warme bakker

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS
en MEISJES
v.a. babymaat56
t/m maat 176.
Wist u dat wel?

beloning

Importeur levert rechtstreeks aan particulieren.
Geopend: ma. t/m za. 9.30-17.30 uur.

Wie helpt mij en mijn
2 kinderen aan woonr.
Spoedl Huur tot
600,-p.m.
Telefoon 023-266212

MEUBELKEUR ZITPARADIJS

Daarna hopen wij u gezond en wel terug te
zien en staan wij weer het gehele jaar voor u
klaar.
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

POTGIETÊRSTRAAT 24 - TEL. 02507-12865.
Pa en ma, wij wensen jullie een hele prettige
vakantie, na een jaar hard werken.

Sleutels weg?
Slot defect?
Versteege helpt direct!

Voor alle inlichtingen: 070-553086
Apeldoorn. Europaweg 170
(Vrijdag koopavond)
Scheveningen Gev. Deynootweg 83
(Donderdag koopavond)
Zandvoort, Stationsplein 13
(Vrijdag koopavond}

Scheveningen en Zandvoort
elke zondag geopend.

VERSTEEGE IJZERHANDEL
Schoonmaakbedrijf

Landman
nette schoonmaaksters

Dierenarts Dekker

voor het Gemeentehuis Zandvoort.
Werktijden: 17.30-19.30 uur.
Aanmelden in dezelfde tijd.
Beslist niet overdag.
Vragen naar mevrouw Landman,
telefoon 023-315955.

spreekuurwijziging
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

te koop of te huur
gevraagd

Vink
Telefoon 02507-16712
of 020-724643

van 71/m 16 september.
Dagelijks van 15.00—16.00 uur.
Maandag, woensdag en vrijdag
van 20.30-21.30 uur.
Verder volgens afspraak.
Thorbeckestraat 17, tel. 15847.

Versteege fietsen

voor 10 paar schoenen
70-70-38

Haltestraat 18

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

Voor al uw c.v.. Boodgieters- en
dakdekkerswerk:

Trimsalon Ellen

IS open en BLIJFT open

Ig. Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507 -12773.

Wegens vakantie is
de werkplaats

E-en

TECHNISCH BUREAU A. VADER

172-97-50,3 dessins

Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Het Kastenhuis

Te koop gevraagd:

vrij
bovenhuis

159,in voorraad
Grote Krocht 25
telefoon 17751

gesloten van
5 tot 27 september
Dus kom gerust naar onze winkel/

Telefoon 02507-12368

l

2. HET BEDRIJFSPAND, waarin thans gevestigd een pension met aan- en toebehoren
aan de Hogeweg 3 te Zandvoort, groot
1.61 are.
lasten circa r" 320.- per jaar.

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093

ELITE

Geopend van 7.30 tot 22.00 uur.

o a DBVERSE OCCASIONS
Range Rover '73
9.950,Citroën 2500 D Pallace
'80
19.750.BMW5206cyl.opgas
leeig.,78

Saab Combi 75
Lancia Bèta 79

Te koop gevraagd

garagebox
023-242369

10.250.-

4.250.7.900.-

Meisje zoekt

woonruimte
02507-18444

Tijdens
kantooruren

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

FIAT

3. HET BEDRIJFSPAND, thans in gebruik als
hotel met aan- en toebehoren aan de Hogeweg 7 te Zandvoort, groot 2.11 are.
Lasten circa f 300.- per jaar.
Bezichtiging (voor zover mogelijk) dinsdag- en
donderdagmiddag van 2 tot 4 uur.
Betaling der koopsommen uiterlijk 29 oktober
1981.
Oe koper dient (zonodig) zelf en op zijn kosten
voor ontruiming zorg te dragen.
De verkopers staan niet in voor (eventueel benodigde) vestigingsvergunningten).
de zakelijke lasten over 1981, alsmede de eventuele achterstallige zakelijke lasten en voorsc.hotbijdragen komen geheel voor rekening
van de kooer.
Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris,
Kostverlotenstraat 121 te Zandvoort, telefoon
02507- 16841.

Groentepbnten met Uut
Groente- m bhnmzadm
Zuigrand
JittypoU
Batrijdhg* en

Kwekerij P. van Kleeft

Dr. Schaepmanstraat 1,
hoek Brederodestraat

Lancia, Autobianchi

Super benzine

Diesel

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

Drogisten) • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
on zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

Te huur aangeboden van
1 oktober tot 1 april

zomerhuis
met 2 slaapkamers,
woonkamer, douche,
toilet, t 750,- p.m.
Br. o. n. Z 544
bur. v. d. blad.

TE KOOP

Te huur gevraagd

pakhuis
met gas en krachtstroom
Telefoon 02507-12274

S CCHt korting

2 cent korting
Benzine- en
reparatiebonnen

van leaseplan-auto's
worden ook in ontvangst genomen.
Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort,
telefoon 14580
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

garage

Burg. Van Fenemaplein
telefoon 02507-13727

Wegens vakantie
gesloten van
71lm 27 september
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

SEYSENER

GEVRAAGD

Hulp in de
huishouding
bij bejaard echtpaar.
1 ochtend per week.
Telefoon 02507-16367

Grote
plavuizen tafel
65x126

298,Grote Krocht 25
telefoon 17751

Te koop

garage
Burg. v. Fenemaplein
f 10.500,Telefoon 02507-16997

Kinderoperettevereniging

JONG ZANDVOORT
De rep. voor de kinderoperette

„De Boze Heks"
begint op maandag 7 september
om 18.30 uur in het gemeenschapshuis.
Contributie ƒ 10,- per maand.
Inl.: tel. 15720 of 14620.

Verlicht uw probleem
met een bloemetje
van bloemenhuis

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 20 60

De specialist voor al u w bloem werken.

Aanbieding

met klep

225,Grote Krocht 25
Telefoon 17751

•
•
•
•
f

GARAGE

Informeer eens!
Helmersstraat 1 - Zandvoort,
telefoon 02507-12150.

Haltestraat 23

Het Kastenhuis

of occasions.
Tel. 148 36.

des middags na 2.00 uur in de Oprechte Veiling
te Haarlem aan de Bilderdijkstraat 1A, publiek
verkopen:
1. DE MAISONETTE op de derde en vierde
etage van het flatgebouw "Duinzicht" met
bergplaats en garage aan de Cort van der
Lindenstraat 2/30 te Zandvoort (horizontaal
eigendom).
Lasten circa f 220.- per jaar.
Voorschotbijdrage f 353.- per maand.
Achterstallige voorschotbijdragen f 3.750.-.

P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort.
telefoon 02507 -13287.

TV kast

sloopauto's

donderdag 17 september 1981

Ook voor olie en diesel.

Willemstraat 12

Te huur voor
3 a 5 maanden

BOUWWEN AANNEMINGSBEDRIJF

(ex. art. 1223 B.W.)
Notaris E.J.M. Weve te Zandvoort zal op

U kunt uw auto overdag slecht
missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.

Het Kastenhuis

Schoenenkastje
139,-

Voor olie verversen, doorsmeren,
banden, accu's, onderhoudsbeurten en reparaties, natuurlijk
naar „SHELL DUINZICHT".

vraagt enige
tijdelijk

A. PUTMAN

„Shell Duinzicht"

SHELL STATION „DUINZICHT"

Pakvekbtraat 19 - Zandvoort - Tetefoon 125 54

Ria en Vee.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

1995,-

Verloren...
Gouden
schakelarmband

Hel ligt in de menselijke natuur om verstandig te
denken en dom te handelen.
_
Anatole France (1844-1924)

met reddingsboeitje er
aan. HERINNERING!
Gaarne terug te bezorgen
Mevr. A. KoperKoesman, v. Lennepweg34'

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Muziek voor uw party's?
TRIO

voor het betere genre
Telefoon 02507-13014

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
heeft zulke klanten nog niet meegemaakt. Zij denken
verstandig, wanneer ze bij hem naar 'n uurwerk
vragen. En ze zijn niet zo dom om naar z'n goede
raad niet te luisteren. Integendeel, ze gaan steeds
tpvrcricn heen. Hoe zou 't ook anders kunnen?

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

Vergroot uw herinnering
met de Kodak Super SelekttVint
Kodak Super Selekt
T
Prints. Oftewel, méér
kleur per foto.
Ontwikkeld en
afgedrukt door Kodak
zelf. Briljant en levensecht van kleur.
Op speciaal
halfmat Kodak papier.
En omdat u meer
ziet, vergroot u uw kijkplezier en dat van
anderen aanzienlijk.
Ze zijn te leveren
op 3 formaten: 10x10,
10x13 of 10xi5 cm.
Bij ons bent u aan het
juiste adres:
Ontwikkeld en afgedrukt door
het kleurenlaboratorium
van Kodak zelf.

Foto BAKELS
KERKSTRAAT 31
ZANDVOORT
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Na Zandvoort wordt het pas spannend

Alain Prost wint saaie Grand
Prix '81 met grote overmacht
i

ZANDVOORT • Heel wat spannender dan het verloop, zijn de gevolgen
van de dertigste Grand Prix van Nederland. In de door Alain Prost met
grote overmacht gewonnen race behaalde Carlos Reutemann geen punten
met als gevolg dat de kansen op de wereldtitel na Zandvoort voor hem
beduidend moeilijker zijn komen te liggen. Want zwaar krijgt de
Argentijn het in de drie resterende races. Zeker nu Nelson Piquet dank zij
zijn tweede plaats op gelijke hoogte is komen te staan. Beiden hebben 45
punten, gevolgd door Jacques Lafiïte met 34 punten. De Fransman Het
door zijn botsing met Reutemann eveneens belangrijke punten op
Zandvoort liggen. Door zijn derde plaats is Alan Jones nu op een totaal
van 31 gekomen, terwijl Alain Prost 28 punten heeft vergaard.
Helaas voor Zandvoort werd het geen
Grand Prix zoals we die de laatste tijd
gezien hebben en waarop de zeventigduizend toeschouwers hadden gehoopt
(beide trainingsdagen trokken 25.000
mensen). In de beginfase was er nog
hoop op een spannende, dus mooie
Grand Prix. Weliswaar voerde Alain
Prost het vierentwintig wagens tellende
veld van het begin af aan, maar de jacht
die Alan Jones in de twintigste ronde
op de Renault inzette deed velen twijfelen aan de suprematie van de Franse
renstal. Drie ronden later kwam de
Williams zelfs als eerste door. Het zou
echter bij die ene verrassing blijven.

Schakelfout
Overigens kon de regerend wereldkampioen gemakkelijk langszij de leider
komen vanwege diens schakelfout tijdens het inhalen van achterblijver AIboreto. Prost kon er niet nerveus van
worden, want, zo bekende hij later:
„Ik wist dat ik met dit materiaal in
staat was de race te winnen. Mijn
wagen was de snelste van het veld.
Eindelijk was er geen enkel probleem
en ging alles prima".

het feit, dat de turbo-motor het op
Zandvoort zo goed deed. Dit in tegenstelling tot de berichten als zou een
turbo het op zeeniveau niet zo goed
doen. „Nee, ik denk dat we nu overal
kunnen winnen", aldus een opgeluchte
Alain Prost.

Opleving
De aktie van Jones was de laatste
opleving in de tweeënzeventig ronden
tellende race, tot -met nog acht ronden
te gaan- Alan Jones met bandenproblemen te kampen kreeg. Nelson Piquet
had toen de kloof van dertig sekonden
die hem van de tweede plaats scheidde
snel overbrugd, waardoor Jones vier
ronden voor het einde naar de laagste
trede op het ereplatform werd verwezen. Een wel wat erg schrale troost
1
voor de Williams-stal die na Zandvoort
had gehoopt in Reuteman een vrij
zekere wereldkampioen in huis te hebben.

Maar de Argentijn had zijn kansen op
een goede klassering verknald. In een
poging om zijn rivaal Jacques Laffite
van de vierde plaats te verdringen ging
hij in de negentiende ronde te laat in de
remmen. Desondanks trachtte hij in
En dat is inderdaad wel anders ge- het kleine gaatje te duiken dat Laffite
weest. Vele malen hebben de Renaults in de binnenbocht had open gehouden.
dit seizoen op kop gereden, maar altijd Een harde confrontatie was onvermijging er wel iets met het materiaal mis. delijk. Het achterwiel van de blauwe
Op die ene keer in het Franse Dijon na, Talbot Ligier schoot over het voorwiel
toen Prost de eerste Grand Prix-zege van Reutemann. Laffite verdween in
voor zijn stal binnen haalde. De angst een stofwolk langs de baan, terwijl
van Prost dat er ook nu weer wat mis Reutemann nog even doorreed, maar
zou gaan, was dan ook begrijpelijk. ook de Williams bleek te veel schade te
„Zelfs toen ik veilig op kop reed had ik hebben opgelopen. Zo schudde Reuteconstant die gedachte. Maar nu de mann met deze roekeloze manoevre
turbo en de banden (hij reed op een opnieuw de kaarten van het spel dat hij
zachter compound dan zijn teamgenoot in Zandvoort vast handen had kunnen
Renée Arnoux - red.) zich zo voortref- hebben. Laffite zal het nu met een
felijk gehouden hebben, heb ik een- «utsidersrol moeten doen. Elf punten
groot vertrouwen in de wagen gekre- achterstand is nu eenmaal vrij veel met
gen". Tevreden was hij eveneens over •nog drie races in het verschiet. Maar

wie weet. Het blijft een mechanische meters naast de baan. Gilles Villeneuve
sport.
had zijn wagen wat al te woest tussen
En dat laatste was te merken op Zand- de bolides van Tambay en Giacomelli
voort. Van de vierentwintig gestarte gedrukt. Het gevolg was dat behalve
wagens haalden er slechts tien de finish Villeneuve ook Tambay en de tweede
met alleen de drie ereplaatsen in de- Ferrari-rijder Pironi konden uitstapzelfde ronde. Het feit dat de van de pen. Andretti hield een verbogen neuslaatste rij gestarte Ensign-rijdcr Eliseo vleugel aan het incident over en moest
Salazar met een zesde plaats zijn eerste de pits in voor reparatie. Tien ronden
kampioenschapspunt binnenhaalde is voor het einde zou de oud-wereldkamillustratief voor het afhaken van de vele pioen crashen in het Schei vlak. In het
ziekenhuis kreeg hij te horen dat de
vedetten.
De eerste Ferrari stond reeds na enkele lichte voetblessure geen handicap zal
zijn voor de oveige drie Grand Prix.
Het werd een slechte dag voor Alfa
Na de Grand Prix deed zich tijdens
Romeo, want al eerder was Bruno
de huldigingsceremonie een naar
Giacomelli met een breuk in de achterincident voor. Een monteur van
ophanging van de baan geraakt.
Williams, toch al niet vrolijk vanwege het uitvallen van Reutemann en
Brokkenpiloot
de tegenvallende derde plaats van
Lange tijd zag het ernaar uit dat John
Jones, wilde na afloop snel zijn
Watson de enige McLaren naar een
spulletjes bij elkaar pakken. Hij
vierde plaats zou sturen. In de vijftigste
had alleen de pech dat de Williamsronde moest ook hij echter het veld
stal aan het begin van de pitsstraat
ruimen vanwege ontstekingsproblcwas ondergebracht. En daar in de
men. Watsons teamgenoot Andrea de
buurt van het ereplatform werd het
Cesaris was niet op de dertiende startgebied door reservisten en baanplaats verschenen. In de zaterdagtraikommissarissen afgesloten voor opning namelijk had de Italiaan opnieuw
dringerige fans. Ook voor hem
zijn wagen krom gereden. En achttien
bleek er geen doorkomen aan en
maal in één seizoen vond zijn teamleitoen tot overmaat van ramp zijn
ding wel wat erg veel en besloten werd
gereedschapskarretje omviel spoot
dan ook om geen reservewagen in te
hij de daarvoor verantwoordelijke
zetten voor de „brokkenpiloot". Het
politieman de inhoud van een colamag dan ook zeer onwaarschijnlijk
blikje in het gelaat. Assistentie was
worden geacht dat De Cesaris het
bijzonder snel ter plekke en een
volgend jaar een McLaren bestuurt.
legertje reservisten kwam met getrokken wapenstok ten tonele. Zo
Ook Sigfried Stohr moet rekening houspeelde zich een kleine veldslag af
den met een afscheid eerder dan gein de Williams-stal, compleet met
pland. Zijn verrichtingen vallen bij
bloedneuzen en zelfs een gebroken
Arrows tegen en mogelijk gaat Jaques
neus. De monteur werd geboeid
Villeneuve, de broer van Giles, de
afgevoerd en een fotograaf werd op
resterende races rijden. Met een zevenhardhardige wijze kenbaar gemaakt
de plaats bleef de Italiaan net buiten de
dat hij zijn plaatjes maar elders
punten achter Rebaque (vierde), De
moest gaan schieten.
Angelis (vijfde) en Salazar (zesde).
Een kwalijke zaak die zich pal voor
Door de open gekomen plaats van De
de hoofdtribune afspeelde en waarCesaris mocht Alboreto alsnog starten.
van duizenden toeschouwers getuiHij bracht de Tyrrell als negende over
ge waren. Een dergelijk optreden
de streep op vier ronden van de winoogst weinig waardering. Een elenaar.
gantere oplossing mag toch zeker
De Fittipaldi's hadden de reis naar
wel van de sterke hand worden
Zandvoort voor niets gemaakt, want
verwacht. Nu werd het een M.Ezowel
Keke Rosberg als Chico Serra
achtig optreden en dat had voorkohadden zich niet weten te kwalificeren.
men moeten worden.
Ook Toleman had zich de rit kunnen
In het verleden heeft iets dergelijks
besparen met de rijders Brian Henton
zich ook al afgespeeld. Toen betrof
en
Derek Warwick. De Osella van
het een handgemeen met LotusBeppe Gabbiani bleek evenmin snel
baas Colin Chapman. Zandvoort
genoeg voor een plaats bij de eerste
heeft er geen lering uit getrokken.
vierentwintig.

Dag kampioenschappspunten. Titelkandidaat Carlos Reutemann (no 2) ramt de Talbot Ligier van zijn rivaal
Jaques Laffite. Een manoeuvre die voor beide rijders wel eens van vitaal belang kan zijn voor het
wereldkampioenschap.

Successen
ZANDVOORT - Voor de zwemvereni- zullen zich nu bekwamen voor het
ging De Zeeschuimers Is het seizoen C-diploma, dat deelname toestaat aan
reeds gestart. En deze start is op ver- de Nederlandse Jeugdkampioenschapschillende fronten zeer succesvol gc- pen Kunstzwemmen.
weest. Enige kunstzwemmers legden
uitstekende proeven af, wat gehono- Waterpolo
reerd werd met diploma's, terwijl de
In Vlaardingen kwamen de waterpowaterpoloërs een toernooi winnend wisloérs van De Zeeschuimers tijdens een
ten af te sluiten.
toernooi als kampioenen uit het water.
Door een goede teamgeest en een
prima inzet, wisten zij alle wedstrijden
Kunstzwemmen
winnend af te sluiten. In de eerste
De zeer jonge kunstzwemafdeling wedstrijd tegen De Viking uit Vlaarvan de Zeeschuimers boekte goede dingen scoorden Kees Duine en Robert
resultaten. Renée Verdonck en Nicole Arens, terwijl keeper John van de Belt
Koper behaalden hun eerste F-diplo- een uitstekende prestatie leverde door
ma, Sabine van Dam presteerde het om een strafworp te houden. Eindstand
het zwaardere E-diploma binnen te 2-0.
halen, terwijl Annet ter Heijden en
Karen Weber na een zenuwslopende Kunstzwemsters met hun nieuwe
techniek-demonstratie hun D-diplo- diploma's: vlnr. Reneé Verdonck,
ma's in ontvangst mochten nemen. Nicole Koper, Sabine van Dam, KaAnnet ter Heyden en Karen Weber ren Weber, Annet ter Heyden.

Zwemwedstrijden
Tijdens nationale zwemwedstrijden
in Uithoorn tegen een vijftal zwemverenigingen reikten de Zeeschuimers niet
hoger dan een vierde plaats. In het
geheel van vele wedstrijden werden
toch wel goede resultaten behaald.
Fernando Heerema, met 2 eerste prijzen en Aldo en Wander Halderman
met elk l eerste prijs waren de Zeeschuimers-kampioenen. Verder waren
tweede plaatsen weggelegd voor Emmy
Koning, Wander Halderman, Ruud
Heerema en Annet ter Heyden. Zeer
spectaculair was de 10 x 50 meter vrije
slag estafette meisjes-dames-jongensheren, waarmee beslag werd gelegd op
een 2de plaats achter ACZ. In deze
estafette wisselden jongens en meisjes
elkaar steeds af.
De zeskamp werd gewonnen door
ACZ uit Capelle a.d. IJssel.

Routebeschrijvingsrit
van ASV "Sandevoerde"

Als in de beginfase Alan Jones langszij de leidende Renault van Alain Prost komt levert dat één van de schaarse spannende momenten op, die de
Nederlandse Grand Prix rijk was.

Boy Hayje blijft Ragnotti
voor tijdens turbo-race
ZANDVOORT - De dit seizoen in het
Grand-Prix programma opgenomen
Renault 5 turbo-race is gewonnen door
Boy Hayje. Na de eerste manche van
zaterdag hoefde de 32-jarige Amsterdammcr slechts een fraktic van een
seconde goed te maken op zijn rivaal
Jean Ragnotti, die de eerste wedstrijd
won.
De tweede manche leverde minder
spektakel op, omdat John Bollen een
voor Hayje welkom gat had geslagen.
Ragnotti en zijn landgenoot Gouhier
konden nu niet bij hem komen. Toen
de sterk rijdende Bolten later moest
afhaken vanwege een lekke waterslang,
was de marge voor de Fransozen al te
groot om de kopman te bereiken. Een
herhaling van het ongekend felle gevecht van de dag tevoren zat er dan ook
niet in. Hayje werd winnaar en gaat nu
samen niet Ragnotti aan kop in de
strijd om de officieuze Europese titel.

Ondanks het feit dat Tommy Byrne
geen rol van betekenis had kunnen
spelen in de Formule Ford 2000 race en
kansloos als vijftiende eindigde werd
de Ier zaterdag op Zandvoort gehuldigd als winnaar van de Efda Euroseries. Tweede in dit Europese kampioenschap werd de winnaar van Zandvoort de Deen Nissen, gevolgd door de
Zuidafrikaan die ook nu vlak achter
hem eindigde, Basill Mann. Racing
Team Holland-rijder Cor Euser debuteerdc in deze klasse in een speciaal
voor deze gelegenheid van stal gehaalde Crosslé 45. De Formule Ford 1600kampioen lag in het tweecndertig wagens tellende veld lange tijd tiende,
maar viel vier ronden voor het einde
met pech uit.
De Sport 2000 Townsend Thorensen
Euro-series is gewonnen door Ros de
Giaxa de Salvi, gevolgd door de gebroeders Jim en Huub Vermeulen.

(Advertenties)

hi-fi
EENTOPMERK
GELUIDSAPPARATUUR
DAT TE BETALEN IS
als enige met

QUiWIZ
tOCNEO
Elektronische
kristalgestuurde
FM-fijnafstemming.
wij demonstreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort BV,
Haltstraat 56 -Zandvoort
Tel. 02507-13618

ZANDVOORT - Op vrijdag 18 september a.s. organiseert de Autosportvereniging Sandevoerde weer een gezellige routebeschrijvingsrit, welke
meetelt voor het clubkampioenschap
1981.
Er zal worden gereden op het Technich
Reglement
Routebeschrijvingsritten
(TRR) 1981.
Lengte van de rit is ± 30 km. Men kan
inschrijven in de A-klasse (voor ervaren rijders), de B-klasse voor gevorderde rijders, of de C-klasse (voor beginnende rijders). Aan beginnende rijders
zal een eenvoudig te rijden rit voorgeschoteld worden, zodat u zonder al te
veel moeite de finish weer zult kunnen
bereiken.
De inschrijftafel bevindt zich in het
Gemeenschapshuis, Louis Davicisstraat
te Zandvoort. (Nabij de WV)
Deze is geopend vanaf 19.30 uur. Er
wordt gestart vanaf 20.01 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 10,—
per equipe, waarbij leden een korting
genieten van ƒ l,— per lid.

Eigen home AFAFA
P. Koopman. ;ilgestudeerd sportleider
van het CIOS te Overvecn.
Naast de genoemde aktwiteitcn, is er
de gelegenheid om gebruik te maken
van de fitness-ruimte, waar een aantal
trainingstocstetlen staan opgesteld.
waarop op verantwoorde wijze aan
krachttraining, bodybuilding, figuurverbetering e.d. kan worden gedaan.
De trainingsruimtc is beschikbaar
van maandag t/ m zaterdag. De contributie die betaald moet worden voor de
lessen is relatief laag. Ook zijn er
Reeds nu kan in deze dojo- en speciale abonnementen en gezinsabonfitnessruimte getraind worden. Gestart nementen te verkrijgen.
Aangezien er een beperkte ruimte is,
wordt met een aantal nieuwe kursussen
zoals karate, judo, jiu-jitsu, kick-bo- moet de AFAFA zich wel houden aan
xing, boksen, zelfverdediging dames, liet selektiekriterium, wie het eerst
tai'chi, jazzballet, keepfit en konditie- komt, het eerst maalt. Reeds nu is het
training.
leden- aantal gegroeid tot ruim 90 en de
De trainingen staan onder leiding verwachting is, dat de vereniging in de
van bekwame docenten met een ruime nabije toekomst zal uitgroeien tot een
ervaring in de organisatie, bv. Karate- van groot formaat.
Voor informatie kan men terecht bij
do Bond Nederland en Judo Bond
Nederland, toegekende zgn. lerarenli- het Dojo-adres, Brugstrnut 15 en 17 ie
centie, gekoppeld aan een hoge gra- Zandvoort, op de informaticti|den, zaduering (dan -graadhouders). De alge- tcrdagmorgcn van 10.(/O uur tot 11.00
hele leidingvan de trainingen berust bij uur.

ZANDVOORT - Voor de Academy
for Asian Fighting Arts, (AFAFA) is
het eindelyk zover. Na een, geheel
in eigen beheer uitgevoerde verbouwing, is een prachtige trainingsaccommodatic verrezen in een pand
aan de Brugstraat 15 en 17. Na een
jaar van keihard werken is het
geheel nagenoeg gereed en zal de
officiële opening plaatsvinden op 10
oktober a.s.

De tweede wedstrijd begon zeer
slecht. De Zeeschuimers kwamen
slecht in het ritme. De tegenstanders
profiteerden goed en namen snel een
2-0 voorsp.ong. De begeleiders Niels
Kinneging en Frank Phiiipoom wisten
De Zeeschuimers toch weer op te
peppen, wat maar liefst vijf doelpunten
opleverde. Kees van Duine, Robert
Arens en Fernando Hcerema hadden
een belangrijk aandeel in de score. Dat
de tegenstanders ook nog de weg naar
het net vonden, deed de ZancKoorters
niet meer verontrusten, 5-4.
De beslissende wedstrijd tegen Duck
werd met overtuiging begonnen. Zeer
tactisch en doeltreffend werden de
tegenstanders afgedekt en konden de
verdedigers hun aanvalslinie van goede
passes voorzien. Ook de conditie begon
een woordje mee te spreken, doch deze
was bij de Zeeschuimers beter dan bij
Duck, zodat uiteindelijk een verdiende
4-1 zege werd behaald.

ZVM-toernooi
ZANDVOORT - In het kader van
het 40-jarig jubileum organiseert
Zandvoortmeeuwen a.s zondag een
voetbaltoernooi voor de eerste twee
elftallen. Met een drietal gastverenigingen zal Zandvoortmeeuwen de
strijd aanbinden, met als inzet de
jubileum-trofee. Deelnemende verenigingen zijn DCG, Spartaan, VSV
en Zandvoortmeeuwen. De aanvang
is om 12.30 uur op de velden aan de
Vondellaan.

ZANDVOORT - Vanavond start de
Sporting Club Zandvoort het nieuwe
badminton seizoen. Het is het zestiende jaar dat deze uitsluitend, recreatieve
vereniging, op de donderdag- en vrijdagavonden in de sporthal Pelhkaan,
zo'n kleine 200 badmintonners in de
gelegenheid stelt om ontspannend bezig te zijn.
De organisatoren van Sporting Club
Zandvoort, de heren Dirk van der
Nulft en Fekke Boukes zullen opnieuw
een aantrekkelijke onderlinge competitie opzetten, waarbij ondanks felle
strijd de gezelligheid voorop staat.
Op de vrijdagavond van 20.00 uur tot
21.30 uur is nog enige ruimte voor een
aantal nieuwe leden Aanmelding kan
geschieden op de speelavonden of bij
D. v.d. Nulft. telctoun 02507-13344.

ZANDVOORT - In de nacht volgend
op de Grand Pnx zijn er in het centium
van Zandvoort diverse vernielingen geplecgd Langs het fietspad tussen "de
Van Lennepweg en Lmnaeusstraat ZANDVOORT - Dooi de Zandvoortwerd een lantaarn compleet afgebro- sc politie werd in de nacht v a n zaterdag
ken en aan de Vondellaan \vcrd een op zondag een personenauto aangetrofverkeeisztnl omver getrokken. Voorts fen w.iarin een zogeheten pantseigrawerd in de Haltestraat een parkecime- naat lag. De eigenaai van de auto. een
ter ..ontworteld" en \\erdcn van zes 2>|,mge Ani-,terd.'.mmci. werd aangepersonenauto's de handen lek gesto- hoiuien en om opheldering gevraagd.
ken De politie heelt een onderzoek Met hiix-K dat het een nep-eranaat w.is
ingesteld.
die al laren tn <n|n bezit was.

Het interieur met trainingstoestellen van de AFAFA
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Afslanken in
groepsverband

is ons uiterst gezellige place-mat-restaurant, praktisch óp het
strand van Zandvoort, waar vanaf 12.00 tot 24.00 uur, tegen érg
scherpe prijzen zeer smakelijke schotels worden geserveerd...

OPEN HUIS
bij

SLIMMING

Bijvoorbeeld kip-in- t-mandje' is er al voor f. 14.50,
een gegratineerde kalfsbiefstuk kost slechts f. 19.75,
en een kompleet kindermenu zelfs maar f. 11.50...

>
Tijdelijk aanbod.
Vanwege de introduktie van de
Renault 4 Jogging leveren wij bij aankoop
vaneen nieuwe Renault4
tijdelijkeen fantastisch
accessoi re pakket van
rond de f 1.250,-voor
slechts f 300.%
Pakket1(basis4 + TL)
Zonnedak, grill
met vérstralers, wielsierringen, radio en
stootlijsten.
Pakket2(4GTL)
Zonnedak,
hoofdsteunen plus
hoes, wielsierringen,
radio.

Groot open dak van
blauw linnen.

international

Daar kunt u met uw gezin nog eens voor uit eten gaan!

is ons cabaret van internationale allure, leder weekend treden
hier bekende artiesten op, terwijl ü geniet van een uniek warmen koud buffet of dinerZaterdagavond speelt hier het orkest van Cees van Doorne
met een zeer speciaal optreden van Joe Borne. De kosten voor
deze héle avond uit bedragen, inklusief champagne-cocktail,
het zeer riante warm- en koud buffet en uiteraard koffie toe
f, 75.-p.p....
Zondagavond speelt van 17.00 tot 24.00 uur het trio Nico van
der Linden, terwijl vanaf 19.00 uur een feestelijk diner wordt
geserveerd voor f. 47.50 p.p....

uette

is onze sfeervolle cocktail-bar, dagelijks geopend van 17.00 tot
01.00 uurVrijdag- en zondagavond is er een vrij-entreeavond met
levende muziek...
ledere zaterdagavond is er ook, tegen bescheiden vergoeding,
een levendig muziek- en showprogramma met bekende
artiesten...

Inde week van 7-13 september a.a.
houdt Slimmmg International ook bij u in de
buurt een Open Les.
Wij laten u daarin geheel vrijblijvend
kennismaken met de methode waarop
Slimming u begeleidt in het afvallen.
Deze kennismaking is geheel vrijblijvend.
Besluit u meteen te beginnen, dan kunt
u direkt inschrijven.
Het inschrijfgeld is f 15.-.
Voor (volgende) bijeenkomsten bedraagt
het lesgeld f 7,50 per keer.
Een besparing dus van f 7,50.

Komfortabele stoelen
metjoggingstof.
Friswit
alsbasiskleur.

Sportieve velgen.
Blauwe striping over de f tanken.
Blauwe stootstrips
van voor naar achter.

Pauwenhof, Achterweg 17a, Heemstede.
Dinsdag van 19.30-21.00 uur.
Mevr. G. Klaassen, telefoon 023-280508

Renault4 Jogging._/ 13.900,-inkl. BTW.
Opvallende
blauwe bumpers.

RftMUtI*

OPGELET

Uit verhuur worden nu de z.g,a. n. C
'•• bouwjaar juni 1961,, met
,- verkocht. Pak deze kansl

BERGMAN CARAVANS
Laidiavairt 189, Noordwljkerhout,
telefoon 02523-2*49.
Bij hotel Piet Gijs, ca. 500 m langs het water
richting Noordwijk.

Rinko verkoopcentrum
Burg. v. Alphenstraat 2 A, Zandvoort, telefoon 02507-13360
Vrijdagavond - Zaterdag en zondag geopend.

i

Te koop ofte huur
aangeboden:

is ons specialiteiten-restaurant waar O een
avond-lange 'culinaire-happening' van de eerste
orde wordt geserveerd...

GARAGE

inlichtingen en
reserveringen:
02507-12144

badhuisplein 7.
zandvoort

boiïwes hotels

van 80 m*, geheel vrij
yelegen en modern ingericht mooie smear-,
put, en elektr. opengaande deuren.
Inlichtingen: na 18.00
uur 02968-5478.

GROEN & CO.
CENTRALE VERWARMING
Julianalaan 33 - OVERVEEN - Tel. 25 48 55
Te koop of te huur
aangeboden:

Te koop aangeboden:

1860 m2 afgesloten
industrieterrein

geheel nieuwe nog in verpakking staande

aan de rand van Amsterdam. Zeer goede
varbindingen, naar alle
richtingen van het land.
Het terrein is geheel
afgesloten en belegd
met stelconplaten. Voor
een
bedrijfsgebouw
met woning, is vergunning ta verkrijgen.
In!, na 18.00 uur 023685478.

FORDOTO

f i jfanieli

Club- en pn vê dunsle.M,en
voor alle leejlijden...

Voor inlichtingen:
Adm. de Ruyterweg
110, A'dam(bijde
Krommen)
020-J 84044
Dirk Sonoystraat 155
A'dam (Geu/eveld)
020-113260

•

ZANDVOORT
Ampèrastraat 10
(naast Colpitt)

Tel. 02507 • 1 69 25.
b.g.g. 1 3242
Ford verkoop en

service
Ook voor diverse
merken inruilauto's.

telefoon 15829-13966
Heemstede, zaal Dreefschool,
Julianaplein 1

vraagt

De verdiensten zijn 55,-per week. .
Telefonisch aanmelden 023-338673.

l\

SPORT CENTER
WIM BUCHEL
Zandvoort A. J. v. d. Moolenstraat 47,

De Volkskrant/Trouw

flinke bezorgers

KOOUMANS

JEUGD JUDO

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

Laat juist in deze tijd uw kind judo leren.
Karaktervormend zelfvertrouwen.
Kortoir^een sport die uw kind niet mag
missen!
Clubs in de leeftijd van:
6-7 jaar, 8-9 jaar, 10-12 jaar, 13 jaar en ouder.

makelaars & taxateurs in bednjfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6, arnsterdam-z., telex 18143

zormebank en
solarium

iat

Merk PHILIPS H.P.
3132/3134. (ook afzonderli|k te koop). Wegens vertrek naar buitenland, tegen
billijke prijs. Inl.: 0296S5478, na 18.00 uur

l iet Nederlandse Sleutel- en
Slnten/speeuilistcn Gilde is door Lips
Sloten Fdbncken b.v dis sub-hecntichoudcr gemdchtigd de i.ips-Kcso
sleutel te kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en dcv;cdsdn-j
ceerde machines vdn het Gilde
Sdr.mdercn u ickcrhcid
en veiligheid. Alleen bi|
de j^emaehtigdc dealer
knijpt u het originele
Zekcrhcids bewijs.

JÜEGG'SUWISCH RESTAURANT l

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.
enu's vanaf
16.50
Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten
Zandvoortsolaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

••• tvv DCAU.R mmy
^-~-

v. d. Meer SleuJelservicc
lel. H2Ï-2HU4 'Hl

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

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

Sport Center
WIM BUCHEL
Zandvoort, A. J. v. d. Moolenstraat 47,
telefoon 15829-13965

SQUASH
Een razensnelle en conditionele sport.
Wij hebben alleen 's morgens en 'b middags
nog speeluren, voor dames - heren en
jeugd, reeds v.a. 10 jaar.
Komt u gerust eens een kijkje nemen.
U bent van harte welkom!

SPORT WIM BUCHEL
Zandvoort, A. v. d. Moolenstraat 47.
telefoon 15828-13965
Clubs voor dames - heren en jeugd

Badminton
Jiu J'rtsu
Keep fit gymnastiek
Volleybal
Sauna

Jeugd judo
Judo
Squash
Zonnebanken/
-hemels

Geopend de gehele week, ook de weekends.

DAMES SAUNA
Woensdagavond, donderdagmorgen,
vrijdagmiddag

SPECIALITEITEN

REUNIE

"MAARTEN VAN DER VAARTSCHOOL"
Chr. L.T.S.
Bisschop Koenraadstraat 14,
Postbus 24 - 3640 AA Mijdrecht
Tel. 02979-1540.
Dit jaar bestaat onze school 25 jaar.
Wij nodigen daarom oud-personeelsleden
en oud-leerlingen uit om dinsdag 2 september a.s. tussen 20.00 en 22.00 uur in ons
schoolgebouw aanwezig te zijn.
(Consumpties voor eigen rekening).
Wij verzoeken u vriendelijk om, indien u komt,
dit vóór 12 september a.s. telefonisch of
schriftelijk te laten weten.

ZATERDAG 5 SEPTEMBER VAN
AALSMEER NAAR AMSTERDAM
Vertrek Aalsmeer 9 00 uur
Aankomst op de Dam ±16 00 uur

EMEN

NS /oekt voor de stations aan de
Schipholliin-Amsterdam RAI. Amsterdam
Zuid en Schiphol - jonge mannen en
vrouwen ( l e e f t i j d tussen 18 en 30 laar) die
van aanpakken weten Want als stationsassistent/rangeerder doe |e /owel binnen
als builui uiteenlopend werk - o m onderhouds-, transport- en enig rangccrwerk
Werk dat om een goede ge/ondheid
vraagt en waarvoor je in ieder geval volledig
lager onderwijs gevolgd moet hebben (helst
aangevuld IIKI enkele uren voortge/el

onderwijs) Ik-trokkenen moeten x.ich in hel
Nederlands, /owel mondeling als schriftelijk,
goed kunnen uitdrukken i v in het deelnemeii aan bijv een psychologisch onder/oek
NS stelt daar het nodige tegenover
X.oals een prima salaris, likse toeslagen voor
onregelmatig werk. 7' j% vakantietoeslag,
een decembertoeslag van 2% en uitstekende
sociale voor/ienmgen
Als je van afwisseling houdt, bel dan
020-239311 (vraag naar toestel 389) voor
nadere informatie

Schrijven kan natuurlijk ook
Je sollicitatiebrief, met vermelding van
vakaturenummer 541. kun je sturen naar
onderstaand adres Wanneer je telefonisch
bereikbaar bent. /et dan ook het telefoonnummer in je brief
N.V. Nederlandse Spoorwegen.
Antwoordnummer 3507.
1000 RA Amsterdam.
Een postzegel plakken
is niet nodig.
<

Restaaraat
„Gbafêt Het Witte Hals*

Zeevweg 3, Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
ffiHSMEER

Tentoonstelling van de komplete
stoet in de Aalsmeerse
Bloemenveiling V. B. A., Legmeerdijk 313 op:

Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnestceg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

*^J«rf-

iphollijn kanvoor u een nieuwebaan
: stationsassistent rangeerder (m/v).

MEP U

DOE MÉÉR ZELF
vrijdag4september van 15.00 lot22 00 uur
zondag 6 september van 11.00 tot 18.00 uur

KOM CORSO KIJKEN:
EN NEEM UW KINDEREN MEE!
O a Bloemen en planten informatiestands.
Beoefenaars van oude ambachten en de
Corso-speeltuin (Spelenderwijs)
^Voor jong en oud de meest uiteenlopende spelletjes^
poppenkast, speeltoestellen. trampoline
.etc (onder deskundig toezicht) Frequente^
busdiens'.en tol vlak bi) de V B A
Ruime jratis parkeerterreinen

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

zandvports. m
nieuwsbl

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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ZANDVOORT - Met ingang
van komende maandag, 14 september, zal de Louis Davidsstraat zijn afgesloten voor alle
verkeer in beide richtingen, in
verband met werkzaamheden
aan de riolering. Deze maatregel zal vijf weken duren of
zoveel korter als mogelijk is,
dan wel zoveel langer als noodzakelijk is. Gedurende deze periode zal het verkeer op het
Raadhuisplein maar van één rijbaan gebruik kunnen maken

waardoor rekening gehouden
moet worden met tegenliggers.
Het verkeer in de richting van
de Koningsstraat zal worden
omgeleid via de Cornelis Slegersstraat en de Schoolstraat.

In verband met de te verwachten toename van verkeer in de
Schoolstraat zal gedurende, de
werkzaamheden een parkeerverbod gelden aan de Oostzijde
van de rijbaan op het Schoolplein en in de Willemsstraat
voor de zuidelijke rijbaanzijde.
Van het parkeerterrein bij het
postkantoor zal gedurende de
werkzaamheden in de Louis Davidsstraat een gedeelte Worden
gebruikt voor het opslaan van
bouwmaterialen.

HoofdkantoorAalsmeer: I)orp<,<,iruiir rV Telefoon 02977 - 2 K4 11
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Louis Davidsstraat
tijdelijk afgesloten

RANDS'IADPUBl.JCAJil S
Uitgeef sier van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Heemsteeclse Courani
" Hoofddorps/Venneper N i e u w s b l a d
• Zwanenburg/Hallvvegse C o u r a n i
• Badhoeve/Slotense C o u r a n i
• Aalsrneersder Courant
• Uithoornse C ' o u r a n t / C ) n s \\ eekblad
• Streekblad/De Ronde Vener

Eenzame

(Advertentie)

De tekstverzinner van onze
advertentie is uitgeput,
opgeteerd en op vakantie.
U kunt nog wel bij ons komen
kopen, want we zijn wel epen.
f

RADIO PEETERS
Haltestraat 56 - Tel. 13618.

Brief van G.S. aan gemeente Zandvoort:

Zoneringsregeling maakt circuit
zonder geluidswering onmogelijk
ZANDVOORT - De kans dat het circuit van Zandvoort kan blijven
bestaan is erg klein geworden. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben burgemeester en wethouders van Zandvoort onlangs een antwoord
gegeven op een aantal vragen die het college begin dit jaar omtrent het
circuit had gesteld. Uit dit antwoord blijkt dat als de nieuwe zoneringsregeling voor geluidshinder per l september 1983 wettelijk van kracht
wordt, het circuitlawaai tijdens races van formule l, 2 en 3 wagens boven
de toelaatbare normen uit zal komen. Daarom zal er voor die races
ontheffing aangevraagd moeten worden bij de provincie en de kans dat die
verleend wordt is niet bijzonder groot, zo blijkt uit de brief.
De enige manier waardoor het circuit
wél aan de normen zou kunnen gaan
voldoen is gelegen in het aanbrengen
van allerlei geluidswerende voorzieningen. Onder meer zouden er hoge wallen en overkappingen rond de baan
moeten komen. Daarmee is echter een

gigantisch bedrag gemoeid en zowel de
Cenav als de gemeente Zandvoort kunnen dat niet opbrengen.
Tijdens de commissievergadering van
Algemene Zaken afgelopen dinsdag
bleken de meningen over de brief van
G.S. nogal verdeeld. De heer Jongsma

Burgemeester Machielsen: „Niet naar Den Haag voor 'mission impossible".
(Advertentie)

Krediet voor onderhoud
berging van ZVM
ZANDVOORT - De gemeenteraad1
van Zandvoort heeft in de raadsvergadering van vorige week een krediet van ƒ 22.500,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Het bedrag is
in de eerste plaats bedoeld voor
achterstallig onderhoud van de berging aan de Marisstraat.
ZRM had in het begin van dit jaar een
krediet gevraagd voor het noodzakelijke onderhoud en voor uitbreiding van
de berging. Een en ander werd door
Publieke Werken begroot op een totaal
bedrag van ƒ41.000,-, waarvan
ƒ 22.500 voor het achterstallige onderhoud nodig zou zijn.
Het college van B en W stelde de raad
voor om, gezien de krappe financié.e

Langs de Vioedlijn

BONT&
LAMSWCHT

suède en nappa (ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

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

positie van Zandvoort. het bedrag voor
het onderhoud ter beschikking te stellen en de gewenste uitbreiding op de
wensenlijst te plaatsen. De Zandvoortse Reddingsmaatschappij heeft echter
het college laten weten door de nodige
zelfwerkzaamheid het krediet van
ƒ 22.500,- niet alleen voor het onderhoud maar ook voor de uitbreiding te
willen gebruiken.
De Zandvoortse raad juichte deze zelfwerkzaamheid zeer toe en ging dan ook
unaniem akkoord met het voorstel van
B en W.
Overigens moest de huur voor de
berging in verband met het beschikbaar
gestelde krediet met ƒ 191,- worden
verhoogd. Deze huurverhoging wordt
echter wel in de subsidie aan de Zandvoortse Reddingsmaatschappij verdisconteerd.

Luchtig autootje
ZANDVOORT - Vorige week donclerdag hield de politie van Zandvoort een
zeventienjarige inwoner van de budplaats aan op de Boulevard Paulus
Loot. De Zandvoorter bevond zich op
de openbare weg met een auto die niet
meer helemaal voldeed aan de eisen
van Verkeersinspectie: het voertuig bestond uit een onderstel van een personenauto met daarop alleen nog de
motor en motorkap. Het vehikel is in
beslag genomen.

f

donderdag koopavond

was van mening dat G.S. hiermee de
gemeente Zandvoort voor het blok
zette. Hij vroeg Machielsen dan ook
met klem om op regeringsniveau te
gaan praten om buiten G.S. om te
trachten een oplossing te vinden. „Het
is duidelijk dat we van de provincie
niets te verwachten hebben, wat betreft
het oplossen van Zandvoorts woningnood. Dan moeten we in Den Haag
maar voor elkaar zien te krijgen dat we
in ieder geval kunnen gaan bouwen.
Flieringa was het met Jongsma eens.
Hij noemde de brief een daad van
onbehoorlijk bestuur. Zandvoort kreeg
volgens hem nu de keus tussen of een
inkomstenderving óf niet bouwen.
Voor hem was dat gelijk aan de keuze
tussen doodgeschoten of opgehangen
te worden. Ook Flieringa was van
mening dat Machielsen naar Den Haag
moest gaan om de verantwoordelijke
. bewindsman met de problemen te confronteren.
Commissielid van Erp zag het allemaal
veel simpeler. ,,Ik begrijp uit de brief
van G.S. dat het per l september '83
afgelopen is met het circuit door het
standpunt van G.S. Een schadeclaim
van de Cenav kunnen we dan ook
doorsturen naar de provincie en wij
kunnen gaan bouwen".
Burgemeester Machielsen antwoordde
dat het zijns inziens niet zo eenvoudig
lag. Hij was van mening dat de gemeente er niet zomaar vanuit kon gaan
dat het circuit inderdaad opgeheven
zou worden. Ten eerste zou de Cenav
ontheffing aan kunnen vragen en als
die niet verleend zou worden kan men
daartegen in beroep gaan. Hij zag
echter geen enkel heil in een bezoek
aan Den Haag. want volgens hem had
dat geen enkele zin. De zoneringsregeling is een wettelijke regeling waar op

't Houdt alles op,
de zon lijkt nog te
vragen, - ongetroost
of morgen zij nog
heffen zal haar
aanzicht in den oost.
Guido Gezelle
(1830-1899)

geen enkele manier aan te tornen valt
en dus heeft een bezoek aan de minister ook geen zin, zo stelde hij.
Het college van b. en w. wilde dan ook
de brief ter beoordeling naar de Projektgroep Geluidshinder sturen en
voorlopig afwachten wat de resultaten
zijn van het onderzoek naar het terug- FOTO: Eunorness MEUW VENNEP
dringen van de geluidshinder dat deze
Projektgroep momenteel verricht. Flie- ZANDVOORT - Afgelopen maandag ging de eerste Europese Vlieger-vierdaagse van start op het parkeerterrein
ringa betoogde nog eens dat gedepu- Zuid in Zandvoort. Wat een grandioze happening had moeten worden werd een enigszins teleurstellende
teerde staten blijkbaar niet de conse- gebeurtenis omdat op de eerste dag slechts één vliegeraar kwam opdraven. Deze eenzame hoogvlieger was
echter wel een crack op vliegergebied en hij had dan ook geen enkel probleem om zijn vlieger een uur lang in de
lucht te houden.
Organisator van de Fly Away, Edo van Tetterode. was ondanks de tegenvallende belangstelling toch niet uit het
veld geslagen. „In ieder geval hebben we de Europese primeur van een vlieger-vierdaagse en dat vind ik al heel
wat." Hij weet het gebrek aan belangstelfing aan verschillende oorzaken: „Ten eerste was er door allerlei redenen
erg weinig en te laat publiciteit gegeven aan het vliegerfestijn en ten tweede hebben we gemerkt dat we het
eerder in de zomer en tijdens weekends hadden moeten organiseren. Maar daarmee hebben we dan wat geleerd
voor volgend jaar. want we gaan het zeker herhalen", aldus de organisator.
Voor de Vlieger-marathon, die komend weekend op het programma van Fly Away staat, hebben zich nog geen
deelnemers gemeld, maar wat niet is kan nog komen.
Op de foto de eenzame vlieger van afgelopen maandag. Jaap Hemelrijk uit Amsterdam. Eerder won hij in
Zandvoort al de Zilveren Vlieg en de Glazen Boekanier en voort is hij Nederlands kampioen Stabielvliegen. Jaap
Hemelrijk was in ieder geval vast van plan om de vierdaagse geheel te vliegeren.
Alleen of niet.

Collecte van jubilerend
Prinses Beatrix Fonds

Verkiezingen bestuur
wijkraad Nieuw-Noord
• Van Erp: „Schadeclaim van Cenav
doorsturen naar provincie".
quenties van hun standpunt onder ogen
wilden zien. Als het circuit inderdaad
opgeheven moet worden moet er in
ieder geval een gelijkwaardige publiekstrekker binnen Zandvoorts grenzen
komen. Dat is ook destijds in een motie
van de raad vastgelegd. Dit alternatief
voor het circuit is er nog niet en daarom
ook waren de commissieleden over het
algemeen niet enthousiast over de brief
van G.S.
Voorlopig echter worden de resultaten
van het onderzoek door de Projektcommissie afgewacht. De kans dat de conclusie van dit onderzoek zal zijn dat
geluidsweringen een betaalbare zaak
zijn, lijkt vooralsnog echter erg klein.

ZANDVOORT - De Stichting Wijk-'
raad Nieuw-Noord houdt op maandag
9 november 1981 van 12.00 tot 22.00
uur in wijkgebouw „'t Stekkie" verkiezingen voor het definitieve bestuur van
de wijkraad. De navolgende leden van
het voorlopig bestuur hebben zich kandidaat gesteld.
1. J.M.H, van den Berg-Koppen; 2. M.
van den Berg; 3. J.W. Ewoldt Sr.; 4.
M.S. Ewoldt-Hiddes; 5. J. van der
Oord en 6. M.O. Wellig.
Wijkbewoners die zitting willen nemen
in dit bestuur kunnen zich tot l oktober,
a.s. schriftelijk aanmelden bij het se-'
cretariaat, Lorentzstraat 178. Alleen
diegenen die in Zandvoorl NieuwNoord woonachtig zijn en ouder zijn
dan 18 jaar, kunnen zich kandidaat
stellen. Met,.Nieuw-Noord" wordt bedoeld de wijk te Zandvoort met als
westelijke grens de Van LennepvvegVondellaan.

Door bezuinigingsmaatregelen Rijk

Provincie moet haar
reserves aanspreken
HAARLEM - De provincie zal volgend
jaar ruim vijf miljoen gulden minder
ontvangen van het Kijk dan in dit jaar.
Dat is een gevolg van de bezuinigingsoperatie van het rijk. Gedeputeerde
Stalen denkt door de reserves aan Ie
spreken de terugloop enigszins op te
vangen. In 1981 werd al een deel %an het
over dat jaar te lijden inkomstenverlies
ten laste van de reserve gebracht. Toen
betrof het een bedrag van 1,3 miljoen
gulden. Gedeputeerde Staten stellen
voor om voor 1982 een bedrag van bijna
2,5 miljoen uit de reserves te halen
opdat de bezuinigingsmaatregelen niet
te abrupt in de begroting behoeve te
worden verwerkt.
Ondanks de bezuinigingsoperatie verwacht de provincie volgend jaar toch
nog 28 ntiljocn meer uit te geven dan in
dit jaar. Het provinciaal bestuur wordt
namelijk geconfronteerd met een
steeds toenemend takenpakket. Behalvc dat het tekort voor een deel uit de
reserves wordt gehaald wil de provincie
nog meer uit die pot halen, namelijk
vijf miljoen voor incidentele uitgaven.
Dat geld heeft men nodig voor de
verbouwing van provinciale gebouwen.

investeringen bij provinciale waterstaat, aanschaf van twee buurtbussen,
extra storting in het fonds natuur- en
landschapsbescherming, storting m het
fonds stads- en landschapsbescherming, in het fonds voor de openluchtrecreatie en in het fonds agrarische strui.tuur.
BIJ de eerste opstelling van de hegroting 1982 overtroffen de uitgaven de
inkomsten met ruim veertien miljoen
Nadat het geld uit de rescrvepot v\erd
gehaald bleef er nog een verschil van
ruirn 5.5 miljoen. Toen is men opnieuw
gaan strepen en men heeft ook uitgaven laten vallen waardoor het tekort
werd teruggebracht tot l ' / j miljoen.
Dit hoopt men te kunnen dekken door
meer van de motorrijtuigenbelasting te
vragen.
De provincie voert ix>k min ot meer
een personeelsstop in, m blijkt uit de
gelcidebnef bij de begroting voor 1982.
Verdere uitbreiding van het ambtelijk
apparat zal kritisch worden bekeken,
staat er Wel zal er dit jaar sterk de
nadruk worden gelegd op het stimuleren van deeltijdarbeid en het actief
werken aan emancipatie binnen de
provinciale organisatie.

ZANDVOORT - In de week van 21 tot
en met 27 september zal het Prinses
Beatrix Fonds weer zijn jaarlijkse collecte houden. Dit jaar is het ook vijfentwintig jaar geleden dat het Prinses
Beatrix Fonds werd opgericht, gedurende welke tijd hel Fonds al vele patiënten
daadwerkelijk heeft kunnen helpen.
Susanne Mebes.

Gitaarconcert in de
Openbare Bibliotheek
ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek van Zandvoort geeft Susanne
Mebes op 17 september een gitaarconcert. Het concert begint om 20 15 uur
en de toegang is gratis.
Susanne Mebes is 20 jaar oud en werd
in Duitsland geboren. Haar eerste
gitaaronderwijs had zij bij Hans Graf
aan de Folkwang-Hochschule tur Musik in Essen (BRD). In 1973 werd zij
privé-lcerling van de Uruguavse meester Antonio Pereira Arias in Rotterdam. Op 14-jange leefti)d won zij de
eerste prijs voor solospel bij het BRDConcours „Jugend Musi/.iert". Vanaf
1973 nam zij aan internationale meestercur.sussen deel, o.a. in Zwitserland
bij Julian Bream en in Italië aan de
Accademia Musicale Clugiana m Siena
Sinds 1978 is zij voorgoed in Nederland
gevestigd en begon hier m hel/elfde
jaar bij prof. Pereira An.is officieel
haar studie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag
In 1980 vervolgde /ij haar gitaarstuclkbij Toyohiko Satoh en legde in ciecemher 1980 daar haar Eindexamen Uitvoerend Musicus Solospe! af In haar
repertoire (solo) zijn naast J S. Bach en
zijn tijdgenoten ook vooral componisten uit de late romantiek, /onls Ponce.
Castelnuovo-Tedesco.
Villa Lobos.
Barnos, vertegenwoordigd, ma.ir ook
componisten uit de avant-garde. Siisanne Mebes heelt met verschillende kamermuziek-ensembles gewerkt ( l l > 7 7
BRD - Prijs voor kamermu/iek m
Mamz).
Tegenwoordig speelt / i j samen met een
strijkkwartet aan het Conservatorium
m Den Haag Bovendien spedt z i j mee
in ,.Le Marteau saus Maüre" van
Pierre Bouliv. dat vanal niL-i o l \
Rembert de Leeuw /al vvoiden uitgevocrd.
Het programma voor aanstaande donderdag /.iet er als volg! uit' J.S Bach:
Preludium, fuga en allegro BWV 998
F. Sor: Grand solo op 14. F TarregaManeta: Maria; Capnchio urabc. M
Castelnuova-Tedesco: Sonate (Ümaggio a Bocchenni)

Het Prinses Beatrix Fonds werd in 1956
opgericht toen een epidemie van kinderverlamming ons land trof. Er waren
ruim 2200 slachtoffers van deze epidemie en nog steeds biedt het Fonds deze
mensen hulp. Inmiddels is de hulpverlening uitgebreid naar Spina-Bifida patienten (zgn. open rug), m.s-patienten,
spierdystrofie en andere spicrziekten
en sinds kort ook voor patiënten met de
ziekte van Parkinson.
Evenals vorig jaar. toen het collectegeld in zijn geheel aan de Zandvoortse
patiënten werd besteed, zal gedurende
de weck van 21 tot en met 27 september in Zand\oort worden gecollecteerd
voor het Prinses Beatnx Rinds.
Collectanten hiervoor zijn hartelijk
welkom en kunnen /ich opgeven hij
mevrouw B H. Smits. \Vesterparkstraat 19. tel. 13129. Mocht u de
collectebus niet tegenkomen dan k u n t
u u\\ bijdrage stuiten op giiorekenmp
%9 t n.v. het Prinses Beatm Fonds te
Den l l a a u

Bei vrijdag voor 12 00 uur on;.
kantooi, telefoon

en 's middags hoeft u h"m
in^ie bus

ZA'VDX OOKT - Door Je sti.mJpolitie w e i d e n algelopen week twee peisonen v a n beideilei k u n n e aan>:eliotteii
bij kilometeipaal dS ( t c x t i e l s u a m l i "
Beide personen li.'diien /ich 'I,ID 'IK
k l e d i n g s t u k k e n ontdaan ui < v u n
(Jaaiom in overtiedim: l o o n ik p n l i . u
verbaliserend wilde o p t i e d u i w i >
den /ij hun naam te noemen en ;• v
den verlet bi| hun aanlu uu'mg Vu ^ i
hand gaven /.ij valse namen op ma n na
verhoor kwam hun w a r e i d e n t i t e i t a a n het licht. Na het onder/oek v-erden /ij
(gekleed) heenge/ondeu
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Na een liefdevolle ver?orging in he< Verplceghuis ,.Zuiderhout" is van ons heengegaan,
onze lieve vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader en huisvriend

Uw adres voor
dast kousen, panties.
knie- en enkelstukken,
ook naar maat

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Jacob Bcrnardus Oly

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave «;n folder met
waardevolle tips.

in de ouderdom van 85 jaar.
Namens allen:
M. Verschuur-Oly
Haarlem, 6 september 1981,
Verpleeghuis „Zuiderhout",
Beelslaan 9.

• Groenteplanten met Muft

• Groente- en bloemzaden

Drogisterij
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Haltestraat 18

IS open en BLIJFT open

•T

Bouwman

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Versteege fietsen

• Zsaigrond
• Jiffypots
• Beïtnjdïfljp- on

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,
telefoon 17093

Corr.-adres: Fam. Verschuur, Hogewcg44,
2042 G H Zand voort.

Wegens vakantie is
de werkplaats
Willemstraat 12

DE WIT VERHUIZINGEN

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

gesloten van
5 tot 27 september

GLAZENIERSBEDRIJF

Anne Lies Smits
schoonheidsspecialiste
Jhr. F.N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoort
Telefoon 15635.
BEHANDELING NA AFSPRAAK.
GEVESTIGD

[BKENDE
VKHUIZKS

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

van het Wereldnatuurfonds
Thorbeckestraat 36, Zandvoort,
02507-17583

ASSURANTIËN
Grannetia

48
Bedrag
5.000.-

10.000..
25.000,-

A ugustinus (354-430)

60
mnd.
150,95
289,14
427,34
565,53
703,73

hulp én de
huishouding

Informeer eens1

Telefoon 02507-12334

anouli

Hang- of
legkast
Grote Krocht 25,
telefoon 17751

EERST LEKKER ETEN.
Chinees Indisch Restaurant

nio<k>.sIio\Y

HONG-KONG
Niet het enige, wei het beste adres
.- .

_.*

Atelier De Buts

\

Gebrandschilderd glas
Grote kollektie medaillons
Glas in lood • Restauratie
Specialiteit:
medaillons naar foto of dia
Taferelen Oud-Zand voor t
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 13015, zondagmiddag open

Weggevtogen.Groene

grasparkiet
Mevr. Koper.
Vondellaan 61 zw.
Telefoon buurvrouw
1701B

Drogisterij • Reform
Gespecialiseerd in

woonhuis of flat

DIEPT ARTIKELEN

Voor al uw c. v., loodgieters» en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Teert n. Bur. A. Vader.
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Haltestraat B
ZANDVOORT

Tel.02507- 161 23.

kaarten voor deze
heerlijke avond a f. 27.50
inklusief café-complet
en champagne-cocktail
zijn verkrijgbaar in
onze beide zaken

Fa. Gansner & Co.

u bent dus welkom!

GAS- en OUEHAARDEN GASTORNUQEN

Aanbiedingen 02507-16768

Pietermanspiegels

98,Het Kastenhuis

GARAGE
ELITE
Dr. Schaepmanstraat 1/hoek
Brederodestraat,
telefoon 16768
Geopend van 7.30-22.00 uur

Grote Krocht 25
telefoon 17751

a i ionI; modes

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 2518

TE HUUR GEVRAAGD

vrije
woonruimte
M. Inden
Emmawog15
telefoon 18760

Hondenkapsalon

7 CENT

RENEE

5 CENT

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren^ trimmen - wassen - ooren voetbehandelmg.
Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15826.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BKGRAFKNISOM)KRNKMKR

KROON

{\/h Jac. Koper)
V erbiiidinf-ywej. 38 - B L Ü K M K N D A A L - Tel. 023-260533
Informatici betreffende hcfirafamwn of crematies geheel vrijblijvend.

uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Rijksgediplomeerd.

Nu ook automaat
Voor afspraken beffen tussen 18.15 en 18.45 uur
van maandag tl m vrijdag.

Tel. 02507 -138 87

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

PEDICURE

woningstoffering

mevrouw C. Landmeier

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

Behandeling aan huis
Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

KUNSTGEBITTENREPARATIES
't Kinderwinkeitje
Buureweg 1 • Zandvoort
Telefoon 1 65 80

Haifdonzen
dekbedden
Karostep 1.40x2 m

189,Het Kastenhuis

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Ing. Friedhoffplein 11

Wist u dat wel?

Grote Krocht 25
telefoon 17751

is onze sfeervolle cocktail-bar, dagelijks geopend van 17.00 tot
01.00 uur...
Vrijdag- en zondagavond is er een vrij-entreeavond met
levende muziek...
ledere zaterdagavond is er ook, tegen bescheiden vergoeding,
een levendig muziek- en showprogramma met bekende
artiesten...

thorltecküstraat 11 én kerkstraat '22
zandvoort/telefoon 02507 -17097

G. van Engelen

heeft alle soorten
KLEERTJES
voor JONGENS
en MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

is ons cabaret van internationale allure, leder weekend treden.
hier bekende artiesten op, terwijl ü geniet van een uniek warmen koud buffet of diner...
Zaterdagavond 12 september speelt hier het orkest van Les
Compagnons met een buitengewoon optreden van
Conny Vandenbos...
De kosten voor deze héle avond 'uit' bedragen, inklusief
champagne-cocktail, het zéér riant warm- en koud buffet en
uiteraard koffie toe, f. 75.- p.p....
Zondagavond 13 september speelt hier het Combo Rinus van
Galen, terwijl vanaf 19.00 uur een zéér feestelijk diner wordt
geserveerd voor slechts f. 47.50 p.p....

AUG. v. d. MME

AUTORIJSCHOOL

Korting benzine

Tevens diverse occasions.
Inruil mogelijk.

Deskundig advies.
Voor al uw

Grote sortering
met noten omlijsting v.a.

DIESEL "X
«f

*

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

te Zandvoort *

SUPER "l
NORMAAL J

in het onlangs fraai
vernieuwde hotel
bouwes te zandvoort...

Haltestr 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel 02507-17897

Roepnaam: Joepie.

MOERENBURG
Te huur gevraagd voor langere termijn

houdt op dinsdag
29 september1981
haar wervelende

v a 125,-

Het Kastenhuis

Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Te!. 023-32 47 78

is ons uiterst gezellige place-mat-restaurant, praktisch óp het
strand van Zandvoort, waar vanaf 12.00 tot 24.00 uur, tegen érg
scherpe prijzen zeer smakelijke schotels worden geserveerd...
Bijvoorbeeld 'kip-in-t-mandje' is er voor f. 14.50,
een gegratineerde kalfsbiefstuk kost slechts f. 19.75,
en een kompleet kindermenu zelfs maar f. 1 1.50...
Van 1 t/m 1 1 oktober 1981 kaasweek...!
Daar kunt u met uw gezin nog eens voor uit eten gaan!

Helmersstmat 1 • Zandvoort,
telefoon 02507-12150.

Sophiaweg 4 - Tei. l 23 07

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

A. J. KLEIIMHOUT

reenery

238.43
313,71
388,99

HET KLOKKENHUIS MET PIT
doet, wat hij behoort ledoen, n.l. u steeds weer te wijzen
op zijn unieke collectie uurwerken. Dat is zijn plicht
en hij vraagt daarvoor geen lof, maar slechts begrip en
waardering.

Voor al uw

SCHILDER-, BEHANG en WITWERK

mnd.

mnd.
98,93
184,15
269,92
355,68
441,44

Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.

't?

l

Dus kom gerust naar onze winkel!

120

96
mnd.
129.93
247,15
364.37
481,59
598,81

GEVRAAGD

3 d 4 ochtenden
per week

C. WAANING

in-en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u
en zaterdags tot 13 u
Tel. 12164/13713.
na 18.00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

GELD LENEN NIET DUUR

j 15.000.20.000.Als vnj doen wat wij behoren se doen, verdienen wtj
geen lof, omdat hè: onze plicht is.

Corn. Slcgcrssiraat 2r, Zandvoon
Telefoon 02507 - 16094

A. J. DE LEEUW

TE KOOP
spanningsrails met
2spots/~15.-p.st.
Uitsl. aan part.
Stationsplein 13,
Zandvoort.

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

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

vb
DEZE WEEK AANBEVOLEN

* Verse Boullabaisse
* Spaanse Paella
# Div. salades (v. H. huis)
Haltestraat 16, telefoon 16204
Maandag gesloten

is ons specialiteiten-restaurant waar ü van
woensdag- tot en met zondagavond een avond-lange
'culinaire-happening' van de eerste orde wordt geserveerd...

Panorama Restaurant
is ons letterlijk hoog-gelegen restaurant boven in het
Palace Hotel, Geopend woensdag tot en met zondag van
11.00tot19.30uur,„

inlichtingen en
reserveringen:

badhuisplein 7
zandvoort

02507-12144

bouwes hotels

VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat SOrd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 07507 -1 52 25

Urogistenj

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

Grote
plavuizen tafel
65x126

298,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 26
telefoon 17751

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
Foto Quelle
Compleet toto/film
assortiment, vooidclig
•ifduikkcncn
omwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.
Zandvoort.

REPARATIE
van alle soorten

DAKBEDEKKING
Tel 02507-173 53

Verlicht uw probleem
met een bloemetje
van bloemenbuis

J. BLUYS
llallrslraal 65 - Zandvoon
Tel. «2507-1 2060

De specialist voor al u\v bloetnwerken.
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Amerikaanse Hawk van Curtiss Wright
te duur was en niet in voldoende mate
geleverd kon worden. Koolhoven werd
door Frankrijk gekozen als een noodoplossing.

NIEUW BOEK IN LUCHTVAARTSERIE
~''

PAGINA 9

Frits Koolhoven was een van de meest
markante persoonlijkheden uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. Hij leefde
van 1886 tot 1946. In totaal ontwierp
Koolhoven - een tijgenoot van Anthony Fokker en later diens grootste concurrent - niet minder dan 59 verschillende vliegtuigtypen. Zo was hij de
eerste ter wereld die een echt verkeersvliegtuig ontwierp. Hij was eveneens
de enige die een vierdekker ooit in
serie vervaardigde.
Over dat verkeersvliegtuig de FK-26
doet nog een aardige anecdote de
ronde. Het was een tweedekker met
ruimte voor vier passagiers die in een
afgesloten cabine tussen de vleugels
zaten: De piloot zat daarachter in een
open cockpit. Een Britse journalist
maakte toen de kritische opmerking
dat het eigenlijk onbehoorlijk was om
de passagiers zo voorin het toestel te

plaatsen. Als het vliegtuig namelijk zou jracht. Hij vond het geheel maar een
verongelukken dan zouden de passa- wrakke toestand en ging van de redenegiers om het leven komen terwijl de ring uit dat het allemaal beter kon.
vlieger alle kans had om gespaard te Daarom ging hij zich verdiepen in de
blijven. „Ja, moet Koolhoven toen vliegerij. Daarvoor moest hij naar
geantwoord hebben, „maar dan heb ik Frankrijk, het toenmalige mekka van
tenminste iemand die deskundig een de vliegerij. Op 8 november 1910
ongevallenrapport kan schrijven."
haalde Koolhoven zijn brevet.

Niet onveilig

Failliet

Het eerste boek werd overhandigd aan
de heer Westerop, directeur van het
luchtvaartmuseum
Aviodome
op
Schiphol. In Aviodome is ook een
tentoonstelling ingericht met veel foto's
van door Koolhoven ontworpen vliegtuigen en een vitrine met alle modellen
van toestellen die Koolhoven ooit heeft
gemaakt. Verder zijn er veel wetenswaardigheden te vinden die te maken
hadden met Koolhoven als vliegtuigbouwer. Zo hangt er onder meer een
affiche waarin Koplhoven een van zijn
vliegtuigen aanprijst. Een van de zinsneden op dit affiche luidt: „Het vliegtuig is solide en toch niet onveilig".
Koolhoven die van jongsaf geïnteresseerd was in de techniek startte zijn
carrière op achttienjarige leeftijd in
Antwerpen waar hij terecht kwam bij
de auto- en motorenfietsfabriek Minerva. Door een toeval kwam hij in de
vliegerij terecht. Er verongelukte namelijk een vliegtuig in België en de
enige plaats waar de noodzakelijke
reparaties konden worden uitgevoerd
was in de fabriek waar Koolhoven
werkte.

Koolhoven keerde terug naar Neder-,
land waar hy met een zeer bekende
piloot uit die dagen, Wynmalen, een
vliegmaatschappij bezat. Deze maatschappü ging in 1911 failliet en Koolhoven ging weer naar Frankrijk naar
Deperdussin. In 1912 ging Koolhoven
naar Engeland naar de vestiging van
Deperdussin daar.

Koolhoven had in die tijd al twee zaken
in Nederland waar hij de Minerva
motoren en auto's verkocht. Tijdens
een van zijn bezoeken aan België
maakte hij mee dat het gecrashte Franse toestel in de fabriek werd binnenge-

2-kamer-flats
Burg. v. Alphenstraat 55/2
f 82.500,- b.fcj.
Tj. Hiddestraat 161
f 92.500,- w.o.n.
Tj. Hiddestraat 38
r" 95.000,- k-k.
Verdere inlichtingen:

Deperdussin had een eendekker ontworpen, de Seagull. Een ongeluk met
dodelijke afloop met zo'n toestel was
voor de Engelse regering aanleiding de
eendekkers in de ban te doen. En dat
betekende onder meer het einde van de
fabriek. Koolhoven ging toen naar
Armstrong Whitworth, een grote
scheepswerf en wapenfabriek die zich
in eerste instantie ook bezig hield met
onderhoud van vliegtuigen maar ze
later ook zelf bouwde.
Bij die fabriek werd het eerste door

ETTUT1
woningbouwvereniging
Voor leden komen beschikbaar:
1. SOUTERRAIN WONING
Van Lennepweg 20
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, berging.
Huurprijs f 142,10 per maand.
B en w verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
alleenstaanden.

2. FLATWONING
Van Lennepweg 53/6
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging.
Huurprijs f 233.35 per maand.
B en w verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

Makelaars o.g.
TELEFOON: 02507 -12614.

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
De schrijvers: Thijs Postma (links) en Theo Wesselink (foto: Europress'
Nieuw Vennep)

Huisje

Hulp gevraagd

te koop
gr. woonk., mod.
keuken, c.v.,
2slaapk.,badk.
Vraagprijs f 129.000.Tel.02507-18908
of 18232.

voor het schoonhouden van kapsalon.

Keesomstraat 197
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs f 537,05 per maand.
B en w verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

HUID EN HAAR

Versteege Ijzerhandel
heeft sinds kort deze prachtige messen in de handel genomen.
Mot zo'n me» op zak heeft u geen grote gereedachepektot meer
nodig. Probeer zelf maar!

Versteege Ijzerhandel
PAKVELDSTRAAT19 - TEL. 125 54.

laretnc culinair

Super benzine

Diesel

Loods/
werkplaats.

Eet-en drinkhuis

T GALERIJTJE
TEL 02507-188 95
to.Cam.

Tevens hebben wil diverse occasions.
Kamerlingh Onnes^iraat 23, Zandvoort,

telefoon 14580
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Verse gekookte mosselen

per portie.

Ca.100 m2

bedrijfsruimte
te koop aangeboden.
Kantoor, magazijn, werkplaats, geheel
voorzien van cv.
Br. o. nr. Z 546 bur. v. d. blad.

ONS FILIAAL

GALLERIJ KERKSTRAAT 22 GAAT DICHT.
PROFITEER VAN DEZE

OPHEFFINGSUITVERKOOP
met kortingen tot 50 %
De nieuwe wintercollectie '81 /'82 presenteren wij in onze nieuwe zaak
aan de THORBECKESTRAAT 11, tegenover het casino.
Toestemming K.v.K. van 4-9 tot 4-11.

Ruilwoningen maand
september 1981

; *nel
w, <
AGWCC C1V CC4V

49

1. Aangeboden: Flatwoning <4 kamers)
Lorentzstraat
Huur f 586,40 per maand
Gevraagd
: Benedenwoning
2. Aangeboden: Flatwoning (4 kamers)
Keesomstraat
Huur f 535,10 per maand
Gevraagd
: Eengezinswoning
3. Aangeboden: Flatwoning (4 kamers)
Lorentzstraat
Huur f 582,85 per maand
Gevraagd
: Flatwoning Keesomstraat
4. Aangeboden: Flatwoning (2 kamers)
Lorentzstraat
Huur f 442,65 per maand
Gevraagd
: Grote flat/eengezinswoning
5. Aangeboden: Eengezinswoning (4 kamers)
Hobbemastraat
Huur f 102,75 per maand
Gevraagd
: Grotere eengezinswoning
in centrum of net over de
spoorbomen
6. Aangeboden: Eengezinswoning (4 kamers)
Van Ostadestraat
Huur f 133,95 per maand
Gevraagd
: Grotere eengezinswoning
omgeving W. Kloosstraat of
omgeving Celsiusstraat
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Belangstellende
huurders van EMM- of Gemeentewoningen
dienen voor eind september 1981 schriftelijk
te reageren onder vermelding van de aan te
bieden woning en tidmaatschapsnummer en
geboortedatum.

Ie klas kwaliteit en
toch goedkoop!

99

Bruiloften en partijen

Kcrkstnut 16

7.95
7.95

Wiener champignons frites .. .0.45

Kotelet f rites

verzorgen wij ook
Alle consumpties, jenever, urn., port,
sherry, vermonth 2,-, buitenlands
gedistilleerd 3,- o.a. whisky.
Franse cognac

Gebakken tong

ONZE DAGSCHOTELS:

VisfHet frites
Scholfilet frites
Gebakken lever

2 cent korting
Benzine- en
reparatiebonnen

Anouk Mode

RenécnRita.

f 11,-

8 COHt korting

van leaseplan-auto's
worden ook in ontvangst genomen

Dichte ruimte 75 m*.
open ruimte 55 m1.
Ofng. centrum, event.
te huur
Inlichtingen
t»i«f oon OQE07-190S3.
b.g.g.12042

THORBECKESTRAAT s - ZANDVOORT

vrijdag-avond
De toewijzing van deze woningen geschiedt
op het lidmaatschapsnummer van de
vereniging. 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 inschrijving dient
schriftelijk vóór dinsdag 15 september 1981
om 19.00 uur te geschieden aan het kantoor
van de vereniging onder vermelding van het
lidmaatschapsnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 17 september 1981 om
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

FIAT
Lancia, Autobianchi

PASSAGE 20 - TEL. 16309
(Tegenover Zeestraat).

Te koop aangeboden

3. FLATWONING

Ja, u ziet het goed,

kan wel gesteld worden dat Koolhoven
met zijn fabriek lenonder is gegaann.
Een jaar na de oorlog is hij overleden.
Eigenlijk vrij onbekend, want hij heeft
nooit het financiële succes geboekt en de
grote naam verworven die Fokker wel
kreeg.

Toen de Fransen bij hem kwamen en
hem de problemen voorlegden antwoordde Koolhoven koeltjes: ,,Zo, dus
jullie hebben snel een uitstekende jager
nodig, nou, dan bouwen we die toch Tussen zijn FK l en FK 59 (dat alleen Koolhoven bouwde jachtvliegtuigen,
even." Toen het ontwerp gereed was als model heeft bestaan) heeft Koolho- bommenwerpers, verkenners, verkeerswerd het op de Parijse luchtvaartsalon ven talloze vliegtuigen gebouwd. Hij vlientuincn en sportvlieptui(-en. Vliegaangekondigd als het snelste vliegtuig bouwde ook gondels voor luchtsche- tuigen met wielen, drijvers en ski's.
ter wereld. De maximum snelheid pen, kortom hij ontwierp van alles wat Kortom: Koollioven bouwde alles. Het
stond opgegeven als 475 km per uur. maar in de lucht kon. Het staat alle- staat allemaal te k/en in het eerste bock
uitvoerig en uiterst prettig lees- dat over de/e houwer is geschreven. Het
En dat was snel. Maar tijdens een maal
boek is geïllustreerd met 485, voor het
baar
in
het boek beschreven.
duikvlucht met het prototype werd een
grootste deel nu;;, niet eerder gepublisnelheid gemeten van 890 kilometer
ccerde, foto's.
per uur. Er lag tussen Koolhovens Nederland
eerste en laatste vliegtuig dus een
verschil in kruissnelheid van zo'n 300 In 1920 kwam Koolhoven terug in Koolhonn, Nederlandse vliegtuigbouwer
Nederland. HU werkte toen korte tijd in da schaduw van Fokker, door Theo
Koolhoven ontworpen vliegtuig gc- kilometer per uur.
voor de Spijker automobielfabrieSc en de Wasselink en Thijs Postm». Uitgave Uniebouwd: de FK 1. Het was geen succes.
De FK 3 echter was wel een schot in de Tijdens de oorlog 1914-1918 werkte Nationale Vliegtuig Industrie in Den boek b.v. Haarlem. Omvang 144 pag.,
roos. Er werden er ongeveer 500 van Koolhoven in Engeland bij Armstrong Haag. In 1927 vestigde hij /ijn eigen waarvan 4pag. in kleur. Formaat21 x29.7
gebouwd.
Whitworth voor de Engelse lucht- fabriek op het vroegere vlieg\eld Waal- cm. Prijs ƒ29,50. Eerder in deze serie
macht. Terwijl de andere bekende Ne- haven by Rotterdam. Dit in 1940 sterk verschenen „Fokker, bouwer san de wederlandse vliegtuigbouwer Fokker in florerende bedrüf werd tijdens de Duit- reldluchtvaarfdoor Tfiijs Pottma. In
Noodoplossing
Duitsland werkte. In het boek staat dat se inval echter volledig verwoest en na voorbereiding De luchthaven Schiphol en
Koolhovens laatste vliegtuig dat gevlo- Fokker - en Koolhoven vliegtuigen de oorlog nooit meer opgebouwd. Ook Nederlandse vliegtuigen.
gcn heeft was de FK 58 die een motor elkaar nooit in een rechtstreeks gevecht
had die 1030 PK leverde. Hij was hebben ontmoet. Maar er staat ook een
Te koop aangeboden in:
bestemd voor de Franse luchtmacht die tekening in van de hand van Thijs
in grote moeilijkheden zat, omdat de Postma van de FK 8 die in brand
aan zee gelegen

Koolhoven, Nederlandse vlieg
tuigbouwer in schaduw Fokker
SCHIPHOL - „Koolhoven,
Nederlands vliegtuigbouwer
in de schaduw van Fokker,"
dat is de titel van het nieuwe
boek dat in de historische
afdeling van Unieboek b.v. is
verschenen. Het is geschreven
door de Hoofddorper Thijs
Postma en de Rotterdammer
Theo Wesselink. Thtfs Postma met zijn gigantische luchtvaartfoto-archief natuurlijk
voor een groot deel verantwoordelijk voor de illustraties
in het boek. Een aantal tekeningen van Postma sieren het
boek op.

geschoten is door vier Fokker driedekkers. De historie meldt dat de Engelse
luitenant McLeod met dit luchtgevecht
het Victoria Cross verdiende omdat hij
kans zag, staande op de vleugel, omda:
de brand in de cockpit woedde, het
vliegtuig toch nog in Engeland aan de
grond te krijgen.

8.95

Ook a la carte!

Steak Delicia 250 gram
heerlijke haasbiefstuk met gehakte
uien, champignons en verse paprika,
overgoten met pikante pepersaus,
gebakken aardappelen en diverse
groenten en compote

Elke dag verse schol

Een feestje bij u thuis?

Gebakken en gekookte
mosselen

Wij verborgen uw koude schotel,
v.a. l oktober winterschotds, o.a.
^uurkool. boerenkool, hutspot,
capucijners.

met kruidenboter, stokbrood en
glas wijn

Ouders heeft u een
kinderfeestje? Delicia heeft
heerlijke pannekoeken

65+ 'ers opgelet!
Ga er eens uit!

ons
Heeft u een

Kroketten met frites, frikandcllcn
Mei meer dan S kinderen

korting!
Diverse tcinderaftracties!

vergaderzaaltje
nodig of een besloten ruimte voor
festiviteiten'? Delicia heeft het. \Vj:
staan garant voor Ie klas kwaliteit en
een goede service.

RANDSTAD PUBLICATIES 3/4/5

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1981

He t bit
KANSKOOPJES
Speciaal voor u ingekocht en voorzien van uitzonderlijke prijzen, maar
daarvoor geldt dan ook: pak mee, want helaas op is op! PROFITEER NU l

NESTLÉ
TABLETTEN
*e u.

100 gram
melk, puur
hazelnoot
neem mee bij ons:

•Wil'/'

HEREN
OVERHEMD
in fraaie uni-kleuren

FRAAIE BORDEN
met Engels decor
diep, plat en dessert

• VASTE'
LAGE
PRIJS! .

3

POCKETS
LIEFDE, SPANNING
EN AVONTUUR

BIJONS
SLECHTS:

es
^--«K'ta^"1!***^^^

PALM01IVE

• VASTE'
LAGE
PRIJS!

SINAS
COLA Of
JEWEl UP

LITERFLES

TOIIETZEEP
PAKKET

MADRA
THEEZAKJES
Engelse melange

( STUKKEN
VOOR

Leuk en praktisch voor elke
keuken! In de kleuren blauw/wit,
voorzien van houten ringen.

PAKJE /U stuks

BELIA
ZEEP

••f>.—tijjif

VLOEIBARE

PANNEN
LAP

OVENWANT

heerlijk geparfumeerd,
flacon met handig
drukpompje

SCHILDEREN
met vogelsoorten
in fraaie metalen
lijst. Bij ons:

CUVKK
' VASTE'
LAGE
PRIJS'

PANTA10N
KOUSJES
de tijd komt weer

COMTE
DE GRIGNAN

een rode niet zoete tafelwijn,
zeer geschikt als begeleider van
onze dagelijkse maaltijd, maar
ook bij fondue o( barbecue o)
zomaar met een plankje diverse
kaassoorten. Iets beneden kamer
temperatuur serveren (15°J.

™*v" é<u r

BAAL

N I S m; i AI u .
VASTE
-^ LAGE
•
PRUS'

lli^

heerlijke frisse magere
drink-yoghurt in de smaken:
perziken, aardbeien en
sinaasappel - LITERPAK

Dennenïaan 19, * Zandvqort Burg. Engelbertsstraat 21, * Nieuw-Vennejjï Hoofdweg 1105.
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Zandvoort&
Feest voor

maekt van soiker. rcsaine en brandewain. Brandewain is de baesis
van de meeste Vaderlandse clrankies en hier is dan dacrveur het
Sanferse receppie.

Dia-lezing
Op uitnodiging van de contactcommissie van hel bejaardencentrum
,,De Heemhavcn" te Heemstede,
zal de heer J. A. Steen te Zandvoort
op 3U september a.s. een dia-causerie voor de bewoners houden met
als onderwerp: ,,Het oude Zandvoort als familie-badplaats rond de
twintiger jaren." Veel bewoners bcwaren daaraan de beste herinneringen uit hun jeugd of verlovingsjarcn. Het arsenaal van de heer Steen
bevat voldoende beeldmateriaal van
het vroegere dorp om deze vaak
dierbare herinneringen weer tot Icven te roepen. De technische vcrzorging van beeld en geluid is weer
in handen van de heer C. Zwaag.
De voorstelling begint om half acht.

Er is al heel wat gezegd en geschreven over Zandvoorts probleem nummer
één: het circuit. En dat er nog heel wat gezegd en geschreven moet worden
voor het probleem geen probleem meer is, is ook zonneklaar. Desalniettemin is het grootse circuitspectakel, de Grand Prix, dit jaar weer voorbij en
is de damp weer opgetrokken. Zowel voor- als tegenstanders hebben in het
weekend van 29 en 30 augustus hun argumenten weer krachtig onderstreept gezien. Wat er ook met het circuit gaat gebeuren, ook volgend jaar
zal het Grand Prix circus Zandvoort nog aan doen, want zelfs als de
gemeenteraad binnenkort besluit dat het circuit niet binnen de grenzen
van de badplaats hoort, dan nog heeft de Cenav een contract tot 1983 waar
men niet omheen kan. Verslaggever Fon Tunnissen nam tijdens het Grand
Prix weekend een kijkje in het omstreden gebied. Een verslag van zijn
bevindingen.

Je heb nodig 800 gramme rcsaine.
een halve liter b r a n d e w a i n , honderd
gramme soiker. 'n kwart citroenschil en 'n kommctje waeter. Je zet
de soiker met de citrocnschil en 't
waeter op en maekt daervan 'n
soikerstropie. Dan kwak je de resainc d'rhai, effies laetc doorpruttele,
(niet te lang) zodat de resaine die
natte zooi opslurrepe. Dan laetc
afkoelc en de alcohol d'rhai. En let
nou effies goed op. Je doet die hele
kwak in 'n wekpot of fles met 'n dop
d'rop en dat lact je zo'n week of
acht stacn. De hele zooi mot helder
zain en blaive! Het binnc beste
slokkies en je wordt er helcgaer
warrem van. En as je't zoeter wil
hcbbe, mot je meer soiker of minder waeter cbroikc. Geniet d'r maer
van!

Nieuwe litho
Vrijdagmorgen, Zandvoort binnen komend via de Zandvoorselaan is het voor de argeloze bezoeker al snel duidelijk dat er wat
te staat te gebeuren. ledere boom en elk paaltje is getooid met
een veelkleurig bordje dat de route naar het circuit aanwijst.
Voor de pers is er een speciale route uitgezet, zo lijk het, want
hier en daar is een bordje met het opschrift „Pers" aangebracht
wat een heel andere richting in wijst dan zijn soortgenoten. Het
blijkt echter dat deze verwijzen naar hotel Keur alwaar een
perscentrum voor alle media is ingericht. Dit jaar is de organisatie
van het Grand Prix gebeuren een stuk terughoudender met het
uitdelen van perskaarten en verhitte discussie zijn dan ook het
gevolg. De reden voor de inkrimping van de persfaciliteiten is
gelegen in het feit dat dit jaar een ongeluk is gebeurd met een
monteur op het circuit van Zolder (België) weet Dick Buwalda
persvoorlichter van de Cenav, te melden. Om de kans dat er in
Zandvoort een dergelijk ongeval zou gebeuren en daarmee de
tegenstanders van het circuit in de kaart te spelen worden dit
soort maatregelen genomen alleen een select gezelschap krijgt
een passe-partout en kan daarmee de pits bezoeken.
Het Perscentrum in Hotel Keur heeft internationale allure. In de
meest uiteenlopende talen wordt er gegroet en gepraat. Veel van
de verslaggevers zijn oude bekenden en er wordt dan ook druk
geïnformeerd naar elkanders gezondheid sinds Argentinië. Dat er
in dit wereldje heel wat „geschenken" aan de pers worden
uitgereikt is niet zo'n verrassing, maar de omvang van die
.,in-the-mood-brengertjes" doet je toch wel even slikken. „Die
fototas in Buenos Aires ben ik misgelopen, .maar voor dat
foudraal kwam ik nog op tijd", is zomaar een fragment van een
gesprek tussen twee Grand-Prix fotografen.
Bij het circuit zelf blijkt het om 10.30 uur al ijselijk druk te zijn.
)p de boulevard kan er geen auto meer bij en de Zandvoortse
oonwijken beginnen al duidelijk overlast van de auto's te
.idervinden, en dat terwijl dit nog maar de eerste trainingsdag is.
Eenmaal een plaatsje gevonden ben je al weer een kilometer van
de ingang verwijderd, maar het lawaai kondigt duidelijk aan dat
de heren coureurs al zijn begonnen met hun rondjes. Inmiddels
breekt de zon door en met een lange rij van liefhebbers wordt de
hoofdingang bereikt. Op weg naar het circuit wordt de weg
gemarkeerd door talloze stands waar attributen te koop zijn voor
de race-fanaten. T-shirts, petjes, stickers, jacks en wat al niet,
overvloedig met reclame bedrukt en beplakt, worden, voor naar
mijn smaak gigantische prijzen angeboden. De standhouders zijn
afkomstig uit alle werelddelen want zij reizen de coureurs na naar
iedere Grand Prix om ook een deel van de buit binnen te halen.
De reclame is trouwens toch een niet te verwaarlozen factor bij
het race-gebeuren. Enorme borden moeten de bezoeker ervan
overtuigen dat zij tot nu toe met de verkeerde banden, de
verkeerde bougies en het verkeerde merk benzine hebben

ZANDVOORT - Een drieentwintigjarige jongeman die zijn koffer al
gepakt had om een reis van een jaar
naar Indonesië te maken mag zijn
Titus-aapje niet meenemen om hem
te vergezellen. De kantonrechter te
Haarlem heeft maandag besloten het
aapjc verbeurd te verklaren (bovendien moet de jongeman een boete
van ƒ 51,— betalen), omdat in strijd
met de wet tot bescherming van
bedreigde diersoorten gehandeld
was. Dat betekent dat het aapje
voorlopig moet blijven in het centrum van de Stichting „De Aap" te
Amstelveen. Daar wordt het opgevoed, in een groep geplaatst en dan
zal de groep verkocht worden aan
een dierenpark of een instelling die
goed voor de dieren zal zorgen.

gereden en daarbij ook nog de verkeerde sigaret gerookt hebben.
Wat dat betreft ligt er voor Til Gardeniers nog een heel terrein
braak.
De Hoofdtribune is ondanks dat daarvoor het lieve sommetje van
zeventig gulden moet worden neergeteld, redelijk bezet. Een
kenner weet te vertellen dat er vandaag nog niet écht getraind
gaat worden. Deze dag zal worden gebruikt om de juiste soort
banden en de goede afstelling voor de specifieke omstandigheden
te kiezen. Want dat scheelt soms wel tienden van seconden, zo
weet hij. Na enigszins „gewond" te zijn aan de oorverdovende
herrie en de sfeer geproefd te hebben staat een bezoekje aan het
rand-gebeuren op het programma: de pits. Een flink gedeelte van
het terrein binnen het circuit wordt ingenomen door enorme
vrachtwagens, tenten en stacaravans. Er heerst een koortsachtige
bedrijvigheid en vooreen leek is het volstrekt onbegrijpelijk waar
al die mensen zo druk mee bezig zijn. Af en toe komt een bolide
binnenrijden en dan is het hek helemaal van de dam. Tijdens de
trainingen is er toch niet zo'n haast bij het verwisselen van de
wielen zou je denken, maar blijkbaar is snelheid een gewoonte
geworden. De chef van het technische team heeft een koptelefoon
op die hij door middel van een plug kan verbinden met de helm
van de coureur. Op die manier kan deze zich verstaanbaar maken
en doorgeven wat er allemaal aan zijn snelheidsmonster niet
deugt. Er worden bevelen gechreeuwd en in no-time ligt het hele
geval uit elkaar. Zo'n operatie wekt onwillekeurig de bewondering op. Een team van soms wel zes monteurs voert zeer efficiënt
de nodige technische handelingen uit. En hoewel de ruimte in de
pits niet bar groot bemeten is lopen ze elkaar niet in de weg.
Iedereen schijnt een aparte taak te hebben en overleg is dan ook
nauwelijks nodig. .
Soms neemt de coureur zo'n pauze te baat om even de benen te
strekken en wat te drinken. Maar meestal blijft hij rustig zitten
terwijl zowat de hele wagen onder hem vandaan wordt gesleuteld.
Als de boel dan weer naar behoren in elkaar is gemonteerd schiet
de bolide weer met een bloedgang, gepaard met een dosis herrie
waar je trommelvliezen bijkans van scheuren, de baan op. Een
pitsstop van één van de grote kanshebbers is een buitenkansje
voor de fotografen. Met hele hordes schieten ze op een
„gestrande" favoriet af en verdringen elkaar om een plaatje van
de held te maken. Dat wordt getolereerd maar méér ook niet. Als
een van de fotografen een mecanicièn voor de voeten loopt wordt
hij zonder pardon omvergelopen, dure apparatuur of niet.
Een sfeerverhogende factor bij de racerij is de Speaker. Deze
man is ingehuurd om de toeschouwers de nodige informatie te
geven, maar ook hij beseft klaarblijkelijk terdege dat zijn werk op
het circuit voor een groot gedeelte van de sponsors afhankelijk is.
Om zijn dankbaarheid tegenover deze goede gevers te tonen laat

Toch zonder
aap op reis
Verwacht zou kunnen worden dat
particulieren, zoals in dit geval de
Zandvoorter, goed voor apen ZOTgen. In het verleden was er een
levendige handel in diersoorten en
daarom heeft het parlement in 1977
een wet gemaakt om diersoorten te
beschermen. Het Titus-aapje bchoort onder de groep en daar de

jongeman geen ontheffingsvergunning had aangevraagd werd het aapje in juli uit de woning gehaald en
ondergebracht in Amstelveen.
De Zandvoorter had zeven maanden
geleden het Titus-aapje, dat „Charley" genoemd wordt en nu ongeveer
een jaar geleden in Zuid-Amerika
geboren is, in Las Palmas gekocht.
Hij heeft het vijf maanden verzorgd,
liep er mee op straat, maar hij
handelde in strijd met de wet. De
kantonrechter zei niet anders te
kunnen doen dan het aapje verbeurd
te verklaren. De jongen kon immers
onvoldoende waarborgen geven dat
het diertje beschermd werd als de
reis gemaakt wordt, zoals de Nederlandse wet voorschrijft. Vandaar de
reis zonder dierlijk gezelschap.

hij dan ook geen gelgenheid onbenut om wat merknamen in zijn
babbel te venverken. Soms doet hij zo zijn best om drie, vier
namen in zijn betoog te breien, dat er geen kop of staart meer aan
zijn zin valt te ontdekken, maar dat valt niemand op want voor
dat die zin ten einde is wordt hij al lang weer overstemd door
passerende onderwerpen van zijn geestdrift.
Ondanks de ongetwijfeld grote overlast die de Grand Prix voor
Zandvoort met zich meebrengt, valt zelfs door de felste tegenstander niet te loochenen dat er óók heel wat voordelen te
noteren vallen. Alle bedden in de badplaats zijn dit weekend
bezet en dat is toch altijd leuk meegenomen. Alle bedden? Nee,
niet alle bedden weet een inwoner te melden. Omdat de slimme
Zantvoortse Canadees zo nodig het Bouwes Palace Hotel moest
verbouwen juist tijdens het Grand Prix weekend. Maar desondanks valt er toch heel wat te verdienen door de Zandvoortse
middenstand. Het racepubliek is blijkbaar tamelijk kapitaalkrachtig en dan ook niet kinderachtig met uitgeven. Dat daarvoor
af en toe een ruit moet sneuvelen en praktisch ieder plekje
openbaar groen bezet is door een tent wordt dan wel voor lief
genomen.
Zaterdagmiddag. Het centrum van Zandvoort ligt praktisch
uitgestorven in de middagzon. De demonstratieve fietstocht van
de Stichting Duin Behoud wordt dan ook nauwelijks opgemerkt.
De drukte bij het circuit is echter omgekeerd evenredig aan de
stilte in het centrum. Voor de trainingen en de races van de
„mindere goden" zijn alweer een hoop meer mensen op de been
dan de dag daarvoor. Het circuit zelf geeft hetzelfde beeld te zien
dan de eerste trainingsdag met dit verschil dat er nu serieus
gereden gaat worden. Alleen de vierentwintig snelste bolides
zullen de volgende dag aan de start mogen verschijnen en de
overigen kunnen de boel voortijdig gaan inpakken.
Op de zogeheten Paddock (de lange galerij boven de pits) is het
nu behoorlijk druk. Onze Paddock geeft een prachtig beeld op de
snelheidsduivels als zij over het lange rechte stuk sturen. Daarom
ook is daar ruimte gereserveerd voor de internationale radio- en
tv-pers. Een lange rij hokjes schermt de verslaggevers af van het
„gepeupel" zodat zij naar behoren hun werk kunnen verrichten.
Ieder hokje heeft zijn eigen monitor en ieder land zijn eigen
hokje. Keurig geregeld. Erg veel wordt er van deze faciliteiten op
dit moment nog niet gebruik gemaakt, maar onze eigen NOS is al
druk bezig met allerlei ingewikkelde apparatuur, En dat is een
gerustellende wetenschap: Murw van het onophoudelijke lawaai
kan ik Zandvoort vóór de grote drukte verlaten. De eigenlijke
wedstrijd kan dan op de beeldbuis worden gevolgd. Met het
geluid af en de ondertiteling via (teletekst.
Fon Tunnissen

Driewieler
ZANDVOORT - Een inwoner van
Amsterdam kreeg vorige week de
schrik van zijn leven toen hij in zijn
auto stapte, wegreed en plotseling zijn
linker voorwiel vooruit zag snellen. Bij
onderzoek bleek dat onbekenden hadden getracht het wiel te stelen, maar
klaarblijkelijk daarbij waren gestoord.
Dientengevolge kwamen zij niet verder
dan het losdraaien van de wielmoeren
zodat de eigenaar na het wegrijden zijn
voertuig tot een driewieler gereduceerd
zag.

Granaat gevonden
ZANDVOORT - Tijdens graafwerkzaamheden op de Bentveldweg werd
vorige week dinsdag een eivormig
voorwerp van ongeveer tien centimeter
lang gevonden. Omdat men ernstige
vermoedens had dat het om een granaat ging, is het ding in de munitiekist
aan de Hogeweg gedeponeerd, en heeft
men de Explosieven Opruimings
Dienst gewaarschuwd.

HALTESTRAAT 14a ZANDVOORT
02507-19073
(Advertentie)

VOORZITTERS, PENNINGMEESTERS, OIREKTEUREN
en alle andere organisatoren van uitstapjes en feesten:

Een fijn* dag in TRESLQNG-HiLLEGOM
Ie. 't Morgens en/of 't middags fijn samen bowlen in ons supersazclligc bowlingcentrum (12 volautomatische banen. 2 bars. intieme zitjes).
Bowlen n een spel voor jong en oud! Iedereen kan het! Onze mansger/spelleider
zorgt voor de nodige instruktie en organiseert tijdens het spel een aantal
„wedstrijdjes", waarbij een ieder, ook de minder,,bekwame", een prijsjo kan
behalen.
2e. 't Avonds een feestelijk diner-dansant in een van de zalm van ons restaurant,
desgewenst met optredende artiesten.

LET OP! t/m 31 december UB l, van maandag t/m
donderdag voor gezelschappen vanaf 25 personen.

KOMPLETE VERZORGING: Indien u wilt
kunnen wij voor c«n perfecte organisatie
zorg dragen! U kunt dit tvet een gerust hart
aan ons toevertrouwen.

alle dranken halve prijs!
BEL VOOR ALLE INFORMATIE: (025?0) 15347 (restaurant) of 16214 (bowling).

Beter uit in

in de dop:
pinda's
walnoten
pecanoten
hazelnoten
paranoten
vers gebrand:
cashew
hazelnoot
amandel
vliespinda's
jumbopinda's
pistache
rauwe noten:
amandelen
paranoten
walnoten
hazelnoten
melanges:
studentenhaver
nootmelange
gezondheidsmix
rnüsli

verder:
choc. pinda's
choc. hazelnoten
choc. amandelen
candynuts
candyhazelnoten
Japanse zoutjes
ricecrackers
bananenchips
zuidvruchten:
abrikozen
appeltjes
gember
pruimen
dadels
tutti f r u t t i

Onze bekende plaatsgenoot, de beroemde kunstlithograaf Aart van
Dobbcnburgh, wonende te Bentveld belde mij een dezer dagen op
en vertelde mij, dat hij zojuist een
nieuw litho had vervaardigd, die tot
onderwerp heeft het lot van de
kinderen in de arme landen. Een
onderwerp dat hem, hem zo goed
kennende, wel heel na aan het hart
moet hebben gelegen. Ik verwacht
er dan ook een aangrijpende voorstelling van. Hij deelde mij mee, dat
ik in Zandvoorts Nieuwsblad de
eerste mag zijn, die tot publicatie
van zijn nieuwe schepping mag
overgaan, waarvoor ik hem bijzonder dankbaar en erkentelijk ben.
Nog deze week hoop ik een afspraak met hem te maken teneinde
een en ander te bespreken. Omdat
de voorstelling vanzelfsprekend nog
al wat ruimte in beslag zal nemen,
kon dat in deze editie niet meer
worden voorbereid. Hopelijk zal ik
er in het eerstvolgende nummer
aandacht aan besteden.

Collecte Nierstichting
Van 14 tot en met 20 september
houdt de Nierstichting Nederland
haar nationale collecte. In het gchele land, dus ook in Zandvoort, zal er
in deze week een offer(tjc) gevraagd worden voor een doel waarvoor geen subsidie van het Rijk
wordt verkregen. De Nierstichting
is geheel afhankelijk van de giften
van particulieren om haar omvangrijke werk te kunnen bekostigen, en
dat werk bestaat uit:
Uitbreiding niertransplantatie-mogelijkhcden door:
donorwerving; subsidiëring transplantatie-coördinatoren; financiering transplantatie-faciliteiten.
Uitbreiding dialyse-mogclijkheden
door:
financiering opleidingscentra voor
thuisdialyse; voor
financiering
thuisdialyse-apparatuur; financicring opleidings- en behandelingscentra voor zclfdialyse (Diatels).
Bevordering wetenschappelijk onderzoek op het terrein van:
niertransplantatic; haemodialyse;
preventie nierziekten; nieuwe bchandelingsmcthoden.
Sociaal maatschappelijke begeleiding van de chronische nicrpatié'nt
en het gezin door:
individuele financnte hulpverlening;
organisatie vakanties met dialysefacaliteiten; uitgifte dieet-kookboek; aktivcring sociale aktiviteiten
dialyse- en transplantatie-centra.
Voorlichting publiek door middel
van:
foldermateriaal; fiims en diaserie;
bulletin Dia; stands op beursen,
braderieën etc.: informatie aan
scholieren van middelbaar- en beroepsonderwijs.
Dat geld dringend noodzakelijk is
spreekt vanzelf en daarom vermelden we (voor het geval u de bus
mist) het girunummer 38S.OOO.
Maar ook collectanten zijn uiterst
belangrijk en daarom hoopt het
plaatselijk comité, bestaande uit de
dames L. Habets-bol, Run: van
Alphenstraat 23a. t e l . 17302; Cl.
van den Houten-Niehof. Dr. C".A.
Gerkestraat 13x t e l . 12072, H.P.
Sdiolten-Nieland. C'ath. van Ren
nesse-straat 5. t e l . 15434 en Gnuleke
Verlsuis-Leurs. Duituloornlaan I.
Bentveld, tel. 023-2-10719 op medewerking. Het m o t t o ..Geef! Om 'n
ander. Doen!" waaronder de Nicrstiehtinp haar collecte houdt laai
aan duidelijkheid niets te wensen
over. Leven en welzijn van loOO
nierpatiënten slaan op het spel'

Opoe en de Boerenjongens
Onlangs binnen d'r mense eweest,
die me evraegl hebbe naer hoerenjongens. Nou heb ik daer nooit
graeg mee evrcje. want die loi wille
allaid merackcls vroeg natr bed en
ik bin nou ienmael 'n nachtmens.
Maer die daenie, die't mai evraegt
heb. bedoelde 't drankie, dat je

En dan nu... de VW
Door diverse oorzaken is in onze
rubriek het WV-nieuws weggebleven maar met een lange inzending
deze week zullen wij wat rechttrekken. Er was natuurlijk genoeg t^
melden, daarvoor wijs ik maar even
naar de bekende biljetten van de
Evenementen-commissie. Het heeft
niet veel zin om alle zaken nog eens
op te noemen, maar de loftrompet
over het vuurwerk mag toch wel
even gestoken worden. Een goed
stuk amusement, lekker sfeertje,
daarbij schitterende muziek van
Damiate Band Haarlem en de
North Sea Jazz Band. Ook deze
keer weer het stuntje met de 3
„race-wagens" van vuurwerk langs
de vloedlijnen daarbij pergeluidsinstallatie het brullen van Formule
I-wagens. Een initiatief indertijd
van Louis Schuurman, wat voor de
vuurwerkfabrikant KAT uit Leiden
ook geheel nieuw was.
We zitten al weer in september en
bijna alweer traditie de week van de
autovierdaagse, de dames Roozen
en Geertsema hebben er weer vele
honderden kilometers opzitten om
ook nu weer aantrekkelijke toeristische routes op papier te krijgen.
Verheugend is ook nu weer. dat het
aantal deelnemers steeds gelijk
blijft - zelfs iets gaat stijgen. De
naam van Zandvoort gaat weer over
de wegen. Deizelfde naam gaat
deze week ook de lucht in. Het kon
niet uitblijven maar ons aller Edo
van Tetterode, heeft een nieuwe
groep mensen om zich heen verzameld en naar ik vernam heeft hij
onder aanmoediging van de WV
de naam Fly Away meegenomen
om voor het eerst een vlieger-vierdaagse, een vlieger-marathon en
een jeugd rariteiten Vlucht te organiseren. Juist deze week vindt dit
unieke gebeuren plaats, zowel op
het parkeerterrein van de heer Wolzak (altijd enthousiast voor dit soort
dingen) en de marathon op het
terrein van het zwembad De Duinpan. Voor wat juister informatie
adviseer ik om de speciale vliergerkrant op het VVV'-kantoor af te
halen.
Wanneer ik zo over al die prachtige
evenementen nadenk, dat moet ik
er niet aan denken wat een geweldig
stuk werk achter ui die evenementcn zit. Ik vernam dat er al aan de
kalender van volgend jaar wordt
gewerkt en er kan niet n a d r u k k e l i j k
genoeg op gewezen worden, dat alle
verenigingen of organisaties die ook
voor 19S2 een gebeurtenis hebben.
dit toch (i)dii; aan de VVV bekend
te maken. De kalender wordt op
de/x' w-jjzc weer goed uitgebreid en
er kan overleg worden gepleegd
omtrent de verschillende data.
Tol slot nog even een ..toeristisch
pieilkaat". Wal al meer mensen
heeft verbaasd en waar we ook geen
week langer mee willen wachten is
d i t ..toeristisch predicaat" toebedeleii aan de ..honden" van Manfred.
Het herdershondcnvolk op het
Raudhuisplein. spelende en hiierende op of naast het gespreide dekentje, heeft intussen zoveel gasten en
inwoners al bekoord, dat ik ook in
deze rubriek de >chi jnwerper plaats.
Manfred. die zoveel jaren geleden
hij hel oude VVV-kantoor hegonneti is met een zwart klein fluwelen
kleedje op de grond, een tageije en
blik vol rm:t hoefnagels en daarmede begon hij aan z i j n sieradenh.mv[el. Inmiddels is z i i n neg'.?ve uitgegroeid tot een verrijdbaar bouwwerk dat al niet te zien is van de
riemen, keitingen en diverse soorten sieraden. Zijn toeristische sieraden zijn echter zijn herdershonden,
bij deze graat: genoemd.
K. SR
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Advertenties
worden toch niet
gelezen
Dit is een advertentie

Sport Center
WIM BUCHEL

Wij hebben alleen 's morgens en 'b middags
nog speeluren, voor dames - heren en
jeugd, reeds v.a. 10 jaar.
Komt u gerust eens een kijkje nemen.
U bent van harte welkom!

$$3s&®&&&ssa&m
l

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Zandvoort, A. J. v. d. Moolenstraat47,
telefoon 15829-13965

Een razensnelle en conditionele sport.

B.V. RANDSTAD PUBLICATIES
Dorpsstraat' 8
A.i'smecr
Postbu- TI! 1130 AG Aalsmeer
TELEFOON 02977-28411

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

De HEMA

HEEMSTEDE
TE HUUR GEVRAAGD:

vraagt een

WOONHUIS

verkoopster
ca. 17 jaar
Inlichtingen de heer Franken,
Raadhuisplein 1, Zandvoort, 12820.

Zandvoort, A. v. d. Moolenstraat47,
telefoon 15829-13965
Clubs voor dames - heren en jeugd

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAIM 5, TEL. 244609.

SQUASH
MEDIAKEUZE IN RANDSTAD
NOORD EEN DUIDELIJKE 7AAK

SPORT WIM BUCHEL

DOE MÉÉR ZELF

Jeugd judo
Jiu Jilsu
Judo
Keep fit gymnastiek Squash
Volleybal
Zonnebanke
Sauna
-hemels
Geopend de gehele week, ook de weekends.

DAMES SAUNA
Woensdagavond, donderdagmorgen,
vrijdagmiddag

MID.STANDS AVONDSCHOOL
HEEMSTEDE

op goede stand, f 1200,- è f 1500,- per maand.
Eventueel te kooo: noekhuis met garage
te Heemstede.
Brieven onder nr. H 596 bur. v.d. blad.

Lesgebouw: Henricus-Mavo.
Inl. en inschr.:
J.A. van Kleef, EemlaanS, Heemstede.
Telefoon 023 - 28 39 22.

Een ouderwetse kwaliteit
voor Neerlands scherpste prijs!
MET DE DIRCKÏÏLGARANTIE:
NIET ÉCHT GOED-GELD
DIRECT TERUG (zelfs al is de
fles half leeg!)
BETAAL NIET TE VEEL!

Voor f 675.000,- kosten koper, ex. BTW
wordt dit pand, vloeroppervlakte ca.
2.600 m? uw eigendom.
Het is weliswaar niet splinternieuw
(bouwjaar 1962); doch de gebruiksmogelijk
heden zijn legio en het is gelegen aan
openbaar vaarwater.
voor meer informatie kunt u ons bellen!

makelaars & taxateurs o g
dijsselhofplantsoen 12 - postbus 7372
12 zadelhof f-vestigmgen in nederland

GEBONDEN AAN DE SCHOOL
VAKANTIES? OF JUIST WEL PLANNEN
VOOR DE HERFSTVAKANTIE?

AMSTERDAM-c

In beide gevallen kunt u profiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen
in onze

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

moderne, 6-pers. komf. stenen
bungalows,
gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park; rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, windsurfing etc.
Ini. & reserv.: Vrije-tijdspark Ermerzand,
DALERSTRAAT, 7843 PE ERM,
TEL. 05915 - 4018.

makelaars & taxateurs in bednjfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
020 - 767868
herman heijermansweg 6, amsterdam-z . telex 18143

LUST U ALLEEN GROTE NAMEN?... OAT KAN BOK VOOS VUL Mflffc
/
PARADE VIEUX 15.5D JONGE BOLS 15.75
JONGE HENKES 15.2
HOPPE VIEUX 15.50 JONGE BÜKIYIA 15.7
De Kuyner vieux 17.45 JONGE CLAERÜN15.4

mm VIEUX 15.50

OFFICERS RESERVE
Cellier des Dauphines
medium dry-cream-dryfino

ONZE
PR'JS

l

Spaar-Direct-Rekening

r-

61A% nu &/2%

Spaar-Premierekening

Ql/4% nu 072%

Spaar-ExtraPremierekening

PER FLES

HESSEN
IN DOOS

l

nu 9 /2%

Rabobank Kinderspaarplan 81A% nu 072%
Spaarrekeningen 'Grijp-5'

7'/2% nu

8%

\
REGIO AMSTERDAM EN OMSTREKEN:
• AMSTERDAM. Niouwpoomtraat 100. LijnbiMnsgracht 33,
Sloterkade 110-127, Delflandplein 182, Plein '40-'45 nr. 3,
Lambortus Zi|lplem 3-5, Martini van Gcdcnüroat 47, Motorkade 10,
Kamperfoelicweg 11-12, Kastolonstraot 170» HOOFDDORP:
Kruisweg 640 • ZWANENBURG. Dennenlaan 17 • ZANDVOORT:
Burg. Engalbcrt»traat21.

REGIO ROTT E R DAM (veelal naast/bji Ba» van der ^e ijd?n(_
_ ROTTERDAM. G.J. Mulderstraat 12 • OVERSCHIE: Burg.
Baumannlaan 115-117 • ALEXANDERPOLDER- Samuel
Esmeyerplem 9 • SCHIEDAM: 's Gravclandscweg 956 • BOLNES:
Vochtstraat 1a*PAPENDRECHT: Brederodeplem 6
• SLIEORECHT: Fazantplein 3» RIDDERKERK' havenstraat 5

REGIO BOLlENSTREEKJyeeliM na
• KATWIJK aan ZEE. Visieri]kade 2
• SASSENHEIM. Oude Haven 11
ONOORDWIJK Kerkstraat 20
«OUDE WETERING Meerkreuk O
• HILLEGOM Vosselaan 15 (Treslong)
• LEIDEN Langcgracht 5
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1183
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voor ons". Dan merk je hoe ontzettend
veel dit werk betekent voor mensen die
werkloos zijn of arbeids-ongeschikt.
Hoeveel steun ze aan elkaar hebben.
Dat zie je trouwens toch: bij de een ligt
het accent op het heel gericht iets leren,
bij de ander op het sociale contact. Dat
samen bezigzijn. Voor mensen die hier
nieuw komen wonen is het vaak de
enige mogelijkheid andere mensen te
leren kennen. Velen kiezen zo'n cursus
ook om het eigen kleine kringetje wat
te verbreden. Als je bijvoorbeeld altijd
over onderwijs praat, kan het heel
verfrissend zijn eens van gedachten te
wisselen met een pottenbakster of iemand die geïnteresseerd is in filosofie.
Er is ook een vrij hoog percentage
wordt gesteld alleen lager onderwijs, cursisten dat terugkomt. Niet altijd
lopen in zo'n gespreksgroep als „Ik en direkt. Soms weer na een paar jaar".
mijn omgang" allerlei niveaus door
elkaar. Dat kan, omdat het gaat om CurSUSQeld
menselijke verhoudingen. Dingen als:
ik voel me niet gelukkig tussen ande- Doordat de gemeenten moeten bezuiren, niemand luistert naar me, een nigcn, ontkomt ook JHVU niet aan het
ander is altijd de leuke Piet en ik zit modieuze inleveren. De cursusgelden
maar steeds stilletjes in een hoekje. moesten dit jaar met 5% worden verhoogd. De heer Munnik: ,,In het kader
de bezuinigingen hebben wij beHet hangt er natuurlijk wel van af hoe van
loofd
voor 1982 ook 5% in te leveren.
specifiek je een onderwerp gebruikt. We zullen
meer afwegen, de luxere
Als aanleiding om een gesprekstech- cursussen wat
minder. Maar waar ligt
niek te beoefenen of om het uitputtend de grens? We hebben een enquête
te behandelen. Aan de hand van de gehouden onder de cursisten. De meestoelichting in het boekje kan men een ten achten het cursusgeld redelijk.
keuze bepalen. Ook een gesprek op Sommigen zeggen: eigenlijk te hoog,
kantoor is altijd mogelijk. Maar dan het kan bijna niet, maar ik wil het zo
nog kan het zijn dat de cursus niet aan graag. Dat geldt dan vaak voor mensen
de verwachtingen beantwoordt. Omdat met een uitkering of als man en vrouw
we nogal streng zijn met de betaling samen een cursus willen volgen. Als we
van het cursusgeld, de gehele cursus het van te voren weten, valt er altijd
moet altijd op de eerste les zijn be- over te praten, een gespreide betaling
taald, hebben we de mogelijkheid op- bijvoorbeeld. Maar voor velen blijft
genomen van switchen. Na vier lessen vragen toch moeilijk. En dan denk ik:
kan men nog iets anders kiezen. Als het hoeveel blijven er dan weg? De meer
een gespreksgroep was een andere gcmotiveerden komen wel want hoe
groen, waarbij het een voordeel is dat liever je wilt, hoe meer je bereid bent
er zo veel van dit soort groepen zijn. Je er ook iets voor te laten. Maar je moet
ziet ook dat sommige tot heel vreemde ook rekening houden met de minder
sprongen komen. Van Spaans naar gemotiveerden".
ballet bijvoorbeeld. Dan is de overweging vaak: ik dacht dat ik het wel
aankom maar die grammatica en dat Uitvallers
huiswerk vallen me toch tegen, nou, Sommige cursussen eindigen compleet,
dan maar iets heel anders."
andere gehalveerd. „Gemiddeld zo'n
dertig procent valt tijdens de cursus
af', geeft de heer Munnik toe. „Vooral
Tekenen
als er ook nog wat studie voor nodig is
Wat de laatste jaren ook sterk toegeno- en de cursus zelf wordt in de avond
men is, dat is de belangstelling voor gegeven, wordt het voor velen toch te
allerlei creatieve uitingen als schilde- zwaar. Ze hebben een hele werkdag
ren, tekenen, aquarelleren, portrette- achter de rug, blijven eens een keer
ren. De heer Munnik: „Ook onder weg als ze te moe zijn, dan een paar
ouderen. Overdag zie je alle leeftijds- weken, komen achterop en geven het
groepen. Ook veel mensen die buiten tenslotte maar op".
het arbeidsproces zijn komen te staan
en die een zinvolle vrijetijdsbesteding Dat blijkt dan vooral te gelden voor de
vinden in een creatieve cursus of doe- talencurussen, die in populariteit nog
cursus, zoals metselen en pleisteren. altijd bovenaan staan. Goede tweede in
Vorig jaar moest een groep van 12 dit rijtje zijn creativiteit en yoga en
weken wijken voor een andere groep doe-cursussen en als nummer drie kowachtenden. Op het moment van de men de gespreksgroepen. Pottenbakmededeling viel er een doodse stilte. ken is ongekend in trek, ieder jaar
Ze zeiden: „ja, maar dit is ook therapie moeten er wel 100 liefhebbers/sters
worden afgeschreven. Cursussen als
filosofie en politiek raken net vol. Voor
cursussen als pottenbakken, film en
fotografie, edelsmeden kan niet zo
eenvoudig een tweede cursus worden
opgezet omdat er outillage voor nodig
is. Fotografie bijvoorbeeld kan 18 deelnemers per groep herbergen en dat
betekent voor vijf werkdagen een maximum van 90 deelnemers. Als zich 150
aanmelden moeten er derhalve 60 afge9De genodigden, maandagmiddag, bij schreven worden.
het in aanbouw zijnde nieuwe kantoor Anders ligt het met talencursussen, die
voor het ziekenfonds Spaarneland aan de in principe overal kunnen worden gegehaven in Heemstede.
ven. Vanuit Schalkwijk is gevraagd om
ook daar iets op te zetten. Waarschijnlijk in de wijkwinkel in de Europawijk
heren Van Sambeek (links) van (aan de Engelandlaan) zal nu een
aannemersbedrijf Noord-Holland en de bescheiden start worden gemaakt met
Roode van ziekenfonds Spaarneland ttij- talencursussen van maandag tot en met
sen gezamenlijk de vlag naar het hoogste donderdag, zowel in de ochtend als in
punt, dat deze week is bereikt.
de avond en met één doe-cursus.

PAGINA?

Dirckteur B. H. Munnik van JHVU:

n/

Onstilbare behoefte
aan ontwikkeling .
KENNEMERLAND - Zo'n 10.000 deelnemers schrijft Jong
Haarlem Vooruit/Volksuniversiteit ieder jaar in voor cursussen. Daar komen dan nog eens 2 a 3.000 belangstellenden
bij voor een lezing of excursie. Elk seizoen komt het ook
weer voor dat een cursus overtekend is, hetgeen betekent dat
in totaal zo'n 2.00 afschrijvingen de deur uit moeten gaan.
Het nieuwe programmaboekje is zojuist verschenen en zal in
een oplage van 25.000 exemplaren zijn weg vinden in
bibliotheken, raadhuizen, instellingen en boekhandels. Direkteur B.H. Munnik van JHVU vreest dat er een tekort aan
boekjes zal zijn. „Er is een onstilbare behoefte aan
ontwikkeling", constateert hij.
Jong Haarlem Vooruit heeft al een
lange voorgeschiedenis. Het cursuswerk werd opgezet in 1936, als voortzetting van een project voor jeugdige
werklozen in de crisisjaren. De gemeente Haarlem nam het initiatief. De
bedoeling was werkende jongeren in de
avonduren gelegenheid te bieden tot
verdere ontwikkeling. Er werd toen
nog gescheiden les gegeven aan jongens en meisjes en ook de zuilen
werden ferm in stand gehouden, Tot
1960 bestond er een r.k. cursus Nederlands I! Maar wat oorspronkelijk opgezet was als ontwikkelingswerk voor
jongeren groeide in de loop der jaren
uit tot een centrum voor vormings-,
i ontwikkelings- en creativiteitswerk, dat
in het gehele land waarschijnlijk nauwelijks zijn weerga zal vinden. In
september 1977 kwam, na twee jaar
onofficiële samenwerking, de fusie met
de Volksuniversiteit tot stand. Ieder,
jong of oud, met of zonder diploma, uit
Haarlem of omliggende gemeenten,
kan nu een keuze doen uit tientallen
cursussen, lezingen en excursies. Van
Noors tot ontleden, van dansexpressie
tot spreken in het openbaar, van autotechniek tot psychologie en communicatie en van politiek tot poppenmaken.

Leeftijdsverhoudingen
De leeftijdsverhoudingen zijn interessant. Uit een recent opgesteld rapport
blijkt dat deze als volgt liggen: 15-20
jaar: 3%; 21-30 jaar: 29%) 31-40 jaar:

25%; 41-50 jaar: 17%; 51-60 jaar: 17%;
61 jaar en ouder: 9%. Een kwart van
alle cursisten is afkomstig uit omliggende gemeenten. Uit Bloemendaal 542 en
uit Heemstede 709. Deze omliggende
gemeenten subsidiëren mee, zij het dat
de gemeente Bloemendaa) alleen subsidieert voor deelnemers tot en met 25
jaar.
„Vroeger", vertelt de heer Munnik,
„werd voorrang gegeven aan mensen
beneden de 30 jaar. Sinds de fusie
gebeurt dat niet meer. De fusie heeft
wel wat verschuiving teweeg gebracht.
Je vindt nu alle leeftijdsgroepen, ook
gepensioneerden. In de afgelopen vijf
jaar is er een duidelijke toename in de
belangstelling voor gespreksgroepen,
zoals „Ik en mijn omgang", de oudercursus, de VOS-cursus (Vrouwen
Oriënteren zich in de Samenleving), de
open school, spreken in het openbaar,
vergader- en discussietechnieken. Ik
denk dat het toch ook wel te maken
heeft met bewustwording. Iets van: in
mijn contacten met anderen schort toch
iets. Opmerkelijk is dat ook veel meer
vrouwen deelnemen. De verhouding is
nu, afgezien dan van de VOS-cursus
voor uitsluitend vrouwen, zo ongeveer
fifty-fifty. Vroeger zag je op zo'n cursus
vergadertechniek vrijwel alleen mannen.
Het opleidingsniveau", zegt hij, „geeft
in de praktijk geen problemen. Behalve dan zo'n open school, waarbij als eis

Hoogste punt
bereikt

Boetseren

Uit Zandvoorts rijke historie..

Het rapport
Van Hou
Het kontrakt, al kon men er alle
kanten mee uit, was toch de eerste
aanzet voor een eigen parochie
Zandvoort. De bevolking van haar
kant ging stug door met voorbereidingen te maken voor een eigen
parochie. In het voorjaar van 1850
werd er bij de aartspriester in Zoeterwoude, E.S. v. Haagen, die toen
de verantwoording had voor de
katholieke gemeenschap in Holland
en Zeeland, een brief bezorgd waarin onder meer over de Zandvoorters
werd geschreven „hebben zij nog
kortelings geleeden, op den eersten
wenk die hen gegeven werd, een
choor met zangers opgerigt? En
wordt niet door ieder lid der gemeente, die zulks eenigzins kan bij
brengen alle zon en feestdagen eene
stuiver in de kerkebak geoffert?"

Verwonderd
Van Haagen was verwonderd over
deze brief. Omdat hij niet goed wist
wat hij er mee aan moest, vroeg hij
aan Keil als verantwoordelijk pastoor wat de bedoeling daar wel van
kon zijn. Keil was erg in de wiek
geschoten en antwoordde wat bitter
„dat dit alles buiten weeten van den
pastoor is geschied. Het was de
zoveelste poging van die koppige
vissers om een eigen parochie te
krijgen. „Ofschoon wij er niets op
tegen hebben dat Zandvoort eenc
zelfstandige gemeente worde, wat u
beslist, hoopen wij dat de belangen
der gemeente Overveen en Bloemendaal niet uit het oog worden
verlooren" (Archief bisdom Haarlem 22 mei 1850).

ge jaar uit hoofde der heerschende
ziekte en het langduurig stilleggcn
der visschenj toen nog opgebragt
plaatscngeld ƒ 70,-; schaal ƒ 250.-;
standgeklen ƒ 25,-; contributie
ƒ 125,-; totaal ƒ 470,-. (Archief bisdom Haarlem 29 mei 1850). Het zou
zeker meer worden als men zelfstandig werd want men kon het niet
goed verkroppen dat er zoveel
moest worden afgedragen aan
Overveen.

Van Houten
Nu was er in die dagen een landdeken in Kennemerland, een eerlijk
en open mens: W. v. Houten. Ook
hem had Van Haagen gevraagd wat
hij met die vreemde brief van de
Zandvoorters moest doen. Van
Houten was direkt naar Zandvoort
gegaan, had daar met verschillende
mensen gepraat en was tot de
konklusie gekomen dat het streven
naar een eigen gemeente zo gek nog
niet was. „De zaak wordt door mij
beschouwd als doenlijk. De kerkekas laat toe een tractement van
ƒ 300,- tot ƒ 360,- en er is genoeg
voor onderhoud. De pastoor van
Vogelenzang wil 250 misintenties
geven" (het geld van de misintenties
voor overleden a ƒ 1,25 is voor
onderhoud pastoor). Bestuur en gemeente zijn zeer ijverig" (Archief
bisdom Haarlem 24 mei 1850).

Repliek
Toen Zandvoort van Van Houten
gehoord had dat er wat gaande was,
bleef men daar ook niet stilzitten.

Door B. Voets
Men stuurde nu een officieel verzoek voor een eigen gemeente
„waarvoor de gemeente geen gennge belangstelling aan de dag legt".
Men hoeft niet bang te zijn dat de
lasten op de aarts-priester zullen
drukken: „de kerk heeft het voon-

Het juiste moment
Van Houten vond dat men in Zandvoort wel wat hard van stapel liep.
Hij adviseerde de katholieken om
het gunstige moment af te wachten.
Pastoor Keil was op de vingers
getikt omdat hij te weinig aandacht
had voor het vissersdorp: wanneer
de situatie niet noemenswaard verbeterde dan hadden ze dat maar te
rapporteren aan de aartspriester te
Zoeterwnude en Van Houten zou
daar dan wel een schepje bovenop
gaan doen En cl.it gebeurde een
maand later Zandvoort schreef aan
de aarts-priester dat Keil hen liet
zitten. Keil verweerde zich met de
opmerking dat zij in Zandvoort een
kijk|e op hem hadden en Van Houten maakte de zaak rond door vast
te stellen ..dat eene eigen gemeente
eene merkbare invloed op het verbeteren der zeden heeft" (Archief
bisdom Haarlem 25 juni 1850). Dat
gat de doorslag, en op instigatie van
de rapporten van Van Houten werd
in sept. 1N50 besloten dat Zandvoort een zelfstandige gemeente
zou worden.

Concurrentie
Van concurrentie met andere instellingen, die ook tal van cursussen organiseren, zoals vrouwenorganisaties, cluben buurthuizen, heeft de heer Munnik
nog nooit iets gemerkt. ,.Nee, we
hebben zelfs verzoeken gekregen om
VOS-cursussen te organiseren en
meestal is dat inpasbaar. Blijkbaar
bestaat de behoefte. Hoe men tot een
cursus komt? Een boekje gezien bij de
buren, van bekenden gehoord, gelezen
in de krant, via echtgenote. Dat zijn de
meest gegeven antwoorden. De wisselwerking van kranten, tijdschriften, televisie, bibliotheken - dat hebben we
eigenlijk nooit onderzocht. Wel merk
je soms de invloed. Men begint met een
Teleac-cursus, volgt die niet compleet,
het gaat erg snel, maar de belangstelling is wel gewekt. Het zou wel interessant zijn om eens na te gaan of die
invloeden elkaar versterken".

Ook tandheelkundig centrum
in nieuw gebouw Spaarneland
HEEMSTEDE - Eendrachtig
en gezamenlijk hebben directeur J.A. de Roode van ziekenfonds Spaarneland en directeur ir. A.J.W. van Sambeek van Aannemersbedrijf
Noord-Holland
maandagmiddag de vlag gehesen op
het nieuwe gebouw van
Spaarneland aan de Havenstraat in Heemstede.
Op 27 oktober vorig jai<r werd de
eerste paal geslagen en nu, 308 dagen
later, kon het hoogtepunt van de bouw
worden gevierd in aanwezigheid van
alle betrokkenen. Het wordt „een
maatpak", zo voorspelde de heer F.A.
Oude Groen, voorzitter van het bestuur van Spaarneland. Naar verwachting zal het pak in september volgend
jaar geheel gereed zijn. Voornaamste

Noord-Hollandnieuws op dit moment: de onderste mersmaatschappij
verdieping zal worden gereserveerd .rnaar doordat er ook een tandheelkunvoor de inrichting van een tandhecl- dig centrum in wordt gehuisvest, blijft
er voor de aannemer niets meer over.
kundig centrum.
Door recirculatie en zuivering van de
Zoals eerder gemeld was het zieken- in het gebouw aanwezige verwarmde
fonds Spaarneland vorig jaar nogal lucht zal het energiegebruik worden
somber gestemd over de mogelijkhe- beperkt.
den ergens een geschikte bouwplaats te
vinden voor nieuwbouw. Het huidige In de omgeving wordt gezocht naar
pand aan de Oostvest in Haarlem is al grond om ook het aannemersbedrijf,
geruime tijd veel te klein. Terwijl de dat aan de Blckersvaartweg te krap
onderhandelingen met de gemeente behuisd is, aan onderdak te helpen.
Haarlem nog aan de gang waren, kwam
Heemstede als het ware uit de hemel Het kantoorgebouw dat aan de haven
vallen. Voor de plaats aan de haven, verrijst, bestaat uit vier verdiepingen
met voorheen de kolenloodsen van van circa 1200 m2. Onder het gebouw
Teeuwen, lag al een plan kant en klaar, en op het binnenterrein zijn 53 parontwikkeld door Johan Malser bv pro- keerplaatsen gesitueerd. In het dak-huis
jectontwikkelaars Hilversum en Aan- bovenop het dak van de vierde verdienemersmaatschappij Noord-Holland ping zijn alle installaties ondcrgeHeemstede, met als archtitect ir. J.W. bracht.
Dupon Haarlem.
Ziekenfonds Spaarneland greep de
Tot nu toe is de bouw zeer voorspoekans met beide handen aan en werd dig verlopen, mede door de zachte
opdrachtgever. Oorspronkelijk was winter. De ruwbouw is gereed. Nu kan
één verdieping bestemd voor de aanne- begonnen worden met de afbouw.

Vrouwen
Er geven opmerkelijk veel vrouwen les
aan JHVU. De heer Munnik: ,,Ja, veel
vrouwen die een acte hebben behaald
of een universitaire studie hebben gedaan en als ze kinderen hebben gekregen, na verloop van jaren toch weer
terugverlangen naai dat werken met
groepen.
Alle docenten doen dit werk trouwens
graag. Sommigen gaan na een paar jaar
weg maar schrijven dan toch wel weer:
als er een plek vrijkomt, dan graag.
Want ik mis het. Kijk, op school is
altijd een deel van de leerlingen niet
gemotiveerd. Het zal ze een zorg zijn
wat daar allemaal verteld wordt. Hier
zijn de cursisten heel specifiek gericht
op dat Engels, dat Frans, dat bijspijkeren van het Nederlands, het leren van
Nederlands, voor buitenlanders, die
creatieve uiting. En dat maakt het
werken wederzijds zo ongelooflijk
prettig en stimulerend.

IN-GEZONDEN
Gaarne wil ik uw aandacht vragen voor
de rijwielstalling van de N.S. aan de
Vondellaan. Weliswaar een mooie stalling maar je hebt er niks aan, want er
zijn andere lieden die hier iets van hun
gading uitzoeken, (dieven) Mijn vrouw
en mijn dochter moeten elke dag met
de trein mee. Ze zetten hun fiets dan in
de stalling maar mijn dochters fiets
heeft men al vijf keer trachten te stelen
waarbij steeds onderdelen werden vernield, en de fiets van mijn vrouw is
tenslotte daadwerkelijk gestolen. (Hievan is melding gemaakt bij de politie).
Ik vraag me af: waar blijft de politie en
wat doen ze?
A.F. Doelitzsch
Celsiussfraat
Zandvoort

Hatha Yogalessen
ZANDVOORT - M. i.v. l oktober
start Gonny van Huystee-Erisman hatha yogalessen voor nieuwe leerlingen
in haar studio. Er zullen, bij voldoende
deelname, ochtend-, middag- en
avondlessen zijn.
Voor geïnteresseerden die eerst wat
meer willen weten over hatha yoga en
de aard van de lessen, is er gelegenheid
tot het bijwonen van een vrijblijvende
..kennismakingsles". Deze kennismakingslessen zullen worden gegeven op
de woensdag- en vrijdagavonden in
september, aanvang 20.30 uur. Bel
voor nadere informatie: 17889.

V.O.S.-cursus

ZANDVOORT - De ..Plaatselijke
Vrouwen Overleggroep Stichting Eva"
in Zandvoort start op woensdag 16
september weer met een VOS-cursus.
(Vrouwen Onderzoeken hun eigen SiHAARLEM - Op zondag 13 september tuatic). De cursus wordt wekelijks gea.s. van 12.30-17.00 uur houdt de afd. houden in de Openbare Bibliotheek
Kennemerland van De Verzamelaar van Zandvoort om 9.00 uur 's morgens.
een ruilbeurs voor postzegels, oude Kinderopvang is aanwezig. Informatie
ansichten, munten enz. in restaurant is verkrijgbaar bij Ria Bergwerf, tel.
„De Wintertuin", Stationsplein 100, 16700 of bij Ingrid Veerkamp, tel.
Haarlem. Toegangsprijs met-leden 14744. Daar kan men zich ook aanmelƒ 1,15. kinderen ƒ0,25. leden gratis. den.

Ruilbeurs
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PROBLER HET EENS!
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*
dure ski-uitrusting is niet nodig, een *
*
stevige oude broek, trui en
*
handschoenen is voldoende SKI'S
*
*
allfien voor
ik i pabhouciers
Voor elke dag
vrij skiën, een
heel |.ior lang
(tot 1 sept.
1982).

10 ;.,„„, 12?° P - ' .
15
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. n , 10?°„. M

20.,,,,, 9- 95 ,. *,
6.25

40 l - , n

PRIVÉ LES
min. 2 peib

>
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NEEM SKI - L E S (|i'uqd 'uiisviouwen, en? )
OVERDAG |ma>nul<i<i t/m vnjdjq tot 17 00 uur)

EN Ü KR3JGT DE &%§Stm
SKl'PAS vooi blechts

iëfejJ^J^B

HAAL SNEL ONZE GRATIS
KLEURENFOLDER mnt oiiu
mformdliL'.of hel 0?!)03 10138
van 12 00 20 00 uur is de receptie
elke dag geopend)
1

tf^ft^H
ITTl Dff**"??"!?*
SKS-PlSTE

HOOFDDORP
Volg de borden "sport -complex"

PAGINA 8

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1981

RANDSTAD PUBLICATIES4/5

GRAp
WJCKT
EFRUIT.
.„
corifT
••m coue
AIl.

Voordelig en lekker eten, waar kan dat nog
tegenwoordig?
In een restaurant of een bistro kost een hoofdgerecht zomaar f 30.- . Dan is een familie met
bijvoorbeeld 2 kinderen al gauw f 150.- kwijt!

enfntes
WIENERSCHNITZEL

DAT IS NU VOORBIJ*
Gezellig buiten de deur eten voor f 20.- a f 25.per persoon (voorgerecht plus hoofdgerecht
plus nagerecht, compleet met glas wijn);
HET KAN WEER!

over
Solfn met
«ens speciaal

uol
M,,?'

een
"anas""«tuur
en

2.75

HET RESTAURANT IS JUIST BEDOELD
VOOR U DIE GEZELLIG WILT KIJKEN
NAARDESKIERS!

-" ^akelijke wijn

TOMATENSOEP

^*NCDEBLANCSf

4.95

MATEUS ROSE

"ie kent u vast wel!

De piste is 's avonds feestelijk verlicht.
Waar vind je zoiets unieks tijdens het eten?!
Er is altijd wel bedrijvigheid. U hoeft zich
geen minuut te vervelen.

4.50

l

COTE DU RHONE
Appellation Contni

Ook met kinderen is "De Meerberg" gezellig.
Die zullen het zeker geweldig vinden om bij
de baan eens een kijkje te nemen.

far vind /e zoiets unieks?
In de stad eten? Waar laat je de auto?
En tijdens de maaltijd is er vaak zo weinig te
beleven! Restaurant "De Meerberg" ligt in
Hoofddorp, in het hart van de Haarlemmermeer. Dus: gemakkelijk en snel bereikbaar,
van waar u ook woont in de Randstad!

i

Arnolduspark 10, Hoofddorp

VOLG DE BORDEN „SPORTCOMPLEX"
Officiële
Vohm-dealer
H. P. Kooijman

Houdt zondag
27 september vrij.

bv
ZANDVÖORT'
Br*darod*itnat8,
t«l«f oon 02607-13242

Óók voor diverse
merken inruil-auto's.
_ VOlvp . . . •:..

SPORT CEfMTER
Zandvoort A. J. v. d. Moolenstraat47,
telefoon 15829-13965
Heemstede, zaal Dreefschool,
Julianaplein 1
Laaï juist in deze tijd uw kind judo leren.
Karaktervormend zelfvertrouwen.
Kortom,een sport die uw kind niet mag
missen!
Clubs in de leeftijd van:
6-7 jaar, 8-9 jaar, 10-12 jaar, 13 jaar en ouder.

l I k i Ai'rM.n) >.i«i
hjltit.-qcn 'ut h,ilti>(.'n
t n v,)n h . t l t t w r t ' lot
h ^ i l t / i s i]"iipt'iiil

v,m 10 00 l? OOuul
U brut wrlkori

Eerste kwaliteit,
handgekloofd

OPENHAARDHOUT

2 m1 thuisbezorgd
v.a. f200,-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en ta»d1cuis onroeiende goederen
Adriaan Pduvvlaan 27 29 te Heemslede Tel 023 2885&0'

Voor een

demonstratie-show
met verdedigings-, speur- en politiehonden.
MANEGE V. D. BERG
Keesomstraat - Zandvoort.
Inl.: tel. 02507 -13250.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ
Concertgebouw Haarlem
WINTERSERIES 1981-1982
Gastdirigenten: ROELOF VAN DRIESTEN, TILO LEHMAN N, JACQUES MERCIER,
DAVID PORCELIJN, ELYAKUM SHAPIRRA
6 dinsdagavondconcerten op
SERIE A
6 okt., 3 nov., 1 dec., 12 jan., 2 febr., 2 maart
20.15 uur
solisten : PJOTR PALECZNY, MITSUKO UCHIDA - piano
ULF HOELSCHER, EDITH VOLCKAERT - viool
FRÉDÉRIC LODÉON - cello
GLEN WILSON - clavecimbel
abonnement 6 concerten ƒ 80,—
losse kaart; 16,—
SERIE B

6 vrijdagavondconcerten op
16 okt., 13 nov., 11 dec., 8 jan.. 12 febr., 12 maart
20.15 uur
solisten : ARNALDO COHEN, DAN1EL WAYENBERG - piano
JEAN-JACQUES KANTOROW, AARON ROSAND - viool
GODFRIED HOOGEVEEN - cello, JACQUES MEERTENS - klarinet
abonnement 6 concerten ƒ 70,—
losse kaart ƒ 14,—

SERIE C

3 vrijdagavondconcerten op
23 okt.,18 dec 19 febr.
20.15 uur
solisten : GIJSBERT BETHS - viool
JARD VAN NES - alt, HENK VAN ULSEN - voordracht
KOOR KATHOLIEK HAARLEM
abonnement-3 concerten / 35,—
losse kaart l 14.—

JOEGQSLAVISCH RESTAURANT l

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.
Menu's vanaf

16.50

Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten
Zandvoortselaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Rectificatie

REÜNIE
"MAARTEN VAN DER VAARTSCHOOL"
Chr. L.T.S.
Bisschop Koenraadstraat 14,
Postbus 24 - 3640 AA Mijdrecht
Tel. 02979-1540.
Dit jaar bestaat onze school 25 jaar.
Wij nodigen daarom oud-personeelsleden
en oud-leerlingen uit om dinsdag 22 september a.s. tussen 20.00 en 22.00 uur in ons
schoolgebouw aanwezig te zijn.
(Consumpties voor eigen rekening).
Wij verzoeken u vriendelijk om, indien u komt,
dit vóór 12 september a. s. telefonisch i of'
schriftelijk te laten weten.

3 zondagmiddag familieconcerten op
14.30 uur
22 nov.. 17 jan., 21 maart
solisten . BRUNO LEONARDO GELBER - piano
THEODORA GERAETS - viool
ROBERTA ALEXANDER - sopraan
abonnement 3 concerten ƒ 35,—
losse kaart / 14,—
abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n)
ƒ 9,—
losse kaart / 5,—
advies minimum leeftijd kinderen 6 jaar
combinalie-abonnement SERIE A H B
/ 140,combinatie-abonnement SERIE A-f C
/ 105,—
combinatie-abonnement SERIE B 4 C
ƒ 95,—
passe-partout '
SERIE A -t B -t C
/ 165,Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13
van 10 to! 15 uur, telefonisch 023- 320994 van 12 lot 15 uur
SERIE Z

Uitgebreide pro'spéktgs' rnet'gegevens• over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concertgebouw
en de administratie' vamhèt N P O., telefoon '319248
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Ron Phaff Nederlands kampioen langebaan

Zwemver. Zeeschuimers heeft
topzwemmers in gelederen
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Zwemvercniging De Zeeschuimers ondcrgaat op dit moment een geweldige
ontwikkeling. Met ingang van l septembcr zijn een aantal nieuwe leden geregistreerd die hun sporen in de zwemsport
reeds verdiend hebben en nog menigmaal van zich zullen laten horen. Onder
een tiental nieuwe leden bevinden zich
namelijk enige topzwemmers en zwemsters die Nederlandse rekords bezitten
of een Nederlandse titel in de wacht
hebben gesleept.

Voorzitter Dick ter Heijden is bijzon- Phaff, 19 jaar en leider in het huidige langebaan-evenementen. Dan is er
"der verheugd over zijn nieuwe aanwin- langebaanklassement. De resultaten Coen Lucas, 18 jaar, een sterk opkosten. „Enige toppers in je vereniging is van jl. weekend maken deze zwemmer mend langebaanzwemmer en Marjozeker belangrijk voor de verdere ont- reeds officieus kampioen van Neder- lein Phaff, 17 jaar, die al enige erewikkeling, al zullen we zeker het ont- land langebaan. Mare Hommes, 19 plaatsen heeft bereikt op Nederlandse
spannend zwemmen niet minder bege- jaar, de sterkste schoolslagzwemmer zwemkampioenschappen. Ook de nog
leiden. De belangrijkste redenen van van Noord-Holland op de 100 en 200 zeer jonge nieuwe leden bezitten veel
de overgekomen zwemmers en zwem- meter. Ria Willemse, 17 jaar, Neder- talent. Nico Wempe, nog maar 11 jaar,
sters is de gezellige en sympathieke lands recordhoudster op de 200 meter 2e op de rugslag bij de Nederlandse
sfeer in de club", aldus Ter Heijden. schoolslag senioren. Petra Hillenius, kampioenschappen, en Ingrid en SandBij een nadere beschouwing van de drievoudig Nederlands kampioene op ra Fitte en Eric Wempe zijn opkomennieuwe leden, blijkt inderdaad dat de schoolslag, 13 jaar oud en samen de jeugdtalenten.
Zandvoort enige toppers bezit. Ron met Ria Willemse topiwemsters op de

Trainers
Om al deze talenten goed te kunnen
opvangen hebben De Zeeschuimers
twee nieuwe trainers aangetrokken.
Agnes van Loon en Frank Philipoom
zullen samen met enige trainsters en
begeleiders de wedstrijdploeg, de waterpoloteams, het kunstzwemmen en
het recreatief en elementair zwemmen
gaan begeleiden.
Agnes van Loon, 20 jaar, gaat zich
vooral toeleggen op de jongeren. Zij
was zelf finaliste op een Nederlands
zwemkampioenschap en speelde dames
waterpolo. Frank Philipoom is studerende op het CIOS en o.a. gediplomeerd zwem- en waterpolotrainer. De
begeleiding van vooral de ouderen en
de wedstrijdploeg is zijn taak. Maar
ook de waterpolo-afdeling zal hij proberen op een hoger niveau te brengen.
Door al deze positieve ontwikkelingen
zal het ongeveer 150 leden tellende
Zeeschuimers, de wedstrijdploeg kunnen uitbreiden van 25 naar 40 zwemmers, waarbij vooral de jeugdwedstrijden en de verenigingskompetitie centraal staan.
Niet alleen het wedstrijdzwemmen
heeft de volle aandacht. Ook de waterpolokompetitie belooft het nodige
spektakel in het zwembad De Duinpan
te geven, terwijl de afdeling kunstzwemmen in haar korte bestaan, reeds
opmerkelijke resultaten te zien heeft
gegeven. Kinderen tot 14 jaar hebben
zich vaak waargemaakt door de diverse
diploma's te behalen, doch ook boven

FOTO: EUROPRESS NIEUW VENNEP

Unicum goed vertegenwoordigt
bij sportevenement Ameland
a
i

ZANDVOORT - Deze week zijn minder-validen aktief bezig op Ameland.
Want daar wordt voor de 4e maal
Nederlands grootste sportevenement
voor minder-validen georganiseerd.
Van maandag 7 t / m 12 september
worden daar toernooien en wedstrijden
georganiseerd voor tafeltennis, rolstoelbasketbal, handboogschieten, zitvolleybal, rolstoelslalom en rolstoelmarathon. Uit heel Nederland komen de
deelnemers om aan dit geweldige festijn deel te nemen.
Ook Unicummers zijn daar met een
behoorlijke delegatie om de kleuren
van Zandvoort te verdedigen. En zij
hebben op enige onderdelen zeker een
goede kans om eerste prijzen te winnen.
Aan de rolstoelmarathon doen mee:
Jan Snijders, Willem van de Bosch en
Helga Stel-v.d. Horst. Voor het tafeltennistoernooi hebben ingeschreven
van Unicum: Lucas Schuring, Anneke
Pool en Helga Stel-v.d. Horst. Alle
drie maken zij een goede kans op
ereprijzen.
De grootste belangstelling wordt echter
gevormd door de handboogschutters
van Unicum met Willem van de Bosch,
Anneke Pool, Hermine Paap, Hans
vermaas, Ad de Gooyer en Johan
Kandhai.

Kampioen
Tijdens nationale wedstrijden op zondag 30 augustus jl. in Doorn wist Johan
Kandhai zoveel punten te schieten op
de korte baan, dat hij daarmede de titel
kampioen van Nederland in ontvangst
kon nemen. Een geweldige sportieve
prestptie waarmee hij op Ameland
zeker tot de kanshebbers zal behoren.
Natuurlijk is het leuk en geweldig om

tot de winnaars te behoren. Maar op
Ameland zullen zij vooral met andere
minder-validen een gezellig feest maken dat met allerlei andere feestprogramma's elke dag wordt afgewisseld.

Tafeltennis
A.s. zaterdag 12 september zullen de
eerste kompetitiewedstrijden van S.C.
Unicum van start gaan. Alle vier de
jeugdteams zullen hun eerste wedstrijd
in Stichting Nieuw Unicum om 10.00
uur beginnen.
Het Ie team met Arlan en Patrick
Berg, Randolph Ramalho gaan het
opnemen tegen GTTC 6 uit Haarlem,
Unicum 2 met Roy van der Laan, Wim
van Veenendaal en Peter Bol gaan
proberen Castricum 2 te verslaan. Unicum 3 met Jaap Water, Robert Balk en
Keesjan Wijsman moeten het opnemen
tegen het Unicumteam 4 met Frits van
Varik, Oscar Lohuis en Floris Wiesman.

Receptie ZVM
ZANDVOORT - I.v.m. het 40-jarig
jubileum wordt er door ZSV Zandvoortmceuwen a.s. zaterdagmiddag
een receptie gehouden. Belangstel*
lenden kunnen hiervoor terecht in de
kantine van de jubilerende vereniging aan de Vondellaan, aanvang
15.00 uur.
's Avonds is er om 20.00 uur een
reünie voor spelers en oud-spelers
met eventuele partners. Ook dit
feestelijk gebeuren vindt plaats in de
kantine aan de Vondellaan.

(Advertentie)

hi-fi
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14 jaar is het mogelijk deze sierlijke
sport te beoefenen.
Uit het trainingsschema blijkt dat De
Zeeschuimers volop willen meedraaien
in het wedstrijdzwemmen. Vanaf
maandagmorgen tot en met vrijdagmorgen, van 5.30 tot 7.30 uur, dienen
de wedstrijdzwemmers hun baantjes te
trekken terwijl ook op vrije middagen
en op de zondag nog enkele uren
getraind dient te worden.
Doch ook de recreanten worden niet
vergeten. Deze krijgen op de vrijdagavond de volle aandacht. Ook nietleden worden in staat gesteld om met
de zwemsport kennis te maken. Een
keer per maand kan men daarvoor
terecht in De Duinpan.

Langebaan-kampioen
Tijdens de wedstrijden van jl. weekend
is het nieuwe lid van De Zeeschuimers
Ron Phaff er in geslaagd de titel in het
langebaanzwemmen te pakken. De
wedstrijden, zaterdag in de Delftse
Hout, waren toch succesvol voor De
Zeeschuimers. Ron Phaff verbeterde
het seizoenr'ecord op de 2 km schoolslag heren met een tijd van 30.21.0. Ria
Willemse verbeterde het seizoenrecord
bij de dames, met een tijd van 31 min.
rond. De oude recordhoudster, clubgenote Petra Hillenius, eindigde als 2e in
31.00.7.
Ook Mare Hommes en Cocn Lucas
zorgden voor goede prestaties. Hommes werd 4e en Lucas 5e in een nieuw
persoonlijk record, doch de laatste
werd gediskwalificeerd. Bij de dames
realiseerde Emmy Koning ook een
uitstekende tijd: 33.35.0.
Bij de wedstrijden van zondag in het
kanaal van Waicheren bij Vlissingen,
waren De Zeeschuimers opnieuw in de
voorste gelederen te vinden. Ron Phaff
eindigde als 2e op de 3 km schoolslag in
de prima tijd van 46.31.0 achter Wim
Zwiers uit Breda, die l seconde eerder
aantikte. Door dit resultaat is Ron
Phaff nu reeds officieus kampioen van
Nederland langebaan schoolslag 1981.
Nadat hij in 1977 de titel wist te pakken
moest hij de daarop volgende jaren
steeds met een tweede plaats genoegen
nemen.
De Zeeschuimers Mare Hommes en
Coen Lucas legden respectieve! j k beslag op een 3e en 6e plaats, in de tijd
van 46.32.0 en 47.58.0.

Waterpolotoernooi
Ook voor de waterpoloërs stonden er
dit weekend wedstrijden op het programma; 16 verenigingen met 43 teams
streden met elkaar in een toernooi in
Lelystad. Twee dagen waterpplo zorgden voor uitstekende wedstrijden met
als resultaat een 6e plaats voor het
poloteam van De Zeeschuimers.

Tweede Louis Blok Rapid
schaaktoernooi succesvol
ZANDVOORT - Het is toch wel een vijf uur werd er om de eer gestreden. De vele fraaie prijzen werden met een
fascinerend spel, het schaakspel dat Toen kon de wedstrijdcommissie, be- toepasselijk woord door de voorzitter
mensen gevangen houdt in de ban van staande uit de heren Olaf Cliteur, Kees van de vereniging uitgereikt. Ook dithet zoeken naar oplossingen. Een spel, Koper en Volkert-Jan Stouten de ba- maal bestonden deze uit een groot
welhaast zo oud als de mensheid zelve, lans gaan opmaken, waarvan de eind- aantal bekers.
waarbij zich steeds nieuwe gezichtspun- uitslag als volgt luidde:
Men huldigt het standpunt, dat op een
ten en andere combinaties gaan voor- Groep 1:
toernooi, waar alleen maar bekers te
doen.
1. K. Steijn, Santpoort; 2. T. Klein, winnen zijn, de ware schaker naar
Jong en oud, geleerd of ongeletterd, Badhoevedorp; 3. R. Mol, Heemstede. voren komt. Diverse toernooien, waar
met een groot prijzengeld gewerkt
onder al deze categorieën treft men ze Groep 2:
aan, dat is altijd al zo geweest en zal ook 1. R. v.d. Aartweg, Onbekend; 2. R. wordt, leveren veelal schakers op, die
wel altijd zo blijven. En ook onze v.d. Wezel, Haarlem; 3. S. Groot, het gaat om het te verdienen geld, de
zgn. „broodschakers", die de Zandgemeente mag zich verheugen in een Krommenie.
voortse Schaakclub angstvallig wil uitbloeiende plaatselijke vereniging, waar- Groep 3:
voor de interesse nog steeds groeiende 1. J. v. Dijk, Lisse; 2. S. Dekker, schakelen, hetgeen vanzelfsprekend
is, vooral ook - en dat is zeer verheu- Krommenie; 3. P. v.d. Bos, Bloemen- het gehalte van de wedstrijden en de
sportiviteit er van ten goede komt.
gend - onder de jongeren. Wie zich daal.
Zoals reeds gezegd, was dit jaar de
eenmaal in dit spel heeft verdiept, raakt Groep 4:
er niet meer van los, maar leeft als 't 1. A. de Visser, Schagen; 2. B. Go, deelname van de jongeren verheugend
ware in een andere wereld, waarbij hen Haarlem; 3. M. Herruer, Bennebroek. groot. Men stelt zich voor, het derde
Louis Blok Rapid toernooi, weer ter
buiten het spel, weinig of niets meer Groep 5:
interesseert. Dat is het wonderlijke van 1. P. Pijpers, Haarlem; 2. S. Duinmaij- opening van het dan nieuwe te begindit spel, dat onuitputtelijke mogelijkhe- er, Schagerbrug; 3. J. Poach, Enkhui- nen seizoenen, te houden in april 1982.
Heden, donderdagavond, aanvangend
den biedt en waarover zelfs de aller- zen.
om 7.00 uur begint in het Gemeengrootsten der aarde zich met een ware Groep 6:
hartstocht en ernst gebogen hebben.
1. A. Go, Haarlem; 2. B. de Vries, schapshuis weer de gewone jaarlijkse
clubcompetitie. Dames en heren, jong
Haarlem; 3. E. Geerts, Zandvoort.
Zo was het ook zaterdag jl. weer Groep 7:
en oud, zijn daar van harte welkom.
tijdens het in het Gemeenschapshuis 1. P. Koomen, Haarlem; 2. J. Law, Het bestuur zult u te allen tijde bereid
gespeelde zgn. 2de Louis Blok Rapid Amsterdam; 3. T. van Erp, Zandvoort. vinden, u in alle opzichten met raad en
toernooi. Ondanks het stralende, hete
daad terzijde te staan, speciaal wat
weer, en het strand dat lokkend riep, Jeugdgroepen
betreft de beginnelingen.
had zich in de grote zaal een vijftigtal Groep 8:
deelnemers gemeld, over welk resul- 1. H. Schmitz, Amsterdam; 2. J. TituVan harte wens ik onze actieve Zandtaat de organisatoren, die weer voor laer, Aerdenhout.
voortse schaakclub een succesvol seieen voortreffelijke organisatie hadden Groep 9:
gezorgd, zich zeer tevreden betoonden. 1. M. Bantz, Aerdenhout; 2. B. Weve, zoen.
K.Sr.
Van 's morgens halftien tot 's avonds Zandvoort.

ZANDVOORT - Terwijl de competitie in de KNVB-klassen nop even
op zich laat wachten, is de onderhandeling HVB aangevangen met
de eerste wedstrijden. TZB moest
aantreden tegen Ado'20 en had
daar totaal geen moeite mee. Het
werd een zeer saaie vertoning die
TZB zegevierend afsloot met de
stand 7-1. De uitslag had echter
zeker het dubbele kunnen zijn indien de Z.andvoorters de goede mogelijkheden hadden benut.
Door doelpunten van Henk de Reus en
Ab Bol nam TZB vrij snel een 2-0
voorsprong, die het verder rustig heeft
uitgebouwd. Te rustig soms, waardoor
enige kansen werden gemist. Ado'20
kon slechts weinig aanvallend spel laten
zien, zodat het voetbal zich voornamelijk op de helft van de Heemskerkers
afspeelde.
Het eentonige spel werd slechts opgeluisterd door enige fraaie treffers van
de TZB vnorwaartsen. Tweemaal Rnn
Zwemmer en Wim Koning en eenmaal
Roy Aubcrlen schroefden de stand
hoog op. Slechts een keer braken de
Heemskerkers door, waardoor de eindstand op 7-1 werd bepaald. Ondansk
het weinig aantrekkelijke spel toch een
goede start voor TZB, was het nodige
vertrouwen voor de komende wedstrijden geeft.

ARTSEN: Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmawcg 5,
tel. 12633.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.

Kerkdiensten
Zondag 13 september
Hervormde kerk, Kerkplein:
10.00 uur Gemeenschappelijk Hervormde / Gereformeerde dienst in de
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15.
Voorganger Vicaris Th.J. Haitjema
van Zandvoort (Ned. Herv.).
In de Calvijnzaal van de Gereformeerde
kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur Gemeenschappelijke start
van het winterwerk van de Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur zie agenda Hervormde kerk,
óók voor de Jeugdkapel; 19.00 uur
dienst, verzorgd door medewerkers van
de Gemeenschappelijke werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15:
10.30 uur mevr. drs. A.A. in 't Veld,
Rem. pred. te Haarlem.
Rooms Katholieke kerk
Parochie St. Agatha, Grote Krocht:
zaterdag 12 september: 19.00 uur eucharistieviering met orgel en samenzang.
zondag 13 september 8.45 uur stille
eucharistieviering; 10.45 uur eucharistieviering met medewerking van het
Jeugdkoor ,,St-Agatha".
Radiokerk Bloemcndaal, Vijverwcg 14:
9.30 uur ds. E.Th. Thijs gemeenschappelijke dienst met de Nederl. Hervormde kerk (Kerkendag); 19.30 uur ds.
L.J. Boeyinga.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 uur,
woensdag 20.00 uur diensten in gebouw
Madocrastraat l, Haarlem-Noord.
Volle Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Geboren: Bianca Michelle, d.v.
De.E.M. Hofstra en A.J. Velthuijsen
Ondertrouwd: E.H. Aarens en C.B.
Stuijfzand
Gehuwd: M.H.P.M. Eijsvogcl en
A.J.M. Stalenhoef: ThG.M. Maas en
A.P. Webterweele
Overleden: Josina M. Graaf geb. Lokkerbol, 73 jaar; Johanna Timmerman
neb. Peper, 76 jr.; Catharina Heuvel,
77 jr.
(Advertentie)

EEN TOPMERK GELUIDSAPPARATUUR DATTE BETALEN IS

Het gepromoveerde dameste.im v,m
TZB speelde een redelijke pariii tecen
Beverwijk en /ringde vernissend vooi
een 3-2 tnomf. Het /.ag er in de
beginfase geenszins naar uit dat de
Zandvoortse dames zouden zeizevieren. Een wat beter Beverwijk xctte hel
Zandvoortse doei onder druk. doch
doelpunten leverde dit niet op. Een
snelle uitval in de 13e minuut zorgde
zelts voor een l -O voorsprong voor
TZB. Nikie Valkesteijn rondde goed
voorbereidend werk van Edith Pools
af.
Lang heeft de voorsprong niet stand
gehouden, daar t\vcc m i n u t e n later de
gelijkmaker reeds in het net la». TZR
werd nog meer op eigen hellt terugcedrongen. Onderde pressie van Beverwijk bezweken de Zandvoorst dames
in de 28e minuut, 1-2. TZB w.is aangcslagen en er hing ecu derde doelpunt m
de lucht. Doch uit een van de schaarse
uitvallen zorgde Edith Poots ^eer verrassend voor de gelijkmaker. 2-2.
Gesteund door üc/.c gelijkmaker kwam
TZB na de rust beter m helt •-pel en
werd dan ook iets sterker. Ai vrij snel
leverde het betere spel de beslissende
treffer op. Opnieuw was hel Nikie
Valkesteijn. die de bal in hel net
kogelde. TZB bleef de betere ploeg en
kon de verdiende winst gemakkelijk
vasthouden.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.
TANDARTS: Telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING
Zr. T.v.d. Spek, Van Lennepweg 42hs,
Zandvoort, tel. 18741.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g. 023320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 to
10.00 uur, maandagavond van 7.00 to
8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, telefoon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk
postbus 100, 2040AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30 tot
18.30 uur.
CRISISCENTRUM: Schotersingel 2,
Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt
hulp wanneer u die nodig heeft bij
acute problemen.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD: telefoon 18083.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: ongevallen 023-319191. Besteld vervoer 023-319277.
WERKLOZENCOMITË: spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
HW L W HW LW
10 sept
l 02 8 ^7 13.37 21.28
H sept
2.12 10.16 14.3K 22.37
12 sept
2.59 11.24 1522 23.2(>
13 sept
3.3! 12 l') 15 5(i
14 sept
J.12 d.<!5 ld.34 13 Of
15 sept
4..VI 0 4 5 17.14 l? 4d
lo sept
5.32 l 31 17.55 14 11
17 sept
fi.OK 2. W 18.32 14.17
MaansUinden: maandag 14 september
VM 5.09 uur
Woensdag 16 september spnngtij.

WÜLLUM v.d.

is weerde eerste met het

dubbel-cassette
deck—

Dames

FILMEND
Vnidag 11 september 21 00 uur
Bilitis van Davicl Hamilton
Toegang vrij

V O O D O O '

• O O O Ü O O - <r>

(High-Speecl Dubbing Cassette DeckTA-W80)
Een wereld van nieuwe mogelijkheden voor hifi-enlhousiasten:
- kopieren op dubbele snelheid vnn lape l naar tape 2
- automatisch achter elkaar alspelen van tape 1 en tape 2
-gelijk afspelen van tape l en tape 2
-en nog veel meer mogelijkheden.

wij demonstreren u dit graag.
Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-13618

FONOTHEESC
Openingstijden:
maandag 1900-21 00 uur.
vnidag 1500-17 00 uur
vnidag 19 00-21 00 uur
Aanwezig 930 klassieke platen,
500 populaire platen. 350 iazzplaten. 1200 pop-platen 100
platen met volksmuziek, 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken v/oord.

Prinsesseweg/Zandvoort

Al liet gocjc. (tilt
't suiroivi <vis non
nog geeft, M 'n
lekkere en welkome
toegift.
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Vondellaan 1 B - Tel. 02507-16227. (Woensdags gesloten).
U weet wel, van die lekkere snacks, zoals:

Saté speciaal

ikt (eigen produkt) enz. enz.

zocht op de Grote Krocht

JSÜ^.'-.^.'LV'.*1-

u skiën in de
vo o r/aars vakan t ie?

anke magere
kalfslappen

. • • • •->.•>•••~,'•

«f C QC
......... IÜi«lü

kilo 18.00 nu
"A,

'

'J.-'

••..'.

.'f"

.

,

/varkensrollade

Magere
riblappen

Dikbevleesde
ossestaart

runderhart

kilo 9.00 nu

kilo 8.00 nu,

kilo 13.50 nu .

13.95

Gehakt
half om half

;.<*~.

•

...-:•

-T

'

>'

.

10.95
6.95

; /«**niïonu

: kverlfoae

f Ql -?!

••W :&A

* GROTE KROCHT l (naast A.H.) i
.jfotmstidi: Binmnvng 117 - Huriem: Botornwktyhoek Gtdemjn» Oude Gracht - Judrupark.M (Citx^éstnut) i Zqlwej.KC •

Grote Krocht 9-15
Zandvoort

'ERICA'
Wij hebben
bloemen om te
zoenen...

ADVERTEER!

Ladycake

Grote Krocht 24,
Zandvoort.

£59

dfv. smaken
voor

Bij A.H. een groot assortiment BLOEMBOLLEN!

Voor sportief"
elegante vrouwen!

Rsjwielhande! BOS
voor o.a.

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-17878-Vnjdag koopavond.

Grote Krocht 18. Zandvoort, telefoon 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.
Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.

'

kilo 8.00 nu...

publiek

Wij kunnen u bieden:
* L'c bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-tirner 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

' ^*-.

.........

Gun uw bedrijf de
aandacht van een
(nog lang niet)
uitgelezen

HET ENIG ECHTE TROUWBEDRIJF

. .

kilo 16.50 nu

Mager kalfsgehakt
kilo 14.00 nu

.

Onbekend maakt
onbemind

Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

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

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

bestelde loten vóór vrijdag
11 september afhalen.

les voor uw huisdieren, maar
voor uw huisdieren bij

Uw adres voor:
BOEKEN
TUDSCHRIREN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEW
TOTO/LOTTO

De Krocht

Staatsloterij:

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Rosaki-druiven
heerlijk zoet

• Telefoon 14404
REINIGEN - STOMEN - PERSEN

G. KoS

l mrGROTE KROCHT 21 ZANDVOORT
TELEFOON 02507 2574

Beige draion
bankstel,
natuurstenen
salontafel,
eethoek.
Tel. 023-255211.

Schuitengat 7,
telefoon

13212
auio-brand-leven
alle verzekeringen

O

's morgens gebracht - 's middags al schoon
W i ( . i|" i i'I" m ••'" K 3(' :nl l,1 3u 'ii,i MI .11 !.' 00 lui
18 00 uur \.'ri|(I inbond om r \.,»! 1il 00 tot ." IM u i'
/ >t> l rt]jtj 171 Ie', r

WIC heeft er uur.
TE KOOP

met gdsen
krdchtstroofn

Fo'400 p.m
Telefoon 02507-13084

TE KOOP
3-7.its bank, licht bruin rib
45.-; blank eiken uitschuiftafel 85x85 cm 50.-; 2 elementen licht bruin rib 30.-;
2-pits electrisch comfoor
25.-; witte ronde salontafel 50.-; 2 fauteuils 20.-;
cleopatrabed \• matras
80 x 190 cm 75.-; nieuw
2-zits bankje, goudgeel
met oranje (draion) 398.-;
roeimachine FIT 50.-.
Te bevragen: na 18.00 u.
telefoon 12141.

Wij hebben plaats voor een gevorderde

jongen of meisje ca. 20 jaar.
Jaarbetrekking.
5-daagse werkweek. Zondagtoeslag.
Kledinggeld.
Inlichtingen Kerkstraat 15,
telefoon 02507-12253

Teloloon 02507-12274

Kantoor-uren
Zandvoorts Nieuwsblad

1e klas verkoper

Gasthuisplein 12, telefoon 17166
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

35 jaar met prima referenties en veel jaren
ervaring als filiaafchef
zoekt een werkkring in Zandvoort
Br. ond. nr. Z 545, bur. v. d. blad.

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

(KIlachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur!

5 minuten

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30 x 40 cm

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2.
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18 00 uur 16658.

ii

slechts

l Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur j

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD]
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

l
\

PASFOTO'S
4 stuks

20,1
10,00

Galerij Kerkstraat, winkel 8

D

Wij hebben natuurlijk de oude traditie gehandhaafd en verkopen uitsluitend pommes frites,
die wij zelf voorgebakken hebben.
Vondellaan 1B - Tetefoon 02507 -16227.

Woensdag gesloten.

-i
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Uitgeefster van.
• Zand voorts N i e u w s b l a d
• Hcemsieedse ('ourani
• Hool'ddorps/Vennepcr N i e u w s b l a d
• Z w a n e n b u r g / l l a l f w i g s c C o u ram
• B a d h o e v e / S l o t e n s e Courant
• Aalsmccrsder C o u r a n i
• U i t l i o o r n s e C o u r a n t / O n - , \Wekblad
• Streekblacl, De Ronde Vener

zandvports
nieuwsbl

HoojtlkuntourAalsmeer: Dt>r/i\<,iniur H Telefoon 02977 - 2 84 II

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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Aktie gesteund door Werkgroep Huisvesting

Karel Doormanschool gekraakt,
weer ontruimd en gesloopt
ZANDVOORT - In de nacht van zaterdag en zondag hebben een groep
Zandvoortse woningzoekenden de leegstaande Karel Doormanschoo! aan
de Burg. van Alphenstraat gekraakt. Erg lang heeft de bezetting van het
gebouw niet geduurd want het bleek dat een ploeg slopers de dag daarvoor
ai een begin had gemaakt met de afbraak van de oude school en na het
weekend kwamen de slopers dan ook terug om het karwei af te maken. De
krakers hebben toen de school weer verlaten, maar desondanks vinden zij
dat de korte aktie wel degelijk nut heeft gehad: De aandacht is weer
gevestigd op de schrijnende woningnood in de badplaats en op de -naar
mening van de krakers- schandelijke manier waarop het gemeentebestuur
met de gemeenschapsgoederen omspringt.
De Karel Doormanschoo) moet gesloopt worden om plaats te maken voor
sociale woningbouw. Het is echter niet
zo dat er direct na de sloop begonnen
kan worden met nieuwbouw omdat
geluidsoverlast van het circuit óók op
deze plaats woningbouw in de weg
staat. Zolang het circuit nog bestaat
kan er dus op de plaats van de Karel
Doormanschool niet gebouwd worden
en zal er tot in ieder geval eind '83 een
open plek in de Burg. van Alphenstraat
te zien zijn.
De Zandvoortse woningzoekenden uiten in een persverklaring hun ongcnoegen over de manier waarop de beslissing over de sloop genomen is. Volgens
hen heeft het college van b en w zonder
daarover de betreffende raadscommissies te raadplegen opdracht gegeven
het gebouw onbruikbaar te maken.
Daarna zou pas toestemming voor
sloop aan de raad gevraagd worden.
Dat bleek ook toen men afgelopen
zaterdagnacht de school kraakte. De
slopers waren de krakers voor geweest:
het plafond in de hal was voor een
gedeelte weggezaagd, het sanitair was
vernield en ook een klaslokaal was al
deerlijk gehavend onder de slopershamer.

werkgroep huisvesting zeker ook al
gebeurd, ware het niet dat de stuurgroep nog nooit door de wethouder bij
elkaar is gebracht. Afgelopen juni
stond er wel een vergadering van de
stuurgroep op de agenda maar deze
werd op het laatste moment door de
wethouder afgelast.
De Werkgroep Huisvesting, die zitting
heeft in de stuurgroep, zegt het een
schandalige zaak te vinden dat het pand

De heer Hordo.
ZANDVOORT - De Canadese zakenman Hordo heeft afgelopen
week overeenstemming bereikt niet

heeft
Evenemei
grootse plannen yoor '82

De Karel Doormanschool. Zondagmiddag nog getooid mei spandoeken, maandagmorgen weer verlaten.

• Een van de lokalen in deKarel Doormanschool: onbruikbaar gemaakt in
opdracht van de gemeente.
(Advertentie!,)

Langs de Vloedlijn

ZANDVOORT - Vorige week dinsdag
werd politie-assistentie gevraagd door
de beheerder van de camping aan de
Boulevard Bernaart. omdat hij ?ich
bedreigd voelde door een 38-jarige
inwoner van Zandvoort. Toen de politie ter plaatse arriveerde bleken echter
/owel de dreiger als de campingbeheerder verdwenen. Even later evenwel trof
de politie de beheerder met zijn Landrover aan op de Boulevard Barnaart.

donderdag koopavond

Daarop loste de politie een waarschuwingsschot. De man schrok hier kennelijk van en sprong weer in zijn auto.

Haartem: Barteljorisstnat 20
(bij delBrote Markt) / tel. (023) 3126 55
- Amsterdam: Leidsestnat 9 w' "
(HJ'Koninflsplein)/ tel, (020) 2235 96

Voordat hij kon wegrijden kon de
politie na een hevige worsteling de man
hef mes afhandig maken en hem inrekenen. Hij werd naar het bureau overgebrachl en ingesloten.

Als het plan ooit wordt uitgevoerd, de opdracht primair het autoverkeer te
hetgeen gezien de hoge kosten twijfel- laten dooistioinen '. zegt de ENFB.
achtig is. kunnen de automobilisten De opdracht tot de studie werd m 1977
rekenen op een vlottere doorstroming. gegeven, door de regionale commissie
De bus heeft aan de rand van de stad knelpunten in de wegenstruetuur Zuideen voorsprong dank zij voorstarts op Kenncmerland.
enkele kruispunten, maar kan op de Sinds het midden van de jaren zeventig
Zandvoortselaan en de Zeeiveg alleen is de kijk op het verkeer echter duidemaar gelijk oprijden met het autover- lijk veranderd, meent de Bond Zowel
keci doordat vrije busbanen met moge- in het recreatieverkeer als m het woonlijk zijn. Matige concurrentiepositie /werkverkeer is het gebruik van het
voor de bus derhalve, concludeert de openbaar vervoer en de fiets sterk
ENFB en een aansporing voor de toegenomen.
automobilist toch maar weer voor de Daarom pleit de Bond voor een nieuwplan. dat uitgaat van de/e ontvvikkeeigen auto kiezen.
ling. In de eerste plaats moet worden
,,We bespeuren nu bij zeer veel raads- onderzocht hoe doorgaande ol aanslmleden en ook ambtenaren dat men geen tende routes kunnen worden gemaakt
weg weet met hei huidige kostbare voor bus en fiets in heel Zuid-Kenneplan. Mede omdat de studie uitgaat van merland.

D" • '?chtstc gewoonte
du- een mem hebben kun
is zich met de gewoonten
van anderen te bemoeien.
H.S. HaAkinx
(1875-1937)

De begroting voor 1982 zal op 22
oktober a.s. worden vastgesteld, terwijl
meerdere nieuwe initiatieven voor 1982
zullen worden uitgewerkt o.m. te weten een modeshow in het zwembad,
grootsere opzet van de miss en mister
Beach-vcrkiezingen, stand werkersconcoursen (waarbij nu reeds pogingen in
het werk worden gezet om de nationale
titclstrijd hier ter plaatse te krijgen)
terwijl de normale evenementen zoals
de ballonoptochten, vismaaltijden mogeli|k in een ,.nieuw jasje" zullen
worden gestoken.
Waar nodig en gewenst zullen de medewerkers van de evenementencommissie
hun medewerking verlenen aan de af/onderhjk te organiseren feestiviteiten,
zoals het jazz-festival, solex-races,
feest week, etc. Tenslotte zal getracht
worden uiterlijk in november 1981 de
evenementcnlijst voor 1982 zover mogelijk gereed te hebben. Het spreekt
vanzelf dat alle uiteindelijke werkresultaten van de bovenvermelde commissie
worden cecoordineerd door het buro
van de VVV.
(Advertentie)

Maak nieuwe verkeersstudi
over Zuid-Kennemerland

(Advertentie)

De man was totaal overstuur en werd
door de politie naar de camping begeleid. Daar aangekomen kwam de
Zandvoorter plots met een bestelwagen
de camping op rijden en trachtte beheerder aan te rijden, die gelukkig nog
bijtijds opzij kon springen. Er ontstond
een vechtpartij tussen beide mannen en
toen de politie tussenbeide wilde komen, rende de Zandvoorter naar zijn
auto om vervolgens met een broodmcs
weer achter de beheerder aan te gaan.

ZANDVOORT - Dinsdagavond. 15
septemeber 1981 werd in het VWkantoor te Zandvoort een vergadering
gehouden van de evenementencommissie der VVV waarbij de resultaten van
het afgelopen seizoen 1981 werden
doorgelicht en de plannen voor 1982 op
een rij werden gezet.
Veel lof heeft deze commissie van de
zijde der toeristen en inwoners mogen
incasseren voor de vele evenementen
de afgelopen zomermaanden gchotiden. Het is zeker één van de drukste
seizoenen geweest. Besloten werd hel
seizoen 1982 in te gaan met de volgende commissieleden, te weten Jan
Schuurman, Sylvia Holsteijn, Mickey
Keiler, Freddy Geertsema, Wim Kok.
Bep Roozen, Leo Bonkerk, Joop van
Droffelaar, Arend Franken. I lans Mollerus. Ger Pols. Gonny Martius, Sytze
Zonneveld, terwijl het team onder
voorzitterschap zal staan van Jaap Methorst. Per jaar zal. \.\.m de aktuahteit
van de evenementen en de te ge\en
inpulsen. \an voorzitter worden veranderd.

Echte Fietsersbond

KENNEMERLAND - Maak een nieuwe verkeersstudie over
Zuid-Kennemerland. Dat bepleit de Echte Nederlandse
Fietsersbond (ENFB) in een tweede reactie op het rapport,
dat is uitgebracht door bureau Goudappel & Coffcng.
Volgens dit plan zou het verkeer van en naar de kust vooral
in goede banen moeten worden geleid door een technisch
systeem van verkeersbeheersing. Sleutelwoord daarbij is
wel: meer parkeerruimte in Zandvoort.

Campingbeheerder
bedreigd

heeft nu de/e eis ingewilligd.
De vraag b l i j f t echter of het circuit
van Zandvoorl nog kan blijven
voortbestaan, want de provincie
Noord-I lolland heeft het college
van Zandvoort onlangs medegedeeid dat men niet van plan is
ontheffing te verlenen op de zonenngsrcgcling geluidsoverlast. Dat
betekent dat er geen races in de
formule i, II en III gehouden mogen worden, zonder dat er allerlei
geluidswerende voorzieningen zijn
getroffen. Zowel de gemeente
Zandvoort als de Cenav hebben niet
het geld om dergelijke voorzienmgen aan te brengen.
Ot de Canadese /ukcnman we! het
geld voor die voorzieningen op tafel
wil leggen is niet bekend.

Druk seizoen voor VVV

De werkgroep Huisvesting Zandvoort
heeft zich, middels een open brief, aan

•rPCO'S

De gemeente zept in reactie dat er wel
degelijk gedacht is aan tijdelijke bewoning van de Karel Doormanschool,
maar dat hiervoor een aantal kostbare
ingrepen nodig zouden zijn. Omdat dit
financieel niet haalbaar was heeft het
college besloten de school te slopen.

de raadsleden solidair verklaard met de
krakers. Zij zeggen verbijsterd te zijn
over de plannen van het college om de
school te slopen, zonder dat er enig
zicht is dat er binnen enige jaren sociale
woningbouw gerealiseerd kan worden.
Ook volgens de werkgroep is dat namelijk onmogelijk zolang het circuit nog
niet is gesloten.
In de open brief noemen zij het onbegrijpelijk dat b en w buiten de gemeenteraad om, commissies en de stuurgroep één- en tweepersoonshuishoudens om, hebben besloten het pand
„onbruikbaar" te maken. De werkgroep Huisvesting wijst de raadsleden
er op dat de voormalfge bewoners van
het pand aan de Brederodestraat l
destijds hebben aangewezen dat de
Karel Doormanschool uitermate geschikt zou zijn voor de bewoning.
Diezelfde bewoners hebben toen ook
wethouder Van der Meije er op gewezen dat er in Haarlem een stichting
bestaat"die outie'schoieifals tijdelijke
huisvesting exploiteert.

De Werkgroep Huisvesting heeft toen
dan ook kontakt opgenomen met deze
Haarlemse stichting om voor de Karel
Doormanschool tot eenzelfde opzet te
komen. Men was van plan om deze
mogelijkheid binnen de stuurgroep
één- en tweepersoonshuishoudens naDe Zandvoortse jongeren hadden het der uit te werken. Dat was volgens de
plan om de oude school gedeeltelijk te
gaan bewonen en de overige ruimten
een zinvolle bestemming te geven als
buurthuis, of verenigingsruimte omdat
ook daar in Zandvoort een schreeu\vend tekort is. zoals zij in hun verklaring stellen. Men was bereid om hierover met de gemeente te ondcrhandelen, en indien die daar niet op in zou
gaan. daar zelf voor te zorgen.

suède én nappa (óók gróte maten)
alle bekende merken o.a.

nu gesloopt gaat worden zonder dat
daarover overleg is geweest met de
stuurgroep.

de Ccnav, de exploitant van Zandvoorts circuit, over de overname
van het aandelenpakket. De heei
Hordo, die /ich ook al de eigenaar
mag noemen van hotel Bouwes en
het Palace hotel in Zandvoort. was
al geruime tijd m onderhandeling
met de Ccnav over de overname
van het eircuil. In eerste instantiemislukten de/.e onderhandelingen
omdat de Canadees niet aan de
voorwaarden van de Cenav wilde
voldoen. Men had namelijk geëist
dat de exploitatie op de/elfde voet
zou worden voortgezet, hetgeen mhield dat er op het circuit ook
clubwedstrijden en niet commerciele wedstrijden gehouden kunnen
worden. Hordo was daar in eerste
instantie niet voor te porren, maar

Vooral óók stedelijke routes Pas op de
tweede plaats zou het autoverkeer bekeken moeten worden.
De ENFB constateert dat het publiek
bereid is v a n de auto op de tiets over te
stappen. Het \ laagt d.utrbii echter wel terecht - goede voorzieningen.
Een nieuw plan zou dit als doel moeten
hebben en op de/e manier vvezenli|k
bijdragen aan diverse gemeentelijke
doelstellingen als stedelijke lecfbaathcid. verminderen van de p a i k e e i d r u k .
selectief autogebruik, terugdringen van
energiegebruik en m i l i e u o x e i k i s t . De
Bond verwacht dat politici op grond
van een dergeh|ke studie ook domdaehtei kunnen kiezen u i t verschillende mogelijkheden
Een nieuwe studie lijkt na het larenlange pi.ilen een moeilijke st.ip. /egt tic
Hond, maai men moet wel bedenken
dat anders een plan vvoult u i t g e s o e i d
dat veel geld kost en dat een andeie
vervoerswij/e met bevoulert
Niet alles hoeft overnieuw te gebeiui.ii
men kan gebruik maken van beslaande
lapporten en plannen /oals het Rigionaal Fietspadenplan De l N'I B is hricid mee te denken en t o n c i e t e suggestirs aan te dragen als het komt lot cui
nieuwe studie, met n i e u w e uilgaiinspuntcn

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

en 's middags heeft u hem
in de bus.. A

Expositie van Foto
Kring Zandvoort
Z A N D V O O R T - In het Cultureel Centruni aan het Gasthüisplein is v a n a f 19
september tot en niet 11 oktober een
e\poMtie te /ien \ a n itv l:oto Kring
ZamKooit De/e tentoonstelling met
de naam . . K i j k e n en Zfen 'Si" bestaat
u i t /owel / w a i t - w i t - als kleurenfoto's
die dom Zandvoortse amateurtotogral e n /i|n gemaakt. De expositie zal op
\ i i j d a i z IS sejitembei officieel worden
geopend dooi l mnn \ a n Vrijherge de
Comngh. .ntistiek leidstci \.in het Culluieel C ' e n t i u m . De expositie is dagel i j k s te /ieti \.in 14 l l l l tot 16 IX' uur.
behal\e op maandag en dinsdag.

Dr. Schaopmanstraat 1/hock
Brederodostraat,
telefoon 16768

Geopond van 7.30-22.00 uur.

KORTING BENZINE

SUPER
NORMAAL, 7 CENT

BOUW- EN
BETONBEDRIJF
J, RIEMERSMA

DIESEL] 5CENT

Nieuw-, ver- en
renovatiebouw

Haarlemmerstraat 14
Tel. 16091-13086.

Ook ii/lt' voorkomende reparaties

Tevens diverse occasions
Inruil mogelijk

Sleutelwoord: Parkeren!
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REPARATIE
van alle soorten

DAKBEDEKKING

Wij verheugen ons er op, om met onze ouders
op 26 september 1981, hun 50-jarig huwclijksfeest te vieren.

A. Koning
A. Koning-Fogarasi

v \ i «*.JAsJJ". Houtplein 34, Haarlem
'J JJJv-üJ • Telefoon: 023-31 7296.

MEER DAN 25 MODELLEN keukens
en badkamers in permanente show
Zonder een bezoek aan Kontrast - Haarlem
bent u nooit kompleet geïnformeerd

Fam. A. Keur

thuis in keukens, parketvloeren en Montarekken.

Zandvoort:
C. Bosman-Molenaar
A.J. BoI-Bosman
E. Bol
José en Fred
Linda
Miranda
Ewout
Toronto, Canada:
J. Blom-Bosman
G. Blom
Jeroen
Jurriaan
Saskia
Zandvoort, 14 september 1981,
Burg. Engelbertstraat 15 rd.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het verpleeghuis „Zuiderhout", Beelslaan
9 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematie zal plaatsvinden vrijdag 18 september a.s. om 10.30 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld, waarna gelegenheid tot condoleren in een der ontvangstkamers aldaar.

Vereniging Federatieve
Vrouwenraad Zandvoort
VHOM-cursus
(Vrouwen heroriënteren
zich op de maatschappij)
15 lessen; bij deelname 15
cursisten/ 15,-p.p.
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 de
VOS-cursussen.
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 conclusies uit
te trekken.

VOS-cursus

Afwezig wegens vakantie

[Vrouwen Oriënteren zich
op de Samenleving)
12 lessen; bij deelname 15
cursisten/30,-p.p.
De cursus is bedoeld voor
alle vrouwen, getrouwd en
ongetrouwd, oud en jong!
Voor deze cursus heeft 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.

op maandag 28 september sta ik weer
geheel uitgerust tot uw dienst...

Technische
besturencursus

Mesjeu André

5 lessen; bij deelname 15
cursisten C 25,-p.p.
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.

Bonireparatie

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 begin
oktober 1981.

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Koken speciale lessen
voor schoolverlaters
8 lessen van f 48,- plus
ingrediënten, op
dinsdagavond o.l.v. mw.
Veldkamp, aanvang begin
oktober.

Behandeling aan huis
Telefoon na 78.00 uur
02507-14648

Tuvcns hebbon wij diverse occjbions.

Contante betaling

Tot 500,- p.m.
Br. o. nr. Z547
bur. v. d. blad.

•
•
•
•
•

Groenteplanten met kluit
Groente- en bloemzaden
ZaaigronrJ
Jrffypots
Bestrijdings- en
bemestingsmiddelen
• Tuinbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.
KUNSTGEBITTENREPARATIES

Te koop gevraagd

OUD GOUD
22 karaats o.a. Indisch goud.. 235,- 10 gram
20 karaats o.a. gouden kronen 215,- 10 gram
18 karaats
:
195,- 10 gram
14 karaats
159,- 10 gram

A. PUTMAN
ReinwardtstraatZO, telefoon 02507 - 1 43 65.

Drogisten) • Reform

Oud zilver/gouden munten

MOERENBURG

Te koop gevraagd:

Van Ravenstein
Juwelier
Grote Houtstraat 129, Haarlem,

Gespecialiseerd in

sloopauto's

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.

of occasions.

Haltestraat B
ZANDVOORT
Tel. 02507-161 23.

telefoon 023-312803

Tel. 148 36.

12 lessen van f 72,-.
Op maandag- en dinsdagavond o.l.v. mw.
Deesker, op dinsdag- en
woensdagochtend,
woensdagavond,
donderdagmiddag en
donderdagavond o.l.v.
mw. Ovaa. Aanvang
resp. 21,22,23,24
september'81.

Bloemschikken
8 lessen voor / 48,-.
Tevens adviezen voor het
verzorgen van kamerplanten, op dinsdagavond
o.l.v. mw. Hillenius,
aanvang 22 september
'81.

Mensendieck/
Gymnastiek
8 lessen voor f 48,-.
Door beter spiergebruik
klachten voorkomen. Op
dinsdagmiddag o.l.v. mw.
Broekhuijsen.

Sla nu een echte, grote wagen en Audi staan letterlijk
en figuurlijk voor de deur.
financiële slag.

Hindeloopen
schilderen

Tal van automobilisten hebben
de afgelopen tijd de aanschaf
van een nieuwe auto uitgesteld.
Een verstandig besluit, zoals u
in onze showroom kunt zien.

Voor beginners
8 lessen voor / 48,- plus
f 56,- materiaalkosten op
woensdagmiddag o.l.v.
mw. Middelkoop.
Aanvang 16 september
'81. Cursussen kunnen
alleen doorgang vinden bij
minimum deelname van
10 personen.
Alle lessen worden
gegeven in het lokaal
Tolweg 10, behalve de
kooklessen.

Gigantisch voordeel op
splinternieuwe auto's.
De 1982 modellen van Volks-

Natuurlijk horen ze thuis in de
showroom, waar nu nog de allerlaatste 1981 modellen staan.
En die moeten nu snel weg.
Vandaar dat gigantische
voordeel. Maar denk er om, het
aantal is erg beperkt en wie
het eerst komt...

|

,

|

Lestijden:
van 09.00-11.30 uur
van 13.50-16.00 uur en
van 19.30-22.00 uur.

Tijdelijk geweldig voordeel bij uw V.A.G dealer
voor Volkswagen en Audi:

Aanmelden:

Auto Strijder

donderdag tussen
19.00-21.00 uur
Telefoon 14026.
U wordt verzocht het
lesgeld bij aanmelding
contant te betalen.

Buureweg 1 - Zandvoort
Telefoon 1 65 80

Versteege fietsen

heeft alle soorten
KLEERTJEE
voor JONGENS
en MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.
Wist u dat wel?

Haltestraat 18

img
Kennemerland bv

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan46-Zandvoort-Tel. l 25 38

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Wegens vakantie is
de werkplaats

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

gesloten van
5 tot 27 september

woningstoffering

Dus kom gerust naar onze winkelf

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

Nu ook het adres voor uw

Dag en nacht bereikbaar

•

AUG. v. d. MME

IS open en BLIJFT open

Willemstraat 12

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

V-A-GKAuôi

B. van Alphenstraat 102/Van Lennepweg 104,
2041 KP Zandvoort, telefoon 02507 -14565.

Voor al uw bruiloften en partijen

't Kinderwinkeltje

Kamerlingh Onnesstraat23, Zandvoort,
telefoon 14580
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

M. Inden
Emmaweg 15.
Telefoon 18760.

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber -Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein -Tel. 1 5068 / l 36 12 / 1 25 18

kamer
te huur gevraagd voor een
jongedame.

Naaien

Lancia Autobianchi
Super benzine ... .8 cent korting
2 cent korting
Diesel

van leaseplan-auto's
worden ook in ontvangst genomen.

vrije
woonruimte

Deskundig advies.
Vooral uw

alles onder één dak bij

Hierbij danken wij een ieder heel hartelijk
voor de vele blijken van belangstelling, betoond
bij ons 45-jarig huwelijksfeest.

in de ouderdom van 75 jaar.

of 1 ruime

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Dankbetuiging

Berend Bosman

Haltestraat 8,
Zandvoort.

2 kamers

Te huur gevraagd:

Fa. Gansner & Co.

"Openingstijden: ma. 13.00-17.30, di-wo-do-vr. 09.00-17.30, za. 10.00-16.00 uur.

Na een langdurig ziekzijn, is voor ons toch nog
onverwacht van ons heengegaan mijn geliefde
man, onze fijne vaderen opa

DROGISTERIJ

MOERENBURG

Tel. 02507-173 53

KEUKENS
BADKAMERS
PARKETVLOEREN
MONTA-REKKEN

U bent van harte welkom van 15.00-17.00 uur
in strandpaviljoen 8 "Trefpunt", (de linker
afrit bij de rotonde), in Zandvoort, om onze
ouders te feliciteren.
Namens de familie
L. Koning.
Bergen, Noord-Holland,
september 1981.

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

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.
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• Vogelenzangseweg 160 in Vogelenzang - een bijzonder fraaie zeventiende eeuwse boerderij, topgevel met
pinakel, aangebouwd kookhuis. De boerderij behoort tot de zogenaamde dwarshuisgroep; zoals de naam al
aangeeft, dwars ingedeeld. Dat wil zeggen dat de woon- en bedrijfsruimten naast elkaar liggen. De toegangen
bevinden zich daarom in de lange gevel. De dwarshuisgroep komt in ons land voor in een deel van Noord-Brabant
en Limburg. Deze boerderij behoort tot het Huis te Vogelenzang.

Boerderijen in het binnenduin:
nu veelal cultuurmonumenten
KENNEMERLAND - Wonderlijk: bij
boerderijen denken we aan het lage
land van Friesland en Groningen, aan
de Kop van Noord-Holland, aan de
zandgronden in het midden en oosten
van ons land, aan de droogmakerijen,
maar zeker niet in de eerste plaats aan
het binnenduin.

De hofsteden in deze streek waren voor
een groot deel (pacht)hoeven op een
landgoed, dat een zelfstandige economische eenheid vormde. De landerijen
bij Vogelenzang tonen nog duidelijk
dat er veel vee werd gehouden, maar
de talrijke restanten van moestuinen en
boomgaarden (en zelfs orangerieën)
laten ook zien dat de vruchten van het
veld veelzijdig waren. In de zeventiende en achttiende eeuw, toen tal van
rijke Amsterdamse kooplieden hier
een zomerverblijf lieten bouwen, werd
het huis belangrijker dan de hofstede.
Later won de siertuin het ook van de
moestuin.

Toch zijn er in Zuid-Kennemerland
werkelijke juwelen te vinden. Veelal
van oorsprong zeventiende of achttiende eeuws, soms nog ouder. De meeste
boerderijen tegen de binnenduinrand
zijn dan ook monumenten omdat ze
ouder zijn dan vijftig jaar en van belang
zijn vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de volks- Een nieuwe impuls kreeg het boerenleven in de Franse tijd toen de economie
kundige waarde.

in elkaar stortte door het wegvallen van
de Indiëvaart. In het binnenduin werden nieuwe boerenbedrijven gesticht,
die zich bezighielden met zowel schapenteelt (Schapenduinen!) als de teelt
van duinaardappelen. Ook linnenblekerijen werden wel omgezet in boerderijen. Een succes werd het boeren op
de zandgrond evenwel niet.
Veel boerderijen in Zuid-Kennemerland zijn fraai gerestaureerd. Vaak
worden ze bewoond door een liefhebber.

• Vogelenzangseweg 164 - de
boerderij 's Gravenweg herinnert
aan Graaf Floris V, die in de dertiende eeuw „'t Huys te Vogelesang"
stichtte, bedoeld als jachthuis, waar
Floris herhaaldelijk met zijn heren
en ridders vertoefde om er te jagen.
Vogelenzang was oorspronkelijk
niet anders dan een gedeelte van
„Den Hout", het grote bos, dat zich
uitstrekte van Alkmaar tot Sassentieim.
Deze boerderij vertegenwoordigt
het langhuistype, met hoge ppkamer en bijgebouwen, zeventiende
en achttiende eeuw.

Deze fotoreportage geeft een indruk
van een reeks schilderachtige cultuurmonumenten tegen de zoom van het
duin. Om er op een mooie dag eens
langs te fietsen en ze rustig te bekijken!

• Een bijzonder fraai complex is ook te vinden aan de Tweede Doodweg 24-26-28 in Vogelenzang, zeventiende
eeuws, een langhuis met aanbouwen, deels rieten dak, hoge opkamer. Behoort eveneens tot het Huis te
Vogelenzang.

Heel gaaf gerestaureerd is de boerderij Veen en Duin aan de Kennemerweg 29 in Bloemendaal - een
boerderij van het landhuistype, met
opkamer en uitgebouwde schoorsteen, achttiende eeuw. Thans in
gebruik als woonhuis.

• Zeer fotogeniek is de zeer fraai gelegen boerderij aan de Leyweg 13-5 in
topgevel, terzijde uitgebouwd kookhuis en afdak waarlangs een duinbeek stroomt.

• Minder zeker is de toekomst van
de duinboerderij aan de Boekenrpdeweg 1, nabij de Viersprong in
Aerdenhout - eigendom van de
graaf en gravin Van Randwijck,
maar sinds enkele jaren gekraakt
door een groep jongeren. De boerderij, rijksmonument, heeft een fraai
groot langhuis met statige topgevel, gedeeltelijk oude roedenvensters, rieten dak. Achttiende eeuw.

® Heel waardevol uit historisch oogpunt is de langgerekte boerderij,
zeventiende/achttiende eeuw, aan de Aelbrechtsbergweg 1 in Bloemendaal, omdat deze de laatste herinnering is aan Aelbrechtsberg. Aelbrechtsberg of Aelbertsberg werd waarschijnlijk in de twaalfde eeuw gesticht

DE NIEUWSTE BRILMODE NU
ALS AKTIEBRIL

REINIG EN • STOMEN • PERSEN

Azeanette
GROTE K ROCKT 21 - ZAND VOORT
TELEFOON02507-25 74

PAOLA BELLE
HET ENIG ECHTE- TROUWBEDRIJF

Herenmontuur of damesmontuur
kompleet met dubbelfocusglazen
of kompleet met zelfkleurende glazen enkelv.

Wil kunnen u bieden:
* L»e oekende witte Merccdcsscn
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

198,-

Aktieprijs

't morgens gebracht - 's middegs el «choon.
Wij zi|n geopend van 8.30 tot 12 30 uur en van 13.00 tot
18.00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten

ii

™T ^ÉF TJ* Hro. *^^y ^y SHI^B

Voor sportiefelegante vrouwen!

Heeft u hem al?
het meest verkochte halve brilletje.
Handig voor bijv. telefoonboek of spoorboekje.

44,-

Aanbiedingsprijs

Taxi Centrale BV

Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uun
Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.

'ERICA'

Grote Krocht 19. Zandvoort.
Telefoon 02507-1787»
vrijdag koopavond.

* voor hogere sterkte, ontspiegelen etc. geringe bijbetaling.

Geef een zieke
eens een
bloemetje...

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK SLINGER

Alles voor handwerken
vindt u bij:

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

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

SPECIALE AANBIEDING:

3 zerfklevende
foto-albums nu

10,-

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

't Luifeltje

Grote Krocht 24,
Zandvoort.

Grote Krocht 26 - Zandvoort.

DONDERDAG T/MZATERDAG VOORDEEL
Malse borst- -n „
lappen k,io 13.5010.95
Mager rundergehakt kilo 12.00

Magere rib- „ „
lappen kii*i6.5o.13.95
Verse kippebouten k»o aso.../•DU

Rosbief-

lappen kiio 13.00
Magereronder-_ „
rolladekfio 18.0014.95

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^HMM

Wilt u skiën in de
voorjaarsvakantie?
Wacht dan niet te lang
met reserveren.

i

Mager runderhart kHo 8.00
Grote Krocht 9-15
Zandvoort

Rijwïelhande! BOS
vooro.a.

REISBUREAU
KERKMAN

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

Grote Krocht 20, Zandvoort.
telefoon 02507-12S60/13203

Franse Golden Delicious 2kg
Gevulde speculaas 300 gram

en rijwielverhuur.

Bij A.H. een groot assortiment BLOEMBOLLENI

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jhr. P.N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoort
Telefoon 15635.
BEHANDELING NA AFSPRAAK.

Te koop aangeboden in

ZANDVOORT
aan zee gelegen

2-kamer flats
Burg. v. Alphenstraat 55/2
82.000.- k.k.
Tj. Hiddesstr. 161,
ook als 2e woning
92.500.- v.o.n.
Tj. Hiddesstraat 38
95.000.- k.k.
Tj. Hiddesstraat 141, gemeub. . 98.000.- k.k.

Diverse merkfietsen,
brommers,
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON

KOCHSTR AAT 8 - ZAN DVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

Het adres voor uw auto-onderhoud is natuurlijk

Te huur:

GARAGES
aan de Boulevard Barnart: .... 100.- p.mnd.

WOONHUIZEN
Burg. Engelbertsstr. 84 rd., geheel gerenoveerd
bovenhuis (3 kamers)
125.000.- k.k.
Potgieterstraat 10,
verbouwd woonhuis
130.000.- k.k.
Bilderdijkstraat 28
woonhuis, tuin Z
130.000.- k.k.
Dr. C.A. Gerkestr. 15 rd.,
royaal bovenhuis
140.000.- k.k.

Shell Duinzicht
Het modernste zelftankstation van
Zandvoort en omgeving.

BANDENAKTIE!
Nu extra voordelig

Radiaal

Verdere inlichtingen:

Cense Makelaars
onroerend goed
Telefoon 02507 -12614.

165-13nu79,155-13 nu 75,_
145-13 nu7 l,CI135-13 nu 03,-

Htbtueen
andere maat?

Informeer eens
bijons...
132871

3,98
1,25

la reïne

Te huur gevraagd
per direkt ruime

HAPPY HOURS
in

De Kousenpael

etage
of f lat
voor korte tijd, ca. 6 mnd.
in Zandvoort.
Talefoon 02507-18586
na 18.00 uur

Wij hebben plaats voor een gevorderde

leerling kok

Haltestraat 25 - Zandvoort
GEVRAAGD:

Geopend: maandag t/m

van 17.00

vrijdag

tot 19.00 uur.

flinke zetfst
huishoudelijke hulp
voor 1 ochtend per week
van 9.00 tot 13.00 uur
(2-kamerflat).

Koffie/Thee
1,00
Bier
1,00
Jenevers 1,00
Frisdranken
1,00
Sherry
1,50
Div. wijnen 1,50
Div. sappen
1,50
Whisky v a 2,00
Buitenlands
gedistilleerd 2,00

Tel. na 18.00 uur
02507-14405

Inlichtingen Kerkstraat 15,
telefoon 02507-12253

Ia reine culinair
Bij ons liggen vele menu-suggesties ter inzage
voor uw

familiediner, bruiloftsmaal of party
Wij verzorgen lunches en diners tot ca. 30 personen;
MET SFEERVOL GEDEKTE TAFELS; KAARSLICHT; VEEL BLOEMEN; PERSOONLIJKE
SERVICE EN EEN REDELIJK PRIJSNIVEAU:
™ per persoon heeft u bij ons een
plezierige maaltijd met drankjes
Zondags:

Borrelhapjes van 't huis.

jongen of meisje ca. 20 jaar.
Jaarbetrekking.
5-daagse werkweek. Zondagtoeslag.
Kledinggeld.

pianomuziek tijdens het diner

Voor informatie of reserveringen: telefoon 12253
Restaurant La Reine, Kerkstraat 15.

.
S

fILW INN
Vrijdag 25 september 21 00 uur
Les soeurs Bronle, van Andre
lechine Toegang vrij

FONOTHEEK

HAARLEM - De provincie Noqrd-Holland heeft een fietspadenplan. Maandag gingen Provinciale Staten akkoord met dit plan. Dat
betekent dat de provincie nu een kaart heeft samengesteld waarop
volgens haar gewenste fielsverbindingcn moeten komen. Strijdpunt
in de vaststelling van het plan was de verbindingen binnen de
steden. Gedeputeerde Staten zijn van oordeel dat de provincie
alleen kan bijspringen wanneer het gaat om paden van bovengemeentelijke betekenis, een deel van de staten is het hier niet mee
eens.
Een motie van de PSP-er P. Korzclius
dat ten behoeve van de realisering en
verbetering van fietspaden in de stedclijke gebieden aanvullende provinciale
bijdragen van 90 procent van de aanlegkosten verleend worden, indien de
betreffende fietspaden een doorgaand
karakter hebben, kreeg alleen de steun
van de kleine frakties, waarmee de
motie dus was verworpen.
Gedeputeerde J. van Bis (CDA) had
echter al gezegd dat de grote gcmecnten wel konden rekenen op provinciale
steun. Fietsroutes binnen de stedelijke
agglomeratie zullen gesubsidieerd worden naar rato van het aantal doorgaande fietsers dat er gebruik van maakt.
Hoe te constateren is hoeveel doorgaande fietsers van een dergelijke route gebruik maken liet hij in het midden.

Stippellijnen
Binnen de PvdA-fraktie ontstond weer
eens een conflikt. Dat was naar aanleiding van een motie van de PvdA-ster
Annemarie Goedmakers. Dit Zandvoortse statenlid had een aantal stippellijnen in de duinen opgemerkt. Zij
wilde die stippellijnen vervangen zien
door pijltjes, om aan te geven dat de
routes niet meer dan indicatief zijn. De
gemeenten moeten het precieze tracé
in een bestemmingsplan uitwerken.
Gedeputeerde van Dis probeerde in
alle standen uit leggen dat de stippellijnen niet meer waren dan een indicatie,
waaraan verder niet meer betekenis
hoefde te worden gehecht dan dat de
provincie een .verbinding tussen de ene
en de andere plaats wil. Dus dat zo'n
lijntje in feite dezelfde betekenis had
als een pijltje. Maar mevrouw Goedmakers was niet te overtuigen. Dat
bracht haar in conflikt met de PvdAgedeputeerde W. v.d. Knoop, die volgens de nieuwe richtlijnen binnen de
PvdA-fraktie voor de motie zou moeten stemmen als de rest van de fraktie
er tenminste ook voor was. Na twee
schorsingen (v.d. Knoop wilde eerst
overleg met het college en de PvdA
wilde daarom fraktieberaad) werd de
motie ingetrokken.

In Zuid-Kennemerland en De Meerlanden zit het grootste fietserspotentieel

Aanwezig 930 klassieke pinten
500 populaire platen. 350 iazzplaten 1200 pop-platen 100
platen met volksmuziek 100
kmderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord

/Zatxlvoort

van de provincie. Frustcrcndc omstandigheden in de vorm van grote verkeersstromen en barrières, grote afstanden
tol het buitengebied en weinig geschikt
paden en ontsluitingswegen zijn er te
over, aldus het plan. De mogelijkheid
om bestaande wegen te benutten en te
verbinden met weinig ingrijpen of relatief goedkope voorzieningen te treffen
voor fietsers is hier dan ook schaars.
Om enigermate aan de doelstellingen
ten aanzien van de reismogelijkheden
voor de stedelijke gebieden te bcantwoorden zullen vaak ingrijpende voorzieningen en maatregelen geboden zijn.
De gebiedsomstandigheden zijn in ZuidKcnncmerland zeer verschillend van die
in De Meerlanden en rond Amsterdam.
Zuid-Kcnnmerland wordt gekenmerkt
door een gunstige uitgangssituatie voor
het fietsen: een langgerekte agglomeratie, die aan de westzijde wordt geflankeerd door een kustgebied van bijzondere allure met achtereenvolgens een
in grote delen nog zeer fraaie binnenduinzoom, een breed en gevarieerd
duingebied en een reeks strandonsluitingen van grote verscheidenheid. Aan
de noord-oostzijde zal het centrale deel
van het recreatiegebied Spaarnwoude
nieuwe fietsmogeïijkheid kunnen biedcn. De fietsmogelijkheden in het
duingebied zijn gering, constateert het
plan.
De mogelijkheden in Zuid-Kennemerland zijn de volgende: Fietspad Umuiden. Nationaal Park Kennemerduinen,
Kraantje Lek, Zandvoort. Voorzetting
van de route west- en noordwaarts naar
de Boulevard, de Zeeweg en het Nationalc Park is dan mogelijk. Een kleine
maar door veel fietsers en voetgangers
gemiste schakel is een pad dat vanaf de
kruising Bekslaan-Vogelenzangseweg
verbinding geeft met de duintoegang.
Wat het voor fietsers niet toegankelijke
duingebied van de Amsterdamse Waterleiding betreft moet worden opgemcrkt, dat een fietsroute naar zee, los
van de Zandvoortselaan, sterk wordt
gemist in het zuidelijk deel van de
agglomeratie.

Recreatiegebied

Frusterend

Openingstijden:
maandag 19 00 - 21 00 uur
vriidag 15 0 0 - 1 7 0 0 uur
vrijdag 19 00 - 21 00 uur

Nu reeds zijn goede fietsverbindingen
met de dorpen in het recreatiegebied
Spaarnwoude in routes en rondritten

(Advertentie)

DAN

Fancy-fair van Hef
Huis in de Duinen
ZANDVOORT - De Stichting Het
Huis In De Duinen organiseert op
zaterdag 26 september weer ccn groots
opgezette Fancy-fair, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de
gemeenschap van Het Huis In De
Duinen. De Fancy-fair kent ook dit
jaar weer een groot scala van aktiviteiten: verkoop van meubels, kleding en
andere spullen uit grootmoederstijd;
rad van avontuur; schiettent; ballen
gooien; naam van pop raden; verkoop
van Hollandse Nieuwe; pannekoeken
verkoop; handwerkartikelen van bewoners van Het Huis In De Duinen, etc.
Er zijn tijdens de Fancy-fair prachtige
prijzen te winnen die door de Zandvoortse middenstand beschikbaar gestcld zijn. Bij mooi weer zijn alle
aktiviteiten buiten, en in geval van
regen wijkt men uit naar binnen.
QAnnemarie Goedmakers: motie ingetrokken
van belang. Hoewel nog niet kan wor- uit Haarlem-Oost en onder de bestaandcn uitgegaan van vaststaande plannen de bruggen over de Ringvaart door.
voor het gebied ten westen van Rijksweg 6, kan mede op grond van de Het fietspadenplan ondervond veel
voorhanden zijnde toegangen tot het waardering tijdens de vergadering van
gebied een blijvende functie worden provinciale staten. Eén van de oorzaken
toegekend aan een fietspad langs de was de goede voorbereiding in de comSlaperdijk en de reeds mogelijke vrij- missie, waar het plan gedurende een
liggende paden op bestaande voetpad- periode van driejaar bijna maandelijks
tracées bij Haarlemmerliede en werd voorgesteld. De Echte Nederlandse Fietsersbond geeft ook een positief
Spaarnwoude.
Via het Liewegje kan aansluiting wor- oordeel over het plan. Zij noemt de
den gevonden op een te maken fietspad eenvoud van dit plan als sterk punt.

Wij kiezen zelf onze pastoor
Toen de Zandvoorters eenmaal zo
ver waren dat ze een eigen gemeente konden vormen, meenden zij ook
gerechtigd te zijn een eigen pastoor
te kiezen. Zij waren na de beslissing
van Van Haagen verschillende keren bij elkander gekomen en met
algemene stemmen werd besloten
de kapelaan van Overveen, J. v.
Luytelaar, voor te dragen. Deze
was van 1948 af de vaste zielzorger
geweest en had meerdere keren
laten voelen dat hij wel veel meer
wilde wanneer hij daarvoor van
pastoor Keil de vrije hand kreeg.

Haagen was niet verstoord over
deze vrijmoedige houding. Hij moet
zelfs hebben uitgelaten dat hij het
persoonlijk wel waardeerde dat de
Zandvoorters zo met hun eigen
gemeente bezig waren. Maar hoe
stond Luyfelaer daar zelf tegenover? Men herinnerde zich in bet
bestuur een oude brief van deken an
Houaten die zeide ,,Ik geloof niet
dat bij den kappelaan eene zijdelingschc bedoeling bestaat om aldaar (in Zandvoort) pastoor te worden" (Archief bisdom Haarlem 20
Juni 1850) Van Haagen wilde zelf
wel eens met Luyfelaer gaan praten

De voordracht

Zandvoort wordt
ongeduldig

Door B. Voets

JfL

DANSCENTRUM

John de Boer
Cornelis Slagerstraat 2, Zandvoort,
telefoon 02507-17789

ZANDVOORT - Vorige week maan- i
dag meldde een inwoonster van Zandvoort bij de politie een vondst van een
zak geweerpatronen in haar schuur aan
de Kostverlorenstraat. De bewoonster
was deze schuur aan het opruimen en
stuitte daarbij op de munitie. De polite
constateerde dat het ging om ongeveer
300 stuks 9mm patronen uit de Tweede
Wereldoorlog. De vondst is meegenomen om te worden vernietigd.

Uit Zandvoorts historie...

Wie zo'n bijzondere hand van het
opstellen van brieven had binnen de
gemeente is niet bekend maar de
correspondentie met de kerkelijke
overheid was met grote zorg opgesteld. In een brief van eind oktober
1850 putte de gemeente zich uit in
alle mogelijke dankbetuigingen
voor het zelfstandig maken van
Zandvoort en toen men de kerkelijke overheid goed in de hoogte had

Inschrijving nieuwe danslessen bij

Kogels gevonden

gestoken over „haar verstandig en
eerlijk beleid'' kwam men alsof het
de gewoonste zaak van de wereld
was met de mededeling „In de
gemeente is algemeen beslooten
den eerwaarden heer kappclaan van
Overveen die reeds eenen geruimen
tijd de gemeente van Zandvoort zoo
loffelijk heeft gediend, tot pastoor
dezer'gemeente aan te stellen. De
geheele gemeente zonder twijfel
zou zich over deze keuze ten uiterste verheugen" (Archief bisdom
Haarlem 28 Okt. 1850).

Luyfelaer zelf
Dit was een ongewone gang van
zaken, lïen gemeente had vroegei
helemaal geen stem in het kapittel
als er een pastoor moest komen. Nu
deden de Zandvoorters net alsof zij
het voor het zeggen hadden. Van

Omdat de gelegenheid zich niet
direkt voordeed om het gevoelen
van Luyfelaer te polsen, werden de
Zandvoorters ongeduldig en zij
stuurden een nieuw briefje naar
Zoeterwoude. Was hun verzoek
soms niet aangenomen? Of hadden
ze het onvoldoende gemotiveerd?
Dan deden ze het opnieuw: „Veele
verbeteringen ten opzigte van het
godsdienstige heeft zijn eerwaarde
bij ons tot stand gebrdgt en vooral
ten tijde van de cholera heeft hij
door zijne buitengewone zelfopofferingen de algemecne agting zoo van
katholijken als protestanten verworden" (Archief bisdom Haarlem
4 Nov. 1850). Daar wij hier in een
kleine gemeenschap leven, legt het
oordeel van de protestanten veel
gewicht in de schaal. Het zou ons
niet verbazen dat D. van Velzen,
die goede connecties had met ds.
Hulsman deze predikant had geraadpleeg maar dat werd in de brief
niet gezegd.

De uitslag
Na dit tweede schrijven vroeg Van
Haagen v. Luyfelaer om eens in
Zoeterwoude te komen pralen.
Maar v. Luylelaer. zo bleek tut het
gesprek, was er zelf met zo voor.
Hij vreesde dat hij als hij dat
aannam veel trummclunt met zijn
oude pastoor A. Keil zou krijgen en

dat was het laatste wat hij wilde. Hij
was uitermate dankbaar voor het
vertrouwen dat men in Zandvoort
in hem had gesteld en met name de
sympathie van de protestanten had
hem erg getroffen maar uiteindelijk
durfde hij, omdat hij nog te weinig
ervaring had de verantwoordelijkheid nog niet aan. Van haagen
voelde dit goed aan en hij deelde
aan de Zandvoorters mede dat Van
Luyfelaer bezwaar had tegen een
vaste aanstelling. Toch had hij gevraagd of Van Luyfelaer tezamen
met de bevolking de voorbereidingen zou gaan maken voor een eigen
parochie en als alles klaar was zou
hij in overleg met de Zandvoorters
en Van Luyfelaer een vreemde als
pastoor benoemen. Men ging met
dat alles accoord.

Foto-tentoonstelling

van. maer over smaeK v a l i niet te
kaïve en d'r benne mense. die d'r
Vrijdag 18 september a.s. /al de
gek op /um Maer k r o n k o u k e binne
artistiek leidster van het Cultureel
wel erg lekker hoor. die maek je cru
Cent/urn aan het ti.istluiisplein.
gemakkeluk /elvers ol anders doen
Emmy van Vrijbcrghe de Oinmgli
je koters het wel. Je heb dan nodig 3
om 2(1. l s uur de tentoonstelling van
ons faine bloem. 2 ons hroine suide Fotokring Zandvoort . . K i j k e n ! k e i , 2 eetluppels stroop, l pakje
en zien 'M" officieel openen De/c
koekkroide. 'n paer kroitnaueis en
jaarli|kse expositie met /vv.iit-wit en l vvat melk of' w a U e i . Ie ni.iekt t
1
kleurenfoto's wordt gehouden tot
heslau van de hele /ooi 't Mot wel
en met 11 oktober a.s en i^ d.ige- , aerdig stait /ain en dan h,ikke in de
hjks gratis toegankelijk van |4 0(1
koekepan uen minuten aen iedere
tot 1600 u u r . behalve op maandan
kant op 'n laeg v lammetje. Frebeer
en dinsdag. Vroeger werd de/e ex't maer es'
positie altijd gehouden in de i'aasweek, doch met deze traditie heeft
Moeder helpt zoon
men gebroken. U zult er vveei heel
wat moois te /ien krijgen van on/c
Het gaat, na een a a n v a n k e l i j k gunaktieve plaatselijke vereniging. Het
stig begin met /o erg goed momenwerk trekt elk jaar heel veel belangteel met on/e vverelclrei/isier Kees
stelling, ook van buiten Z<mdvooit
Visser, die m /.n eentje m /'n
en zo zul het ongetwijfeld ook nu
ongeveer ld meter lange zeiljacht
weer zijn. In ons eerstvolgend numprobeert over onze wereldbol te
mcr kom ik er nog nader op terug.
varen Hij vertrok m augustus j! uit
Ik wens van harte de leden een
IJ muiden en tot aan de hoogte van
succesvol gebeuren en een zeer
het eiland Whight ging alles ,,lekgrote belangstelling.
kertjes voor do wind". Daar kreeg
h i j moeilijkheden met z'n automatischc piloot, welk euvel evenwel kon
Winterstart Z.R.B.
worden hersteld. Ik berichtte u
Na ccn vrij druk /.omcrwcekemde,
daarover al eerder. Om de Golf van
ook al door het vele werk vcrbonBiskaje heen zeilde hij vervolgens
den aan de toename van het vvindin de richting van de C'anarischc
surfen, gaat eind van deze maand
eilanden, c'och daar begon de ellenhet winterseizoen voor onze Zandde. Hij kreeg brand aan boord door
voortse Reddingsbrigade weer van
kortsluiting in een kabel en toen hij
start. Eerder waren de jaarlijkse
die had geblust en zijn sextant wilde
strandwacludiploma's
uitgereikt,
controleren, bleek de/.e afwijkingen
die werden verzwommen op het
te vertonen, waarop hij genoodCastricumse strand. Voor het
zaakt was, d chaven van Las Palmas
jcugdbrevet strandwacht slaagde
binnen te lopen, waar hij nu nog
Michael van Soolmgen. Het strandligt, doch vastbesloten om verder te
wachtdiploma A kon worden uitgegaan. Per telefoon stelde hij z'n
reikt aan Adrie Dekker, Jaxon
ouders van zijn pech in kennis en
Deelman, Helma Gorter. Karin
vertelde, dat men hem daar aan de
Kerkman, Francien Ojevaar, Martibenodigde onderdelen voor een
ne Paap, Anita Smit en van de
stukje niuewe kabel en de sextant,
Amsterdamse brigade C. Hollenniet kon helpen. Toen besloot z'n
berg en 1. Sweet. Het Strandwacht
moeder, thans 60 jaar oud. hem te
B-diploma ging naar Ineke Dekker,
hulp te komen. Zij vertrok het
Dick Draijer, Corrie van Duijn,
afgelopen weekeinde per vliegtuig
Jeffry Keur, Jan Lamain, Henk van
naar Las Palmas en nam uit Holland
der Mije. Nina Ojevaar en Ron van
de benodigde onderdelen mee. Ze
Soolingen.
zag er wel wat tegenop, wanl ze had
nog nooit gevlogen! Een dolgelukOp donderdag 10 september is weer
kige zoon ontmoette zij daar en a.s.
gestart met het zwemmen in ,,De
vrijdag keert ze weer naar ZandDuinpan". Op zaterdag 26 septemvoort terug. Zo schoot een liefhebber gaat het materiaal weer weg van
bende en meelevende moeder haar
het strand. Alle leden worden dan
zoon te hulp, die thans al ijverig
weer verwacht om 9.30 uur bij de
bezig is aan de reparatie. De details
loods in de Marisstraat.
van een en ander hoop ik u volgende week te verhalen, wanneer zij is
teruggekeerd. We wachten dus nu
De Kroitmoes van opoe
maar rustig af, want Kees Visser
De zeumer is alweer veurbai, maer
(Krissie) is vastbesloten, door te
op de leste weke nae, die nog veul
gaan en hij heeft haast, want vóór
hebbe goed'emaekt, mag toch wel
het einde van het jaar wil hij Kaap
van 'n barre zeumer 'esproke wor,,De Goede Hoop" hebben gerond
de. Daerom is nou 'n oud Zanvers
en dan doorgaan naar z'n volgende
gerecht op z'n placts. In viele geaanloop-haven. Welke dat zal zijn,
mienten hebbe ze 't nae'emaekt,
dat hoort u nog wel. Maar ik wilde u
maer de Zanverse ,,Kroitmoes"
toch alvast in kennis stellen van
komt toch altaid weer beerom as de
deze energieke daad van een liefbeste, 't Is en blaift een gemakkcluk
hebbende moeder. Ik vond het wel
receppie. Je maekt et met drie liters
de moeite waard dat even te vermelkarnemelk, anderhalf ons gort, anden. Over de verdere avonturen van
derhalf ons rezaine en 'n stoitie
haar zoon hoort u binnenkort wel
zout. Voor de Kroitmoesgroente
méér.
mot je neme kervel, zuring, houtkroit en zwarte besse-blaedjes. De
En dan nu...de VW
gort weke en dan opzette met de
karnemelk en 't zout. Dan 'n uur
Deze week van dit front geen
laete koke en daernae de rezaine en
nieuws, omdat directeur Th. Hilfain 'chakte groentezooi d'rbai
bers met vakantie is. Veel nieuws
kwakke. Vervolgens dat hele
valt er waarschijnlijk toch niet te
melden in het nu wel zo'n beetje
zooitje nog een heel uur laetc pruttele. As d'r pas 'eslacht was, kookte
afgelopen seizoen. Ik wens de heer
ze d'r vroeger ook wel verse worst
Hilbers graag prettige vakantiedain mee en dat kan nou naetuurluk
gen. Hij heeft ze verdiend!
K.Sr.
ook nog. Zelvers ben ik er niet weg

Bestuurswisseling bij Oranje-eomsfé
ZANDVOORT - In een der zalen van hotel restaurant Keur aan de
Zeestraat heeft het Oranje Comité Zandvoort, tegenwoordig genaamd het
Comité Viering Nationale Feestdagen, zonder dat evenwel deze naam
officieel werd aangenomen, op donderdag H) september jl. haar eerste
najaarsvergadering gehouden. Buiten de secretaris, de heer A.H. Hedden
(niet stemgerechtigd) waren zeventien leden aanwezig. Aantekeningen van
de laatste, op 14 mei jl. gehouden vergadering, enkele ingekomen stukken
en mededelingen, gingen vooraf aan de jaarverslagen van de pcnningmeester, de heer J.G.A. Worst en de secretaris, de heer A.H. Hedden, welke
verslagen de goedkeuring van de vergadering verkregen, terwijl op
voorstel van de kascommissie aan de penningmeester décharge van
betaling werd verleend.
Hoofdschotel van de vergadering langdurig over een opvolger \an de
vormde de verkiezing van een nieuwe heer Van Droftehuir gesproken VUe
voorzitter, daar de heer J.H. van Drot- namen werden genoemd, waarna er
felaar. na een periode van ruim -4'/r tenslotte drie kandidaten overbleven
jaar te kennen had gegeven een nieuwe Met elt van de zeventien uitgebrachte
periode niet meer te ambiëren, terwijl stemmen werd daarna de heer J . H .
ook de penningmeester, de heer Oonk tot opvolger \,m de heer Van
J.G.A. Worst wegens drukke en zich Drottclaar benoemd, \va.irna over en
nog steeds opstapelende werk/.uanihc- weer waarderende woorden weiden
den zijn functie ter beschikking h,ui gesproken, terwijl u i t handen van de
gesteld. Voorts had ook mejuffrouw S heer Jansen de heei Van DioffeLkii
Bever haar bestuursfunctie ajn een vooi /i|ii b c l a n g i i j k c w e r k een waardebon o n t v i n g l-.i moesten thans nog
ander willen overdragen.
Als nieuwe penningmeester h.ul /ich twee pel sollen als a a n v u l l i n g m het
gemeld lie lieer M.B.V Jansen. De bestuur woiden goko/en Na een gevergadering ging met deze benoeming houden stemming bleken de heien
volmondig actoord.
J W Brugman met 1 1 en de heei J J
De verkiezing van ccn nieuwe voor/it- Pas met 9 stemmen te /i|n benoemd
ter bracht groteie problemen. L;i werd welke beiden hun functie aanvaardden.

1

Ook hierna werden vele waarderende
en hoopvolle woorden gesproken en
door de heer Jansen cadeaubonnen en
bloemen uitgeieikt
De voorzitter hoopte op een prettige
samenwerking met het nieuwe bestuur,
w.iarna in verband niet het vergevorderde uur de bespreking \oor de plannen m het nieuwe vercnimnnsjaar
1 4 S 1 / I V S 2 werden uitgesteld tot de
eerstkomende vergadering die eind oktober /al worden neliouden.
K. Sr.

ZANDYOOK1 - Na een wilde rit heeft
de sti.mdpohtie uitgelopen zondag een
mwonei van Haailem aan k u n n e n houden die niet een cmssinouir op het
strand ;eed tei hoogte v,in kilometer
paal 7(* Nadat de henidei de politie
gesign.ileeid had guii' hi| ei v.mdoor
met giote snelheid tussen de waiide
la.us dooi /ig/aügend Met b e h u l p v a n
een sti.indp.ivil|oeiihoudei kon hi| ten
slotte worden aangehoudui De motoi
bleek niet v c r / c k c r d te /i|ii en de
henidei had met d L w e t t e l i j k e leettijo
\oor het besiuien v a n een motor bcreikl De motoi werd m beslag gcnomen
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A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
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Voor ai uw c.v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Gasthuisplein 12, telefoon 17166

**

Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176. b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Eet- en drinkhuis

Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
Helmersstraat 1 • Zandvoort.
telefoon 02507-12150

THORBECKESTRAAT 5 - ZANDVOORT
TEL.02507 -1 88 95
t.o. Casino

G, Kol

René en Riïa

voor Dr. Vogel
homeopathie.

Schuitengat?,
telefoon

Verse gekookte mosselen

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

auto-brand-leven
alle verzekeringen

Moerenburg

? 11.00
Vanaf 22 september zijn wij dinsdag
gesloten.

Maandag 21 september
gaan wij weer open.

VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41A

BAKKERIJ
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

Dr. Gerkestraat SOrd - 2042 EW Zandvoort
_ _TeL02507 -1 52 25

^kamerwoning

Jong stel zoekt

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

woonruimte

F.KORS

in rustige omg. Ongem.
voor perm. In Zandvoort
of omg. Ca. 750,- p.m.
Telefoon 02507-1283S
na 18.00 uur.

Hoge huur geen bezwaar.
Br. o. nr. Z548
bur. v. d. blad.

CREATIEF

POSTERFOTO

BUUREWEG 7, ZIJSTRAAT KERKSTRAAT
TELEFOON 17367

Klaar terwijl u wacht!

|4stuks

v.a. vrijdag 18 september 7 dagen in de week

eten tot sluitingstijd

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Mf»
fmlim

IU«

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

Dik MATRAS
15 cm dik, 80x190 cm

-n

r

rr»

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

l

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

\

Jong stel

Grote sortering

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 1 77 51
Gratis thuisbezorgd.

Het extra van Volkswagen en Audi zat hem tot
nu toe naast de degelijke constructie vooral in de
toegepaste, geavanceerde techniek. Per slot waren zjj
één van de eersten die gebruik maakten van de
unieke, zelf-corrigerende stuurinrichting.
Ook stonden zij aan de wieg van een nieuwe,
verbazend stille, felle en toch zuinige diesel-generatie.
Daarnaast baarden zij opzien met een
5-cilinder benzinemotor en introduceerden zij de 6
jaar carrosserie-garantie.
Misschien dat tegenoveral die technische hoogstandjes soms wat weinig andere ingebouwde extra's
stonden. Daar komt met de nieuwe modellen '82
de nodige verandering in.
Want door hun verrassend
complete uitrusting zijn de
modellen '82 hun prijs meer
waard dan ooit.
In de praktijk betekent dat
méér veiligheid,méér comfort,
méér luxe, zonder dat u daar-

voor extra betaalt.
Door de nieuwe, heldere
type-aanduiding (er is mei
ingang van nu bij zowel de
diesel- als benzinemotoren
sprake van een C, een CL en
een G L uitvoering) is het u voor-

i

i
9
#
l

beiden b.b.h.h.

PLAVUIZEN TAFELS
v.a. 289,HET KASTENHUIS

zoekt woonruimte
in Zandvoort
(geen inwoning).
HuurtotA800,-excL

Tel. 02507 - 1 85 99,

Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 1 77 51
Graf/s thuisbezorging

«r

n
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Bar Bodega Noord
Zaterdag 19 september a.s.

groot barbecuefestijn
Aanvang 17.00 uur.
Inschrijven t/m vrijdag tel. 16044 of 15064, evt. zaterdag nog.

Prij's p.p. 12,50 incl. glas wijn,

na 19.00 uur.

5 soorten vlees, 2 stukken p.p.

i

Wij serveren grOte SpieS è ƒ

Buureweg 1-3
ZANDVOORT
Tel. 02507-16580

m
*

WINTERKLEERTJES

elast kousen, panttes.
knie- en enkelstukken,
ook naar maat

o.a. jurkjes, jeans, jacks enz.

Drogisterij

AHe zomerkleding

NU 1/2 PRIJS!!!

taan meteen duidelijkwelke
extra's standaard bij het betreffende type zijn ingebouwd.
Aan de hand van het lijstje
hiernaast krijgt u een goede
indruk hoe compleet bijvoorbeeld het basismodel van de
nieuwe Golf, de Golf C, is uitgerust.
Maar ook de nieuwe Jetta's,
Passars, Scirocco's en Audi's
zijn nu uitgerust als nooit
tevoren. Wat het allemaal
precies inhoudt, kunt u nu
in de showroom van uw V.A.G.
dealer voor Volkswagen en
Audi aanschouwen.
P.S.: In diezelfde showroom
kunt u - zolang de voorraad
strekt - ook onderhandelen
overeen nieuw model '81 Volkswagen of Audi. Wat zij aan
nieuwe extra's missen wordt
wellicht voor u door de inleressante prijs weer goed gemaakt!

Kom kijken in een showroom vol nieuws!

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

1 voorruit van gelaagd glas
2 draaibare zonnekleppen
3 handgreep voor bijrijder
4 dashboardkastje met deksel
5 asbak achter
6 nieuw bekledingspatroon
7 anatomisch gevormde
achterbank
8 vloerbckleding in
twee kleuren (blauw of zwart)
9 deur- en zijwandbekleding in
twee kleuren (blauw
of zwart)
10 hocdenplank in twee
kleuren (blauw ol'zwart)
11 handgrceplussen achter

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

$
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Woningruil
Aangeboden
op rustig plein in A'dam winkel met woning;
winkel 30 m2, kelder 30 m2
Woning: 5 kamers, tuin ca. 90 m2 met schuur
f 378,- per maand

Gevraagd
een gezinswoning met garage in Zandvoort
of omstreken.
Telefoon 020-329522, b.g.g. schrijven naar
C. Versteeg, PLevierplein 1,
1022 AS Amsterdam

Bijvoorbeeld,
de Golf C

Auto Strijder B.V.

6,00

bij slecht weer binnen

Uw adres voor

heeft weer volop nieuwe

tt

Keuken open v.a. 23.30 uur.

l

ADVERTEREN SN EEN NIEUWSBLAD |

*
^

Biefstuk - Tournedos - Hamburger Saté - Uitsmijter enz.
Vanaf 1 oktober Boerenkool.

«
**

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur j

bij

5 minuten

Pasfoto's

Bij Fredje van Rhee

klachten ovwr de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur

TEKEN- EN KUNSTSCHILDERSMATERIAAL

•••^«••••••^••••^••••HIMi^H

j POSterfOtO 30x40 cm
[slechts

Bar Bodega Noord

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

Elke vrijdagavond
per portie

13212

jonge dames zoeken

'»T™

T QALERIJTJE

Inlormeü' pens'

Drogisten/

PAGINA 4

12 beklede raamstijlen
voor en achter
13 halogeen koplampen
14 ruitewisscr op de achterruit
met sproei-installatie
15 rcmbekrachtiger
16 verlichte bedieningselementen
17 rcgelbarc instrumenten
verlichting

V-A-G[Audi

RANDSTAD PUBLICATIES5

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1981

Zandvoort '75 geeft goed partij
in bekerronde tegen Velsen

PAGINA 5

Er zijn zo vreselijk veel nieuwe
platen, we doen er een greep
uit:
Urtravox, Hazes, Anita Meijer,
Atoxander Curly, Joan Armatradin. Rolling Stones, Rob de
Nijs, Aretha Franklin, en nog
vele andere.
RADIO PEETERS
Haltestraat 5G, tel. 13618

ZANDVOORT - Zandvoort'75 is er
niet in geslaagd om de volgende
bekerronde te halen. In een aan(rekkelijk duel deed bet zeker niet
onder voor de zondag 3e klasser
Velsen. In de allerlaatste minuut
van de verlenging moesten de Zandvoorters buigen voor Velsen, (1-2).

Goed spel
ZHC-dames

Door blessures had Zandvoort'75 enige
invallers, maar ondanks deze omstandigheden waren beide teams in de
eerste helft vrijwel aan elkaar gewaagd.
Toch moest de Velser-doelman in deze
fase meer in aktie komen dan zijn
Zandvoortse collega Wim Gude. Zo
was eF'direkt al een goede kopbal van
Rob v.d. Berg en een hard schot van
Ruud v.d. Putten, waardoor de Velsendoelman al zijn talenten moest aanspreken om onheil te voorkomen.
Velsen probeerde wat terug te doen en
slechts eenmaal kwam het doel van
Zandvoort'75 in gevaar. Vanaf één
meter knalde de spits van Velsen op het
doel, maar Gude redde uitstekend.
Verdiend nam Zandvoort'75 de leiding. Een prima solo van Rob v.d.
Berg, werd door de defensie der gasten
onvoldoende onderschept, waardoor
een onoverzichtelijke situatie ontstond.
Eerst knalde Karel v.d. Reijden de bal
tegen de doelman en tenslotte was het
Rob Gansner die de terugspringende
bal in het net werkte. Nog voor de rust
leek Zandvoort'75 de voorsprong te
vergroten. Opnieuw was een solo van
Rob v.d. Berg hier debet aan. Met veel
moeite kon de Velsen-defensie de bal
van de doellijn werken.

ZANDVOORT • De tweede compctitiedag voor de heren van de Zandvoortse hockeyclub is weinig succesvol geweest. Een slecht spelend herenteam werd met 4-2 verslagen
door YVeesp. De dames kwamen
beter voor de dag. Zij speelden een
leuke partij tegen Voordaan, die
met 1-1 werd afgesloten.

Sterker
Het een klasse hoger spelende Velsen
tapte na de rust uit een ander vaatje.
Het werd sterker maar vond doelman
Gude op zijn post, terwijl ook de
Zandvoort'75-defensie op dreef was.
Met enige fraaie reddingen, wist doelman Gude de handen van de toeschouwers vaak op elkaar te krijgen. Om nog
meer stootkracht te krijgen wisselde de
Velser-trainer een verdediger voor een
aanvaller. Juist op dit moment brak
Zandvoort'75 enige malen goed en

Heren
Nadat Zandvoort in de eerste wedstrijd
een verdienstelijk gelijkspel wist te
behalen, waren de verwachtingen voor
de strijd tegen Weesp hoog gespannen.
Zandvoort bakte er echter weinig van.
Slecht spel en daarbij nog slechte
scheidsrechters, zodat er niet veel te
genieten was.
Bij de rust keek Zandvoort reeds tegen
een 3-0 achterstand aan. Vooral het
middenveld liet het afweten. Deze linie
speelde te aanvallend en was daardoor
niet snel genoeg terug om de verdediDe keeper van Velsen had het zwaar te verduren door de Zandvoortse aanvallers. Rob Gansner zou voor Zandvoort'75 ging te assisteren.
scoren, maar na de verlenging bleek dat niet voldoende.
>
Na de doelwisseling werd Zandvoort
direkt op 4-0 gezet. Een onoverbrugbagevaarlijk uit. Een goede combinatie Er volgde voor beide teams een slopenre achterstand. Wim Veenekamp zorgvan v.d. Reijden en v.d. Berg had de verlenging, waarbij zowel Velsen als
de er in de slotfase met twee doelpunzeker meer verdiend en uit een vrije- Zandvoort'75 kansen kregen op de
ten voor, dat de stand een dragelijker
trap van Gansner kwam v.d. Putten net beslissende treffer. Voor de Zandvooraanzien kreeg.
iets te kort om te scoren.
ters was vooral Karel v.d. Reijden
De strijd werd wat harder, waardoor dicht bij een doelpunt. Zijn keiharde
Dames
Bert van Staveren na een harde charge inzet werd echter uitstekend gestopt. VOETBAL
Zondag:
DTS-Zandvoortmeeuwen Een sterk verjongd Zandvoorts dameshet veld moest verlaten. Ook de goed
14.30 uur.
draaiende v.d. Berg werd aangepakt en
team heeft met goed spel laten zien
deze moest op halve kracht verder, In de laatste minuut moest het goed De Meer-TZB 14.30 uur.
zeker een waardig tegenstander in deze
aangezien trainer Stokman zijn wissels verwerende Zandvoort'75 zich gewon- TZB dames-Progress 10.00 uur.
klasse te zijn. Snel en technisch spel,
zaterdag:
Zandvoort
'75-Aalsmeer.
had verbruikt.
nen geven. De Velser-spits kwam in
dat eveneens door tegenstander VoorMet een wanhoopsoffensief wist Velsen schietpositie en schoot de bal onder de
daan op de grasmat werd gelegd zorgtoch nog de gelijkmaker te forceren. uitvallende doelman Gude in het net, HOCKEY
den voor een aantrekkelijk geheel.
Even voor het einde profiteerde Velsen 1-2. De resterende tijd was te kort voor Zondag: heren Castricum-Zandvoort Voor de rust werd het goede spel van
van een zeer ongelukkig moment in de het moedige Zandvoort'75 om nog iets 14.45 uur.
Zandvoort beloond met één doelpunt.
Dames Randwijck-Zandvoort
13.00 Na de rust opnieuw open en sportief
defensie, 1-1.
aan deze stand te doen.
uur.
spel, onder leiding van prima scheidsrechters. Voordaan kwam op gelukkige
(Advertentie)
HANDBAL
wijze naast Zandvoort. Beide teams
streden in het verdere verloop van de
Zondag: heren BSV-ZVM 14.15 uur. strijd verwoed voor de overwinning,
Dames BSV-ZVM 13.00 uur.
doch de 1-1 stand onderging geen
. EENTOPMERK
wijziging. Het gelijkspel gaf de verhouGELUIDSAPPARATUUR
ding uitstekend weer.

Sportprogramma

ZVM geplaatst
tweede bekerronde
HILLEGOM - In een niet op hoog
peil staande bekerwedstrijd tegen
zaterdagmiddag-4e klasser SIZO
heeft Zandvoortmeeuwen een 4-1
overwinning behaald. Tot in de
slotfase gaven de Hillegommers
goed partij doch met twee treffers
voerden de Zandvoorters de stand
op tot 4-1.
De eerste minuten van deze bekerwedstrijd gaf een fel aanvallend SIZO en
een onwenning Zandvoortmeeuwen te
zien. In deze strijd was klasseverschil
nauwelijks te bespeuren alhoewel
Zandvoortmeeuwen meer techniek in
huis had. De achterhoede van de Zandvoorters had het moeilijk en daarbij het
geluk dat SIZO faalde in de afwerking.
Gaandeweg kregen de Meeuwen meer
vat op het spel en er kwamen goed
opgezette aanvallen die het nodige
gevaar brachten. Kees Bruin zag een
schot gestopt en de jonge Steef Water
kopte net over.
In deze 30e minuut nam Zandvoortmeeuwen verdiend de leiding. Na een
van achteruit goed opgebouwde aanval, kwam de bal bij Ed Vastenhouw
die de volkomen vrij staande Frans
Makkau lanceerde. Deze deponeerde
de bal met een droge knal in het net,
1-0. Tot aan de rust bleef Zandvoortmeeuwen het betere spel vertonen,
doch SIZO hield goed stand
Na de pauze drong SIZO wel aan, maar
gevaarlijk waren de gastheren niet. De
Zandvoorters waren echter met snelle
counters wél gevaarlijk. Diverse malen
sneden de aanvallers door de Hillegomse defensie, doch schoten en kopballen
gingen net naast of werden gestopt. In
de 20e minuut was de SlZO-doelman
echter kansloos. Na een snel uitgevoerde aanval over links, trok Steef Water
de bal goed voor naar Bert Bouwman.
Voordat Bouwman de bal in het lege
doel wilde werken, kreeg hij medewerking van een SlZO-verdediger, die de
bal in eigen doel gleed, 0-2.
Even later was het bijna 3-0. doch een

Trimkalender
ZANDVOORT - De organisator
van de Zandvoortse Strandloop,
Dick Castien, heeft beslag weten te
leggen op de Internationale trimkalender. In deze kalender wordt op
zeer overzichtelijke wijze weergegeven, waar in Nederland en in het
buitenland de diverse lopen worden
georganiseerd.
Belangstellenden
kunnen in het bezit komen van de
trimkalender door zich te vervoegen
bij de WV aan het Schoolplein of
bij het Tweewielerbedrijf Peter
Versteege in de Haltestraat.

schot van Bert Bouwman ketste op de
lat. Zandvoortmeeuwen liet hierna de
touwtjes wat vieren, waardoor SIZO
enige mogelijkheden kreeg om de score
een beter aanzien te geven. Met nog
een kwartier te spelen ontstond er een
misverstand in de Meeuwen-defensie,
waardoor de Hillegomse spits vrij kon
oprukken naar doelman Ed Steffers.
Voorstopper Rkhard Kerkman sprintte snel terug en kon de bal in een
laatste poging nog blokkeren. De
scheidsrechter constateerde echter een
overtreding en legde de bal op de stip.
De strafschop maakte Steffers kansloos.
SIZO rook een verlenging en gooide
alles op de aanval. Dit open spel werd
door Zandvoortmeeuwen koelbloedig
afgestraft. Eerst knalde John van der
Zeijs schitterend in de bovenhoek en
vlak voor het einde stelde Frans Makkau de zege definitief veilig, 4-1.

Zwemwedstrijden
De Zeeschuimers
ZANDVOORT - Ook nu waren het
Ron Phaff en Ria Willemse van de
zwemvereniging De Zeeschuimers, die
beslag legden op de eerste plaats tijdens de 2000 m schoolslag langebaanwedstrijd in Zoetermeer. Hun tijden
waren respectievelijk: 26.32.9 en
28.02.0. Het fraaie weer trok ook veel
surfers op het water en één daarvan
zorgde tijdens de zwemrace voor een
incident. Voor de laatste boei streek hij
het zeil en kwam in de wedstrijdbaan
terecht, voor het aanstormende zwemveld.
De wedstrijdleiding liet de kopgroep
daardoor voor de boei keren. Hierdoor
kon Ron Phaff de snelste seizoentijd
realiseren.
Bij de dames waren het Ria Willemse
en Petra Hillenius die de toon aangaven. Tot 30 meter voor de finish was
het onduidelijk wie als winnares zou
eindigen. Ria Willemse was in de eindsprint iets sneller en eindigde slechts
een ntiende seconden voor Petra Hiflenius.
Bij de 800 m vrije slag jongens onder 12
jaar was het het Zeeschuimers-Iid Nico
Wempe die direkt de kop nam en deze
niet meer afstond. Hij eindigde als
eerste in de tijd van 12.39.6.
Door de resultaten van deze laatste
langebaanwedstrijden zijn in hè! totaalklassement bij de heren Ron Phaff
en bg de dames Ria Willemse kampioen
geworden. Samen met Mare Hommes,
Coen Lucas, Petra Hillenius en Marjolein Phaff sleepten zij voor De Zceschuimers het klubkampiocnschap in de
wacht.
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DAT TE BETALEN IS

Burgelijke stand

Geborem.Sabrina, d.v. D. Koper en T.
Koning. '•
Ondertrouwd: A.J. Bout en Y.A.
Blaauboer; J. Sijtsma en E. Schiller.
Gehuwd: G. Bastiaan en A.C. Auberlen; H. Borstel en W. Weber.

ACCUTACT
1T4.. H^P T *-**r*

De volautomatische
vervanger
van de AFC-schakelaar.
wij demonstreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort BV.
Hallstraat 56 -Zandvoort
Tel. 02507-13618

Kerkdiensten
Zondag 20 september
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur
ds. C. Mataheru, (chréche aanwezig;.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
dienst met medewerkers van de Gemeenschappelijke Werkgroep.

Overleden: Mathilda Hamburger, geb.
de Beer, 86 jaar; Grietje de Haan, geb.
Sterk, 91 jr.; Elisabeth G.J. Versteeg,
90 jr.; Johanna Eijkel, 89 jr."

Demonstratie
honden-dressuur

Kompetitie-prograrciiHi
ZANDVOORT - De eerste helft van
het competitieprogramma van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 ziet er
als volgt uit:

Zandvoortmeeuwen
20 sept. DTS-Zandvoortmeeuwen
27 sept. Zandvoortmeeuwen-Ado'20
4 okt. Zilvermeeuwen-Zandvoortmeeuwen
11 okt. Bekerwedijtrijd. eventueel inhaal.
18 okt. Zandvoortmeeuwen-Volewijckers
25 okt. Zandvoortmeeuwen-Vitesse.
l nov. Bekerwedstrijd of inhaal
8 nov. IW-Zandvoortmeeuwen
15 nov. Zandvoortmeeuwen-ZVV
22 nov. Volendam-Zandvoortmeeuwen

Zandvoort '75
19 sept. Zandvoort '75-Aalsmeer
26 sept. SlZO-Zandvoort '75
3 okt. Zandvoort '75-Geuzcn

10 okt. Bekcnvcdstrijd of inhaal
17 okt. Hoofddorp-Zandvoort '75
24 okt. SMS-Zandvoort "75
31 okt. Bekcrwedstrijd of inhaal
7 nov. Zandvoort '75-Jong Hercules
14 nov. SCZ'58-Zandvoort'75
21 nov. Zandvoort '75-Energie
28 nov. DVVA-Zandvoort '75
5 dec. Zandvoort '75-VVRA
12 dec. De Sparlaan-Zandvoort '75
20nnv 7->r>r1vonrfrp<»eilwen-VIOS (W) 19 dec. Bekerwedstrijd of inhaal

Goede plaatsen
voor ZRB bij
bonds-sfranddag
ZANDVOORT - Tijdens de jaarlijkse
Bondsstranddag van de KNBRD, was
er ook een senioren- en een juniorenploeg van de Zandvoortse Reddingsbrigade aanwezig. Beide teams zorgden
voor goede resultaten. De senioren
behaalden de viifde plaats, terwijl de
jeugdploeg tot 15 jaar, een uitstekende
2e prijs behaalde.
Ook trok er een ploeg, onder leiding
van coach mevr. M. van Soolinpen naar

Amstelveen om deel te nemen aan de 6
uren van Amstelveen. De opbrengst
van deze race komt ten goede aan de
Jespa-voor geestelijke gehandicapten.
Eveneens in deze wedstrijd een fraai
resultaat voor de ZRB De ploeg Jan
Lamam, Ron van Soolingen. Henk v.d.
Mije, Jaxon Deelman. Adrike de Lange, Christel Smit, Magde van Soolingen
en teller Evert van Duijn zorgde voor
een fraaie 2e plaats. De afstand die de
Zandvoorters aflegden was 18.000 m.
Amsterdam werd eerste met 18.900 m.
De Zandvoortse Reddingsbrigade blijft
ook in de winter aktief. Op donderdagavond heeft men het zwembad De
Duinpan ter beschikking. Op deze
avond wordt er getraind voor de diverse
brevetten en diploma's.

IMf ' ; Vf-*-J^-t3lKlpls

Weekenddiensten

Datum 19-20 september Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: B.F.J. Bouman, tel. 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.
Tandarts telefoon 023-313233.
Wijkverpleging zr. Tr. Dijk, Lorentzstraat 435, Zandvoort, tel. 12382.
Apotheek Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Verloskundige mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat2, Zandvoort, tel.
02507-14437 b.g.g. 023-313233.
Dierenarts mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
Geslachtsziekten voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag en nacht).
Storingsdienst Gasbedrijf telefoon
17641.
Politie telefoon 13043.
Brandweer telefoon 12000.
Taxi telefoon 12600 en 16843.
Algemeen Maatschappelijk Werk Zandvoort Noorderstraat l, telefoon 13459
(b.g.g. 023-320899 of 320464). SpreekZANDVOORT - Het bestuur van de uur op werkdagen van 9.00 tot 10.00
Stichting Protestants Christelijk On- uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00
derwijs, waaronder resoneren de kleu- uur. Verder volgens afspraak. Voor
terschool ,,de Woelwaters" De Bea- deze hulpverlening, beschikbaar voor
trixschool en de Jaap Kiewiet Mavo, iedere inwoner van Zandvoort, geldt
heeft zaterdag 12 september jl. in dat er voor de vrager geen kosten
intieme gezellige sfeer afscheid geno- verbonden zijn.
men van haar voorzitter, dhr. Brink en
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlehaar vice-voorzitter dhr. Tilstra. Bei- ning Zandvoort voor informatie, advies
den waren ruim 25 jaar in deze functies en hulp: telefoon 17373. Op alle werkaan dit bestuur verbonden en werden dagen van 11.00 tot 12.00 uur. Ook
nu met hun echtgenotes op bescheiden schriftelijk: postbus 100, 2040 AC
wijze in het zonnetje gezet.
Zandvoort.

Afscheid

6 dec. ZFC-Zandvoortmeeuwen
13 dec. Zandvoortmecuwen-Ripperdd
20 dec. Bekerwedstnjd of inhaal.

vVctswinkel Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van 17.30 tot 18.30
uur.
Crisiscentrum Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp
wanneer u die nodig heeft bij acute
problemen.
Stichting Wykraad Nieuw Noord Telefoon 18083.
Centrale post Ambulancevervoer (CPA)
Kennemerland ongevallen 023-319191,
besteld vervoer tel. 023-319277.
Werklozencomité spreekuur iedere
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 in
de openbare bibliotheek. Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder
nr. 14131.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
17 sept
18sept
19 sept
20 sept
21 sept
22 sept
23 sept
24 sepf

.

HW
6.08
6.47
7.26
8.12
9.18

LW
2.19
2.54
3.17
3.43
4.24
10.43
6.01
12.16 7.39
1.00 9.06

HW
18.32
19.02
19.36
20.32
21.53
23.29

LW
14.17
14.51
15.32
16.10
17.08
18.30
20.03
13.38 21.29

. .

Als een goede, buur te yer'ïs.'

ZANDVOORT - Volgende week zondag, 27 september, wordt er bij manege
v.d. Berg aan de Keesomstraat een
demonstratie honden-dressuur gegeven. Er zullen in diverse categorién
demonstraties worden verzorgd. Allereerst voor jonge honden waarbij uitvoerig uitleg zal worden gegeven, waardoor deze demonstratie voor hondenbezitters ook erg leerzaam is. Voorts
komen de gevorderde honden aan de
beurt en tot slot wordt er een demonstratie gegeven met drie gecertificeerde
honden. Deze laatsten komen op nationale en internationale dressuur-wedstrijden uit en behoren tot de top van
de Nederlandse Verdedigingshonden.
Voor het reserveren van plaatsen en
voor nadere informatie kan men bellen
met nummer 02507-13250.

Wisselend succes
ZVM-handbal

- De successen bij ZVMNederlandse Protestantenbond, Brug- ZANDVOORT
waren dit weekeinde verdeeld.
straat 15: geen dienst in de Brugstraat, handbal
De heren zorgden voor een goede 22-15
wegens te houden kontaktdag in Sant- overwinning
op Kombij, doch de dames
poort.
verloren na een aantrekkelijke party
met 9-13 van UD.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
De heren waren de gehele wedstrijd de
Krocht.
Zaterdag 19 september: 19.00 uur cu- meerdere van Kombij. Geen moment
charistieviering met orgel en samen- is dan ook de zege in gevaar geweest.
Met goede combinaties en snelle
zang.
Zondag 20 september: 8.45 uur stille breaks werd de stand uitgebouwd. Bij
eucharistieviering; 10.45 uur eurcharis- rust leidde ZVM reeds met 10-6. Na de
tieviering met medewerking van het St. pauze een zelfde beeld. Een sneller en
Caeciliakerkkoor. Opening Vredes- beter ZVM, dat het toch wel goed
tegenspel biedende Kombij, op een
week.
onoverbrugbare achterstand zette. De
Radiokcrk Bloemendaal, Vijverweg 22-15 eindstand was zeer verdiend en
14: 9.30 uur ds. L. Dorst van Sant- zeker niet geflatteerd.
poort-Noord; 19.30 uur ds. R. Crouwel De dames hebben de wedstrijd vooral
in de eerste helft verloren. In dit
van Haarlem-Noord.
gedeelte van de wedstrijd liep de achNieuw Apostolische kerk: tot nadere terstand te hoog op. De 3-9 ruststand
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 bleek te veel van het goede. Toch
uur, woensdag 20.00 uur dienst in hebben de Zandvoortse dames geprogebouw Madocrastraat l, Haarlem- beerd de achterstand weg te werken.
Van beide zijden werd goed gehandNoord.
bald. ZVM kroop wel naderbij, maar
Volle Evangelie Gemeente: zondag- kon niet verder terugkomen dan 9-13.
morgen 9.45 uur dienst in gebouw Doelpunten ZVM: Astrid Molenaar 5,
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee. Truus Drayer 3, Annic Trouw 1.

FOTO: EUROPRESS NIEUW VENNEP

Receptie
ZANDVOORT - Vele lovende woorden en kado's vielen liet bestuur vtin Zandvoortmeeuwen ten deel tijdens de
drukbezochte receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Zandvoortse voetbalclub. De benoeming van twee
leden van verdienste van De Haarlemse Voetbalbond was een van de hoogtepunten. Jan van Duijn en Sjl Druif waren de
gelukkigen, die 40 jaren lang ;ich verdienstelijk hebben gemaakt voor Zandvoortmeeuwen.
Van bonds zijde voerden de heren Berrevoi't\ (HVB) en Jaspers (voorzitter KNVB district Wen) het woord. Beide heren
prezen de club voor het goede werk en reikten Zandvoortmeeuwen de K\VR en de HVB vlug aan. Ook wethouder \ an
sportzaken Termes was vol lof voor het vele en goede werk. Diverse spreken uit de Zand\ oortst iportwreld volgden en
deden hun gelukwensen vergezeld gaan van fraaie geschenken. Vele ballen, bloemstukken, schriftelijke gelukwensen en
waardebonnen werden de jubilerende vereniging geschonken.
De eerste voorzitter, van het door een fusie tussen Zandvoort en Zeerneeuwen in W41 ontstane Zandvoortmeeuwen, de
70-jarige heer Uzendoorn, sprak zijn bewondering uit over de fraaie velden van Zandvoortmeeuwen. en wilde ruig wel
kwijl, dat hij opnieuw alt, voorzitter beschikbaar zal zij i, mocht het m Zandvoort tot één vereniging komen
Na deze zeer geslaagde receptie werd vol verwachting uitgekeken naar de reunie, die een aantal uren plaatvond Hi'i
succes van de receptie werd echter niet geëvenaard door de reunie. Zo'n veertigtal leden en oud-leden kwamen in de
sfeervolle kantine van Zandvoortmeeuwen bijeen, doch het bestuur had zeker op een grotere opkoniM gerekend Op de
foto de oud-voorzitter Uzendoorn (links; die de jubilerende vereniging toespreekt.
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JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

ADVERTEREN MET EEN
ö°EPs PHODUKT
een

BELLEN

ZWEMLESSEN
voor hetzelfde geld
ga je toch naar

is ons uiterst gezellige place-mal-restfturant, praktisch op hel
strand van Zn n d voort, waar vnnal 1 2 00 lol 24 00 uur. t eg on érg
scherpe prijzen zeer smakelijke scholels worden geserveerd,..
Bijvoorbeeld kip-m-t-mandje is er voor t 1450,
een gcgratineerde kaHsbieKluk kost slochts l 19 75
en een kompleet kindermenu zells maar 1 1 1 50 .
Van l l /m 11 oKlober 1981 haasweok '
Daar kunt u met uw gezin nog eens voor uit eten gaan'

RESTAURANT

JACK
HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue- restaura n t
tot 45 personen.
Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

Zaterdagavond 19 september speelt hier het dansorkest van
NICO VAN OER LINDEN met vokale medewerking van
THERESE STEINMETZ
De kosten voor deze héle avond uit bedragen, mklusiel
champagne-cocktail, het zeer riante warm- en koud buffet en
uiteraard koffie toe, f 75.- p p .
Zondagavond 20 september speell hier het COMBO RINUS
VAN GALEN, waart»! vanaf 19 00 uur een leesletijk diner
wordl geserveerd voor slechts 1 47 50 p p .

LaMouctlt»

is onze sfeervolle cocktail-bar, dagelijks geopend van 1 7.00 tot
01 00 uur Vrijdag- en zondagavond is er een vnj-cntree-avond
met levende muziek
ledere zaterdagavond is er. tegen bescheiden vergoeding, een
levendig muzieK- en show programma rnct bekende artiesten. .

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: lel. 023-31 70 58

BEDRIJFSRUIMTE
TE HUUR GEVRAAGD

300-500 m2 verwarmde ruimte, moet goed
toegankelijk zijn voor vrachtwagenkombinatie.
Aanbiedingen aan:

HILJO BV
telefoon 02977-22170

ts ons specialiteiten-restaurant waar u van
woensdag- tot en mei zondagavond een avond-lange
cuhnaire-happenmg van de eerste orde wordt geserveerd

Panorama Re§fauranf
is ons letterlijk hoog-gelegen' restaurant boven in het
Palace Hotel. Geopend woensdag tot en met zondag van
11.00 tot 19 30 uur..

badhuisplein 7
zandvoort

Inlichtingen en
reserveringen:
02507-12144

bouwes hotels

HOORZITTINGEN PROVINCIAAL
MILIEUBELEIDSPLAN
In mei j.l. hebben i;edeputeeide staten, hei
dagelnks bestuur v.in J o piovmcie, een conceptontwerp milieubeleidsplan uiigebiachi en icaktics
d.uiup jjcu.i.ijjd.
In lot.ial /i|n iond 60 xihnlleli|ke rejklies
binnengekomen. Gedenuiceide suilen hebben
de/e le.ikties gebundeld, samengevat en van
komnicnta.il voomen.
Voor het ondei/nek van de leakiics hebben
ptovmuale staten uit hun midden een speciale
commissie ingesteld, de commissie van onder/oek
voor het piovinciaal milieubeleidsplan.
De/e commissie houdt vier hoor/.ittmgen
S oktober N.00 uur
Hotel Kiasnapolsky, Dam, Amsterdam
S oktober 19.30 uui,
Hotel Ki.isnapnlsk\ , Dam, Amsteidam
7 oklobei 14.00 uui
Hei Gulden Vlies, Kooistraat 20, Alkmaar
7 oktober I9.il) uur
Hel (jtiklen Vlies, Kooistiaat 20, Alkmaar,
[edereen k.m op de/e hoor/ittingen bet wooid
voeien. ook <MI die mei schii(leli|k op het plan
hebben gereageerd. De muld.ig/ïttlnuen /Tin
v o o r a l bedoeld voor instanties, de a\ond/itnngen
vooi pat l r ku lier en. Op vu /nek kan h i e r v a n
w o r d e n algevveken. Indien daatvoot voldoende
bel ingsttllmu beslaat, kan bi| de mtddaghoot/ntirmen wotden ue/orgd voor kinderopvang.
Opgave hieivoni u a a i n e v o o i 2s septembei ,i.s
bi| hel sekrel.in.i.il van de commissie (lel. 023 •
l f> vl 72)
l 1 ,dien u v.m di mogi dikheid gebruik vvill maken
op een van de hooi/iitmgen hel w o o i d ie v o e r e n ,
v v r l i u du dan l.iiin welen aan hel sekret.inaal
v,m de commi'-sie ' ( t e l . 02 i - ld 3 \ 7 2 ) , Bi| de
pi.inning van de honi/iitingeii kan daamiee dan
rekenini: worden gihouden.

Ver dei c ptoccduic
Na de hoorzittingen /al de commissie van ondei/oek enkele malen veigadercn over alle
schril lelijke en mondelinge icjkiies en hel
kommentaar van gedeputeerde staten hieiop
en tenslotte haar standpunt over het plan
bepalen.
De/e openbaie vergadeiingen vvoiden gehouden
in het provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem op
23 oktober 14.00 uur
26 oktober 9.30 uur
25 november 14.00 uur
27 november 9.30 uur.
Hei oniweip-plan staat m de huidige planning op
de agenda van de vergadering van piovinciale
slaten van lehruaii 1982.
A.inyiagcn van siukkcri
De gebundelde schrilielijke rrjakties en hel
kommentaai van gedeputeerde staten op de/e
te.tkties kunnen - tegen vergoeding van de kosten vvoiden besteld bij:
Provinciaal Bestuut Noord-Hofland
Postbus 123
2000 M D Haarlem
iel. 023 - 16 34 26.
Desgewenst / \ \ n daai ook nog exemplaren van
hei concept-ontwerp milieubeleidsplan vciknjgbaai.
Meel m lor QiJtje_
Vooi meer inlormalie kan men /ich wenden tol:
He! sekietan.ia! van de Commissie van Onderzoek
vooi het Milieubeleidsplan
Postbus 12;
2000 M D Haarlem
lel. 02} - 16 11 72
Daar is ook een o v e r / i c h t van de samenstelling
van de commissie van onilei/oek v e i kiiigbaai.

provinciaal bestuur
van noord-holland

voor het hele gezin
in ideaal instnictiebad
Moeder/baby
zwemmen, jeugd v.a.
3 jaar, volwassenen
overdag en 's avonds,
zwemgymnastiek,
vrij zwemmen.
SPORTACADEMIE

NauwelaertsdeAgé

on/é/s

is ons cabaret van internationale allure leder weekend (reden
hier bekende artiesten op. terwijl u geniel wan een uniek warm
en koud Guffe! of diner

HORLOGËRIE
C. WAANING

HEEMSTEEDSE COURANT

DANSSCHOLEN

Zeeweg 3. Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
« gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid.
's Maandags gesloten.

Men weet nooit waar men
buiten kan, voordat men hel probeert.
F.P. Adamb(188l-!951)

'
dienst bewijzen aan de lezers,
onze lezers beseffen dat, daarom worden
de advertentiepagina's zo goed gelezen,
daarom ook zijn de adverteerders zo
ingenomen met

Menu's vanaf
16.50
Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gestoten
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

doerT
bouwes
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Bloamendaalseweg 152
Overveen,
telefoon 023-265521

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4 - Tel. l 23 07
heeft hei reeds lang geprobeerd en weet nu vast en
zeker dat een uurwerk van hem, (horloge, klok of wekker)
iets is, waar men niet buiten kan.
Probeert u hel ook maar eens.
U zult verbaasd zijn!
Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

KQOIJMANS •

FORDOTO
-• ZANDVOQHT ..
, Amperestraat 10
(naast Colpltt)
Tel. 02507 - 1 69 25'.
b.g.g. 13242
Ford verkoop en
service.
" Ook voöf diverse "
merken inruilauto 's.

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'
Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

Zeestraat 41
ZANDVOORT
02507-15110

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

wintermenu
(van maandag t/m vrijdag)
- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte grillplaat 3 soorten vlees (mager}
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Patacinka warm f/ensje met koude roornvulling

Inschrijvingen,
inlichtingen:
Adm. de Ruyterweg
110, telefoon 184044
Dirk Sonoijstraat 155
telefoon 113260,
Amsterdam-West.

f

15,50

We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND
vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

Te huur:

kantoorpand/
showroom
VIJFHUIZEN

)•••••••••••••••••••••••••••••§

Denk nu aan uw tuin!
O.a. tulpen, narcissen,
hyacintenbollen,
ook sneeuwklokjes.
Maak er een bloemenfeest
VOTL..

(bij Haarlem).
Prachtig bedrijfspand, geheel gestoffeerd; drie verdiepingen; 2e etage te
gebruiken als woning.
Totaal ca 291 m2, riant geheel op goede stand.
Huurprijs f 35.000,- p.j.
Zakengroep "Groen" B.V.
Niiverheidstraat 3b,
Heerhugowaard,
tel. 02207-13639.

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

J. BLUYS
Hallcslraat 05 - Zandvnorl
Tel. 02507-J 2060
De specialist voor al u »v bloem werken.

NOORDHOLLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST
Concertgebouw Haarlem
woensdag 23 september 1981 - 20.15 uur
Eerste kwaliteit,
handgekloofd

ERECONCERT HERMAN KREBBERS
dirigenten: ROELOF VAN DRIESTEN
HERMAN KREBBERS

OPENHAARDHOUT

3 Leerlingen van Herman Krebbers
solisten

: VERA BETHS
MARIEKE BLANKESTIJN
PETER ZIMMERMANN

l

2 m1 thuisbezorgd
v.a.f200,-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

viool

!

programma:
Vivaldi
— Concert voor drie violen
dirigent : HERMAN KREBBERS
Mozart
— Vioolconcert no 4
soliste
: VERA BETHS
Glazunov
— Vioolconcert
soliste
: MARIEKE BLANKESTIJN
De Sarasate— Zigeuncrweisen
solist
: PETER ZIMMERMANN

GASHAARD
Zo goed als nieuw;
wegens verhuizing

entree 115.- (a.i.) c.j.p. geldig
Abonnementhouders een gereduceerde pri|S van f 12,- (a.i.)
Kaartverkoop en plaalsbespreken aan de kassa van hel
Concertgebouw. Lange Bfgijnestraat 13, Haarlem van 10-15 uur
telefonisch 320994 van 12-15 uur, vanaf woensdag 16 september
Houders van vaste plaatsen en abonnementen vanaf
dinsdag 15 september.

f 100,Burg. v. Fonemaplein?,
flat 14.

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

AMSTERDAM-c

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bednjfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6, amsterdam-z.. telex 18143

Verhoogde
spaarrende
A

.,

;

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentiehouder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te kopiëren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en degeavancccrde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
-^\ en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zckerheids bewijs.

., ''

bij de Rabobank
m.i.v. 04-9-1981

Spaar-Direct-Rekening

61A% nu &/2%

Spaar-Premierekening

8!^% nu

Spaar-ExtraPremierekening

9'/4% nu 91/2%

7!/2% nu

Tel. 023 - 28 04 90

8%

'Zilvervloot'spaarrekeningen 8Vè% nu 8%%

Rabobank

v. d. Meer Sleutelservice
Binnenweg 73 - Heemstede

Rabobank Kinderspaarplan 8!^% nu 8/2%
Spaarrekeningen'Grijp-5'

IU\V DEALER •

(f~

NIET GEBONDEN AAN DE SCHOOLVAKANTIES? OF JUIST WEL RUNNEN
VOOR DE HERFSTVAKANTIE?
!n beide gevallen kunt u profiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen
in onze

moderne, 6-pers. komf. stenen
bungalows,
gelegen iri Erm (nabij Emmen).
Op het park; rest. ƒ bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, 'windsurfing etc.
'
Inl. & reserv.: Vrije-tijdspark Ermerzand,
DALERSTRAAT, 7843 PE ERM.
TEL. 05915-4018.
.

GE'^f.

RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgeefstcr van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Heemsteedsc Courant
• Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad
• Zwanenburg/Halfwegse Courant
• Badhoeve/Slotense Courani
• Aalsmcersdcr Courant
• Uithoornsc Courant/Ons Weekblad
• Strcekblad/Dc Ronde Vcncr

'Z/'^*'

zandvoorts
nieuwsblad

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 Telefoon 02977 - 2 84 II

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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BEZWAARSCHRIFTEN INGEDIEND

Herindeling Gasthuisplein
stuit op weerstand
ZANDVOORT - Volgens bewoners en belanghebbenden van het Gasthuisplein kan de Dienst Publieke Werken van de gemeente „wel inpakken,"
want enige waardering voor de door deze dienst ontworpen herindeling
van het plein kan nauwelijks worden opgebracht. Sterker nog, men heeft
er geen goed woord voor over en de woordvoerder van de bewoners/belanghebbenden, bakker J. v.d. Werft is van mening dat de ambtenaren
van deze Dienst „het nou wel bruin gebakken" hebben.
De herindeling van het Gasthuisplein is
al jarenlang een strijdpunt tussen bewoners en gemeentebestuur.
In de jaren zeventig is het idee geboren
het Gasthuisplein autovrij te maken;
immers het plein ligt centraal, behoort
tot het oudste deel van het dorp en heeft
een ideale ligging voor het houden van
evencmenten etc.
Na de kaalslag van de oude Noord buurt
en herindeling hiervan, moest het Gasthuisplein dienen als visitekaartje van
deze wgk en een aangepast beeld vormen.
Inmiddels is de herindeling van de oude
Noordbuurt voltooid, en niet te ontkennen valt dat dit deel van het oude
centrum aan schoonheid heeft gewonnen.

Inspraak
Het Gasthuisplein is echter nog steeds
niet aangepast en is voor velen een
doorn in het oog.
Na verschillende inspraakavonden,
'waar de bewoners zich duchtig weerden, was men nog net zover als in 1977.
Reden waarom de Dienst Publieke
Werken opnieuw is gekomen met een
herindeling van het plein. Dit ontwerp
lag ter inzage van 31 augustus tot 15
september jl.
Door de bewoner/ belanghebbenden is
nu een bezwaarschrift ingediend tegen
dit laatste ontwerp omdat men van
mening is dat ook dit plan regelrecht
indruist tegen de belangen van de
bewoners.
„Wij willen helemaal geen autovrij
plein", aldus de heer G. Loos. „Wij
willen dat onze bedrijven bereikbaar
blijven voor zowel de klanten, de
leveranciers als bezoekers."

Wél willen de bewoners gevrijwaard
worden van foutparkeerders, maar dit
is huns inziens met eenvoudiger middelen op te lossen dan het gehele plein
autovrij te maken.
Bovendien zeggen de woordvoerders
dat juist dit laatste ontwerp de foutparkeerders uitnodigt hun vervoermiddelen praktisch voor hun woningen te
plaatsen.

Cultureel Centrum
Bovendien wordt het Cultureel Centrum voor mindervaliden onbereikbaar, omdat de zogenaamde „Amsterdammertjes" en plantenbakken zo zijn
gesitueerd dat de ingang van het centrum voor rolstoelgebruikers praktisch
een onneembare vesting wordt.
Ook de doorstroming van het vrachtverkeer komt in gevaar omdat men nu
via het Wagenmakerspad, of de nauwe
Gasthuisstraat wordt gedirigeerd, hetgeen voor deze bewoners ook geen
aantrekkelijk vooruitzicht is. „Door de
ontwerper van het laatste plan worden
maar liefst vier bestaande uitritten onbruikbaar door plaatsing van lantaarns
en bomen", aldus de woordvoerders,
die tegelijkertijd Gedeputeerde Staten
van hun bezwaren in kennis hebben
gesteld.

Plannen
Niet alleen de bewoners/belanghebbenden hebben bezwaarschriften ingediend tegen dit ontwerpplan, ook de
Federatie Handelsvereniging Hanze en
de Horeca Nederland hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt.
„Kijk in deze tijd vind ik het onverantwoord zoveel geld uit te geven aan een
plan dat reeds lang achterhaald is",

ï_ -^-.^r--" !J^ =-_i^'l_ ^.--

zegt voorzitter Moerenburg van de
Federatie.
Hij vindt het een foutieve denkwijze
plannen die lang geleden zijn gemaakt
° koste wat kost uit te voeren.
„Het idee van een autovrij plein was in
die jaren misschien niet zo vreemd,
maar dit denkbeeld is al lang achterhaald. Juist de aantrekkelijkheid van
het Gasthuisplein is juist dat het
„leeft", dat het een leefbaar plein is
gebleven, dat moet je nu niet meer
veranderen. Bovendien moeten wij zuinig met de gemeenschapsgelden omspringen en lijkt ons de verwezenlijking
van een autovrij Gasthuisplein niet
meer passen in het tijdsbeeld van de
jaren tachtig."
Het bezwaarschrift van Horeca Nederland omvat dezelfde bezwaren die door
de bewoners en de Federatie Handelsvereniging Hanze naar voren worden
gebracht.

Het laatste ontwerp voor herindeling van het Gasthuisplein. Volgens bewoners / be- willen geen autovrij plein, wij willen geenfoutgeparkeerde auto's voor de deur en dat
langhebbenden is er echter slechts één ontwerp dat door hen met instemming zal is héél wat anders",
worden begroet, en dat is het ontwerp dat door henzelf destijds werd ingediend. „Wij

'Langs de Vloedlijn

Hoewel bij de bewoners de gedachte
leeft dat er opnieuw een openbare
hoorzitting/inspraakavond zal worden
gehouden, wordt dit door wethouder
Termes ontkent. ,,Wij zullen de gewone procedure volgen die gangbaar is bij
indiening van bezwaarschriften, en dit
is zeker niet opnieuw een inspraakavond", aldus de wethouder.

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

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

Het is roemrijker de~
oorlog te doden met
het woord dan met het
zwaard; de vrede te
winnen met de vrede
dan door geweld.

Nat ongeval
ZANDVOORT - In een woning aan de
Piet Heistraat vond donderdagmorgen
een ongeval plaats. De 44-jarige bewoonster viel in de badkamer en kwam
zo ongelukkig terecht dat zij naar een
Haarlems ziekenhuis moest worden
vervoerd.

ZANDVOORT - Op dinsdagavond 22
september is de Zandvoortse Bomschuitmodelbouwclub het nieuwe seizoen ingegaan in een nieuw onderkomen, namelijk de vroegere kleutershooi „Klimop" in de Dr. de Visserstraat.
Men is bijzonder verheugd met het
lokaal waar men nu terecht kan. „Het
is veel ruimer", aldus een der bestuursleden. Verheugend is ook dat men nu
gelijkvloers verblijft, zodat ook mindervalidcn lid van de club kunnen
worden, voor hen was de trap in het
Cultureel Centrum namelijk een onneembare hindernis.

Vijfjaar van zorgen en
kritiek
rond een casino hangt
veel mystiek
een stap verkeerd en je
staat in de krant
we zijn bekend in het
hele land
het gaat nu beter, het
loopt nu vlot
ze krijgen ons niet meer
kapot.

Een fragment uit het „Zandvoortse
cabaret" Ier gelegenheid van de eerste
lustrumviering van casino Zandvoort.
Maar de medewerkers van het casino
zeiden het treffend tijdens de feestavond
in Riche. Wanneer de organisatie van
de Nederlandse casino's net zo vlot
verloopt als de feestavond is verlopen,
dat zit het met het Nederlandse gokwezen wel goed. Of eigenlijk moet van
feestdag gesproken worden, want van 's
middags twaalf uur tot aan acht uur in
de ochtend vierde de Stichting Nationale
Casinospelen het eerste lustrum in
Zandvoort.

Hoofdscheidsrechter Louis Schuurman
noemde het een geweldige accommodatie en hij kan erover oordelen. Negen jaar geleden maakte hij deel uit
van de Zandvoortse zeskampploeg onder leiding van captain Dirk van der
Nulft. Het was de periode dat heel
Zandvoort aan de buis gekluisterd zat
als Zandvoort maandelijks deelnam
aan NCRV's zeskamp met als bekro-

ZANDVOORT - De Mr. G. J. van
Heuven Goedhartschool en de kleuterschool „Hommetoord", zullen met ingang varnrjanuari 1982 de eerste echte
basisschool van Zandvoort vormen.
Zij lopen hiermee vooruit op de
basisscholen die in augustus 1984 overal in den lande gevormd moeten worden. Dit alles is mogelijk omdat het
Ministerie van Onderwijs veranderingen voor de nieuwe basisschool vanuit
het onderwijs zelf gestalte wil geven.
Een aantal zorgvuldig geselekteerde
scholen wordt dan voor twee of drie
jaar in het Ontwikkelingsplan Basisonderwijs opgenomen. Hun ervaringen
vormen een belangrijke grondslag voor
de nieuwe basisschool.
Afgelopen maandag waren beide oudercommissies bijeen om dit projekt te
bespreken. Eerst brachten de hoofd-

Bomschu'rtbouwers
krijgen de ruimte

Zeskamp herleeft in Zandvoort

Kosten noch moeite had de sport- en
personeelsvereniging van casino Zandvoort gespaard om er een groots festijn
van te maken.
Niet uniek, maar daarom niet minder
origineel was de zeskamp, of beter
vierkamp, die 's middags plaatsvond op
de handbalvelden van Zandvoortmeeuwen en de voetbalvelden van Zandvoort'75 op het binnenterrein van het
circuit.

Zandvoorts onderwijs vooruitstrevend

Eerste 'echte' basisschool
al van start in januari

OP LUSTRUMFEEST CASINO
ZANDVOORT

Nieuwe knutselaars en modelbouwers zijn van harte welkom op dinsdagavond in kleuterschool De Klimop,
waar de bomschuitclub vanaf 19.00 uur
aan het werk is.
Tot grote verrassing van de leden is
de hartewens van hen in vervulling
gegaan. Door een schenking kon men
deze zomer namelijk een lintzaagmachine aanschaffen, een apparaat dat al
jarenlang bovenaan de verlanglijst van
de bomschuitclub prijkte.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven
bij H. Bakker, Keesomstraat 26, tel.
15836 of op dinsdagavond in de Klimopschool.

Spanning genoeg bij de zeskamp van de casinomedewerkers.
ning van de sportieve inspanningen, het
internationale spel zonder grenzen in
het Franse Chartres.
Louis Schuurman hield er een baan aan
over en is sindsdien werkzaam bij de
NCRV-afdeling gevarieerde programma's. Peter Logmans zat destijds e veneens in de zeskampploeg. De Zandvoortse croupier zocht kontakt met /.ijn
oude ploeggenoot en uitdenker van
zeskampspclletjes bij uitstek. Gczamenlijk werden negen spelletjes bedacht, geheel in het teken van het
casino.

ctryqJ

Zo bevochten de casino's van Zandvoort. Valkenburg, Scheveningen en
het hoofdkantoor elkaar op de onderdelen troncoverschot, rateaux-race,
uniform hindernis, vijf-jaren-race, belasting-race en kogel geven. Op deze
onderdelen gecompleteerd met estafette, handbal en voetbal, bleek Zandvoort als gastheer de sterkste, gevolgd
door hoofdkantoor, Valkenburg en
Scheveningen.
Zo herleefde het zeskampspel in Zandvoort en Louis Schuurman had als
hoofdscheidbrechter grote waardering

(foto

Europress)

voor de manier waarop men de attributen zelf had vervaardigd.
Zijn vrees dat zijn spelletjes wat te
moeilijk waren uitgevallen bleek ongegrond, want zo zei hij na afloop: „Mij
werd verteld dat er geen sportfiguren
bij zaten, maar ik heb ze wel degelijk
gezien. Deze ongetrainde ploegen zouden beslist geen gek figuur geslagen
hebben in de zeskampkompetitie".
Waardering was er eveneens 'savonds
in Riche waar de dag besloten werd
met barbecue, cabaret en dans.

PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
Versteege B.V.
- ' •.

'i«F ' ,. i,\t---*7*."-

Pakveldstraat 21 Zandvoort.

leidster, mevr. S. Beyer, in het speellokaal, en het hoofd, de heer G.J. van de
Laar, in de aula, de ouders op de
hoogte van de toekomstige gang van
zaken.
Hierna namen de ouders van de
kleuterschool symbolisch hun stoel mee
naar de aula van de lagere school. Hier
vond de verkiezing van één nieuwe
oudercommissie plaats, nadat alle oudercommissieleden hun functie ten behoeve van de nieuwe gang van zaken
hadden neergelegd. Daarna werden uit
twaalf kandidaten, negen ouders gekozen.
De gemeente was zelf zo vriendelijk
geweest voor deze belangrijke gebeurtenis een echte stembus beschikbaar te
stellen.
Aan het eind van de avond werd er
voor de belangstellenden de Australische film „Through my cyes" getoond,
waarin een andere vorm van onderwijs
werd belicht, zodat de ouders alvast
kennis konden nemen van een aantal
experimentele vernieuwingen.

Gezinszorg en
gehandicapten
HAARLEM - Dinsdag 29 september
houdt de Commissie Lichamelijk Gehandicapten Zuid-Kennemerland weer
een plenaire vergadering. Zo'n plenaire vergadering, die enkele malen per
jaar door de KLGZK belegd wordt, is
bedoeld als open bijeenkomst, waar
organisaties, personen en groepen van
en voor lichamelijk gehandicapten elkaar kunnen ontmoeten.
Centraal op deze vergadering staat ccn
inleiding over het onderwerp „Wat kan
gezinszorg voor een gehandicapte betekenen"? door mevrouw Joke Blom,
hoofdleidster van de Stichting Gezinszorg Kenncmcrland-Zuid. Een onderwerp, waarover veel te vertellen valt en
zeker ook heel wat te vragen zal zijn.
Voorts meldt de agenda een punt
„nieuwe signaleringen, vragen, voorstellen enz." Wie iets op zijn hart heeft,
iets wil ondernemen, een idee heeft,
iets wil mededelen, iets te vragen heeft,
kan dat dan kwijt. Dat kan b.v. de start
betekenen van een nieuw initiatief.
Belangstellenden zijn van harte weikom op deze veigadering, die om 20.110
uur begint, en gehouden wordt in
Gebouw de Ritigvuart, Floris van Adrichemlaan 98 in Haarlem (Boerhaavewijk). Het gebouw is toegankelijk voor
rolstoelers.

ZANDVOORT - Vrijdag vond een
aanrijding plaats op de kruising Kostverlorenstraat - Tolweg - Zandvoortselaan - Haarlemmerstraat tussen twee
auto's. Beide voertuigen waren totallo.ss, terwijl één van de bestuurders zich
onder behandeling van een arts moest
stellen voor verwondingen in zijn gezicht.

Randstad Ihibtótfës v |p
Dorpsstraat
.8,•:Aalsmeër.0
"

02918
Club Perroquef
in de 'Manege'
ZANDVOORT - Het nieuwe seizoen
1981 /1982 wordt aanstaande zaterdagavond door Club Perroquet geopend
met een optreden van de Down Town
Jazz Band. Het belooft een grandioze
dixieland jazzavond te worden in restaurant/bistro De Manege aan de
Zandvoortselaan, hoek Blinkertweg,
waar de leden en introducées deze
avond geen entree behoeven te betalen.
Club Perroquet heeft een bijzonder
succesvol eerste seizoen achter de rug.
Men vond een onderkomen in Hotel
Keur, waar mevrouw Van Duivenvoorden de nieuwe club een gastvrij onthaal
bood. Helaas kan door reorganisatie
van Hotel Keur niet langer over deze
ruimte beschikt worden.
Het bestuur van Club Perroquet is
mevrouw Van Duivenvoorden bijzonder erkentelijk voor de geboden hulp
en is verheugd dat men het nieuwe
seizoen terecht kan in estaurant/bistro
De Manege.
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FAMILÏEBERICHTEN
Pa en Ma
van harte gelukgewenst mei jullie

35-jarige huwelijksdag
op zaïcrdag 26 september I 9 8 I .
Wij hopen dat jullie nog lang bij ons mogen
blijven.
J u l l i e kinderen:
YVONNE- JAAP
MARIJKE-JAN

PETRA - NOL
PETER
KLEINKINDEREN
Y V O N N E en J O H N N Y

r
Hierbij geven wij u kennis van het voorgenomcn huwelijk van

gemeente
zandvoort

Nieuw! Rolskiën in Zandvoort!

Klein assurantiekantoor

Uitstekend voor uw conditie en als
voorbereiding voor specifiek langlauf en skiën.

te Zandvoort, vraagt

GRATIS PROEFLES
op zaterdag 3 oktober'!

MEDEWERKSTER

Op de afdeling financiën en belastingen ter
gemeontcsecretane is plaats voor een

jeugdige
medewerk(st)er
De aan te stellen kracht zal worden
ingewerkt voor riet bedienen van een
office computer. Daarnaast zal hi| of zij
worden belast met administratieve
werkzaamheden van uiteenlopende aard.
Opleiding mavo/havo met bij voorkeur
handel m het pakket. Salaris afhankelijk van
leeftijd van f 950.- tot f 1.937,-- per maand.
Aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst.
Belangstellenden worden verzocht binnen
een week een schriftelijke sollicitatie te
richten aan burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
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Bel Ingrid Gordijn voor verdere informatie,
telefoon 13783.

voor enkele uren per week.
Enig administratief inzicht, assurantiekennis
en typediploma vereist.
Inbreng van eigen portefeuille mogelijk.

Start ski-gymnastiek
Te huur gevraagd:
op zaterdag 26 september, o.l.v. Ingrid Gordijn
van 10.00-11.00 uur, bij weer en géén weer.
Trefpunt: vóór Huize Gordijn. Thorbeckestraat 26.

Ronald Hakhoff

vrije
woonruimte
M. Inden
Emmaweg 15.
Telefoon 18760.

en

Cobi van der Mije

GEVESTIGD TE ZANDVOORT

Panda Winkeltje
van het Wereldnatuurfonds
Thorbeckestraat 36, Zandvoort,
02507-17583

G. Kol
13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713.
na 18.00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER

Uw adres voor
dast kousen, panties,
knie-en enkelstukken,
ook naar maat

b.g.g. 16621

Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

een ongewone manier om mosselen te eten.

MOERENBURG
De echte mosselgenieter zal ook deze manier
volop weten te waarderen.

Alleen 's maandags, dinsdags

H. H. KROON

en woensdags.

REPARATIE

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

AUTOBEDRIJF

Afwezig wegens vakantie

7 GALERIJTJE

op maandag 28 september sta ik weer
geheel uitgerust tot uw dienst...

THORBECKESTRAAT 5 - ZANDVOORT
TEL. 02507-1 8895
t.o. Casino

René en Rita

Verse gekookte mosselen
Elke vrijdagavond
per portie

ƒ 11.00
Vanaf 22 september zijn wij dinsdag
gesloten.

Daarna zijn wij weer terug met frisse ideeën en
natuurlijk speciale, goedkope aanbiedingen.
En ook onze 10% KORTING op alle grote
parfumerie-merken blijft gehandhaafd.

Voor al uw c. v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

Drogisterij - Parfumerie

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Hondenkapsaton Renée
25 jaar vakwerk

Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

FIAT
Lancia, Autobianchi

Hallcslraaf fiS - /anch riorl
lel. 02S07-1 2060

specialist

l

ASSURANTIËN
Grannetia
48
Bedrag
5.000,10.000,15.000,20.000.25.000,-

60
mnd.
150,95
289,14
427,34
565,53
703,73

96
mnd.

120
mnd.

129,93
247,15
364,37
481,59
598,81

98,93
184,15
269,92
355,68
441,44

mnd.

238,43
313,71
388,99

Foto Quelle
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
Informeer eens!

Krijgt u gasten?
KUNSTGEBITTENREPARATIES

TeL 02507 -173 53

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur 16658.

VEILING
ONROEREND GOED

Super benzine
8 cent korting
Diesel
2 cent korting
Benzine- en
reparatiebonnen

Met toepassing van de nieuwe algemene bepalingen en veilingregels zullen in het Veilinggebouw
aan de Bilderdijkstraat IA te Haarlem op dinsdag 6 oktober 1981 des avonds halfacht,
onder meer de navolgende percelen worden verkocht krachtens artikel 1223 B.W.

van leaseplan-auto's
worden ook in ontvangst genomen.

Ten overstaan van notaris E. J. M. Weve te Zandvoort, Kostverlorenstraat 121 (tel. 0250716841):

Tevens hebben wij diverse occasions.

Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort,
telefoon 14580
Dagelijks geopend van /.ou tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 u u r.

Te koop gevraagd:

sloopauto's

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

of occasions.
Tel. 148 36.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

Te huur gevraagd, per
medio november, voor
nette jongeman (25)

ZOMERHUISJE

* het DRIE-KAMERAPPARTEMENT aan de Passage 3 flat 51 te Zandvoort
met ondergrondse garage aan het Burgemeester van Fenemaplein.
Lasten circa / 230, - per jaar. Voorschotbijdrage f 232, - per maand.
De achterstallige voorschotbijdragen ad f 11.192,99 komen ten laste van de koper,
(de flat is zonder toestemming van de hypotheekhouder in gebruik gegeven).
Makelaar-verkoper: H. w. Cocter bv. Burgemeester Engelbertsstraat 11 te Zandvoort (tel
02507-15531)

* het VIER-KAMERAPPARTEMENT aan het Burgemeester van Fenemaplein 16 flat 4 te Zandvoort.
Lasten circa f 200, - per jaar. Voorschotbijdrage f 325, - per maand.
De achterstallige voorschotbijdragen en erfpachtcanon ad f 6.905,91 komen ten laste van de
koper, (de flat wordt bewoond door de eigenaar)
Makelaar-verkoper: Makelaardij Attema o.g., Hogeweg 66 te Zandvoort (tel. 02507-12715)

* het HALFVRIJSTAANDE WOONHUIS met zomerhuis en verdere aanhorigheden aan de Haarlemmerstraat 35 te Zandvoort.
Lasten circa f 204, - per jaar. (het pand is in gebruik gegeven.
Makelaar-verkoper: Cense Makelaars o.g., Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2 te Zandvoort
(tel. 02507-12614)

ETAGE OF SOUT.
Max. huurbedrag
all-in f 550.-

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort -Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Inllchtingen, telefoon
070-544873 of
02507 -13332,
tussen 17.00-18.00 uur.

Van Ostadcslraut 26, Iel. 15626.

J.BLUYS

A. J. DE LEEUW

DAK
| BEDEKKING

Zandvoort BV

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Om dit te \ icrcn k u n n e n alle
kort-, lang- en ruwharige klanten
een kleine verrassing tegemoet zien
van trimster Rcnt-e
in de maand oktober.
Voor afspraken
^

Denk nu aan uw tuin!
O. a. tulpen, narcissen,
hyacinlenbollen.
ook sneeuwklokjes.
Maak er een bloemenfeest
van...

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

van alle soorten

Eet- en drinkhuis

Lestijden: 7.30-8.30 uur, 8.30-9.30 uur,
9.30-10.30 uur.
Gebouw: Asian Fighting Arts, Brugstraat 15.
Inl.: Letty van Wijnen, telefoon 15100.

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

Donderdags gesloten.

(v/h Jac. Koper)

Open les maandag 5 oktober

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

Helmersstraat 1 - Zandvoort.
telefoon 02507-12150.

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

7 jaar souldansen

Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

Kerkstraat 36 - Zandvoort.

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

GELD LENEN NIET DUUR

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

DE GAPER

(Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur l

Oranjestraat?,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Drogisten] - Reform

van 27 sept. t/m 18 oktober.

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Bouwman

Dag en nacht bereikbaar

VAKANTIE

Gasthuisplein 12, telefoon 17166

Drogisterij

mosselfondue

Wij houden

Kantoor-uren
Zandvoorts Nieuwsblad

| Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur l

Zeestraat 26,2042 LC Zandvoort, telefoon 02507-14497

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Bontreparatie

LUKON

KOCHSTRAAT 8- ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

Schuitengat 7,
telefoon

Probeert u eens onze

Mesjeu André

Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

Brieven onder no. Z-550, bur. v.d. blad.

Voor verdere informatie: tel. 13783.

dat zal plaatsvinden op maandag 28 september
om 15.00 uur ten raadhuize te Zandvoort.
Gelegenheid tot feliciteren van 20.00-22.00 uur
in hotel Keur, Zeestraat 49-51, Zandvoort.

Diverse merkf ietsen,
brommers,
crossmotoren.

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.
Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tel 02507 - 1 52 25

l IMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS

Niet het enige, wel het beste adres
.-•-.
Atelier De Buts
*.

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

Ten overstaan van notaris J. H. M. Frencken te Haarlem, Wilhelminastraat 47 (tel. 023316820):
* het WOONHUIS met erf, tuin en verdere aanhorigheden aan de Koninginneweg 37
te Zandvoort.
Lasten circa f 165,- per jaar.
De achterstallige lasten ad f 655,25 komen ten laste van de koper, (de woning wordt bewoond door de eigenaar)
Makelaar-verkoper: H. W. Coster bv. Burgemeester Engelbertsstraat 11 te Zandvoort (Tel.
02507-15531)

Inlichtingen en een uitgebreide veiling'otder zijn desgewenst te verkrijgen bij genoemde
notarissen en makelaars.
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Ik vond wat ik zocht
' . *v •

P

ri/t

4 Jcctliwel

't Luifeltje

Ltd.

§

Lambswool

Nu ook wol van
"Het Nederlandse Schaap"

Zojuist ontvangen in de
nieuwste kleuren:
V-hals pullover - R-hals-pullover
polo hals pullover

Grote Krocht 28. Zandvoort

fAzeanette

ch

GROTE KROCHT21-ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

Grote Krocht 9-15
Zandvoort
Bij A.H. een groot
assortiment

's morgens gebracht - 's middags al schoon.
VfifzijrTgcopënd van 8.30 (ÖT 12.30 uur en van'lSXW tot
1800 uur Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur
. Zaterdags gesloten

bloembollen

l

10.-

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

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

• ••

'*"• '•' - • i- */,vwi.• , '^Y

1^^'r~•"*?• '^ **T•V'1'*-**-'''''-~.;£> '•.£ -- .yiwWH y ^-i tPY- - ^-K-*^'1"1"' V

DONDERDAG T/M ZATERDAG VOORDEEL
Malse borst- -n __.
lappen küo j^so 10.95
Mager runder
gehakt ki

Magere rib
lappen kn
Verse kippebouten

Schenkel met _ fl_
been kïipAeer
/ •ï)ü

Mager runderhart

7.

Rosbieflappen
Magere runder^
rollade K

1148

Haaskarbonade

1248

Van Zandvoort-Noord voor aardappelen,
totZandvoort-Zuid
groente en fruit
•
•
•
•
•

met witte voetjes en wit kopje, bij de Kleuterschool De Woelwaters. Alhoewel het poesje
wordt vertroeteld door kleuters en leidsters zou
het prettig zijn wanneer de echte eigenaar
(esse) het poesje op komt halen. Telefoon
De Woelwaters: 15083.

Groenteplanten met kluit
Groente- en bloemzaden
Zaaigrond
Jiffypots
Bestrijdings- en
bemestingsmiddefón

Indien tijd geld is, leefl iedereen bosen zijn stand.
LudwigFulda (1862-1939)
Maar wie zijn geld omzet in de t i j d van

• Tuinbencdigdheden

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies.
Voor al uw

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

VEER

Grote Krocht - Telefoon 14404

GEVONDEN:
LAPJESPOES

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

;GROTE KRO.CHT) (MMt A.H.)
H'UciiMÜr ttmnmg 117 - Hurim: ta vnwWho* Gidmpli Dudt GtKht" -"jK*«Mi M (Cri^tetaiü):- ZJjUt« 102 ' Hi^om:HooHRr«ii3-'U«M:WinWc«nmjmBl«khui«18.
' ' • -..
'

998

Ribkarbonatfe

C. WAANING

Van Stolbergweg 1A. Zandvoort,
telefoon 17093.

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4 - Tel. l 23 07

VERENIGING
VROUWEN VAN NU
Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en sportieve
kontakten in Zandvoort te hebben?
Wordt dan lid van de Vereniging "Vrouwen Van Nu".
•
•
•
•

Wij bevorderen de onderlinge gezelligheid.
Wij steken hier en daar de helpende hand too.
Wij zijn neutraal, niet politiek of kerkelijk gericht.
Wij zenden u ons maandblad "VAN NU" met ons
volledige programma.

Bijv. d. Werff
smaakt het nog
zoals het hoort
BAKKERIJ

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

Kwekerij P. van Kleeft

Als lid kunt u deelnemen aan o.a. :

leeft zeker niet boven zijn stand, integendeel, er is haast
geen betere belegging d e n k b a a r . Tijd van Waanmg is
lijd voor liet leven!

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

Trimsalon Eüen
Ig. Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507 -12773.

L

DORSMAN ASSURANTIËN
PASSAGE 11 - ZANDVOORT
zoekt op korte termijn

voor diverse werkzaamheden op ons groeiend
assurantiekantoor.
On/e gedachten pnort uit n<)(n ren viotte )ongeddmp van 17 tot j^ 20 |aai
i 11 u MAVO- or. typu diplomj
»^;//c mt-t^r weten?

BEL EVEN 02507 - 1 45 34
ot korn even langs en vraag rukir
dt1 heer J Dursnuin

Konversatielessen Engelsen Frans.
Badminton, fietsen en wandelen, yoga.
Bridgen, bridge-kursussen en klaverjassen.
Kursus Hindetoopen schilderen.
Lezingen, modeshows. excursies on vakantie-

EERST LEKKER ETEN...
woningstoffering

Medium van 17,50 voor
Breed van 19,50 voor ..

Schouderkarbonade

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

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

Grote Krocht 24,
Zandvoort.

'•:

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Nu ook het adres voor uw

Small van 15,00 voor...

ADVERTEREN MET EEN
GOEDPRODUKT

y^ REINIGEN-STOMEN-PERSEN " \|

20.-

o.a. Jordache - Lee Cooper - Lois Balana - Club de France - 49R - Brazilia

Grote Krocht 27. telefoon 12954.

>

4 stuks

Wij hebben een
grote kollektie
droogbloemen!

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

WEZENBEEK

Pasfoto's

'ERICA'

voor o.a.

DIERENSPECIAALZAAK

Klaar terwijl u wacht!

Kom kijken naar
onze nieuwe

Rijwielhandel BOS

En... deskundig advies!

POSTERFOTO

ARTIKELEN
ROOKWAREN

Grote Krocht 15. Zandvoort.
telefoon 02507-15933
Vrijdag koopavond van 19.00-21.00 uur

voor voeders - vitamines - kammen - borstels manden - enz.

5 minuten

STRIPBOEKEN

STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

U weet toch dat we ook
inlijsten?

Voor uw huisdier
niet bij de kruidenier
maar de
dierenspeciaalzaak

slechts

KANTOOR-

Kom een kijken, wij
hebben een héééèéleboel
nieuwe kado-artikelen

Vrijdag koopavond.

Posterfoto 30 \ 40 cm

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

KADOTIEK
„de schatkist"

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507-17878-.

>.

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

Grote Krocht 26 - Zandvoort

Slipovers en cardigans

L

Uw adres voor:

Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Chinees Indisch Restaurant

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

Belangstellenden zijn van harte welkom op de kontaktochtend op 6 oktober a.s. om 10.00 uur in Hotel
Zomorlust.

voor véél paren schoenen

Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging:
Mevr. A.J. Buursema-Homburg
Mevr. W. Brand-van Engelen
Mevr. W. Paap
Mevr. D.F. van Orden

telefoon 13922
telefoon 18530
telefoon 13423
telefoon 14236

Grolo Krocht 25 - Zandvoort - ToS. 1 77 51
Gratis thuisbezorging

Snackbar „De
Wij hebben natuurlijk de oude traditie gehandhaafd en verkopen uitsluitend pommes frites,
die wij zelf voorgebakken hebben.
Vondellaan 1B -Telefoon02507 -16227.

Woensdag gesloten.

J
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haal het
MARGARINE

in de gezellige

royal leerdam
Ztoebutó
CADEAU SETa

o.a. Bierglazen, Cognacglazen,
Wijnglazen, Sherryglazen.

PONDS kuip

ZWARE ZWARTE

BRAADPAN
24 cm^ met deksel
GEEN l&ötTMAAR

HANDIGE
WEGWERPFLESJES

NIEUWE OOGST!

a liefst 33cl.

BERGSGHtOSS BIER

AlRPO

Tr

HAARDBLOKKEN

ZUURKOOL

voor 2 tot 3 uur
gezellig vuur

tftezewee
GEEN Aï MAAR:

GEEN^Sf MAAR:

FLESJES

SU JA LUIERS

NAGELLAK
REMOVER

van Mölnlycke

kijk eens wat u
'elders moet betalen

PAK

GRAM

INH. 1.9 LITER

STUKS
VASTE
LAG E PRIJS:

GOUDA
KAARSEN

PAKKET

STUKS

Ut'iirUMlI.l.Ill l 7
JANOVOOH1
Buil]

l nijcltx-i U

N U UW V l NNI
H(iol<kv.M 1 If'.'.i
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Rolski-

Clubraces trekken weinig publiek

Berend 0. Kapteyn door
zege dicht bij kampioenschap
ZANDVOORT - Rooskleurig zijn de
vooruitzichten voor Berend Oeberius
Kapteyn. Bij de produktietoerwagens
tot 2500 cc boekte de Zandvoorter met
zijn zege belangrijke winst op zijn
naaste rivaal Hans de Jager. Vier punten bedraagt zijn achterstand nu nog
maar, dit na de races van afgelopen
zondag die op het circuit van Zandvoort
werden gehouden, races die weinig publiek naar het circuit brachten, slechts
een handjevol autoliefhebbers waren
aanwezig.
De slotraces zullen op zondg 4 oktober
worden verreden, waarbij dan de strijd
zich zal afspelen tussen Hans de Jager
en de winnaar van afgelopen zondag
Berend O. Kapteyn. Omdat de eer-

Auto "verdronken"

staankomende renner vijf punten meer
krijgt dan de tweede man, zal de
winnaar van de slotraces zich kampioen
van Nederland mogen noemen.
'Nu de strijd zich tussen dit duo zo
toespitst, heeft Hans van der Beek een
voor Berend wel zeer ongunstige periode uitgezocht om zich in deze klasse te
mengen.
Zijn nieuwe Mazda RX 7 is duidelijk
de snelste wagen van het veld. Dat
bleek zondag wel al ging de zaak kapot.
Slaagt Van der Beek er in zijn tweede
optreden in de zaak heel te houden,
dan krijgt Kapteyn het tijdens de slotraces erg moeilijk. En aan een tweede
plaats heeft de kansrijke Zandvoorter
niet genoeg voor het kampioenschap.
Of De Jager zou niet direkt achter hem
moeten finishen.
Spanning tot het laatst is er ook in de
zwaarste klasse boven de 2500cc. Loek
Vermeulen, Bert Morits en Fred Frankenhout (zij eindigden in deze volgorde) gaan dan uitmaken wie nationaal
kampioen wordt.

ZANDVOORT - Maandagavond 14
september kwam er een melding binnen bij het politiebureau dat ter hoogte
van de Camel Club een auto in zee
stond geparkeerd. De vloed was al zo Thuisblijvers
hoog, dat aan wegslepen niet meer Opvallend tijdens deze voorlaatste ragedacht kon worden.
ces was de vrij korte presentielijst. De
startvelden waren kleiner dan gebruiDinsdagmorgen werd de auto tijdens kelijk. Sommige rijders hadden de
laag water uit zee gevist door de Dienst voorkeur gegeven aan races in het
PW. Dinsdagavond kwam een Zand- buitenland en er waren er ook die maar
voorter aan het bureau met de medede- thuis waren gebleven, omdat er toch
ling, dat zijn auto die op de Strandweg geen belangen meer op het spel stonstond geparkeerd, was verdwenen. Bij den. Zo reed formule Ford 1600 kamonderzoek bleek het hier de „verdron- pioen Cor Euser een Ford 2000 race op
ken" auto te zijn. met leedwezen nam de Duitse Nürburgring evenals de huide man afscheid van het wrak dat eens dige nationale Bencluxkampioen in dezijn auto was.
ze klasse Basill Mann.
Huub Rothengatter schitterde even-

eens door afwezigheid. Hij gaf de
voorkeur aan een formule 2-race in
Zweden boven het besturen van een
Falcon sport bij de historische sport-en
renwagens.
Het was overigens één van de schaarse
enerverende races, die werd gewonnen
door good old Ben Huisman met een
fraktie van een sekonde achter zich
Stephen Langton. Huisman, die evenals de Brit een Lister Jaguar bestuurde
crashte tijdens de training dusdanig dat
de organisatie er niet meer in geloofde
dat hij de volgende dag met het nu niets
minder fraaie materiaal aan de start
zou verschijnen. De besnorde Elburger
had nog geen trainingstijd kunnen
neerzetten toen in het Scheivlak op
volle snelheid zijn achterwiel afbrak.
Als een wonder bleef de favoriet op de
eindzege ongedeer. Sterker nog, hij
kon de volgende toch weer starten, zij
het achteraan. Een indrukwekkende
inhaalrace volgde. In zijn groene Jaguar baande hij zich een weg door het
veld met daarin Ferrari's, formule juniors, Lotus Elites en nog meer fraais
uit bouwjaren voor 1962.
De wedstrijd van de dag werd de
formule Ford 1600. Door afwezigheid
van Cor Euscr konden cenav-rcnsportschool uitschieter Gerrit van Kouwe,
Jaap Silfhout van het Racing Team
Holland en de onder het het pseudoniem
Hitkrant Henkie rijdende Hendrik ten
Cate strijden om de eerste plaats. Het
werd een zeer spannend gevecht dat met
miniem verschil gewonnen werd door
Hendrik ten Cate met in zijn kielzog
Jaap van Silfhout en Gerrit van Kouwen.

VRAAGTEKEN
De talrijk aanwezige medewerkers
van Hordo moeten zich zondag vertwijfcld hebben afgevraagd wat hun
werkgever bezield om zich in een
dergelijk avontuur te storten.
Slechts een handjevol toeschouwers
woonde de voorlaatste clubraces van
dit seizoen bij. Desondanks blijkt
„Zandvoorts hoop in bange dagen"
meer lusten dan lasten in de racepisJc te zien, Hoe valt het anders te
verklaren dat de Canadese zakenman alsnog blijkt in te gaan op alle
voorwaarden van de CENAV, omtrcnt overname van het aandelenpakket. Dus ook het struikelblok bij
de eerste onderhandelingen het continuëren van de commercieel weinig
aantrekkelijke clubraces. Voeg door
nog bij de forse schuldenlast die van
de CENAV overgenomen moet worden en het vraagteken Hordo wordt
alleen maar groter.
Wat is deze man met het circuit van
plan. Wat ziet hij in een projekt met
een zeer wankele basis nu bekend is
geworden dat de provincie Noord
Holland niet van plan is ontheffing te
verlenen op de zoneringsregeling geluidsoverlast. Het betekent dat de
Canadees enorm moet investeren in
geluidswerende voorzieningen wil
hij de formules 1,2, en 3 op Zandvoort houden. En om juist deze
klassen zal het hem toch zeker te
doen zijn.
Hordo, die tijdens de races van
zondag in Canada verbleef, heeft
echter nog niet getekend. Als hij zijn
handtekening onder het contract
met de CENAV zet en hij zich de
nieuwe exploitant van het circuit
mag noemen dan zullen we pas te
weten te komen wat Hordo in de
toekomst van het circuit ziet. Ook al
ziet die toekomst er momenteel uiterst somber uit.
•„^JV*,:,. J--.• • „I.y..,;-. • V-j«^l!p,VS*.!t.tliX??u>-
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ZANDVOORT- De laatste jaren worZondag:
Zandvoortmeeuwen
den er steeds meer nieuwe sporten
ADO'20 14.30 uur terrein Vondellaan. ontdekt. Eén daarvan is het rolskiTZB - BSM 2 14.30 uur, Sportpark
Kennemerweg.
I. Heemskerk dames - TZB 12.00
uur.
Zaterdag: SIZO - Zandvoort '75
14.30 uur, Hillegom

lopcn. Het rolski-lopen werd geboren
uit de behoefte ook zonder sneeuw te
kunnen trainen. Zo'n vier jaar geleden

BASKETBAL
Vrijdag: Azima - Lions 21.00 uur,
Apollohal Amsterdam.
Zondag: Akrides-dames - Lions
16.30 uur, IJmuiden.
HOCKEY
Zondag: Zandvoort-dames - Schaerweijde 13.00 uur, Duintjesveld binnencircuit.
Zandvoort heren - Terriërs 14.45
uur, eveneens Duintjesveld.
WATERPOLO
Zaterdag: Zeeschuimers heren - DAW/Vliegende Vissen, 17.00 uur,
Rolski-lopers door een fraaie omgeving heuvel op.
zwembad De Duinpan.

Zandv. 75 op v
naast Aalsmeer, 1ZANDVOORT - In de eerste kompetitiewedstrijd heeft Zandvoort'75 een
zwaar bevochten gelijkspel tegen Aalsmeer weten te behalen, 1-1. Beide doelpunten kwamen tot stand in het laatste
kwartier van deze spannende wedstrijd.
Aalsmeer ging van het begin direkt in
de aanval, maar het was Zandvoort'75
dat in deze fase gevaarlijker was. Pogingen van Ruud van der Putten, Karel
van der Reijden en Rob Gansner gingen echter net naast. Over het geheel
was Aalsmeer wat sterker doch doelman Gude was op zijn post. Deze
verrichtte goede reddingen, toen de
Aalsmeer aanvallers de Zandvoortse
defensie te snel af waren.
Het open spel van beide teams leidde
er toe dat zowel Aalsmeer als Zandvoort'75 enige malen aan een achterstand ontkwamen. Vlak voor de pauze,
in blessuretijd, nam Aalsmeer bijna de
leiding. Tweemaal smoorde een inzet
in een leger van Zandvoort '75 verdedigers.
De tweede helft gaf een gelijkopgaande
strijd te zien, die naar mate de tijd
vorderde, spannender werd. Zowel de
Zandvoorters als de gasten uit Aalsmeer streden voor de winnende treffer.
Doelman Gude was steeds paraat en

ook zijn collega aan de andere kant
hield zijn heiligdom vooralsnog
schoon. Een verre inzet van v.d. Putten
kon hij niet onder controle krijgen,
maar voordat de aanstormende Rob
v.d. Berg gevaarlijk kon worden, herstelde de Aalsmeerder doelman zich.
Aalsmeer kreeg iets meer vat op het
spel en zette Zandvoort'75 onder druk,
dat in de 30e minuut een treffer zou
opleveren. De Aalsmeerder spits Piet
Koningen was doelman Gude te snel af
en dat betekende 0-1. Zandvoort'75
bleef strijden voor een positief resultaat. Kansen kwamen er ook. Een
goede combinatie tussen Harry Baars
en Rob v.d. Berg bracht laatstgenoemde voor open doel. Helaas knalde hij
naast. Met een uitval leek Aalsmeer de
zege veilig te stellen. Een knal van
afstand, van Piet Koningen, ketste
echter tegen de lat.
De Zandvoorters leken een nederlaag
tegemoet te gaan, maar in de laatste
minuut wisten zij uit een hoekschop
alsnog de gelijkmaker te forceren. Ronald Zaadnoordijk bracht de bal goed
voor, die door Bert van Staveren werd
verlengd, waarna Ruud van der Putten
voor het laatste tikje zorgde, 1-1. Het
gelijkspel gaf de verhouding uitstekend
weer.

waren het de wetenschappelijke sportmensjn, die voor de internationale top
van langlopers een trainingssthema
voor de zomer op rolskies ontwikkelden om de conditie en looptechniek te
verbeteren.
Daar er in Nederland maar weinig
sneeuw valt. is deze sport ook hier in
opkomst. En ook Zandvoort blijft niet
achter. De Zandvoortse sportlerares
Ingrid Gordijn heeft wat het rolski
betreft wat plannen gemaakt om deze
sport hier in de belangstelling te krijgen.
Het is echter niet noodzakelijk om bij
de top van de Langlaufers te behoren
om aan deze sport deel te nemen. Het
rolski-lopen is een zeer goede training
voor het gehele lichaam, terwijl de
wintersporters zich goed kunnen voorbereiden op de vakantie. Deze sport is
recreatief zeer interessant. Tochten
door fraaie omgevingen kunnen worden gehouden, waarbij de snelheid niet
belangrijk is. Het is wel noodzakelijk
dat de weg waarop het rolski-lopen
wordt beoefend vlak en liefst geasfalteerd is.
Om met deze sport kennis te maken
stelt Ingrid Gordijn voor geïnteresseerden een proefles beschikbaar. Nadere
informatie over een proefles kan worden verkregen bij I. Gordijn, Thorbeckestraat 26, telefoon 13783. Indien
deze sport aanslaat is het zeker de
bedoeling een vereniging op te richten.
Verder ligt het in de bedoeling volgend
jaar de Nederlandse kampioenschappen rolski-lopen in Zandvoort op het
circuit te organiseren, doch de besprekingen zijn hierover nog in een zeer
vroeg stadium.

KNAPPE WINST DAMES

Gemis lengte breekt Lions
op in tweede helft tegen US
De wedstrijd van de dag werd gemaakt door de formule Ford 1600-rijdersJaap van Silfhout (hier op kop) Getril van Kouwen (no ZANDVOORT - Reeds na twee kompctitiewedstrijden blijkt, dat Lions het
1) en de uiteindelijke winnaar Hitkrant Henkie Alias Hendrik ten Cate.
bijzonder moeilijk zal krijgen in de tweede divisie. Tegen het bezoekende US leed
Lions een kansloze 63-82 nederlaag. In de eerste helft kon Lions met vrij redelijk
spel goed bijblijven, maar in het tweede gedeelte van de strijd zakte het spelpeil
zienderogen. De dames kwamen veel beter voor de dag. Zij versloegen na een
goede party JBC met 55-47.

Zandvoortmeeuwen ontglipt
in slotfase verdiend gelijkspel
chel eveneens een goed debuut maakte.
Beide teams gingen in de openingsfase
verkennend te werk, waardoor vooral
het middenveld bespeeld werd. De
Zandvoortse verdediging stak goed in
elkaar en DTS kon in het geheel niet
gevaarlijk worden. Wel forceerden de
gastheren enige vrije trappen en hoekEen met invallers spelend Zandvoort- schoppen, doch gevaarlijk was het allemeeuwen heeft vooral verdedigend pri- maal niet.
ma partij gegeven. Kees Bruin, ziek,
Wim van Staveren meniscus en Marcel Allengs kreeg Zandvoortmeeuwen een
Schoor! vakantie, ontbraken, doch de licht veldoverwicht wat resulteerde in
vervangers hebben zich uitstekend ge- enige mogelijkheden. Chris Jongbloed
weerd.
slalomde door de defensie maar zag
De in de senioren debuterende Steef zijn schot net naast gaan. Ook John van
Water en robert Koning kunnen op een der Zeijs en Steef Water namen het
goede partij terugzien, terwijl de op het DTS-doel onder vuur. De schoten verMeeuwennest teruggekeerde Rob Bu- dwenen helaas net naast. Zandvoortmeeuwen bleef aandringen en leek een
voorsprong te gaan nemen. De ver
opgerukte stopper Richard Kerkman
loste een geweldig schot, dat onhoudbaar in de bovenhoek leek te verdwijnen. Met een katachtige reactie voorZANDVOORT - Ieder jaar organi- kwam de DTS doelman echter een
seert de Utrechtse Wielersport Vereni- doelpunt en de op dat moment verdienging een grote toertocht. Dit jaar kan de Zandvoortse voorsprong.
men in Zandvoort starten, de tocht
voert dan naar het clubhuis van de De tweede helft gaf een vrijwel idenU.V.W. ,,Het Stadion" te Laaggraven tiek beeld te zien. De teams stelden
in Utrecht, terwijl Utrechtenaren als zich nu nog behoudender op en er
einddoel Zandvoort hebben. Start, res- waren dan ook vrijwel geen feiten die
pectievelijk doel in Zandvoort is het vermelden waard zijn. Behoudens
Strandpaviljoen 23, Club Nautique. De vrije trappen en enige hoekschoppen
totale afstand die afgelegd moet wor- op beide doelen, die niets opleverden,
den bedraagt 160 km, heen en terug. viel er weinig te genieten. Beide ploeAlle deelnemers ontvangen een berin- gen leken zich verzoend te hebben met
neringsvaantje dat door Club Nautique een gelijkspel en er kwam dan ook het
ter beschikking wordt gesteld. De kos- nodige geluk voor DTS aan te pas om
ten bedragen ƒ 7,— per persoon. In- een 1-0 voorsprong te nemen.
schrijvingen vanaf 7.00-8.30 uur bij de In de veertigste minuut ontstond een
onoverzichtelijke situatie in het Zandstartplaatsen.

OUDKARSPEL - Het is Zandvoortmceuwen niet gelukt om de eerste wedstrijd in een hogere klasse met een
positief resultaat te beëindigen. Vijf
minuten voor het einde van de strijd
tegen gastheer DTS ontglipte de Zandvoorters, gezien het vertoonde spel, een
verdiend gelukspet, 0-1.

Toertocht ZandvoortUtrecht-Zandvoort

Door het vertrek van enige spelers met
lengte, zit Lions wat betreft de rebounds volledig in de problemen. Geen
lange man onder het bord betekent
zowel verdedigend als aanvallend balverlies bij gemiste doelpogingen. In de
eerste helft kon Lions dit gemis nog wel
teniet doen door een zuiver schot.
voortse deelgebied. Eerst wist doelman Later in de strijd werd er echter te
Ed Steffers nog te redden maar uit de individualistisch gespeeld en ook het
ontstane scrimmage voor het doel schot was toen volkomen zoek.
scoorde Mannes de winnende treffer US nam in de beginfase snel een 4-10
voor de thuisclub. In de laatste vijf voorsprong, die echter vooral door het
minuten probeerden de badgasten met zuivere schot van Henk Macnack en
een slotoffensief de gelijkmaker te Zoran Valjavec bijna geheel teniet
scoren. Nog wel enige aanvallen en •werd gedaan, na 7 min. 16-18. Lions
grote druk op het DTS doel, maar de zette door. Verdedigend werd US beter
zeker wel verdiende gelijkmaker bleef opgevangen, terwijl aanvallend sneller
uit.
gespeeld werd. Vooral spelverdeler

Overmoedig

De Zandvoorters werden wat overmoedig en schietpogingen van verre werden
gemist, waardoor US opnieuw de leiding kon nemen, 26-32 na 15 min. Nog
voor de rust kon Lions de zes punten
achterstand terugbrengen tot drie punten, 39-42.
In de tweede helft brak de geringe
lengte van Lions onder het bord de
Zandvoorters op. Een zwak schot hoeft
nog niet altijd noodlottig te zijn als er
maar een rebound is. Die heeft Lions
echter niet en US kon gemakkelijk
weglopen. Het vergrootte de voorsprong direkt tot 39-48. Met een laatste
krachtsinspanning kwam Lions nog wel
terug tot 51-56, doch US was de betere.
Langzaam liepen de gasten weg van
van der Laan en Joost Wiesman. Jan een terugvallend Lions. Na 13 min.
van Roon van Meertreffers was onge- 57-67.
twijfeld de sterkste speler en bovendien
De laatste minuten is Lions er niet
nog rescrvespeler. Eindstand 0-10.
In Hoofddorp speelde het Ie jeugd- meer aan te pas gekomen. De badgasteam met Randolph Ramalho, Patrick ten schakelden over op een man to man
en Arlan Berg tegen HTC 4. Ook zij systeem, om alsnog aan de nederlaag te
wisten geen winstpunten binnen te ontkomen. De man to man-verdediging
halen en moesten ondanks verwoede pakte echter geheel verkeerd uit. US
pogingen zonder winstpunt weer naar profiteerde uitstekend van de situatie.
Snelle breaks en een zuiver schot deden
Zandvoort terug.
Uitslagen: Heren 4e klas: Castricum- de gasten onbedreigd de zege binnenUnicum l, 3-7; Unicum 2-Rapidity 6-4; halen, 63-82. Topscores Lions: Zoran
Heren 5e klas: SDO-Hillegom-Unicum Valjavec 17. Henk Macnack 16, John Gebrek aan lengte wordt hier goed gemaakt door eenforse *prang, toch ontbreken dr
3 10-0; Onkyo-Unicum 4, 5-5; Unicum Epker 12.
echte lange spelers in het Lionstcam.
(Foto: Europress)
5-Johez 5-5; Dames Districtklasse 2:
Na
de
baskelwisseling
vrijwel eenzelfdeDoordat
Lions
steeds
voor
stom!
kónTOG I-Unicum l 2-8; 4e klas Adspi- Dames
den zij rustig de bal rondspelcn. Ken spelbeeld. Steeds weer Lions dat tu't
ranteri: HTC 4-Unicum l 10-0; Meertreffers 5-Unicum 2, 10-0; TOG 5- Het gepromoveerde damesteam speel- achterstand kenden de Zandvoortscn spel dicteerde en tic voorsprong geen
Unicum 3 5-5; Unicum 4-TTCS 2 6-4. de een aantrekkelijke wedstrijd tegen niet, zodat van gehaast spel geen spra- moment in gevaar zag komen. Rustig
Ranglijst jeugdkompctitie Unicum: Ie het eveneens in de tweede divisie debu- ke was. Het goed uitspelen en opbou- speelde Lions de wedstrijd uit en de
Frits van Varik, 2e Floris Wiesman, 3e terende JBC. Na een 30-25 ruststand wen van de aanvallen leverde dan ook 55-47 overwinning betekent de eerste
Oscar Lohuis, Robert Balk, 5e Keesjan zegevierde de dames van Lions met volop rendement op. Ook vele re- in het nog jonge seizoen.
bounds waren voor Lions. Doch de
Wijsman, Annette Wicsman, 7e Ran- 55-47.
dolph Ramalho, 8e Arlan en Patrick Lions nam tegen JBC vanaf de eerste koelheid om de aanvallende rebounds Topscores Lions: Caroline van Keulen
Berg, 10e Joost Wiesman, l Ie Roy van minuut het heft in handen en was ook af te werken ontbrak, waardoor de 17, Kika de Leon 9, Yvette van Deursen 9, Wil Beerepoot 8.
der Laan, 12e Wim van Veenendaal. steeds aan de goede kant van de score. zege groter had kunnen zijn.

Matige start tafeltennis
ZANDVOORT - Sportklub Unicum
scoorde middelmatig in de start van de
tafeltenniskompetitie. Het eerste en
tweede herenteam en het vierde jeugdteam wisten overwinningen te boeken
tegen Castricum 7-3, tegen Rapidity 6-4
en tegen TTCS 2 6-4. De overige teams
moesten genoegen nemen met gelijkspel en verliespunten.
Het vierde jeugdteam met Frits van
Varik, Floris Wiesman en Oscar Lohuis
moest het tegen TTCS uit Haarlem
opnemen. Het wedstrijdverloop was
erg spannend omdat bij een 5-2 voorsprong TTCS winstpunten maakte tegen Floris Wiesman en Oscar Lohuis,
maar Frits v. Varik sloot de laatste
partij in drie games 21-23, 21-23 en
21-18 winnend af. Eindstand 6-4.
Het 3e jeugdteam bereikte een 5-5
gelijkspel door overwinningen van Robert Balk (ongeslagen), Keesjan Wijsman en Annette Wiesman, die elk een
set voor hun rekening namen.
De Meertreffers in Akersloot waren
duidelijk te sterk voor het 2e unicumteam met Wim van Veenendaal, Roy

Kees Rodenburg hield het tempo hoog
en mede door enige goede passes, van
deze speler, kon Lions zelfs gelijk
komen, 24-24.
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DOE MÉÉR ZELF
Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-liccntiehoudcr gemachtigd de Lips-Kcso
sleutel (e kopiëren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de geavanceerde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekerheids bewijs.
UW DEALER

v. d. Meer Sleutelservice

HOUTHANDEl C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 76. 00 uur.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12. 30- 13. 30 uur gesloten.

SHERATON SCHIPHOL INN
E10 - Kruisweg 495 - 2132 NA Hoofddorp
Telefoon: 02503-15851.
vraagt met ingang van 1 november

P.T. assistent housekeeper (mnl)
.±. 21 jaar, voor de zaterdag.

Vereisten:
- u moet zelfstandig werkzaam kunnen zijn;
- i.v.m. vroege diensten is het beschikken over
eigen vervoer een voorwaarde;
- kennis van de Engelse taal is noodzakelijk;
- ervaring en/of opleiding civiele dienst strekken tot aanbeveling.

Binnenweg 73 - Heemstede

Tel. 023 -28 04 90

Voor sollicitatie en inlichtingen kunt u kontakt
opnemen met mevr. Cardoso, hoofd personeelszaken, tst. 310, tussen9.00en 13.00uur.

PAGINA

u rijdt als op rails in een ruime rena uit

voor verkoop
en service
naar

autobedrijven

rinko

RENAULT

Curiestraat 10, Zandvoort, tel. 02507-12323.
NIET GEBONDEN AAN DE SCHOOLVAKANTIES? OF JUIST WEL PLANNEN
VOOR DE HERFSTVAKANTIE?
In beide gevaiien n.uru u premieren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen
in onze

moderne, 6-pers. komf. stenen
bungalows,
gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park; rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, windsurfing etc.
Inl. & reserv.: Vrije-tijdspark Ermerzand,
DALERSTRAAT, 7843 PE ERM.
TEL. 05915-4018.
Te huur gevraagd
voor permanent

kamer
met ontbijt
event. vol pension
voor dame alleen.

Br.o.nr.Z549
bur.v. d. blad.

Officiële
Votvo-dealer

H. P. Kooijman

bv

JOEGOSIAVISCH RESTAURANT PU LA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf

16.50

Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstade
(nabü station Heemstede/Aerdenhb"»1

te doen
bij bouwes:
*TheFêreenery
is ons uiterst gezellige place-mat-reitaurant, praktisch óp hel
strand van Zandvoort, waar vanal 12.00 lot 24.00 uur, tegen érg
scherpe prtyzen zeer smakelijke schotels worden geserveerd...
Tournedos met champignons en verse tuktkruidensaus 1. 24.50,
klptilet 'cordon bleu' 1. 16.50
en een kompleet klndennenu zelfs maar 1. 1 1.50...
Van 1 t/m 11 oktober 1981 kaasweek...!
Daar kunt u met uw gezin nog eens voor uil eten gaan!

ZANDVOORT
Brederodestraat 8,
telefoon 02607-13242
Ook voor diverse
merken inruil-auto's.

volvo

TE KOOP
aangeboden

en pantalon volgens
de laatste

kostüuiirtln wol/polyester,
biversè kleuren

gebruikt kantoormeubilair, buro's,
tafels, stoelen.
Tel. 02968-4861.
Te bezichtigen:
Nwe. Moerdijk 322,
Badhoevedorp.
Zaterdag van 10.00-14.00

is ons cabaret van internationale allure, leder weekend treden
hier bokende artiesten op, terwijl ü geniet van een vorstelijk
diner...
Zaterdagavond 26 september speelt hier vanal 19.00 uur het
Combo van CEES VAN DOORN E, mei zang van
CON N Y KAMP en een optreden van

BENNY NEIJMAN
De kosten voor deze hete avond 'uil' bedragen, inklusief een
speciaal voor deze avond samengesteld vorstelijk diner
Zondagavond 27 september speelt het

COMBO RINUS VAN GALEN
vanal 1 7.00 uur, terwijl vanaf 1 9.00 uur een diner wordt
geserveerd voor slechts l. 47.50 PP,..

LaMoueile

is onze sfeervolle cocktail-bar, dagelijks geopend van 17.00 lot
01 .00 uur. Vrijdag- en zondagavondteer een vrij-entree-avond

met levende muziek...

voor hetzelfde geld
ga je toch naar

ledere zaterdagavond ia «, tegen bescheiden vergoeding, een
levendig muziek- en show programma met bekende artiesten...

DANSSCHOLEN
_

is ons specialiteiten-restauranl waar ü van
woensdag- tot en met zondagavond een avond-lange
'culinaire-happening' van de eersle orde wordt geserveerd...

an/e/s
Inschrijvingen,
inlichtingen:
Adm. de Ruyterweg
110, telefoon 184044
Dirk Sonoijstraat 155
telefoon 113260,
Amsterdam-West.

Panorama Resfauraiü
astaurant boven In het
(sonslettertijklKX
Palace Hotel. Geopt
isdag tot en met zondag van
11.00 tol 19.30 uur...

badhuisplem 7
zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:

02507-1 2144

De RIAM is een regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en beschikt over afdelingen voor jeugd, volwassenen, bejaarden en preventie. Het werkgebied
omvat de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.
De RIAM VRAAGT:
A. T.b.v. het CENTRAAL BUREAU

een bOekhOlldklindige kraCht (M/V) voor 32 uur per week
(vakature nr. 8 BH/CB).
Werkzaamheden: het assisteren van de administrateur bij o.a. het opstellen van de begroting en de jaarrekening - het bijhouden van de boekhouding d.m.v. een doorschrijtsysteem - het zo nodig vervangen van de administrateur - het verrichten van divers
administratieve werkzaamheden ten behoeve van het Centraal Buro.
Vereisten: opleiding Mavo + praktijkdiploma boekhouden of vergelijkbare diploma's typevaardigheid.
Salaris: van min. f 2319,79 tot max. i 3483,96 (bij een 40-urige werkweek).
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer G. Frankhuizen (020-4562501.

B. administratief medewerkers IM/VI

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

Rembrandtweg419
Bus 65 en 66

Halte Laan Walcheren
Tel. 020-43 05 50
Donderdag koopavond

Donderdag *AMERSFOORT * DEN HAAG
Koopavond *AMSTELVEEN *LEIDEN

*ZAANDAM

Vrijdag
koopavond

* AALSMEER
* DELR
* VEENENDAAL
* ALPHEN A/D RIJN * PURMEREND

1. T.b.v. de AFDELING PREVENTIE EN DIENSTVERLENING te Amstelveen
een administratief medewerker voor 20 uur per week (vakature nr. 8 ADM/PD)
Inlichtingen bij de heer L. Severijnen (020-456250) of de heer G. Frankhuizen (020-4562501.
2. T.b.v. de AFDELING JEUGD (MOB) te Amstelveen
een administratief medewerker voor 16 uur per week, mogelijk uit te breiden tot
20 a 24 uur per week (vakature nr. 8 ADM /MOB/AVN)
Inlichtingen bij mevrouw M. Oer/emans (020-433951).
3. T.b.v. AFDELING JEUGD 1MOB-JPD) te Aalsmeer
een administratief medewerker voor 16 uur per week (vakature nr. 8 ADM/AJ/ASR).
Inlichtingen bij mevrouw W. te Winkel(02977-24051).
4. T.b.v. de AFDELING VOLWASSENEN (SPD-LGV) te Aalsmeer, tevens
t.b.v. de AFDELING GERIATRIE te Aalsmeer
een administratief medewerker voor 36 uur per week
(vakature nr. 8 ADM/AV/GER/ASRI.
Inlichtingen bij mevrouw R. Boukens (02977-24051).
Werkzaamheden: het regelen van afspraken - het telefonisch te woord staan en het
ontvangen van kliënten - het behandelen van binnenkomende en uitgaande post - het
typen van verslagen e.d. - het maken van notulen - het verzorgen van de hulpverleningsregistratie.
Vereisten: opleiding ten minste op MULO/MAVO-nivo - goede typevaardigheid - het
vermogen diskreet met vertrouwelijke gegevens om te gaan.
Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, variërend van / 1994,20 tot f 2858,50
(bij een 40 urige werkweek).
Voor de onder A en B genoemde funkties gelden de bepalingen uit de CAO Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg. Opname in het PGGM-pensioenfonds.
Schriftelijke sollicitaties, met opgaaf van referenties, binnen twee weken na
het verschijnen van deze advertentie te richten aan: RIAM. t.a.v. de koördinatordirektuur, de heer F. R. Plukker, Stationsstraat 26. 1182 JN Amstelveen, met
vermelding van vakaturenummer op brief en enveloppe.

RANDSTAD PUBLICATIES 5
(Advertentie)

d92G maand
inum
bibliotheek
FILM INN
• Vrijdag 25 september. 21.00 uur
; Les soeurs Bronté, van André
.Techiné. Toegang vrij.

FONOTHEEK
'Openingstijden:
••rnaandag 19.00-21.00 uur.
"vrijdag 15.00-17.00 uur.
vrijdag 19.00-21.00 uur.
Aanwezig: 930 klassieke platen.
'500 populaire platen. 350 jazzplaten. 1200 pop-platen. 100
' platen met volksmuziek. 100
' kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord.

: PrinsessewegV Zandvoort

Winferaktiviteiten

Terugblik op de zomer

Seizoen '81: Kort maar hevig

' ••

ZAND VOORT - Het seizoen 1981 zal de
Zandvoortsc geschiedenis ingaan als
„kort maar krachtig", terwijl ondernemcrs, die nu de balans opmaken spreken van een ,,globaal genomen, redelijk
seizoen", zijn er toch ook velen, bijvoorbeeld onder de strandpachtcrs, die
spreken van „een uitermate zwaar scizoen".

ZANDVOORT - De afgelopen week
vermeldt de lijst van inbraken c.q.
diefstallen van de politie: 6000 peseta's
uit een woning en duizend gulden uit de
receptieruimte van een hotel; in totaal
verwisselden vier fietsen en één bromfiets van eigenaar, vier keer werd er
ingebroken in een auto en zijn twee
personenauto's met de noorderzon vertrokken. Bij één winkeldiefstal werden
twee ringen buitgemaakt met een totale
waarde van ƒ 1830,- en zoekt een
surfer vergeefs naar onderdelen van
zijn surfplank.

Negen leden zonden hun werk voor
deze expositie in en in totaal worden 61
foto's tentoongesteld, waarbij in onderling overleg werd afgezien van een
jurering.
Het is een wonderlijke wereld, die U
op deze expositie binnen treedt. Een
geheel aparte wereld van enthousiaste
werkers, die hun hobby tot kunst hebben gemaakt en waarop U door de
veelheid van onderwerpen nauwelijks
of geheel niet uitgekeken raakt. Een
heeft mij weieens willen vertellen dat
fotograferen eigenlijk geen kunst is. Bij
de huidige voortgang van de techniek
knip je maar en het plaatje staat erop.
Ja ja! Maar de onderwerpen dan?
Daarover verbaas ik mij telkens opnieuw. Wie komt er nu b.v. bij om een
paar doodlopende spoorrails te fotograferen," dood spoor" heet dit
plaatje, maar die dode, kille stukken
metaal gaan op deze foto voor U leven.
Ik denk aan „spiegeling in ijs", aan het
prachtige sneeuwlandschap, aan de
„tempel van Apollo" (in Rome) aan
„Straatkind", aan „Winter in Zandvoort" en zo valt er zoveel meer te
genieten en te bewonderen, zoals de
bijzonder mooie kleuren-serie, stuk
voor stuk ware schilderijtjes. Enfin, U
moet het zelf allemaal maar eens gaan
zien. Voor mij hangt hier kunst met
een grote „K." U kunt er dagelijks
voor terecht behalve op maandag en
dinsdag van halftwee tot 4 uur tot en
met 11 oktober a.s. en het kost niets!
Deze jubileum-expositie (de 25ste)

Eind van het seizoen. Nog één week en dan zullen ook de laatste strandpaviljoens verdwenen zijn.
jaar verschillende evenementen van de
grond heeft gekregen. „Dank zij velen,
zijn wij er toch in geslaagd om op
koude dagen mensen naar Zandvoort
te krijgen en dat heeft toch het image
van de badplaats verhoogd. Mijn stellige overtuiging is ook dat de evenementen geholpen hebben, zodat wij nu
kunnen spreken van een „globaal genomen redelijk seizoen".

Strand
Ook voorzitter Paap van de strandpachtersvereniging deelt die mening,
niet zo zeer de evenementen, al zal dat
allicht geholpen hebben, maar door de
bank genomen springt deze zomer er
niet uit als uitermate slecht; globaal
redelijk, geeft een goed beeld. Wél
onderschrijft hij de woorden van ande-

werd vrijdagavoond jl. ingeluid door de
wedstrijdleider de heer Gerard van
Zwieten de Blom.
Met een interessant betoog ging hij wat
dieper in op het fotograferen en alles,
wat daarmee verband houdt.
Na hem opende de artistiek leidster van
het Centrum, Emmy van Vrijberghe de
Coningh met een kort woord de tentoonstelling, waarvan zij de grote waarde in een helder licht stak.
Daarnaast heeft zij in een aantal vitrines weer heel wat nieuw oudheidkundig spul, Zandvoort betreffende, bijeen
vergaard. O.a. een prachtige serie oude
ansichtkaarten, oude foto's en gebruiksvoorwerpen. Daarmee alleen al
kunt U zeker een uurtje zoek brengen,
indien U alles op uw gemak wilt bezien.
Wethouder I.M.Aukema woonde met
zijn echtgenote de opening bij en stak
zijn bewondering over alles niet onder
stoelen of banken.
Een weliswaar kleine, maar enthousiast
werkende vereniging verrichtte hier
belangrijk werk!
K. Sr

ren dat de vakantiespreiding zoals die
momenteel in Duitsland wordt uitgevoerd een weerslag geeft in Zandvoort.
„Volgend jaar heeft men weer vroege
vakanties en dan maar hopen dat de
mooie dagen ook vroeg in het seizoen
komen". Kenmerkend ook dit jaar, dat
het seizoen pas heel laat op gang kwam
en op zondag 13 september inklapte.
„Je kunt dit jaar echt niet spreken van
een naseizoen. Het is over", zegt hij,
terwijl hij over een verlaten strand
tuurt.
Overigens valt er goed nieuws te meiden met betrekking tot de detachering
van de strandpolitie. In een kort gesprekje met korpschef Menkhorst
wordt duidelijk dat in de toekomst
getracht zal worden op piekdagen op
het strand, ook in vóór- en naseizoen,

Vredesweek in
bibliotheek
ZANDVOORT - In het kader van de
Vredesweek werden deze week in de
bibliotheek enkele aktiviteiten georganiseerd.
Zo werd dinsdagavond de film „The
China syndrome" met in de hoofdrol
Jane Fonda vertoond, was er gisteravond een lezing door Jacques van der
Meer, lid van het landelijk bestuur Pax
Cristi gegeven over de internationalisering van de beweging tegen kernwapens; is er de hele week en uitgebreide
tentoonstelling „Vorming voor Vrede"
samengesteld door het samenwerkingsverband „Stop de Neutronenbom" en
stop de kernbewapening. Wordt een
doorlopende diavertoning gegeven
rondom het thema „oorlog".
Bovendien is er een informatiestand
door het Interkerkelijk Vredesberaad.

flexibeler te reageren.
„Momenteel is het zo, dat dit organisatorisch niet mogelijk is, maar wij willen
trachten toch het strandleven meer
aandacht te geven. Dat zou dus ook
kunnen inhouden dat er geen strandpolitie is op slechte zomerdagen, zowel
het één als het andere moet natuurlijk
worden bekeken", aldus de heer
Menkhorst.

Ned. Ver. van
Huisvrouwen
ZANDVOORT - Voor de maand oktober heeft de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen, afdeling Zandvoort
het navolgende programma opgesteld.
Donderdag l oktober 14.00 uur: Gemeenschapshuis, spelmiddag.
Dinsdag 6 oktober 14.00 uur: koffïemiddag in Zomerlust. Deze middag
staat in het teken van dierenbescherming.
Donderdag 8 oktober 14.00 uur: Gemeenschapshuis, spelmiddag.
Donderdag 15 oktober idem.
Vrijdag 16 oktober: Samen eten in
Spaans restaurant El Tropical in de
Zeestraat. Aanmeldingen tot uiterlijk
12 oktober bij mevrouw Bartens, tel.
14081 of mevrouw Louman, tel. 15405.
Dinsdag 20 oktober 14.00 uur: koffiemiddag Zomerlust.
Deze middag wordt een lezing met
diabcelden gegeven door mevrouw
Van Rijgersma over de Galapagoseilanden. Introducé's welkom.
In verband met het 65-jarig bestaan van
de afd. Haarlem is deze middag het
kopje koffie gratis.
Donderdag 22 oktober 14.00 uur: spelrniddag Gemeenschapshuis; diezelfde
dag is er een feestavond in het Concertgebouw in Haarlem waar het Cabaret
Mengelmoes optreedt. Dit alles in verband met de jubileumviering van de
Haarlemse afdeling.
De maand wordt tenslotte besloten op
donderdag 29 oktober met een spelmiddag in het Gemeenschapshuis.

Kleinzoon van Piet Paap
terug in de Haltestraat

Bestuursleden en medewerkers ongerust

Slechte staat van wijkcentrum
ondermijnt nieuwe aktiviteiten
ZANDVOORT - Wanneer er binnen
cle kortste keren niets gebeurd aan het
wijkcentrum 't Stekkie, dan vrezen,
bestuur, gebruikers en medewerkers
van dit wijkcentrum dat de bestaande
aktiviteiten langzaam maar zeker zullen verdwijnen.
Tot deze conclusie zijn medewerkers,
vertegenwoordigers van gebruikers en
bestuursleden gekomen op een bijeenkomst die op 14 september werd ge,houden.
In een open brief aan het gemeentebestuur van Zandvoort wordt nogmaals
!gewczcn op de slechte staat waarin het
'Stekkie zich bevindt.
.Volgens de briefschrijvers is het ge'meentebestuur verantwoordelijk voor
•het mogelijk maken van sociaal cultu"reel werk in de wijk Nieuw Noord, ze
•zijn bovendien van mening dat de
'wijkbewoners het recht hebben te eisen '

van een gemeentebestuur dat dit zich
aktief opstelt en initiatieven neemt om
tot een goede akkommodatie te komen, respektievelijk het bestaande gebouw zo lang dit nodig is in stand
houdt.
In dit schrijven wordt er opgewezen dat
men nog niet verder gekomen is dan
plannen maken, maar dat uitvoering
van deze plannen op zich laat wachten.
De VL AM-kursus kan dit jaar niet in
het Stekkie plaatsvinden, terwijl er
minder belangstelling is voor andere
aktiviteiten in het wijkgebouw, zoals de
balletlessen. Nieuwe aktiviteiten kunnen niet worden ontwikkeld etc.
Ook de werkgelegenheid van de peisoneelslden van de Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort loopt gevaar, aldus
het schrijven waarin wordt aangedrongen op een spoedige beslissing ten
aanzien vn het wijkgebouw.
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Bentvele!, temidden van de prachtige natuur aan de rand van het
Naaldenveld. voltooide hij een dezer dagen zijn laatste litho, waarin
hij zichzelf weer volledig uitleeft,
begaan - als altijd - rnct het lot van
velen in deze wereld. Ik was een
dezer dagen weer eens bij hem en
hij schonk mij toen deze litho onder
do uitdrukkelijke voorwaarde, dai
tleze, voor hij tot verdere publicatie
/ou overgaan, geplaatst zou worden
j in Zandvoorts Nieuwsblad, omdat
Leuke prijsvraag
j hij zijn hart verpand heen aan ons
dorp. dal zoveel schoonheid biedt
De afdeling Zandvoort van de Kon. en waarin hij zozeer zichzelf kan
Maatschappij voor tuinbouw en zijn. In het nummer van volgende
plantkunde te Den Haag zal tijdens week za! worden getracht, als vereen bijzondere bijeenkomst die zal | jaardagscadeautje van onze redakworden gehouden op dinsdag 3 of
tie en tlirektie, deze litho, hande10 november (de juiste datum volgt lend over hongerige kinderen in
nog) in hotel Keur aan de Zeestraat vele werelddelen en een felle aande uitslagen bekend maken van de
klacht inhoudt tegen deze wamoegehouden zomer-tuinkeuring in juli standen.
te plaatsen. Een overzicht
van dit jaar. Als extra attractie heeft over hel leven en werken van deze
het bestuur er een leuke prijsvraag kunstenaar hoop ik er dan tevens bij
aan verbonden. Het gaat er nl. om, te vermelden. Intussen Aart, nu al
wie dit jaar de hoogste zonnebloem vast van harte gefeliciteerd met je
in zijn tuin heeft gehad. Er zal een
komende verjaardag, tesamen met
extra prijs voor worden beschikbaar de vrouw en dochter en dat namens
gesteld en ook het bondsbestuur in zeer. zeer velen in en buiten ZandDen Haag interesseert zich ervoor. voort. Moge je nog vele rijk gezeMen moet deze opgave met vermel- gende jaren gegeven zijn.
ding van de details en liefst met een
foto inzenden aan de redaktie van
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Op de enveloppe vermelden „Zonnebloem". Voor doorzen- Kunststijlen
ding naar de betrokken instantie In de periode 22 augustus t/m 14
wordt dan gezorgd, „'t Zal mij september is er in het Cultureel
benieuwen, hoeveel opgaven er bin- Centrum een boeiende expositie
nenkomen.
geweest van een aantal kunstenaressen, die zich vooral bezig hielden
met textielobjecten, wandkleden etKees Visser vaart door
cetera. Ik heb destijds deze exposiIn het vorige nummer berichtte ik u, tie bezocht en van het vele schoons
dat onze plaatsgenoot Kees Visser dat er te genieten viel genoten.
(Krissie) op zijn toertochten een Helaas is mij toen ontschoten dat
deel van de wereld in z'n kleine het zogenaamde fins dubbelweven,
zeilboot geheel alleen wil trachten, dat ook werd getoond in textielobzo goed mogelijke resultaten te jecten en wandkleden het werk was
verkrijgen. Helaas moest hij wegens van Irene Sminia. Ik heb toen deze
moeilijkheden met z'n sextant de Finse techniek toegeschreven aan
haven Las Palmas binnenlopen en Polly van Good-Metten, doch ik
de benodigde spulletjes waren ook heb mij hierin vergist. Nu ontving ik
daar niet verkrijgbaar. Toen is z'n een briefje van de ware kunstena60-jarige moeder op het vliegtuig resse, die zich hierover zeer teleurgestapt en heeft de benodigde on- gesteld toonde. Er was destijds
derdelen meegenomen. De zeezei- werk te zien van vijf kunstenaressen
ler was de koning te rijk, want het en mijn vergissing was misschien
bleek precies datgene te zijn, waar menselijk, maar wel pijnlijk. Daarhij dringend om verlegen zat. Kees om biedt ik graag mijn excuses aan.
is thans, na het aanbrengen van de
nodige voorzieningen, zaterdagmorgen jl. weer vertrokken voor de
- naar hij zegt - grote oversteek, nl. Wind-Egg
met als eerste einddoel Rio de In één van de eerste publicaties van
Janeiro. Het wordt een eenzame de rubriek Strandkorrels werd getocht over zee, waarover hij onge- zegd dat er nog nader teruggekoveer een dag of veertig denkt te men zou worden op de naam
doen. Een tocht, waarop hij tot aan „Wind-Egg" van strandpaviljoen
het einddoel geen land zal zien. Ik nr. 9. Het ging toen om de vraag:
bewonder hem om z'n onderne- „Dat de ware pachter opstaat".
mingsgeest en hoop er het allerbeste Helaas werd de rubriek gestopt in
van. Het is in elk geval een over- verband met het einde van het
steek, die grote moed openbaart en seizoen op een tijdstip dat dit nog
het niet schuwen van gevaren. Ik niet bekend was. Nu echter is behoud u van zijn verdere belevenis- kend geworden dat ,,wind-egg"
sen nauwkeurig op de hoogte. toch eerder wind beul dan wind ei
Waarheen zijn tocht na deze eerste betekende, want per l september is
aanloophaven verder zal voeren, zal de pachter vertrokken en volgend
van de omstandigheden afhangen, jaar zal strandpaviljoen Seagull
daarover was hij het zelf nog niet weer zelf haar eitje verzorgen. Het
eens. Maar een eresaluut aan z'n is maar dat u het weet.
moeder, aan wier ondernemingsgeest het te danken is geweest, dat
hij zijn avontuur kan voortzetten. Zilveren feest
Vijfentwintig jaar bij een baas is
Tweeëntachtig jaren
toch nog altijd wel iets dat bij een
bedrijf wordt gevierd. Bij de een
Onze plaatsgenoot, de bekende en
de ander minder, maar er
beroemde kunstlithograaf, die als meer,
wordt altijd wel iets aan „gedaan".
zodanig naam maakte over de gehe- Zo ook bij Corodex. waar op 17
le wereld, werd geboren op 30 september Cees Zwemmer in de
september 1899 in Amsterdam en
kado'tjes en bloemetjes werd gezet
wordt dus woensdag a.s. tweeën- omdat hij vijfenfwinig jaar bij de
tachtig jaren, waarmee hij de leeffirma in dienst is. Cees heeft er al
tijd der zeer sterken zeker heeft
heel wat kilometertjes opzitten voor
bereikt, zo niet overschreden. Een
zijn baas en ook in de expeditie is
nog steeds zeldzaam vitaal mens.
hij geen onbekende. De kleine genog altijd levend voor zijn kunst,
schenken en de beroemde envelopdie hem nog zo lief i.s.
pe werden dan ook door Zwemmer
Levend en werkend in zijn fraaie
in dank aangenomen.
bungalow met aangebouwd atelier
in de Duindoornlaan no. 29 in
K.Sr
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zandvoort, geeft ook in de
komende wintermaanden weer een
EHBO-cursus. Deze zal beginnen
op donderdag ) oktober a.s. De
lessen worden gegeven in hotel
Keur, Zeestraat 49, aanvangend om
20.(X) uur. De opgave voor deelname en verdere informatie zal plaats
vinden op de eerste cursus-avond.

Pachter Jules Fransen spreekt nog duidelijker taal, wanneer hij zegt: „Voor
mij hoeft zo'n seizoen niet meer", en
kort formulerend komt zijn mening
erop neer, dat men dit jaar in Zandvoort lang heeft moeten wachten op de
echte vakantie-sfeer; hard heeft moeten werken in het voorseizoen, dat zich
dit jaar ook uitstrekte tot de maanden
juni/juli om pas in augustus de vruchten te kunnen plukken van een goede
service en organisatie. „Wij hebben dit
jaar heel lang de broekriem moeten
aanhalen en de zomer op de kalender
voorbij zien gaan, voordat gesproken
kon worden van een „seizoen"," is de
mening die men ook onder de middenstand in het dorp tegenkomt.

25ste maat en voor de derde maal in dit
centrum dat er zich uitzonderlijk goed
voor leent en waar het werk zeer goed
tot zijn recht komt, ook al door een
uitzonderlijk goede belichting. De fotokring „Zandvoort" telt momenteel 17
leden, werd opgericht op S februari
1950 en is aangesloten bij de bond van
Nederlandse amateurfotografen.

*
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EHBO-cursus

Verrassend fotowerk

Diefstallen/
inbraken

Met oog en oor
de badplaats door
'., -

ZANDVOORT - Door de kruisverenigin'g Zandvoort wordt, naast haar gewqne takenpakket in de komende
maanden ook informatie verstrekt over
andere vormen van geneeswijze. Hiertoe is een aantal sprekers/sters bereid Weersverwachting
gevonden om lezingen te houden. Deze
viftden plaats in het gezondheidscen- Unaniem is men van mening, dat de
trum Beatrixplantsoen l te Zandvoort, weersvoorspellingen van het KNMI
(zijstraat Kost verlorenstraat). Aan- nog nooit zo slecht zijn geweest als dit
vang 20.00 uur.
jaar. „Werkelijk wij hebben het mee\Voensdag 14 oktober, onderwerp: gemaakt, dat de mensen opbelden en
Hómeopatie, spreker: dr. H. J. van der vroegen naar het weer, was het antKlashorst.
woord: „Goed strandweer", dan was
Donderdag 12 november, onder- het stereotype antwoord aan de andere
werp: Acupunctuur, spreker: H. van kant, „maar de weersverwachting is
Brero.
toch niet zo best, gaat het echt niet
•Woensdag 9 december, onderwerp: regenen, want in de krant staat ook dat
Paranormale Geneeswijze, spreker: R. er regen wordt verwacht". Dan kun je
Jaspers.
natuurlijk wel zweren, dat het aan de
1982:
kust goed weer is, maar geloofd wordt
•Woensdag 20 januari, onderwerp: het niet.
Enzym-therapie, spreker: mevr. J.
„Men heeft in De Bilt vaak misgeZuydam.
"Donderdag 11 februari, onderwerp: kleund, van die weersverwachting
Kruidengeneeswijze, spreker: E. J. klopt geen snars en daar hebben wij op
het strand toch wel een weerslag van
Timmermans.
;Donderdag 11 maart, onderwerp: ondervonden".
A-lternatieve Voeding, spreker: mevr.
D;. Apeldoorn.
Evenementen
>Na de inleiding volgt er een pauze,
hierna is er gelegenheid tot vragenstel- Bij voorzitter Moerenburg van de Felen. U bent van harte welkom, de deratie Handelsvereniging Hanze is er
toegang is gratis voor leden en niet veel waardering voor de eensgezindheid waarmee men onder elkaar dit
leden.

Z-, NDVOORT - Er is heel veel moois te
zien op de expositie ,,Kijken en zien"
van de fotokring „Zandvoort" die van
19 september tot 11 oktober in het
cultureel Centrum aan het Gasthuisplein gehouden wordt, thans voor de
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De autochtone Zandvoorters zullen het zich nog wd kunnen herinneren: de viswinkel van Piet Paap in de Haltestraat.
Diezelfde Haltestraat is enige jaren verstoken geweest van een viswinkel, maar sinds enige tijd is dat ten goede gekeerd.
De kleinzoon van diezelfde Piet Paap, heeft nu in het pand nummer 16 een vishande! geopend. In hei historische pandje,
dat uil 1891 stamt en waarvan de gevel tot een van de mooiste van Zandvoort gerekend mag worden, heeft de heer r. Reus
na een rigoureuze verbouwing zijn viswinkel gevestigd.
Een viswinkel is voor de heer Reus geen nieuwe ervaring, integendeel: niet alleen zijn grootvader zat destijds in de
viswinkel, ook zijn vader heeft een viszaak in Bennebroek.
In de filosofie van de lieer Reus staat de kwaliteit voorop. Daarbij zijn in zijn zaak allerlei kant- en klaar visgerechten
eigen
Reus terecht, uiteraard kan men ook voor een deskundig advies omtrent recepten bij hem aankloppen.
Op de foto de heer Reus, samen met zijn vrouw.

ZANDVOORT - Op dinsdagavond 29 september /al de gemeenteraad van
Zandvoort in openbare vergadering bijeenkomen in hel raadhuis. Aanvang 20.00
uur, de agenda vermeldt:
1. Afleggen vereiste eden 01 beloften door en installatie van mevr. P.M.
Vreugdenhil geboren Minderhoud als lid van de raad.
2. Notulen van de vergadering van l seplemhei Ï9S1.
3. Ingekomen stukken:
1. voor kennisgeving aan te nemen:
Brief d.d. 4 september 19.SI van de Kunstenbond inzake hestaans- en
ontwikkelingsmogelijkheden van de Ni-derlundse kunsi en kunstzinnige
vorming
2. in handen te stellen van burgemeester en wethouders ter afdoening:
Brief d.d. 16 augustus 1981 van du' heer J. van der Werft" waarbij de/e
bezwaar maakt legen de voorgenomen verkeersmaatregelen en reorcanisjiic
van hel Gasthuisplein (onder verwijzing naar de brief van burgemeester en
wethouders aan betrokkene d.d. 22 september 1»»S]).
4. Transcties onroerend goed:
a. Grondverkoop enz. ten behoeve van de bouw van ld wooneenheden op het
terrein Zeestraat-Stationssti.iat (raadsvoorstel 122).
5. Bestemmingsplannen enz.
a. Bestemmingsplan ..Kostverlorenstraat" (niet-instellen beroep tegen gedeeltelijke onthouding goedkeuring) (raadsvoorstel 124).
6. Venlaging beslissing op het beroepschrift tegen weigering bouwvergunning
(raadsvoorstel l IS).
7. Openbaarheid van adviezen en repioduktiekosten (raadsvoorstel 120).
S. Sociawal-cultureel plan 1982 t / ' m 19S5 (raadsvoorstel 121).
9. Verhoging huur- en koopprijsgrenzen (raadsvoorstel 123).
10. Verordening op het gebruik van woningen in de gemeente Zandvoort
(raailsvoorslel 125).
11. Rekening l"'79 openbare bibliotheek (raadsvoorstel I2d).
12. Benoemingen
a. Voorziening in vacatures commissies en Kennemerraad (raadsvoorstel 117).
b. Benoeming leden en plv. leden woonruimtecommissie (raadsvoorstel 119).
13. Rondvraag.
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GOEDE
ZIJN OP DE
H

-LI 'ISTFRAVF MAKEN \AN ALON/E CX MODELLEN 'SI
ZEER SPECIALE A ANBIEDINGEN.

-UITSTEKENDE DIENSTWAGENS WAAR NIH'OH TOP
VAN AF IS GAAN VOORDFLIG OH DEUR l UT.

DIT IS EEN GOEIE: Hl) EEN EUROCASION GEVEN WE
Dl: ACCESSOIRES VOOR DE'HELIT VAN Dl; PRIJS!

\VEGAAN IEDEREEN EENS HAARFIJN UITLEGGEN
HOI- ZE BIJ CITROEN ZUINIG KUNNEN RÏJDEN ZONDER
l ETS TE HOEVEN MISSEN!

We gaan met 180 Citroen dealers eens flink uitpakken. Tijdens de Aanbiedingen-Negendaagse, tussen
24 september en 3 oktober, is ons niets te gek als het aankomt op speciale aanbiedingen. Natuurlijk hebben we
ervoor gezorgd dar iedereen die zuinig wil autorijden, maar
wel comfort, veiligheid, topprestaties e.d. op z'n verianglijstje heeft staan, bij ons terecht kan. Leest u even mee
wat er de komende dagen bij ons allemaal mogelijk is?
Allereerst hebben we voor iedereen die eigenlijk al
lang in een CX wilde stappen een fantastische aanbieding:
een CX type'8 L krijgt u stukken voordeliger van ons mee.
Het toppunt van rijcomfort en aërodynamica
komt dus veel dichter binnen uw bereik. D moet er echter
snel bij zijn, want de voorraad is beperkt.

Wie denkt dat z'n huidige auto nog maar enkele
honderden guldens waard is, moet beslist met ons komen
praten over de overstap naar een splinternieuwe Citroen.
Want voor uw auto geven wij de komende negen
dagen een onverwacht hoge inruilprijs, met daaraan
gekoppeld de zeer gunstige financieringsvoorwaarden van
CFN (Citroen Financieringsmaatschappij Nederland).Een
nieuwe Citroen maken wij dus heel aantrekkelijk voor u.
Bent u op zoek naar een goede occasion, ook
dan bent u bij ons aan het juiste adres. Een groot aanbod
Citroen Eurocasions (waaronder interessante dienstwagens) staat voor u klaar.
De speciale aanbieding in dit geval: tijdens degarantieperiode van 3 of 6 maanden krijgt u de mogelijkheid om

-HEREN, HEREN, VERGEET ONZE ZUINIGHE1DSOOGAPPEL NIET MFT Z'N l OP 19,6!
-VOOR ALLES WAT MAAR ENIGSZINS OP EEN AUTO
LIJKT GEVEN WIJ EEN UNIEK HOGE 1NRUILPRJJS.
-EN VAN JOU GEVEN WE EEN POSTER GRATIS WEG!

originele Citroen accessoires van uw keuze die u bij ons
laat monteren, voor de helft van de prijs te kopen.
Zo helpen wij u uw auto helemaal naar uw zin te
maken. U ziet, autorijden is bij Citroen pas écht leuk.
Natuurlijk informeren wij u graag over de Citroen
modellen '82. Wij kunnen u haarfijn vertellen hoe u
zuinig kunt autorijden, zonder te hoeven inleveren op het
gebied van comfort, veiligheid, prestaties e.d.
Sprekend voorbeeld hiervan is de Visa. Een zuinigheidswonder (de Visa Super E rijdt l op 19,6 bij 90 km/h
constant) dat niets te wensen overlaat.
Kom snel eens bij ons langs. Er ligt in ieder geval
een leuke poster van De Eend In Vogelvlucht gratis voor
u klaar (zolang de voorraad strekt). Welkom!
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Hoogeveen bv
Grijpensteinweg 10, Haarlem
tel. 023-248221
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Weekenddiensten

.V:'*';*%'•<• met Arivan Duuren vocaal ; "*'H '

Datum 26-27 september 1981
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman,Mol en
Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,
tel. 12633.

Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth, tel.
13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.

.

TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKJVERPLEGING: zr. R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28, Heemstede, tel.
023-286637.
APOTHEEK: Zeestraat apotheek,
N.v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

Zaterdag 26 september, 21 .00 uur
Gewijzigd adres
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Ia reine

Bij ons liggen vele menu-sugaesties ter inzage voor uw

familiediner, bruiloftsmaal of
party.
Wij verzorgen lunches en diners tot ca 30 personen,
met sfeervol gedekte taf els, kaarslicht, veel bloemen,
persoonlijke service en een redelijk prijsniveau.

Mosselen uit de schelp
met salade, stokbrood en
een kruidige saus

^/L
50
* "Wavw

Pitt y Panna

14.50

een oud Zweeds huismansgerecht

Viergangenweekendmenu:

'•'•

•'

"'S"»*

bestaande uit voorgerecht, visschotel, vleesgerecht en OC flfl
dessert
OU-UU
Voor informatie over het weekendmenu of reservering:
Telefoon 02507 -12253, Restaurant La Reine, Kerkstraat 15,
Zandvoort.

Zetdirivehje

\\WERSMN D BN<

Tylö saunacabines
Fraaie Zweedse saunacabines, óók verkrijgbaar
als bouwpakket. Stuk voor stuk staaltjes van
degelijk vakwerk en voorzien van alle toebehoren
als banken, sauna-oven, enz.

Jaap Verwer's eigen originele Finse sauna's,
ontwikkeld in samenwerking met Finse
deskundigen. Een kwaliteitsprodukt dat z'n weg
naar vele Nederlandse woningen en saunabedrijven zal weten te vinden.

Scandi-Spa
Hot Whirl Pools

Voor relatief weinig geld kunt u nu het hele jaar
door een gezonde bruine tint hebben. Zonder
nare verbranding en in eigen huis. De bekende
Sun apparatuur is veilig en van hoge kwaliteit.

Elke werkdag v'an
halfnegen tot halféèn
en van halftwee tot
halfzes geopend.
Bovendien zaterdags
van 10.00-12.00 uur.
U bent welkom.

De steeds populairder wordende water/luchtmassagebaden, die praktisch in elk huis of
rekreatieruimte geplaatst kunnen worden. Een
ongelooflijke verkwikking!

Jaap Verwer

Eerste kwaliteit,
handgekloofd

OPENHAARDHOUT
2 m' thuisbezorgd
v.a. f200,-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

aangeboden

gebruikt kantoormeubilair, buro's,
tafels, stoelen.
Tel. 02968-4861.

IMPORT BV

U vindt Jaap Verwer in Roelofarendsveen op de
Populierenstraat?, telefoon01713-2594.
Hoofdkantoor: Stevinstraat 18,
1704 RN Heerhugowaard,
telefoon 02207-18872
Te koop wegens
overcompfeet

klassiek

pander

winterkleertjes

bankstel

Al onze zomerkleding
V4 prijzen)

Te bevragen
Kostveilorenstraat 90
telefoon 12410

Twee leerling
verpleegkundigen
zoeken

woonruimte
etage, o.i.d.
Huurn.o.t.k.

Tel. 02507 -17275.

Surfopruiming
Vele merken

planken
en
pakken

10-50%
korting

Geldig tot 5 oktober a.s.

Autorijschool Circle 31

Westeinder
Watersport

kan direct leerlingen plaatsen
voor dag en avond.

Kudelsteartsewag 64.
Aalsmeer,
telefoon 02977-27593
(Koopavondop
vrijdag en zondag
geopend!

Telefoon 02507-16278.

ZANDVOORT - In de bedrijfstak
Stad- en Streekvervoer is afgesproken
om zo mogelijk alle autobussen te
voorzien van stempelautomaten voor
het geldig maken van de strippenkaarten. De chauffeur en de stempelautomaat kunnen tegelijkertijd afstempelen
waardoor een vlottere instap van de
passagier bij de halten mogelijk wordt.
Terwijl een passagier een strippenkaart
koopt bij de chauffeur of inlichtingen
vraagt, kan de andere reiziger zelf zijn
strippenkaart in de stempelautomaat
afstempelen.
Met ingang van zondag 27 september
a.s. wordt gestart met het in gebruik
stellen van de stempelautomaten in de
N.Z.H.-bussen. In ruim 150 autobussen zijn inmiddels stempelautomaten
geplaatst; in de overige daartoe geschikte bussen zal de inbouw in de
komende maanden plaatsvinden.
De bussen met een stempelautomaat
zijn aan de buitenkant herkenbaar door
een ronde rode sticker, rechts van de
instapdeur. In de bussen met een brede
instap dient de reiziger de linkerzijde
aan te houden indien hij gebruik wilt
maken van de stempelautomaat en de
rechterzijde indien hij via de chauffeur
wil gaan. Door middel van de stempelautomaat die de reiziger direkt na het
instappen links van de voordeur aantreft kan hij voorts zijn strippenkaart
afstempelen.
Door middel van een folder in de
N.Z.H.-bussen (ook verkrijgbaar op de
haltekantoren) wordt het stempelen
van de strippenkaart in de stempelautomaat uitvoerig toegelicht.

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

Voordat men goed en wel was gestart,
keerden dan ook twee schepen terug
als „bouwpakket". Jammer genoeg,
maar wel was er snel hulp voor de
bemanningen, zowel de Zandvoortse
Reddingsbrigade als de Pall Mail Service to Sailing waren snel ter plaatse omde bemanningen uit het benarde positie
te bevrijden.
Na rijp beraad oordeelde de wedstrijdleiding het verstandiger de wedstrijdente staken. Troostprijs voor alle deelnemers was het meer dan gezellige zeilersdiner dat in Club Nautique, waar
overigens ook deze wedstrijden werden
georganiseerd, werd geserveerd

Uitslagen
l-Mans en B-klasse nationale kampioenschappcn, verzeild 12-13 sept.
1981.
I-Mans:
Ie P. Saarberg: Unicorn.
2e P.J. Dwarshuis: Unicom.
3e J. Visser: Prindle 15.
4e P. Primowees: Freestyle.
5e O. Roselaar: PrindIe-15
B-klasse
Ie F. de Haas en L. de Haas: Tornado.
2e T. de Lange en P. de Lange: Dart
3e J. v. Garderen en H. v. Garderen:
Hydra.
4e Rob Bossink en Ronald Bossink:
Prindle-16.
5e H. Kelder en J. Lange: Hobie-16.
6e H. Kneght en C. v.d. Eycfcel: Nacra
5.2.
7e W. Bokma en R. Bokma: Hydra.

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bedrijts- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

HOORZITTINGEN SPREIDINGSPLAN

Badhoavodorp.
Zaterdag van 10.00-14.00

Onze showroom te Roelofarendsveen is voortaan
geopend op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Buureweg 1-3,
Zandvoort.
telefoon 16580
heeft nu leuke

Stempelautomaten
m

herman heijermansweg 6. amsterdam z . telex 18143

Ta bezichtigen:
Nwe. Moerdijk 322.

't Kinderwinkeltje

ZANDVOORT - Het begon allemaal
13 december: Zandvoortmeeuwen- zo mooi op zaterdag 12 september de
Nederlandse kampioenschappen cataRipperda
20 december: Bekerwedstrijd of inhaal maranzeilen in Zandvoort. Na een
fraaie toespraak van wethouder Termes en in aanwezigheid van talrijke
26 september: SIZO-Zandvoort'75
belangrijke en minder belangrijke figu3 oktober: Zandvoort'75-Geuzen
10 oktober: Bekenvedstrijd of inhaal ren werd het startschot gegeven.
17 oktober: Hoofddorp-Zandvoort'75
24 oktober: SMS-Zandvoort'75
De wind liet het echter wel afweten,
31 oktober: Bekerwedstrijd of inhaal hetgeen resulteerde in een urenlange
7 november: Zandvoort'75-Jong Her- strijd, in de Swift klasse werd ongetwijcules
feld in dit opzicht een record gevestigd,
want destrijd tussen nummer één en
14 november: SCZ'58-Zandvoort'75
twee duurde zeker vijf uur.
21 november: Zandvoort'75-Energie
Zondags stond er een krachtige wind,
28 november: DVVA-Zandvoort'75
maar opnieuw een nadeel, de zeegang
was zeer hoog. Elders op de Noordzee
passeerde een stormdepressie met
windkracht acht-negen, en een zware
zeegang voor de Zandvoortse kust was
hiervan een direkt gevolg.

Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 ie Heemstede Tel 023 288550'

TE KOOP

Dus... tot ziens in onze
nieuwe showroom!

Catamaranzeilen

wen

de ridder 8- strijbis bv

FinFit balkensauna's

Aarzelt u niet en kom; 't wordt gegarandeerd een
verfrissende ervaring.

SuperSun zonnehemels
en bedden

CÏ3

Kampioenschappen

V1OS (W)
6 december: ZFC-Zandvoortmeeu-

ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkplein: 10.00 uur: ds. C. Mataheru.
(Bediening H. Doop), crèche aanwezig.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
jeugdkapel: ds. L. Dorst van Santpoort.; 19.00 uur: dienst met medewerkers van de Gemeenschappelijke werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15: 10.30 uur: dienst over „Vrede brengen en gerechtigheid tonen"
met mederwerking van de heer Jac. van
der Meer jr. en eigen leden.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 26 september: 19.00 uur:
ZNDVOORT - Door pastoor Voets
Eucharistieviering met orgel en samenwij attent gemaakt op het
ZANDVOORT - De *meiwanden worden
zang.
volgende:
Zondag 27 september: 8.45 uur: Stille voor de komende week:
In het stukje „Wij kiezen zelf onze
Eucharistieviering; 10.45 uur: EuchaHW LW HW LW pastoor" zijn tweestorende fouten geristieviering met medewerking van het Datum
24 sept.
1,00 9.06 13.38 21.29 slopen waar enkele lezers, die, naar ik
St. Caecilia-kerkkoor.
25
sept.
2.06
10.25 14.39 22.37 meen, de stukjes bewaren, mij op
Radiokerk Bloemendaal, Vijverwerg
2.42 11.36 15.23 23.30 hebben gewezen. Het begint in de
14: 9.30 uur: ds. E.Th. Thuis, gemeen- 26 sept.
2.35 11.13 15.05 23.12 aanvang met te vertellen dat J. v.
schappelijke dienst met de Ned.Herv- 27 sept.
3.17 12.01 15.35 23.47 Luytelaar de zorg had voor de katholie.kerk; 19.30 uur: ds. T. de Boer van 28 sept.
ke gemeenschap van 1948: u begrijpt
29 sept.
3.52 12.02 16.11 Hoofddorp.
4.25 0.18 16.47 12.29 wel dat moet zijn 1848. Erger is de
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere 30 sept.
5.04 0.50 17.20 13.01 veronderstelling dat v. Velzen met
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 l okt.
zou hebben overlegd voor het
Maanstanden:
20
september NM 5.07 Hulsman
uur; woensdag 20.00 uur: dienst in
stellen
van
de brief: dat kan onmogelijk
gebouw Madoerastraat l, haarlem- uur.
want toen Hulsman kwam was v. VelSpringtij woensdag 30 september.
Noord.
zen al jaren lang dood. Dit moet zijn
Volle Evangelie Gemeente: zondag- MET HET INGAAN VAN DE WIN- ds. C. Swalué een man die vergroeid
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw TERTIJD IS REKENING GEHOU- was met de Zandvoorter en voor iederVoorstraat_100 te Katwijk aan Zee.
een protestant en katholiek openstond.
Met deze veranderingen Iaat het stukje
zich goed lezen.

Jaap Verwer,sinds jaar en dag het centrum voor gezonde thuisrekreatie in Noord-Holland
opent nu ook in Zuid-Holland een showroom. Hij nodigt u uit voor een bezoek aan deze
nieuwe showroom die veel weg heeft van een sportief rekreatie-centrum omdat u er
werkelijk alles kunt vinden op het gebied van sauna's en solaria, zonnebanken en zonnehemels, relaxstoelen, fitness-apparatuur en complete whirlpools!

Wij zijn zo trots op onze nieuwe showroom, dat
wij voor alle geïnteresseerden twee speciale
kennismakingsdagen organiseren. U bent van
harte welkom op vrijdag 25 september van
10.00-17.00 uur en van 19.00-22.00 uur. En
zaterdag 26 september van 10.00-17.00 uur.

ZANDVOORT - De eerste helft van
het kompetitie-programma van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 ziet er
als volgt uit:
_
27 september: Zandvoortmeeuweiv
ADO'20
4 oktober: Zilvermeeuwen-Zandvoortmeeuwen
11 oktober: Bekerwedstrijd of inhaal
18 oktober: Zandvoortmeeuwen-Volewijckers
25 oktober: Zandvoortmecuwen-Vitesse
l november: Bekerwedstrijd of inhaal
8 november: IVV-Zandvoortmeeu-

VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht;.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK wen
15 november: ZandvoortmeeuwenWERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g. ZW
023-320899 of 320464). Spreekuur op 22 november: Volendam-Zandvoortwerkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,meeuwen
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.29 november: ZandvoortmeeuwenVerder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.
ZANDVOORT - Door de politie is op
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE vrijdag 18 september op de ZandvoortHULPVERLENING ZANDVOORT selaan een verkeerscontrole gehouden,
Voor informatie, advies en hulp: tele- speciaal gericht op de technische staat
foon 17373. Op alle werkdagen van
bromfietsen.
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: van
Twee uur lang duurde de controle en 23
rrcthiK: 100 7.040 AC Zandvoort.
bromfietsberijders kregen een bekeuSTICHTING WIJKRAAD NIEUW ring. Negen bromfietsen werden voor
NOORD, tel. 18083.
een nader technisch onderzoek naar
CENTRALE POST AMBULANCE- het bureau gebracht. In de loop van de
VERVOER (CPA() KENNEMER- middag mochten de eigenaars hun
LAND, ongevallen 023-310919, besteld bromfietsen terug komen halen.
vervoer 023-319277.
Alle onderdelen die niet op een bromWERKLOZENCOMITÉ, spreekuur fiets horen waren door de politie veriedere maandagmorgen van 11.00 tot wijderd, dat wel.
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bercikbaar onder nr. 14131.

ITNODIGING

Maak op 25 en 26 september
kennis met Jaap Verwer
in Roelofarendsveen

Programma kompetitie

Verkeerscontrole

'• 5>

Kerkdiensten

BarBistro
V.
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AMBULANCEVERVOER
In mei j.l. heeft gedeputeerde staten, het dagelijks
bestuur van de provincie, in het voorontwerp
spreidingsplan ambulancevervoer hun voorlopige
mening gegeven over de standplaatsen voor
ambulances en over de aantallen standplaatsen en
ambulances. Het plan heeft ter inzage gelegen en
iedereen kon erop reageren. Gedeputeerde staten
hebben de reakties die zijn binnengekomen
bekeken en van een voorlopig standpunt voorzien.
Hoorzittingen
De provincie zal 3 hoorzittingen houden. De heer
H.W. Korte, lid van gedeputeerde staten, zal bij
deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Degenen die
reakties hebben ingediend zijn uitgenodigd om
deze mondeling toe te lichten. Maar ook zij djc
niet schriftelijk hebben gereageerd kunnen op _
deze hoorzittingen het woord voeren. Indien u
van de mogelijkheid gebruik wilt maken op een
van de bijeenkomsten te spreken, wilt u dit dan
laten weten (023 -16 31 96). Bij de organisatie
van de middag of avond kan hiermee rekening
worden gehouden.

De hoorzittingen zijn
op 5 oktober a.s. om 14.00 uur
in Haarlem, Provinciehuis Dreef 3

op 5 oktober a.s. om 19.30 uur
in Haarlem, Provinciehuis Dreef 3
op 14 oktober a.s. om 14.00 uur
in Alkmaar, Cultureel Centrum De Vest
Canadaplein 2
Welke procedure
Met de reakties en het commentaar van
gedeputeerde staten zal het plan worden bijgesteld
en in de statencommissie voor de gezondheidszorg
worden besproken. Daarna zal het definitieve
plan in december 1981 worden vastgesteld door
het college van gedeputeerde stalen.
t
Informatie
Als u de reakties en het commentaar van
gedeputeerde stalen wil l hebben kunt u deze
bestellen bij het Provinciaal Bestuur van NoordHolland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem, tel.
023 -16 34 26.
Voor informatie over de hoorzittingen kunt u
schrijven of bellen naar het bureau volksgezondheid tel. 023 -16 31 96 (H. Hutten), 16 31 80
(M. v. Eekhout) of naar bureau voorlichting tel.
0 2 3 - 1 6 3 3 0 9 (Wilma Jacobs),

provinciaal bestuur
van noord-holland

RANDSTAD PUBLICATIES 5
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Bar Bodega Noord
Winkelcentrum Nieuw Noord, telefoon 16044.

Heerlijk eten tot sluitingstijd
Wij kunnen n hicdeir
> i «c n e k c n d c w i t t e Merccdcsscn
* Mercedes Old-timcr 1935 type 320
x Trou\vkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

Iedere woensdagavond Jazz Café.
«f

#
«f

EEN OUDE TRADITIE HERSTELD
ledere vrijdag- en zaterdagavond mosselen eten.

Zaterdag 26 september
Bier ƒ l,- per glas - Frisdrank ƒ l,-

Voor afspraken bellen tussen 18.15 en 18.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Kleine bar-snacks gratis
Goede muziek.

Tel. 02507 -1 38 87

n

*

hulp in de
huishouding
voor 3 è 4 ochtenden
per week.
Bakker,
Bout. P. Loot 99.

Prijs p.p. ƒ 3,50. Aanvang 20.30 uur.
6 mooie prijzen en een poedelprijs.
Inschrijven telefoon 16044.

Drogisterij

Ie klas kwaliteit en
toch goedkoop!

Goot U graag mei
' mensen om? En hteft U
enkele uurtjes per week
over? Dan Is hel nu tijd
! om Iets Mi te verdienen.
Benl U 21 joor of ouder.
houdt U van schoonheid
en mode. bel don naar

Mevr Galei,
02152-50369.

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

REF2S9

Bruiloften en partijen
verzorgen wij ook.
Alle consumpties, jenever, lim., port,
sherry, vermouth 2,-, buitenlands
gedistilleerd 3,- o.a. whisky,
Franse cognac.

Een feestje bij u thuis?
ONZE DAGSCHOTKLS:

Visfiïet frites
Scholfüet frites
Gebakken !ever
uien-champignons frites

Kotelet frites

7,95
7,95
M

C

8,95

Ook a la carte!
Steak Delicia 250 gram
heerlijke haasbiefstuk met gehakte
uien, champignons en verse paprika,
overgoten met pikante pepersaus.
gebakken aardappelen en diverse
groente en compote.

Gebakken tong

Wij verzorgen uw koude schotel.

Elke dag verse schol

V.a. l oktober winterschotels, o.a. zuurkool,
boerenkool, hutspot,
capucijners.

Gebakken en gekookte
mosselen
met kruidenboter, stokbrood en
glas wijn.

Ouders heeft u een
kinderfeestje? Delicia heeft
heerlijke pannekoeken

65 -f 'ers opgelet!
Ga er eens uit!

Bij ons 10% korting!
Heeft u een

Kroketten met frites, frikadellen
Met meer dan 5 kinderen

10% korting!
Diverse kinderattracties!

Nu ook automaat .

van 20.00 tot 01.00 uur 's nachts:

Gevraagd:

Klaverjaswedstrijd

Kerkstraat 16

Rijksgediplomeerd.

Ook door u meegebrachte platen worden gedraaid!!

VRIJDAG 2 OKTOBER A.S.

fcHafc

Ing. Friedhoffplein 11

Winteraccommodaties
van l oktober tot I april.

f*

**

«f

Grote Krocht 18, /aiidvoort, teli-i non 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
A d m i n . Zandvoonselaan 140, Heemstede,
iclei'oon 021-241760, tussen 10.00 en 16.30 u u r .
Ta\i dag- en naüitserx ice. Tc\ens n i u i e l v e r h u u r .

G. van Engelen

Hogeweg 19
Het gehele jaar geopend.

Tournedos - Biefstuk - Gerookte zalm op toast - Hamburger Kotelet - Zigeunerspies - Uitsmijter - Saté enz. enz.
Keuken open vanaf 23.30 uur.

TROL'\\fBEDRIJF

AUTORIJSCHOOL

ZON EN ZEE

Fredje van Rhee

«f

HETE\!C, ECHTE'

Hotel - Bar - Restaurant

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

Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jhr. P.N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoort,
telefoon 15635.
BEHANDELING NA AFSPRAAK.
Gevestigd met ingang van 22 september 1981

Accountantskantoor

J.in hetDEN
HOUTING
voormalige pand van de Rabobank
aan de Oranje Nassaustraat 62,
Halfweg (N.-H.), tel.: 02907-5454.
Lid: Ned. Orde van Accountants-, Administratieconsulenten.
Ned. College voor belastingconsulenten.

MATRAS
15 cm dik 80x190 cm

139,-

HET KASTENHUIS

Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 1 77 51
Gratis thuisbezorgd.

Te koop aangeboden in

ZANDVOORT
2-KAMER FLATS
Tjerk Hiddesstraat 40 laagbouw
98.000,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 131 - afgekocht
als 2e woning
98.500,- k.k.
Van Galenstraat. 14 met zonneterras
110.000,- k.k.
Van Galenstraat 18met zonneterras
109.000,- lc.lt.
Tjerk Hiddesstraat 83 in modern gebouw.. 138.000,- k.k.
Hogeweg 54/18in centrum dorp
160.000,* k.k.
Passage 3/4 in modern gebouw.. 170.000,- k.k.
Schuitegat 65 - geheel
gemoderniseerd
175.000,- k.k.

Passage 3/50 in centrum dorp
225.000,- k.k.
Favaugeplein 27/31 uniek uitzicht
245.000,- k.k.

4-KAMER FLATS

Trompstraat 7/2 met garage
145.000,- k.k.
Van Galenstraat 22 hoekflat aan zee
159.000,- k.k.
Van Galenstraat 148 direkt aan zee
175.000,- k.k.
Van Galenstraat 188 op de 3e verdieping . 175.000,- k.k.
Heemskerckstraat 67 in centrum dorp
188.000,- k.k.
De Favaugeplein 13/3 aan boulevard
198.000,-k.k.
Van Fenemaplein 22/13nabij station
215.000,- k.k.
Van Fenemaplein 4/12 Tjerk Hiddesstraat 91220.000,- k.k.
op de 6e verdieping . 128.000,- k.k. in centrum dorp
De Favaugeplein 17/3 Tjerk Hiddesstraat 27 - afgekocht
als 2e woning
145.000.- k.k. geheel gerenoveerd. 236.000,- k.k.
Van Fenemaplein 22/9 Van Galenstraat 150238.000,- k.k.
direkt aan zee
155.000,- k.k- in centrum dorp
Van Fenemaplein 16/1 Tjerk Hiddesstraat 63op de 4e verdieping . 175.000,- k.k. op de 1e verdieping . 230.000,- k.k.
Van Fenemaplein 7/6 Leeuwerikkenstraat 16/7 in centrum dorp
175.000,- k.k. geheel verbouwd ... 250.000,- k.k.

3-KAMER FLATS

Inlichtingen:

Makelaarskantoor

H. W. Coster BV
Telefoon 15531.

de-Luxe Jetta SL
extra voordelige voordelen
Op basis van de Jetla LS heeft Volkswagen een specialc actie-uitvoering op de weg gebracht: de Jetta SL.
Een grandioze gedaanteverwisseling, die gerust super-deluxe genoemd kan worden.
Want was de oorspronkelijke versie met z'n 51 kW
motor al uiterst compleet, m et alle extra's kent de
Jetta SL z'n weerga niet.
Voor dit toïale pakket, dat een reële
waarde heeft van ruim 2000 gulden,
betaalt u slechts 555 gulden: een voor-,
deel van maar liefst 1450 gulden.
Zo kost de alpimvilte Jetta
SL in 2-deurs uitvoering
daarom slechts f 19.995.inclusief B.T.W.

Dat is een kans om niet voorbij te laten gaan.
Kom naar uw V. A.G dealer voor Volkswagen en
Audi en maak een super proefrit. De Jetta SL is maar
beperkt leverbaar. Snelle beslissers zijn dus dubbel in
't voordeel.

:

Tel uitje winst!
Aluminium velgen met banden 175/70 SR 15.
Sportstuur in kleur afgestemd.
Vloerbedekking in velourskwaliteit in de kleuren gazelle of
royaJblauw.
Jetta GL-dashboard, sattelbruin bij buitenkleur zandmetallic,
royalblauw by buitenkleur regattablauwmetallic/alpinwit.
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel.
Anti-verblindingsbinnenspiegel
Typeplaatje achter: JettaSL.
VW-teken op gr^e/Volkswagen-plaatje achter, in kleur aangepast aan de buitenkleur en waarbij de letters in chroom
zp uitgevoerd.
Decorstrepen afgestemd op de buitenkleur.
Sierlyst op de tailleljjn in bruin of blauw.
Handschoenenkastje met slot op deksel.
Instrumentenverlichting, traploos regelbaar.
Middenconsole zonder instrumenten in de kleuren sattelbruin of royalblauw.
Deur> of zijwandbekleding gelijk aan die van Jetta GL,
in gazelle: of royalblauw.
Tberenteller en dtëitaalklok.
Sigare-aansteker. Afsluitbare tankdop.
Parkeerlichtschakelaar.
Totale prjjs van dit alles ruim f2000.-. U betaalt f 555,-.

uiden.
Afleveringsleesten f350,-. Inclusief B.T.W. Af Leusden. Vrijblijvend.
Wijzigingen voorbehouden. Metallic en 4 deuren tegen normale meerprijs.

Maak nu 'n proefrit bij uw V A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

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

RANDSTAD PUDLICATJh.S
Uilgecfslcr van:
• Zandvoons Nieuwsblad
• Hccmstccdsc Courant
• Hoofddorps/Venneper N i e u w s b l a d
• Zwancnburg/Halfwegsc C o u r a n t
" Badhocve/Slotcnsc Courani
• Aalsmccrsder Courant
• Uithoornsc C o u r a n t / O n s Weekblad
• Streckblad/De Ronde Vener

zan

Hoojdkunloor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 •
Telefoon 02977 - 2 8 - 1 1 1

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

41EJAARGANGNO.40ED.5 .

(;ASTHI;ISI»LKI.\ i2-/AM>vooRT- TEL.02507 - 1 71 66-OPLAGE3400EX.
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Wethouder scoort ruim voldoende voor huiswerk

Beslissing nu aan raadsleden
Fasebouw wijkcentrum:
trum volgens de bestaande ideeën en
wensen, onder gelijktijdig opknappen
van de bestaande noodlokalen, zodat
de bouwperiode overbrugd kan worden.
Vervanging van de bestaande accommodatie door een aantal te kopen
gebruikte noodlokalen.
Deelname in de plannen van Nieuw
Unicum om te komen tot een groter
centrum waarin het beoogde wijkcentrum als onderdeel wordt gehuurd.
Het bouwen van een verkleind centrum
als eerste fase van een totaalplan,
onder gelijktijdig opknappen van de
bestaande accommodatie ter overbrugdracht gaf op zoek te gaan naar veertig- ging van de bouwperiode.
duizend gulden om noodvoorzieningen
aan de huidige accommodatie te treffen, is het denken over de uiteindelijke Financiële positie
definitieve oplossing voor het centrum In zijn brief aan de commissies wordt er
in een stroomversnelling gekomen, door wethouder Aukema op gewezen
waarvan het „hoogteverschil" in be- dat het bestaande idee om een nieuw
langrijke mate door de financiële posi- groot wijkcentrum te stichten in strijd
tie van de gemeente wordt bepaald. is met de huidige financiële positie van
Eén en ander heeft bij het college de gemeente.
geresulteerd in het vinden van een De in het investeringsplan opgenomen
viertal opties waartussen een keuze raming van twee miljoen legt een last
moet worden gemaakt.
op de vrije ruimte die welhaast onverDeze opties worden nu door de wét- antwoord moet worden geacht.
houder aan de raadsleden voorgelegd, Het beslag dat de betaling van rente en
waarbij men uiteindelijk in de komen- aflossing leggen op de middelen uit de
de commissie-vergadering zijn keuze algemene dienst beperken de mogelijkmoet bepalen; want met gemeenplaat- heid om die gelden voor andere, ook
sen als „Het wijkcentrum heeft alle noodzakelijke en nuttige uitgaven aan
aandacht van het college" en „Er moet te wenden, zeer drastisch.
een oplossing gevonden worden" komt Ook de exploitatielasten van een dermen er niet.
gelijk projekt zullen in de papieren
gaan lopen. Hoewel de wethouder toej>eeft dat het inzicht in de toekomstige
Oplossingen
ontwikkelingen van zo'n centrum ontHet bouwen van een nieuw wijkeen- breekt, kan men toch afgaan op de
ervaring die daarmee ook in andere
gemeenten zijn opgedaan en dat deze
dan niet onderschat mogen worden. De
kosten kunnen weliswaar beperkt worZANDVOORT - Alhoewel het seizoen den door een deel van de nieuwe
over is en ook de Zandvoortse Red- accommodatie weer buiten werk te
dingsbrigade haar materiaal al in de stellen.
winterstalling heeft, moest men afgelopen zaterdag toch nog een keer in aktie
komen.
Door surveillerende agenten werd ver
uit de kust een surfer waargenomen die
duidelijk in moeilijkheden verkeerde.
De gewaarschuwde Reddingsbrigade
haalde de man op circa drie kilometer
Bel vrijdag vopr12.(W-üur:óns<^
uit de kust aan boord van de reddings'••'••• kantoor, telefoon
i, .;
boot.
De surfer bleek al enige uren hulpeloos
op zijn surfplank voor de kust gedreven
te hebben. De mastvoet was bij een
en 's middags hëisft U'hërri
krachtige wind van de surfplank gebro., in de bus!
<
ken.
i
Een woordvoerder van de ZRB maakt
er surfers op attent dat zo lang het
zeewater nog een aanvaardbare temperatuur heeft men nog wel enkele uren
kan ronddrijven; wordt het water
straks kouder dan worden de overlevingskansen minder, omdat men door
het koude water eerder uitgeput raakt.
Surfen zonder dat een bekende op het
strand een oogje in het zeil houdt,
wordt zeker in de wintermaanden een
kwalijke zaak, en is uitsluitend voorbehouden aan ervaren surfers die beseffen wat ze doen en hun maatregelen
nemen, qua kleding en qua eventuele
hulpverlening.

ZANDVOORT - Om in de nijpende ruimteproblemen van het wijkcentrum 't Stekkie snel en voor een langere periode deugdelijk te voorzien, is
het college, met name wethouder Aukema, gekomen met een geheel nieuw
voorstel.
Dit voorziet in nieuwbouw van een wijkcentrum aan te bouwen aan de Van
Pagéehal, uit te voeren in fasen, waarvan de eerste fase direkt aan deze
sporthal wordt gebouwd.
Het voorbereidingskrediet van ƒ 15.000,— te besteden aan de ontwikkeling van dit plan,
de bestaande accommodatie van 't Stekkie zo snel mogelijk op te knappen,
een noodherstel uitvoeren dus,
de kosten van dit noodherstei aan het bestaande Stekkie en de geplande
nieuwbouw te bestrijden uit de reserve stadsuitleg.
lat de raad in de vergadering van 30
als een soort vakantiebestemming
het college en met name aan
ider Aukema (financiën) de op-

forse verhoging
reinigingsrechten
i ZANDVOORT-Wanneer de commissie
1
PW in de vergadering vanavond ak< koord gaat met de voorstellen van het
college, dan zit er voor de burgers in
1982 een forse verhoging van de reinigingsrechtcn in het vat.
Niet dat iemand iets aan deze verhogingzal kunnen veranderen, want sinds
per l januari 1981 het contract van de
gemeente met de VAM verviel is er
maarstig gezocht naar een voordelige
zegeling voor de afvoer van het grof-en
huisvuil van de gemeente.
Ook de verhoging van de NS-tarieven
werkte in dit opzicht niet mee, en
hoewel het college eindeloze besprekingen heeft gevoerd met het Gewest
Kennemerland over deze materie, zit
er niet veel anders op dan de huidige
gang van zaken te continueren. „Wij
voelen er weinig voor om straks in
navolging van de gemeente Amsterdam, ons huisvuil godweet-waar te
moeten brengen. Dit is niet ideaal,
maar de minst kwade" aldus wethouder
Termes, doelend op de huidige rege'ing, waarbij de door de gemeente
Zandvoort aan het gewest verschuldigde kosten voor de afvoer van vuilnis via
de VAM en per l januari 1981 formeel
vallend onder het gewestcontrakt,
maandelijks aan de gemeente in rekening worden gebracht. Zandvoort betaalt dan ƒ 7/ton aan huisvuil meer dan
de overige gewestgemeenten.
(Advertentie)

Surfer gered

U w krant niet

17t66>

Geen aanlokkelijk vooruitzicht, iets te
bouwen waarvan de exploitatie niet
opgebracht kan worden en uiteindelijk
resulteert in leegstand van een aantal
lokalen, of ruimte.

NoodlokaEen
Hoewel op het eerste gezicht de oplossing „vervanging van het huidige centrum door een aantal te kopen gebruikte noodlokalen" de minst kostbare
lijkt, wordt door de wethouder gewaarschuwd voor de hoge onderhoudskosten en korte levensduur hiervan. Zijn
uitleg komt er kort op neer, dat „goedkoop" hier „duurkoop" is en men het
probleem weer voor tien jaar voor zich
uitschuift, zijn voorkeur gaat hier zeker
niet naar uit.

Samenwerking Nieuw Unicum
Van de zijde van Nieuw Unicum bestaan plannen om te komen tot de
bouw van een aktiviteitencentrum,
waarbij gespeeld wordt met de gedachte om daarin door de gemeente te laten
participeren.
Gedacht werd aan een formule, waarbij de gemeente de benodigde gronden
zou verkopen aan Nieuw Unicum, welke instelling daarop dan het activiteitencentrum zou stichten met daarin een
accommodatie naar wens van het gemeentebestuur ten behoeve van het
wijkcentrum ingepast. Een meerjarige
huurovereenkomst zou zorgdragen
voor de zekerheid om in het activiteitencentrum 't Stekkie te kunnen huisvesten.
De zekerheid rond de afgifte van een
tweede A WBZ-erkenning is echter nog
steeds onvoldoende om te besluiten in
dit projekt deel te nemen. Gelet op de
financiële perikelen rond de rijksfinanciën ben ik vooralsnog ook niet geheel
zeker van het vlot en vlekkeloos verlopen van de onderhavige plannen. Gelet
op de omstandigheid, dat de achtergrondinformatie over deze variant via
discussies in de raad volledig bekend
mag worden geacht, volsta ik met het
stellen van mijn conclusie, dat in samenwerking met Nieuw Unicum geen
oplossing voor onze problemen kan
worden gevonden", aldus het voorstel.

Nieuwbouw in fasen
Het bouwen van een verkleind centrum
als eerste fase heeft ongetwijfeld voordelen.

Vervolg op pag. 3

ZANDVOpRT - Vanavond komt de
raadscommissie voor publieke werken
in openbare vergadering bijeen. Aanvang 20.00 uur, de agenda vermeldt:
1. 18e sectie wijzigingen van de bouwverordening
2. Huur grond aan de Strandweg
3. Verbeteren woning Koningstraat 64
4. Afvoer-huis en grofvuil
5. 't Stekkie
6. Voorzieningen aan diverse cv installaties
7. Meetdienst ingevolge de Wet Geluidhinder
(Advertentie)

j BONT&

LVMSWCHT

-Raadslid geïnstalleerd-

suède en nappa (ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

jrrco's
ITALIA

donderdag koopavond
Haarlem: Barteljorisstraat 20
(bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
*•~* Amsterdam: leidsestraat 9
(bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

Autobedrijf
Versteege B.V.
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

ZAND VOORT/BENTVELD - Van de gisteren 82 jaar geworden kunstenaar Aart van Dobbenburgh ontvingen wij
zijn nieuwste litho. Van Van Dobbenburgh is bekend dat hij zich nauw betrokken voelt bij het onrecht dat de
minderheden in deze wereld wordt aangedaan, en speciaal de kinderen hebben zijn grote belangstelling. Hij is op zijn
wijze altijd 'te vuur en te zwaard' met tekenpen en stift ten strijde getrokken tegen dit onrecht.
Deze nieuwste litho was vergezeld van een bijschrift van professor dr. Albert Rasker, hoogleraar in de theologie te
Amsterdam, een intiem vriend van Van Dobbenburgh. De woorden van professor Rasker kenschetsen niet alleen het
werk van zijn vriend, maar ook zeer duidelijk de bedoeling van diens tekeningen, daarom geven wij deze weer:
Hoe vaak heeft Aart van Dobbenburgh kinderen getekend,
kinderen in hun weerloze afhankelijkheid,
zijn dochter Marthy in prille liefehjkheid,
eenzame kinderen in een onherbergzaam landschap,
een kind alleen bi) een stervende man....
hoe heeft hij hen lief, hoe is zijn gekwelde ziel met hen verwant.
En nu dit kind als een van velen,
vertegenwoordigend vele anderen,
met haar grote ogen,
die niet van spelen weten,
vragende ogen dit' al zoveel hebben gezien,
die al zo veel, teveel hebben meegemaakt.
Waaraan doet deze litho ons denken?
gaan de kinderen van ,,oorlog i.s misdaad".
van ,,handen af van onze kinderen",
en nu deze: ,,moeder waarom leven in;?",
in een troosteloos landschap,
zonder warmte, zonder liefde,
als de kinderen in Vietnam, Cambodja.
Chili en Argentinië', zwervend, verminkt,
hongerig, zonder moeder, zonder vader, zonder f/ii«'s. zonder nifkoirnt.
Wij kunnen m ons land nauwelijks denken
dat de meeste kinderen in deze wereld zo leven als dit kind,
de allermeeste.
tot we ons bewust worden
dat zulk een leven niet een onvermijdelijk lot w,
maar hun door mensen wordt aangedaan,
weliswaar niet opzettelijk,
maar als onbedoeld, ofschoon niet ongeweten
neveneffect van onze egoïstische samenleving.
waar de economie die het leven zou moeten dienen
voor reien een economie des Joods is gemorden.
Honderdduizend kinderen en jonge mensen
sterven dagelijks aan ondervoeding
in een wereld waar op diezelfde dag
twee rnil/ard gulden aan de bewupeningwcdloo/i
wordt besteed,
verkwist?
MOEDER. LEVEN WIJ DAARVOOR?

ZANDVOORT - In de naaste toekomst zal in het hoofdgebouw van
ZANDVOORT - Door de komst van Nel Vreugdenhil-Mindcrhoud als plaatsver- Huize A.G. Bodaan te Bentveld een
vangster van Tom van Erp (D'óft) is het aantal vrouwen in de Zandvoortse leestafel komen.
gemeenteraad opnieuw uitgebreid. Met 23,3% maken ze nu deel uit van dt raad. „De bedoeling is een echte rusthoi-k,
In zijn welkomstwoord legde de voorzitter nog eens de nadruk op de een ouderwetse leestafel met zo'n stuk
aanwezigheid van Nel Vreugdenhil in de raadszaal de laatste jaren. „Het moet of tien stoelen en een ruime sortering
dan ook prettig zijn dat u nu aan de andere kant van het hekje zit en ook deel dag- en weekbladen. Bijvoorbeeld de
kunt nemen aan de discussies", een uitspraak waarmee het nieuwe raadslid het dagbladen aan een stok zoals je vioeger
wel eens kon zijn.
ook wel zag. Bovendien wordt de
Foto: Eu'ropress verlichting en de geluidsinstallatie op

de eersie etage umgepasi". aldus adjunkl-direkteur BiOiikhorsl. die zich
zeer verheugd toont, dat de aanvraag
gericht tot liet Comité Zomeizegels
werd gehonoreerd.

De cheque van dit comité prooi z e \ e n duizend gulden werd tijdens de m s t a l l a lie van de nieuwe bewoneisuMnmisv.e
overhandigd aan de voorzitter
Mei ingang van 29 september w e i d
deze commissie bestaande uil de dames
M. Pompc, A.C S. Stnjhos en M
Holdcrt en de heren A. Thomas en L.
Molijn geïnstalleerd. De overhandiging
van de cheque verleende jan dive
installatie een extra feestelijk tintje.
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Foto Quelle

Voor al u w bruiloften en partijen

Paviljoen „De Vijverhut"

Dankbetuiging

Vondellaan46-Zandvoort-Tel. l 25 38

Wij d a n k e n u hartelijk voor de vele blijken
van belangstelling die wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest.

SPOTKOOPJE

Cüinplooi foto/film
absortimcnt, vootdülig
cildrukkcn en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort.

incl. 2 spots f 15,Zolang de voorraad strekt. Uitsluitend aan part.
STATIONSPLEIN 13 - ZANDVOORT

Namens de familie

A. Koning
Burg. \'. Fenemaplcin 4-I l .

Hondenkapsalon Renée
25 jaar vakwerk
Om dil ie vieren kunnen alle
kort-, lang- en ruwharige klanten
een kleine \errassing tegemoet /ien
van trimstei Rente
in de maand oktober.
'W'
Voor a f s p i a k e n
$S|

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Van Ostadcslraal 26, (el. 15626.

Nieuw uit USA
Shoes wkh Pockets

Voorzien van de Genademiddelen van de H.
Kerk is, voor ons nog onverwacht, van ons
heengegaan mijn zorgzame man, onze vader
en schoonvader

Maisonnette aan
duinrand.
Rustige ligging aan
de Cort. v. d. Lindenstraat 2/30 te
Zandvoort.
4-kamermaisonnette
met cv, garage en
berging. Ligging op
3e en 4e verdieping.
(Geen bovenburen).
Voorzien van balkon
op het westen met
uitzicht over dorpen
en duinen. Gunstige
hypotheek mogelijk.
Vraagprijs
f 142.500,- k.k.
Inlichtingen
MAKELAARDIJ O.G.

2042 NP Zandvoort, 25 september 1981
Wilhelminaweg 14

T

VANAF f. 69,90
TOT LEDER f. 99,-

De uitvaartdienst en begrafenis hebben woensdag 30 september plaatsgehad.

Pakveldstraat 19, Zandvoort,
telefoon 12554

KohgoRÖOS

Open les maandag 5 oktober

^Lestijden: 19.30-20.30 uur, 20.30-21.30 uur en^jf
*21.30-22.30 uur. Dinsdag van 10.00-11.00 uur*
^
in gebouw Asian Fighting Arts,
£fe
4
Brugstraat 15.
j£
Inl. Letty van Wijnen, telefoon 15100

Muziek voor uw party's?
TRIO
1W

voor het betere genre

an/ë/3
Inschrijvingen,
inlichtingen:
Adm. de Ruyterweg
110, telefoon 184044
Dirk Sonoijstraat 155
telefoon 113260,
Amsterdam-West.

KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106

| Nog steeds in het Stekkie g

M m » •••*naain^f*iimiwlMt-\,r~t*i±uw*rfH3a\

mi !•« im

mm t

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
Maar 't is allemaal al weer prettig geregeld, want
zomertijd en wintertijd blijft Waaning tijd.
U kunt er altijd van op aan!

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Telefoon 02507-13014

Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

U luistert toch ook naar

GELD LENEN NIET
48

Bedrag
5.000.10.000.15.000.20.000.25.000.-

mnd

151.31
289.87
428.42
566.98
705.54-

60
mnd.
130.29
247.87
365.45
483.03
600.61

UUR

mnd.

184.87
270.99
357.11
443.23

120
mnd.

163.87
239.50
315.14
390.77

1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
Informeer eens!
Helmerstraat 1 - Zandvoort,
telefoon 02507 -12150.
Prins Hendrikkade 161 -Amsterdam

op de 102 FM
Zaterdags en zondags van 11.00-15.00 uur.
Postbus 287, Zandvoort.

LUKOftl

CREATIEF

voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

mat
Het Nederlandse Sleutel- en
Slotcn/specijlistcn Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentichouder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en degcavan
ccerde machines van het Gilde
^•r ~~v garanderen u zekerheid
"??/£- * \ e n veiligheid. Alleen bij
J( LI PS ) de gemachtigde dealer
kn|gt u het originele
Ztkerhcids bewijs.

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

Indische rijsttafel
+ koffie, per persoon all-in

INLIJSTEN
Buureweg 7, zijstraat
van de Kerkstraat,
Zandvoort,
tel. 02507 -173 67.

Te koop

Te koop aangeboden in

ZANDVOORT
WOONHUIZEN
Van Ostadestraat 12 - in centrum dorp, coll. met J. Attema. 120.000.- k.k.
Koningstraat 15 - geheel verbouwd
139.000.- k.k.
Zeestraat 32 - parterre-woning, vrij te aanv. Ie verd. verh. .. 155.000.- k.k.
Paradijsweg 10 - geheel verbouwd
198.000.- k.k.
C. Huygensstraat 26 - perfect onderhouden
198.000.- k.k.
Keesomstraat 40 - met garage en zonnige tuin
198.000.- k.k.
Dr. Gerkestraat 105 - half vrijstaand met garage
245.000.- k.k.
Kostverlorenstraat 51 - half vrijstaand met garage
248.000.- k.k.
Brederodestraat 53 - vrijstaande villa
285.000.- k.k.
Lijsterstraat 14 - half vrijstaand met garage en zomerhuis ... 298.000.- kik!
Zeestraat 35 - zeer ruim woonhuis, geschikt voor verhuur .. 375.000.- k.k.

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

POSTERFOTO

Inlichtingen:
Makelaarskantoor

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD >
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

l

H. W. Coster BV

f n een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

\

Telefoon 15531.

BAKKERIJ

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

slechts

Klaverjaswedstrijd
Galerij Kerkstraat, winkel 3.

uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

thuis trainen en
trimmen
- met de
//

„tacx

home-trainer

Posterfoto 30 x 40 cm

TECHNISCH BUREAU /l VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

BEDRIJFSRUIMTEN
Zeestraat 34 - winkel met bovenwoning
245.000.- k.k.
K. Onnesweg 1 - industriehal, ca.300 m2 kantoorruimte e.d., ca 950 m2
grondopp. coll. met J. Attema
398.000.- k.k.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur l

Echt lekkere TOMPOUCES ?

Klaar terwijl u wacht!
Voor a! uw c.v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

telefoon 14580
Met ingang van volgende week maandag
dagelijks geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

garage

Burg. v. Venemaplein
Gunstige prijs
Telefoon 16997

Kantoor-uren
Zandvoorts Nieuwsblad

Ja hoor, bij:

Hinnfn»t'R 73 - tlcvimlvde
cl. 02.1-28 04 90

Tevens hebben wij diverse occasions.
Kamerlingh Onnesstraat23, Zandvoort,

f 15.00

.'DEALKRCBBBH

d. Meer Sleutelservice

2 cent korting
Benzine- en
reparatiebonnen

van leaseplan-auto's
worden ook in ontvangst genomen.

EERST LEKKER ETEN...
HONG-KONG

Lancia, Autobianchi
Super benzine
8 Cent korting

Diesel

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur
Chinees Indisch Restaurant

Zandvoort BV

KOCHSTRAAT 8 - ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

telefoon 020 -223456.

Gasthuisplein 12, telefoon 17166
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Radio Rona Lisa

AUTOBEDRIJF

Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

Moerenburg

ASSURANTIËN
Grannetia

Het is weer wintertijd!
Ook vanzelfsprekend bij

Reïnwardtstraat 20. telefoon 02507 - l 43 65.

Drogisterij

A.J. DE LEEUW

f|

A. RITMAN

Diverse merkfietsen,
brommers.

:pocxcrs:

Dealer:

7 jaar souldansen $
metCARMEN! |

KUNSTGEBITTENREPARATIES

Versteege Ijzerhandel

"

DANSSCHOLEN

W. Willemse-de Nobel
C. W. Vliek-Willemse
G. A. Vliek

lüt, 7la* Wfa&vi*

Diaconiehuisstraat 36
Telefoon 12404

Telefoon 15531

op de leeftijd van 79 jaar.

i

KEUR BROOD

H. W. Coster bv

voor hetzelfde geld
ga je toch naar

Anton Willemse

U

«><*v

Vrijdag 2 oktober a.s.

Bar Bodega Noord
Fredje van Rhee.
TE KOOP:
ronde witte lak
tafel op chroom
poot; rooster voor
open haard; 2 ant.
stoeltjes.
Telef.
02507 - 12066.

6 prijzen + poedelprijs.
Aanvang 20.30 uur.
Inschrijven telefoon 16044.

Iedere vrijdag en zaterdag
mosseüen eten.

AANBIEDING !
HOMETRAINER

109,

BEUGEL 35,Tacx de fabrikant die al jaren lang home-lrainers fabriceert heeft
nu een luxe versie uitgebracht de Tacx home-trainer
•

de gelagerde PVC-rollen zijn cenlnsch gedraaid, dus geen
trillingen meer
9 do home-trainer de luxe voorzien van brede rubber voelen, is
daardoor praktisch geluidloos en staal 'muurvast' op een
gladde ondergrond
• is verslelbaann 3 lengtes
• licht m gewicht en gemakkelijk op te bergen
• de Tacx home-tr.)iner is ook leverbaar mol beugel
voor het vastictlen van de dets
Thuis t ramen en trimmen op zolder. In de garage de scriuurof in
de huiskamer kan nu eenvoudig mei de Tacx home-uamer
Kilometers maken nu ook m hartje winter behoort lot de
mogelijkheden

TWEEWIELERBEDRIJF

Peter Versteege
HALTESTRAAT 18
TELEFOON 02507-14499
ZANDVOORT AAN ZEE
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Beelden uit lang
vervlogen tijde

V;-f* -7 • ' " J;

Zandvoort gezien vanaf de Zuidkant. Op het hoge duin een huisje waarin vuur werd gestookt als baken
voor de vissers op zee (tekening van C. Decken uit het begin van de 18e eeuw).
ZANDVOORT - in de provinciale
atlas te Haarlem bevinden zich naast
een aantal oude foto's van het dorp
Zandvoort, ook een aantal oude tekeningen. Deze werden door ons gefotografeerd en het leek ons goed deze
serie weer te geven.

Tekening van het Kerkdwarspad, een vrij bekende, van J. Jousseau).

'

Kerkdiensten;
'

Gezicht op Zandvoort, een tekening
J.L. Mous-Franssen v.d. Putten.

Zeebadhuis te Zandvoort
(een schets van E. Huygens).

Zeges voor ZVM
ZANDVOORT - Een compleet spelend ZVM dames handbalteam heeft
geen enkel probleem gehad met HVH.
Vanaf het eerste fluitsignaal zijn de
Zandvoortse dames aan de goede kant
van de score geweest en deze hebben ze
rustig weten uit te bouwen.
Goed gemotiveerd en ook snel combinerend overspeelde men de Zandvoortse HVH. Bij de rust was de marge nog
niet al te groot (4-7), doch in de tweede
periode overvleugelde ZVM HVH.
Onbedreigd maakte ZVM het karwei
af.
Doelpunten van: Astrid Molenaar 6,
Truus Drayer 3, Elly Bol 3, Annie
Trouw 2, Greet Molanus l, Janneke de
Reus l, Erna Duker 1.
De heren waren ook goed in vorm.
Goed en snel in de aanval en een prima
defensie zorgden er voor dat CTO
kansloos was.

Voorlichting over
psychiatrie

schillende vormen van therapie en
op de laatste avond, donderdag 19
november, spreekt drs, J. van Zaane
over de ouderwordende mens.

BENNEBROEK - Het psychiatrisch
ziekenhuis Vogelenzang in Bennebrock organiseert voor de tweede
maal een serie voorlichtingsavonden
over psychiatrie voor belangstellenden. De voorlichting wordt op vy'f
avonden in oktober en november
gegeven in het personcelscentrum
van het ziekenhuis.
Op donderdag 22 oktober behandelt
dr. H.VV.G. Stijfsel de oorzaken die
tot opname leiden; op donderdag 29
oktober licht dr. F. van Ree de mens
en zijn relaties toe; op donderdag 5
november houdt drs. J.C.J. Bakker
«en voordracht over de chronische
patiënt; op donderdag 12 november
vertelt drs. J.C.H. Doorn over ver-

Belangstellenden wordt verzocht
zich vóór 12 oktober schriftelijk aan
te melden, met naam, adres en
telefoonnummer. Adres: psychiatrisch ziekenhuis
Vogelenzang,
Rijksstraatweg 113, 2120 BA Bennebroek. Op de briefkaart kunnen ook
vragen of onderwerpen worden vermeld, die de deelnemer besproken
wil zien. Aanmeldingen worden in
volgorde van binnenkomst behandeld. De eerste keer dat het ziekenhuis, bij wijze van proef, een dergelijke voorlichtingsserie organiseerde, was de belangstelling zo groot
dat er in plaats van de geplande vier
avonden in totaal acht bijeenkomsten moesten worden gehouden.

Vooi al uw

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEINHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem
Te!. 023-32 47 78

TE HUUR GEVRAAGD

GEMEUBILEERDE

FLAT
te huur, van 1 nov.
totl mei.
TEL 02507-17250

2 KAMER
FLAT
(geen hoogbouw)
1 mei tot eind aug. '82
voor 2 personen.
Prijs ca.4500,-/5000.Telefoon 020-130212

Te koop aangeboden in

ZANDVOORT
VINKENSTRAAT24

halfvrijstaand woonhuis
met garage, voor- en achtertuin. Ind.: entree/
hal, voor- en L-vorm. achterkamer, keuken,
1e verd.: 1 gr. en 2 kl. slaapkam., moderne
badkamer met ligbad, zolder.
Vraagprijs: f 225.000.- k.k.
Verdere inlichtingen:

Cense Makelaars o.g.
Telefoon 02507-12614.

Weekenddiensten
Datum 3-4 oktober 1981
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en
Ridderbos.
Art.s: B.F.J. Bouman, tel. 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekertddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson, tel. 12058; Drenth, tel.
13355; Fliennga, tel. 12181; Zwerver,
tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zr. A. Boschma.
Linnaeusstraat 7, fl. 4, Zandvoort, tel.
14277.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Ouds-

hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker. Thorbcckestraat 17, tel, 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht).
STORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
telefoon 17641
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12KW en 16843.
ALGEMEEN
M A \TSCHAPP1JK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l. telefoon 13459 (b.c.g.
023-320899 of 320404) SpreekuurVp
werkdagen van 9 00 tot 10.00 uur.
maandagavond van 7.1X1 tot 8.00 uur

NIET GEBONDEN AAN DE SCHOOL
VAKANTIES? OF JUIST WEL PLANNEN
VOOR DE KERSTVAKANTIE?
In beide gevallen kunt u profiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen
in onze

moderne, 6-persoons.
komf ortabele stenen
bungalows
gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park; rest J bar, verve, over'l. zwembad,
tennisbanen, midgetgolf, windsurfing etc.

Inlichtingen on reserveren:
Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat 7843 PE Erm, tel. 05915-4018

Surf opmimsng
Vele merken planken
en pakken.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan vcrbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, aducs en hulp. teletoon 17373. Op alle werkdaeen van
ll.üü tot 12.00 u u r . Ook schriftelijk:
postbus 100. 2040 AC Z a n d v o o r t .
WETSWINKEL
Geineensch.ipsliui"-. Louis Da\idsiitraat Eerste en derde v\oensd,m \ a n
de maand \m 17 30 tot IS 30 iiur
CRISLSCKNTRIM
Schotersingel 2, Haarlem Tel l ; 2 2561 "8 Geeft direkt hulp w a n n e e r .1
die nodiu heeft bi) acute proNcfcn
STICHTING W I J K R - V A D MFl U
NOORD tel. 18083.
CENTRALE POST AMIU l \NCFVERVOER
(CPU
KKNNKM1KI.AND, ongevallen 023-31^1<M. bc-teld
\crvocr 023-319277.
U'ERKLOZENCOMI V I - . vpreekuur iodcrc maandamnorgcn 1.111 1 1 . 0 0 lot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip «ik telefoniseh bereikhaar onder nummer 14131.

WESTEINDER
WATERSPORT
Kudolstoartseweg 64.
Aalsmeer, telefoon
02977 - 27593.
Vri/dag koopavonrt en

zondags geopend

7 A \ n Y O O K r - Geboren Carlotte
d \ H M C .ildwell en M HohoMaV.CL Iel sitcion. i \ R .1 S Groot L I
.' ^ M l ) i , t i | e i Samira, d \ ( ' h a r r . u l .
D l i i n i A b d e l k h a l e k en P J. Duiu'nvi.irden
O n d e r t r o u w d Ci Wirth en M Dodenbecher. L Keur en G.H Post, J P
K l i i t i en Y G. Spionne 1 -: M M Rune
KV::! en .! M

de Mimiek

E W .! l

HOMTUII en M M Abeelen. l h ! !
RmnviMidal en H \ a n Koningsbius:szen
G e h u w d A H Amar en A M Mnlenaar
Ou-rli'den Anna C'hi H Muller, c e b
<je Mout Sd |t . A t H i e l'.i'ici yt'b dr
Hoer. S7 |r . ( ï C t a r d i n a Bossingk. neb
Oosterba.m. ti7 |t.: Berend Bosman, 7^
ir.

10-50% korting.
Geldig tot Bokt. a.s,

ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkplein: 10.00 uur: ds. G.J. Voortman van Halfweg (crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:
jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: ds. P. van Hall; 18.00 uur:
dienst onder leiding van medewerkers
van de Gemeenschappelijke Werkgrocp.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15: 10.30 uur: dr. S.L. Verheus.
Doopsgez. pred. te Amsterdam.
Rooms Katholieke kerk. Parochiekerk
St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 3
oktober: 19.00 uur: Eucharistieviering
met orgel en samenzang.
Zondag 4 oktober: 8 45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eueharistieviering met medewerking van het
St. Caecilia-kerkkoor.
Rachokerk Bloemendaal, Vijverwec
14: 9.30 uur: ds. E. Th. Thijs; 14.30
uur: ds. L.J. Boeymga.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en l b.0(1
uur. woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, HaarlemNoord.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9 45 u u r . dien-.! m gebouw
Voorstraat 100 te K a t w i j k aan Zee.

ZANDVOORT - De \ \ a t e i s t a n d e n
voor de komende \\eek
H NV LW 1IW
Datum.
5 04 (l 50 17 20
1 okl.
2 okt.
5 15 1.21 17 49 13 3d
d OH 1.51 ld 19 14.0d
3 okt.
O 39 2 17 IS 51 14.25
4 okt.
7 19 2 49 19 34 14 55
5 okt.
Cl Okt.
;, 14 3 29 20.34 15.46
7 okt
H okt.

9.22
10.38

4.25 21 54 17.00
5 40 23.17 18 20

Miianstanden: d oktobci F-'K 8 45 uur
.S oktober doodti)

Geboren. Uommie, i v ï. Hooszendijk
en A.J.M. Hoogkamer; K i r s t e n , d \
K.J. \ a n dei Mije en J M.E C. var,
r'aase. José, d. v P. Sebekkernian ei
J A E l-'abei, Sonia. d. v. J. Pellerm
en S. Rop
Omieituniwd H Th l.ctfeits en l1 N
\.m dei Pol.
Gehuwd: R J . M . Schoor! en C" M l ' n tes
Overleden- Louise C. Gollner, W ir .
Dma R. Heijlman. geb. Lucas, ~"<> 11
Siisanna Hessehnk, geb. van den Berg
Kf* jr ; Agatlia Tli. Smid, geb. Scliouten, M j i .
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BORDEAUX
APPELLATION

BORDEAUX

CONTRCLEE

MISE EN BOUTEILLES PAP
CASTEL FRÊRES NÉGOCIANTS A BORDEA

De lichtzoete zachte witte
wijn uit de Bordeaux
(koel schenken).
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CHATEAU DE VIENS
C T E S DE BOURG

7n „l

• nam

APPEllATON CÓTES OE BOURG CONTROLES
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ROBERT ALLA PROPRIETAIRE A MP
MIS EN BOUTEIUE K

CHATEAÜSEBEÏ

CHATEAU DE VIENS

Een stevige karaktervolle
rode Bordeaux, is zijn
prijs meer dan waard.

Bouquetvolle rode Côtes
de Bourg, eerlijke smaakvolle wijn.
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CORBIÈRES MINEBVOIS
CÖTEAUKDEIANGUEDOC

'FM
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Lied
DE BUZET fraumilch
1980

Een wijntje dat wat je
noemt lekker weg
drinkt, met een rijpe
zachte en toch pittige
smaak, Doet denken
aan een lichte
Bordeaux. U kunt
deze wijn rustig een
jaartje bewaren hij
wordt er alleen maar
beter door.
N

Lichtzoete, frisse
kwaliteitswijn, wordt
speciaal aanbevolen om
gekoeld te drinken op
een gezellig avondje.
Maar ook uitstekend bij
koude voorgerechten.

..KV

f

, L.

FLESSEN

^1:; voor
«Ni

*»•.-» •

r r u.v**s ^i^^
!H5^ ,^1^&

per fles: 3.50

1

FRIS EN SPRANKELEND
KOEL SERVEREN!

ROSÉ D'ANJOU

Lichte, soepele rosé. Door zijn lichte
zoetheid alom gewaardeerd.
Wel gekoeld drinken!

BESSDJONG
VRUCHTENWIJN
zwarte bessen met
jonge jenever
PER FLES

VOOB'-

l'»' JU

• 7ANDVOORT.
Burg. Engelbertsstraat 21
• ZWANENBURG:
Dennenlaan 19 a
• HOOFDDORP:
Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthof)
• NIEUW VENNEP
Hoofd weg 1185
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Goed spel heren hockeyers

Waterpolo overwinnint

Z'voort

ZANDVOORT - Het Ie Herenteam
van de Zeeschuimers speelde afgelopen
zaterdag tegen DAW/Vliegende Vissen 4 in zwembad de Duinpan een zeer
sterke thuiswedstrijd en won in de 3e
klas van de Kring-waterpolokompetitic
met maar liefst 10-1. In de 2 x 7
minuten zuivere speeltijd wisten de
Zeeschuimers al zeer snel een komfortabelc voorsprong uit te bouwen en
lieten de tegenstanders weinig scoringskansen toe. Alleen Wim van de Plas
redde de eer ondanks zijn twee persoonlijke zware fouten. Met een zeer
bedreven keeper Niels Kinneging wisten de Zecschuimeis via goed rondspelen openingen te maken in de verdediging van de Vliegende Vissen en zij
konden door hun konditie veel meer
verdedigingsfouten afstraffen.
Het jongensteam van de Zeeschuimers
spelend in de 6e klasse hield zich met
veel moeite maar net St. Pancras van
het lijf. Twee doelpunten van Rudy
Heeroma waren voldoende voor de
overwinning. Dick de Jong wist in de
slotfase nog een tegenpunt te scoren.

VOETBAL
Zondag: Zilvermeeuwen-Zandvoortmeeuwen, 14.30 uur
Nieuw Vennep 2-TZB, 12.00 uur
TZB-dames-SVJ, 10.00 uur, Sportvelden aan de Kennemerweg
Zaterdag: Zandvoort '75-Geuzen,
14.30 uur. Velden binnencircuit

geroutineerd Schaerweijde
ZANDVOORT - De hockeystcrs van
Zandvoort leden in hun thuiswedstrijd
tegen Schaerweijde een 1-3 nederlaag.
De jonge ploeg van Zandvoort is nog
niet geheel ingespeeld, doch er is sprake
van een duidelijke groei. De heren
kwamen uitstekend voor de dag en
lieten Terriërs met lege handen, 6-1.

BASKETBAL
Zaterdag: Locomotief-Lions, 20.00 uur
in Rijswijk
Vrijdag:
Wartburgia-Lions-dames,
21.00 uur in Amsterdam
HOCKEY
Zondag: Zandvoort-dames, 13.00 uur
Magnus-Zandvoort-heren, 14.45 uur
HANDBAL
Zondag: ZVM-dames-Volewjjckers,
13.00 uur
ZVM-heren-Amersfoort, 14.00 uur.

De Zandvoortse dames kwamen in de
beginfase goed voor de dag. In de
eerste minuten volgde er aanval op
aanval op het Schaerweijde-doel. Helaas voor Zandvoort werden de kansen
niet benut en ook de Schaerweijdedefensie was paraat.
Schaerweijde kreeg allengs steeds meer
greep op het spel en trok het initiatief
naar zich toe. De jonge Zandvoortseploeg kwam onder zware druk te staan
en een doelpunt kon niet uitblijven.
Een snelle Schaerweijde-aanval werd
fraai afgerond wat in de 18e minuut 0-1
betekende. Zandvoort was van slag af
en al snel lag nummer twee in het doel.
Een strafcorner in de 20e minuut betekende 0-2.
7andvoort kwam wel even uit de ver•diging en forceerde een strafcorner
.ie helaas niet werd verzilverd. Schaer/eijde deed het beter. De aanvalsters
"nden slechts van scoren worden afge'den door een overtreding wat een
ra.'push opleverde. De Zandvoortse
oelvrouw was kansloos, 0-3.
in de laatste vijf minuten voor de rust
perste Zandvoort er nog een offensiefje
uit, dat wel enige strafcorners en lange
corners opleverden. De geroutineerde
Schaerweijde-defensie was echter snel
ter plekke om gevaarlijke schoten te
blokkeren.
In het tweede gedeelte van de strijd
kwam Zandvoort eveneens onder druk
te staan, maar de defensie had er
duidelijk beter oog op. De vaak toegepaste buitenspelval lukte goed en zorgde voor de nodige opluchting. Over het
geheel gaf het verdere verloop over en
weer in de aanval zijnde teams te *.ien.

zodat de eindstand in 2-1 voor de
Zeeschuimers eindigde.
De derde overwinning werd behaald
door het kersverse meisjestcam van de
Zeeschuimers dat mei 11-0 West-Fnesland overwon. Dit meisjesteam was
samengesteld uit snelle wcdstrijdzweinsters, kunst/.wcmsiets en meisjes /onder echte waturpolo-ervanng. Maai m
twee trainingen hadden de trainers
deze meisjes /o goed geïnstrueerd d;it
zij door hun /.wemkrac'nt, de meeste
sprintjes naar de hal duidelijk wonnen,
en doordat ze een /wemoverwicht hadden. Petra Hillemu-. en Ingrid van de
Fits waren als enige vertrouwd met het
waterpolo en zij hebben dan ook de
meeste doelpunten kunnen scoren.
Door haar persoonlijke prestaties op
de schoolslag op landelijk niveau is Ri.i
Willemse uitgenodigd voor deelname
aan de nationale A-plocp. Ook Petra
Hillenius is als ?-voudig natiornnl kampioenc op de schoolslag mei vergeten.
Zij ontving een uitnodiging voor declname aan de jeugdploeg.

voor sterk Z
Fanatieke verdediging van de Zandvoortse dames, de bal springt echter weg tussen de benen van een
Schaerweijde-speelster. (Foto: Europress)
Dan weer was Zandvoort dicht bij een
treffer of Schaerweijde aan een doelpunt. Strafcorners op beide doelen
brachten ook geen verandering in de
stand. Zandvoort bleef goed volhouden
en de debutante Mirjam van Toornburg zorgde voor het nodige gevaar.
Het goede volhouden werd toch beloond. In de 30e minuut was het Sandra
van de Brom die de score op 1-3 bracht.
In de rebound drukte Sandra van de
Brom de bal beheerst over de doellijn.
In de slotfase heeft Zandvoort met een
alles of niets offensief alsnog getracht
de stand een ander aanzien te geven,
doch Schaerweijde had de zaak verder
goed onder controle.

SC Hong Kong
Heren
goed op dreef

punten van tweemaal Wim Veenekamp
en eenmaal Olaf van Eekeren, hadden
de Zandvoorters bij de doelwisseling al
een veilige voorsprong.
Na de pauze gaf het spelbeeld niets
nieuws te zien. Opnieuw een verwoed
aanvallend Zandvoort, dat na de 3-0

voorsprong niet het spel ging bevriezen, maar hockey bleef spelen dat het
aanzien volkomen waard was. Door
twee goals van Wim Jubels, één van
Olaf van Eekeren en één tegentreffer
van Terriërs kwamen uiteindelijk de
6-1 score tot stand.

ZANDVOORT - In de eerste thuiswedstrijd zorgde Zandvoortmeeuwen voor
een uitstekende 3-0 overwinning op het
sterke ADO'20. In dit harde treffen was
het de van de junioren overgekomen
Steef Water die een belangrijk aandeel
in de zege had. Tweemaal scoorde
hijzelf en eenmaal gaf hij de bal op een
presenteerblaadje aan Marcel Schoorl,
die voor 3-0 zorgde.
Voor veel publiek (700) brachten
Zandvoortmeeuwen en ADO'20 een
aardig kijkspel op de Zandvoortse mat.
De Meeuwen kwamen fel uit de startblokken, mede geleid door de goed
spelende aanvoerder Rob Buchel. Deze zette dan ook in de 10e minuut Steef
Water met een schitterende dieptepass

Goede wedstrijden
EK brandingsurfen

De Zandvoortse-heren legden een prima partij hockey op de grasmat. Snel ZANDVOORT - De eerste Europese
en goed combinerend werd Terriërs Kampioenschappen brandingsurfen zijn
vanaf de start direkt in de tang geno- sportief gezien geslaagde wedstrijden geAMSTERDAM - SC Hong Kong men. De mannen uit Heiloo hadden worden. De organisatie hoopt echter dat
Zandvoort heeft in de interregionale weinig verweer tegen het een klasse volgend jaar meer buitenlandse gasten
zaalvoetbalcompetitie voor een grote beter spelende Zandvoort. Door doel- ontvangen kunnen worden dan nu het
geval was.
verrassing gezorgd door de kampioen
van vorig jaar Eurotex te kloppen. In
De 30 deelnemers(sters) hebben er,
een volle sporthal zegevierden de
Zandvoorters met 5-3.
mede door de gunstige weersomstanHet is een zeer spannende wedstrijd ZANDVOORT - Op zondag 4 oktober digheden voor het brandingsurfen
geweest met zeer goed zaalvoetbal. SC wordt door de afdeling Kennemerland spannende en spectaculaire wedstrijHong Kong trok direkt het initiatief van ,,De Verzamelaar" weer een ruil- den van gemaakt. Een windkracht van
naar zich toe, en zette Eurotex onder beurs georganiseerd. Deze wordt dit 4 tot 6 zorgde voor voldoende brandruk. Door fraaie doelpunten van Ri- keer gehouden in „Het Schalkererf' ding, die echter volgens Zandvoorter
chard Kerkman en Bert Leijenhorst jr. aan de Bernadottelaan 201 in Haarlem- Johan Driehuizen wel hoger had kunnen zijn. Namelijk op zondag werden
leidde Hong Kong bij rust met 2-0. Meerwijk.
Na de doelwisselingen voerde Hong Deze beurs staat dan in het teken van de wedstrijden afgelast i.v.m. de te
Kong de stand op tot 4-0, door twee postzegels, munten, ansichtkaarten etc. hoge windkracht 8. De wedstrijdcomdoelpunten van Chris Jongbloed, en Toegangsprijs ƒ 1,25, kinderen een missaris Veldman vond het toen wel
leken de mannen van coach Bert Leij- kwartje en leden gratis. De beurs wordt wat te gevaarlijk. Adrie Driehuizen
echter, ,,Met windkracht 8 komen juist
enhorst sr. op weg naar een gemakke- gehouden van 13.00-16.00 uur.
lijke overwinning. Chris Jongbloed
moest voor twee minuten aan de kant,
B I
nnaa
•
^
en er ontstond onrust in het Zandvoort- IA19
se team. Vrij snel bracht Eurotex de
stand terug naar 4-3.
Keeper Ed Steffers zou echter de held
van de avond worden. Hij had diverse
goede reddingen verricht. Met nog
enige minuten te gaan, redde Steffers
opnieuw bekwaam. Hij hield de bal in
zijn bezit, en zonder aangevallen te
worden, trok hij ten aanval. De geboden vrijheid liet hij zich niet ontnemen, ZANDVOORT - Ook in de tweede de 30e minuut stelde TZB de zege
en met een geweldige knal zorgde hij wedstrijd dit seizoen, is TZB aan de veilig. Ab Bol speelde zich knap vrij en
voor 5-3. In de spannende slotfase liet goede kant van de score gebleven. scoorde de derde treffer. BSM zag het
Hong Kong geen treffers meer toe, en Tegen BSM 2 zegevierden de Zandvoor- toen niet meer zitten, waardoor TZB
behaalde zodoende een verdiende 5-3 ters, na bij rust nog met 0-1 te hebben rustig naar het einde freewheelde. Het
zege.
achtergcstaan, met 4-1.
vergat daarbij niet om de score een
beter
aanzien te geven. Ron Zwemmer
(Advertentie)
TZB keek in het treffen tegen BSM al bediende Wim Koning op maat en deze
snel tegen een achterstand aan. Na 4 zorgde voor de 4-1 eindstand.
minuten moest doelman Ton Daane de Dames
bal al uit het net halen, na een misverstand in de defensie. Door deze tegen- De dames tvan TZB slaagden er niet in
slag kwam TZB maar moeilijk in het om met een overwinning uit Heemsritme. BSM daarentegen probeerde kerk huiswaarts te keren. In een vrij
van de onrust bij de Boys gebruik te harde wedstrijd leed TZB een 2-1
maken. Kansen kregen de gasten wel, nederlaag tegen Inter Heemskerk.
maar doelman Ton Daane verrichtte TZB keek al vrij snel tegen een 2-0
enige goede reddingen en voorkwam achterstand aan, en deze domper is
daardoor een grotere achterstand.
men niet meer te boven gekomen. De
Naarmate de eerste helft vorderde Zandvoortsedames probeerden wel om
Nu vormen wij speciale
kreeg TZB meer vat op het spel en de achterstand te niet te doen, maar
drukte BSM in de defensie. Mogclijk- verder dan een doelpunt van Nikie
lesgroepen voor vrouwen
heden op de gelijkmaker kregen de Valkesteijn kwamen zij niet. Ook in de
die (gezellig!) overdag
kustbewoners wel, maar soms wilden tweede helft lukte het niet, ondanks
willen leren skiën of hun
de voorwaartsen het te mooi doen. moedige pogingen. De stand bleef ontechniek willen verbeteren.
BSM bleef met snelle uitvallen de gewijzigd, 2-1.
aandacht van de TZB-defensie vragen,
Dure ski-kleding is niet
zodat er een spannend gevecht ontnodig, een oude broek,
stond.
trui en handschoenen is
Na de rust tapte TZB uit een ander
vaatje, wat na twee minuten al de
gelijkmaker teweeg bracht. Willem Koning kon vrij oprukken en kogelde van
verre schitterend in, 1-1. De Zandvoorters hadden de smauk duidelijk te
Haal snel onze gratis folder
pakken, en zetten het offensief voort.
en vraag alle informatie bij
Een tweede treffer kon niet uitblijven. ZANDVOORT - Zaterdag 3 oktober
de receptie, geopend van
In de 12e minuut werd Cees Sebregts zal door OSS met twee geselekteerde
12.00 uur tot 20.00 uur
vrijgespeeld en deze liet dit buitenkans- meisjes-ploegen, onder leiding van de
of bel: 02503 -10138.
dames Jonkman en De Rooij worden
je niet voorbij gaan, 2-1.
BSM gaf zich zeker niet gewonnen, deelgenomen aan de Kennemer springSKI-PISTE
alhoewel zij slechts zelden onder de wedstrijden op de lange mat. Op enige
druk vandaan konden komen. Lukte lessen is inmiddels met de voorberciDEMEERBERG
het een keer dan stond opnieuw inval- dingen begonnen voor de jaarlijkse
Hoofddorp
ler doelman Ton Daane op zijn post. onderlinge gymnastiekwedstrijden die
Volg de borden sportcomplex.
Er ontstond een gevecht met wisselen- begin december voor alle lessen zullen
de kansen en spannende momenten. In plaatsvinden.

RuiEbeurs

Makkelijke winst
TZB tegen

HUISVROUWEN
neem SKI • LES

OVERDAG!

OSS naar
provinciale
wedstrijden

de besten naar voren, die weten zich in
zo'n situatie te handhaven. Maar ondanks dat zijn het fijne svedstrijden
geweest".
De wedstrijden die over 15 manches Ongeslagen kampioen Onno Tellier.
gingen waren in de lichteklasse een
triomf voor Onno Tellier uit Utrecht.
In zijn klasse wist hij alle races te zen. Wouter Egas toonde zich in tien
winnen. Bij de heren licht ging het races de snelste.
tussen Wouter Egas en Johan DriehuiBij de dames was het Martine van
Soolingen die veruit de beste was. In
vrijwel alle manches bleef zij Anita
Jansen voor. In de strijd om de junioren titel was Dennis Hennevanger uit
Umuiden onbedreigd kampioen terwijl
de veteranentitel voor Co Timmermans
was.

Wouter Egas de snelste.

De uitslagen: Heren licht: 1. Onno
Tellier; 2. Dick v.d. Spek; 3. John
Nieuwendijk; 4. Arno Molenaar; 5.
Alex Vergers. Heren zwaar: 1. Wouter
Egas; 2. Johan Driehuizen; 3. Fred
Dijsselbloem; 4. Peter Smits; 5. Mark
Hetem. Dames 1: Martine van Soolingen; 2. Anita Jansen. Junioren 1: 1.
Dennis Hennevanger; 2. Pascal v.d.
Wateren. Veteranen 1: Co Timmermans; 2. Louis Barreau.

aan het werk. Water hield het hoofd
koel en scoorde beheerst het eerste
Zandvoortmeeuwen doelpunt, 1-0. De
wedstrijd speelde zich na dit doelpunt
voornamelijk op het middenveld af.
Veel doelrijpe kansen ontstonden er
niet voor beide teams. De achterhoedes hadden het niet al te moeilijk in
deze fase.
ADO'20 werd wel wat sterker doch
gevaarlijk kon men niet worden. Een
mislukte buitenspelval was er de oorzaak van dat de Heemskerkers konden
doorbreken, maar de snel teruggekomen Richard Kerkman bracht redding.
Zandvoortmeeuwen moest het hebben
van de snelle uitvallen die ook gevaarlijk waren. Ed Vastenhouw brak door
en kon gestopt worden, doordat de
ADO-verdediging de bal corner werkte. De hoekschop bracht Chris Jongbloed vrij in schietpositie. De bal verdween echter hoog over het doel. De
Zandvoortse middenvelders bleven
met goede dieptepasses strooien. Ed
Vastenhouw lanceerde Steef Water op
snelheid, doch zijn lob over de uitgelopen ADO-keeper ging net naast.
Toch zou Steef Water nog voor de rust
voor 2-0 zorgen. De aktieve Ed Vastenhouw ontfutselde ADO's laatste man
de bal en stormde op het doel af. Op
tijd gaf hij de bal aan de meegekomen
Steef Water die geen moeite had deze
kans te benutten, 2-0.
De tweede helft begon wat grimmig.
Menigmaal moesten de verzorgers het
veld in om spelers op te lappen. De
scheidsrechter trad er echter goed tegenop. ADO'20 werd in het verloop
van de strijd wel sterker, maar doelman
Steffers hoefde vrijwel niet handelend
op te treden. Bovendien gaf de goed
ingrijpende verdediging geen kansen
weg. Zandvoortmeeuwen was echter
met counters gevaarlijker en enige
malen ontsnapte het doel van ADO
aan een doorboring. Zo scoorde Marcel Schoorl bijna het derde doelpunt na
een fraai pass van Frans Makkau, doch
de scheidsrechter had een overtreding
geconstateerd.
In de 35e minuut moest Ed Steffers
voor het eerst naar de grond, toen een
ADO-hoekschop hard en laag werd
ingeschoten. De Zandvoortsedoelman
redde bekwaam. Zandvoortmeeuwen
zocht direkt de tegenaanval op, wat de
3-0 stand op het scorebord bracht.
Steef Water kreeg op links een vrij veld
voor zich. Op het juiste moment speel-

Aanstaande zondag:

Finaleraces op circuit
ZANDVOORT - Het raceseizoen 1981
op het circuit van Zandvoort wordt op
zaterdag 3 en zondag 4 oktober besloten met de Finaleraces, waarbij in
enkele klassen nog de beslissing moet
vallen over het behalen van het Nederlands kampioenschap. Alle klassen komen aan de start, terwijl er tevens weer
een race met de supersnelle 250 cc karts
zal zijn. Hét hoogtepunt van de dag zal
ongetwijfeld de race met de grote
produktietoerwagens worden, waarin
nog twee kampioenen moeten vallen.
In de klasse van 1600 tot 2500 cc zal in
ieder geval een Ford Escort kampioen
worden. Welke rijder het zal zijn moet
nog worden afgewacht. Tijdens de laatste race op het circuit wist de Zandvooiter met de welluidende naam Berend Oeberius Kapteyn de zege te
pakken voor Hans de Jager. De Jager
staat in het nationaal kampioenschap
met 85 punten bovenaan, terwijl Ocberius Kapteyn met 6 punten minder op
de tweede plaats staat. Hij moet dus
winnen, terwijl De Jager niet hoger dan
een derde plaats mag scoren. Belangrijk zal zijn hoe Mazda-rijder Hans van
Beek zijn positie in dit duel ziel.
In de klasse van de „grote kanonnen"
(cylinderinhoud meer dan 21/: liter) is
de spanning ook al te snijden. Lock
Vermeulen gaat aan kop met 87 punten
in de kofferbak van Je Chevrolet Camaro, gevolgd door Ber Moritz (C'amaro) met 82 punten. Evenveel punten
heeft Opel Monza-rijdcr Fred Frankenhout. Indien Vermeulen wint, is deze
natuurlijk kampioen. Wint Moritz, dan
is de Amsterdamse garagehouder kampioen Neemt Frankenhout echter de

zege voor zich en Vermeulen komt niet
hoger dan een derde plaats, dan is de
Opel-rijder kampioen. Volop spanning
dus in beide klassen.
In de Produktietoerwagenracc van de
kleine klassen is al een kampioen bckend: Frans Derr, welke het gehele
seizoen domineerde in de Talbot Ra!l>
3. In de klasse van 1300 tot 1600 cc gaa't
Kees Kroesemeijer aan kop. De Hagenaar mag zich toch nog niet kampioen
noemen, daar tijdens een vorige race
een eventuele technische onvlkomeiiheid is ontdekt. Wordt hij uiteindelijk
geen kampioen, dan is de titel tijdens
deze laatste race waarschijnlijk weggclegd voor Evert Bolderhey, evenals
Kroesemeijer rijdend met Volkswagen
Golf GTI.
In de Formule Ford 2000 is er nog een
kleine kans voor Huub Vermeulen. De
in Nederland wonende Zuid-Afrikaan
Basil Mann kan eigenlijk de titel niet
meer ontgaan, maar bij uitvallen van
hem en de overwinning voor Vcrmeulen, mag de laaiste zich Nederlands
kampioen noemen. De Benelux-titel
was al door Mann in de wacht gesleept.
In de Formule Ford 1600-wedstrijd
gaat de strijd enkel nog om de tweede
plaats. Racing Team Holland-rijder
Cor Euser is al kampioen, terwijl tweede rijder van het RTH, Jaap van
Silfhout, zeer waarschijnlijk tijdens deze laatste race die plaats voor zich op
zal eisen.
Sports 2000-rijder Ros de Giaxa de
Salvi m;ig zich al Benclux-kampioen
noemen, maar of hij ook de Nederlandse titel in de wacht zal slepen moet

de hij de bal naar Marcel Schoorl die in
de afwerking niet faalde.
De laatste tien minuten waren een
formaliteit. ADO was volkomen aangeslagen, en kon, zoals in de gehele
wedstrijd, geen indruk maken, terwijl
Zandvoortmeeuwen vol zelfvertrouwen de bal rond liet gaan. In de stand
kwam echter geen verandering meer.
waardoor de Meeuwen zeer verdiend
de eerste twee competitiepunten pakte.

Nederlagen
Lions teams
ZANDVOORT - Zowel de dames als de
heren van de basketbalvereniging Lions
hebben het afgelopen weekend gevoelige
nederlagen geleden. De heren waren
volstrekt kansloos tegen het sterke Azima. Na een 49-31 ruststand werden de
Zandvoorters met 104-76 verslagen. De
dames werden met een 54-27 nederlaag,
door Akrides, naar huis gezonden.
Tegen een gedegen spelend Azima
werd Lions al snel op achterstand
gezet. De in de eerste helft opgelopen
achterstand was al onoverbrugbaar,
49-31. In de tweede periode zag het er
geenszins naar uit dat de nederlaag zo
hoog uit zou vallen. Onder aanvoering
van de zuiver schietende Henk Macnack werd de achterstand tot 5 punten
teruggebracht. De Azima-coach zag
het gevaar en schakelde over van de
twee drie zone naar man tot man, waar
Lions geen antwoord op bleek te hebben. Het leidde tot paniekerig spel aan
Lions zijde en het vele balverlies werd
direkt afgestraft. Ondanks de goede
bedoelingen van Lions werd het genadeloos naar de slachtbank geleid, 10476. Topscorer werd Henk Macnack met
26 punten.

Dames
De dames hadden tegen het geroutineerde Akrides weinig kans. Zowel
defensief als aanvallend was Akrides de
betere. De Lions-dames zetten zich wel
goed in maar verder dan 15 punten in
de eerste helft leverde het niet op.
Akrides sloot de eerste helft af met 28
punten.
In de tweede helft schakelde Akrides
over op een zone-press waarmee Lions
grote moeite had. Bovendien was het
Lions schot volkomen zoek. Vele
schietpogingen verdwenen naast de
basket, terwijl ook vanaf de \njeworplijn bijzonder veel werd gemist. Akncles bouwde rustig naar een ruime 54-27
overwinning.

worden afgewacht. Bij een enkele imsstap zal Huub Vermeulen op de loer
liggen om het kampioenschap te behalen.
Uiteraard zijn tijdens deie Finaleraces
de Renaults ook weer present. Men
mag weer een bijzonder spannende
wedstrijd verwachten, waar de stukken
van afvliegen. Leider in hè' kampioenschap om de Marlboro Trophj is John
Vos met 65 punten, gevolgd door John
Postmaa met 52 punten.
De Nederlandse Autorensporf V'erenigmg i» nog in onderhandeling over een
bivonder spectaculaire afsluiting van
'iet seizoen. Als uitsmijter zullen de
eerste drie van alle klassen in een race
op het einde van de dag uitkomen.
Formule Fords 1WNI en 2000, Sports
2000, Renaults 5 Alpine en verder alle
klassen van de Produktieloerw.igens
rijden gelijktijdig een race over zes
ronden.
ZANDVOORT PROGRAMMA
Zaterdag 3 oktober
10.00-16.40 uui: trainingen: lft.5017.10: Ie Heat Karts 250 cc.
Zondag 4 oklober
13.00 uur: 2c Heat Karts 250 cc: 13 25
uur: race Produktietoerwagens boven
1600 cc; 14.00 uur: race Formule Ford
2000; 15.35 uur: race Renault 5 Alpine;
15.15 uur: race STOHS 2000: 15.50 uur:
race Produktietoerwagens tot 1600 cc;
16.30 uur: race Formule Ford 1600;
17.10 uur: race Alle klassen (eerste drie
••an iedere klasse).

HILLEGOM - 7,and\oorf75 heeft in
Hillegom (egcri SIZO een /eer gnoeligc
nederlaag geleden. Ei-u slcrk spelend
SIZO spreidt- /„aiidMiorl'75 na de rusl
volkomen weg. Dr 2-0 ruMstand werd
tol 8-0 opgevoerd.
Zandux>rt'75 In1! in divc wedsiujd een
ongeinspiieeide indruk achter. SIZO
w.!-, echter \ee! aküe\er en heett d.\n
ook volledig geprmitcerd \an de Zandvoortse in.uhfid In het eerste gedeelte
v.in de stri|d k o n Z.im1\nort'7s nog \vel
a.ndip bijhh|\en De k.insen vust SIZO
echter heler te benutten, waardoor met
2-0 gerust kon worden
In de tweede periode van de strijd w vis
het vil snel bekeken met Zandvoort'75
SIZO scoorde direkt 3-0 en maakte de
Zandvoorters daardoor kansloos. SIZO school en scoorde er lustig op los,
mede geholpen dooi twee strafschoppen, v. »it de stand deeil oplopen tot
niviar liefst 8-0.
Zandvoort'75 kon trpcn dit geweld
weinig inbrengen. Om de misere bi)
Zandvoort'75 compleet te maken kregen Wim van Straten en Raymond
Keuning een officiële waarschuwing.
/Vs. zaterdag zal Zandvoort'75 op ein veld tegen De Geuzen moeten
. • •\ £it ' -i-u deze grote nederlaag een
vergissing *as.
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wat ik zocht op de Grote Krocht
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AART I/CCD

Roomijs met
met chocolade en
enkokos.
kokos.
Primeur voor Zandvoort.
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IV LM Lu l •

Grote Krocht 23. telefoon 14404.

's Lands grootste kruidenier blijft

gemeubileerde
kamer

Magere rib

lappen u

T c büvfüticpi bij.
02507-16033/15182

Mager runder-

**«*•»

Rosbief-c OC
Jappen kno 4*00 l ö.uü

Hele kip

gehakt küo i>«ï.. 3.95

7 en

vari*60 nu ........... f «*JU

l jSwu****. Oktober is wijnmaand
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Magere runden rollade uio MG 14.
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Schenkel met

_

Mager runder-

l

been wo^er/

/•

hart

l

G^e Krocht 915
Lambswool
Zojuist ontvangen in de

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

KANTOORARTIKELEN

polo hals pullover

kantooragenda's

/tel
Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507- 1787».
Vrijdag koopavond.

Kom eens kijken, wij
hebben een
hèêééleboel nieuwe
kado-artikelen.

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 1 61 23.

13212

Grote Krocht 20. Zandvoort. telefoon 02507-12560/13203

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

van alle soorten

DAK-

auto-brand-leven

BEDEKKING

alle verzekeringen

Tel. 02507 - 1 73 53

Taxi Centrale BV

DIERENSPECIAALZAAK

Grote Krocht 18, Zandvoorl, telefoon 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 u u r .
Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwiclverlmur.

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

Joegoslavisch Restaurant

Het najaar staat voor de deur,
tijd voor iets warms!

SASOOIM BH's

Vele JACKS van 85,- tot 249,-

uit Amerika
kennen /

GRATIS TANGA
bij aankoop van Sasoon bh's van

KERKSTR. 20

1 31 36

15,50

international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(02507)14985
Te huur gevraagd:

M. Inden
E m ma weg 15.
Telefoon 18760.

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

G. F. Oesterreicher
| & Partners 020-757868
herman heiiermanswei) 6. ainsiorrliim /

Het adres voor uw auto-onderhoud is natuurlijk

Shell Duinzicht
Het modernste zelftankstation van
Zandvoort en omgeving.

BANDENAKTIE!
N u extra voordelig

makelaars b taxateurs in üedri|ls on woummmii.Mi

Haltestraat 38, telefoon 15000

TEL.

tuit;» 18143

(van maandag t/m vrijdag)
- Gou/ashsoep stokbrood
- Gemixte grillp/aat ~
3 soorten vlees (mager!
met verse salade, saus en aardappe/puree
- Palacinka warm flensje met koude roomvu/ling

We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND
vanaf 17.00 U U R.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

vrije
woonruimte

Tot ziens bij de

•

BODY FASHION

lingerie/foundation /bad & strandmode

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

wintermenu

in AA, A, B, Ccups.

TE GEK, DEZE WEEK:

'Dubrovnik'
Zeestraat 41
ZANDVOORT
02507-15110

heeft nu weer vanaf heden
al/een in Zandvoort het

19,95 -24,95 en 29,95
Voor een lekker én voordelig stuk kaas,
blijft de Kaashoek de baas l

TROUWRI'T)R1J1-'

Wij kunnen u bieden:
* De bekende w i t t e Mercedcssen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

En... deskundig advies!

Grote Krochi 27, telefoon 12954.

REPARATIE

HFTI-MG FCHTZ

voor voeders - vitamines - kammen - borstels manden - enz.

Leerde
voor suik<;rp;iticntun
en /uuUuO!)

Wij hebben veel sneeuw- en zonzekere bestemmingen
per vliegtuig/touringcar of trein

Voor uw huisdier
niet bij de kruidenier
maar de
dierenspeciaalzaak

Grote Krocht 15. Zandvoort,
telefoon 02507-15933
Vrijdag koopavond van 19.00-21.00 uur

voor o.a.

DIEET-ARTIKELEN

Denkt u aan winterzon
en wintersneeuw?

Grote Krocht 24,
Zandvoort.

Rijwielhandel BOS

Schuitengat 7,
telefoon

TOTO/LOTTO

U weet toch dat we
ook inlijsten?

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

G.Ko!

iiimt

STAATSLOTEN

Wij hebben een
grote kollektie
droogbloemen!

KADOTIEK
„de schatkist"

dinsdag t/m donderdag 10.00-18.00 uur,
vrijdag 10.00-21.00 uur, zaterdag
10.00-17.00 uur. Zondag en maandag gesloten

's morgens gebracht • 's middags al schoon.
V\i| /ijn geopend v;m 8.30 tot 12.30 uur en van 13,00 lot
18.00 uur. Vrijdagavond opun «n 19.00 lol 21.00 uur.
Zaterdags qcsloien.

tour Ingcarverh uur

'ERICA'

OPENINGSTIJDEN:

GROTE KROCHT 21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

STRIPBOEKEN

ROOKWAREN

Grote sortering

op de kleintjes letten.

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

V-hals pullover - R-hals pullover

SHpovers en cardigans

Flash heeft zich in een
nieuw jasje gestoken...

lage prijzen.
In onze delicatessenafdeling hebben wij
10 soorten

Uw adres voor:

nieuwste kleuren:

o.a. Jordache - Lee Cooper - Lois Balana - Club de France - 49R - Brazilia

firnot
Groot ans
assortiment,

PAT E nu per 100 gram ...U«

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Gespecialiseerd in

4.75

Ter kennismaking:
Per liter

Te huuf

MOERER1BURG

'V

Alleen bij

Banketbakkersijs:

Drogisten] • Reform

-**'

Duureweg 1-3.
Zandvoort.
teloloon 16580
heeft nu leuke

165-13 nu 79,"
155-13 nu 75,"
145-13 nu71 ,-

winterkleertjes
Al onze lornerklsding
% prijzen!

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK

Radiaal
't Kinderwinkeltje

AUG. v. d. MUE

BEHANG- en GLASWERK
Hebt u een
andere maat?
Informeer eens
bijons...
132871

135-13 nu 65,"
Dr. GerkeatraatW)

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.
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Wijkcentrum ja/nee
Vervolg van pag. 1
Door de wethouder wordt er op
gewezen dat bij de bouw van de Van
Pagéehal reeds rekening gehouden is
met de mogelijkheid hiervan. Een aantal centrale voorzieningen zijn dusdanig gesitueerd dat een sporthal- annex
wijkcentrum-gebruik mogelijk moet
zijn.
Een dergelijk plan kan op korte termijn de oplossing zijn om 't Stekkie de
komende jaren uit de ruimteproblemen
te helpen.

Basismodel
Voorgesteld wordt als eerste fase een
accommodatie van circa 325 m2 netto
te bouwen. Door gebruik te maken van
de bestaande voorzieningen in de Van
Pagéehal kunnen alle te bouwen ruimten als wijkaktiviteitencentrum worden
benut.
Verlies van vloeroppervlak voor de
gebruikelij ke
servicevoorzieningen
treedt niet op, zodat deze ruimte in
wezen veel groter zal zijn.
Omtrent de kosten van zo'n aanbouw
kan in dit stadium weinig concreets
worden gezegd. Volstaan moet worden, aldus Aukema, met een redenering die steunt op twee pijlers, namelijk
.hoeveel zou het centrum kunnen en
hoeveel zou het mogen kosten. Verondersteld wordt echter dat deze nieuwe
aanbouw minder dan één miljoen zal
gaan kosten.

Reserve staduitleg
j Wanneer de bij de begroting 1982

t

. oorgestelde wijzigingen in het investeringsplan zijn overgenomen door de
raad, dan bedraagt de reserve staduitleg ƒ900.000,- per l januari 1982.
„Vooral ook gelet op de herkomst van
die gelden acht ik het overeenkomstig
de bestemming om deze reserve te
gebruiken voor het financieren van een
wijkcentrum als 't Stekkie", zo pleit de
wethouder in zijn voorstel.
Een ander voordeel is dat wanneer het
bestekklaar maken van dit plan, aanbe. steden e.d., voortvarend wordt behan' deld, dat dan reeds eind 1982 begin
!.1983 naar de nieuwe accommodatie
J verhuisd kan worden. Derhalve zullen
' ook de herstelwerkzaamheden aan het
huidige wijkcentrum spoedig uitge
voerd moeten worden, zodat deze voor
een periode van circa twee tot tweeënhalf jaar hun vruchten nog kunnen
afwerpen.
Volgens de wethouder is deze investering in deze tijd dan ook wel verantwoord, bovendien kunnen ook de herstelwerkzaamhéden uit het fonds reserve staduitleg worden bekostigd.
Ook de exploitatiekosten van het nieuwe centrum zullen lager zijn dan bij de
overige oplossingen, terwijl het beheer,
de schoonmaakkosten en dergelijke
;.';èen verlagende invloed van de combi^atie Wijkcentrum / Van Pagéehal kan
-worden verwacht.
Op donderdag l oktober, maandag 5
oktober en dinsdag 6 oktober zal dit
voorstel in de diverse raadscommissies
worden behandeld. Niet ontkend kan
worden dat door de wethouder een
gedegen stuk huiswerk werd gemaakt in
de zomermaanden. Aan de raad dit te
honoreren of te verwerpen. Bij vcrwerping blijft de vraag „Wat dan?".
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WELLICHT CURSUS VOOR LEKEN IN ZANDVOORT

Reanimaf ie belangrijk voor
overlevingskansen bij hartinfarct
ZANDVOORT • Als veel mensen hartmassage en mond-op-mond bcademing
kunnen toepassen - ook wel rcanimatic genoemd • bij mensen die plotseling een
hartinfarct krijgen, dan kan het aantal hartaanvallen met dodelijke afloop
afnemen.
Dit is de mening van de Nederlandse Hartstichting en ook die van medewerkers
van de Kruisvereniging Haarlem, Vrienden van de Hartstichting en de Nederlandsc Hartpatiënten Vereniging.
„Juist de eerste minuten na een hart- periode de reanimatie door leken kan
aanval zijn van levensbelang voor de worden toegepast.
patiënt. Als hij die doorkomt, is de kans
dat hij het infarct overleeft groter", Preventie
aldus de heer P.C. de Leeuw uit Zandvoort, die sinds vorig jaar betrokken is
Bij de Hartstichting ziet men de
bij de cursussen die worden gegeven om reanimatie als een vorm van preventie,
mensen die niets van EHBO afweten, de net als het wat gezonder proberen te
zogenaamde leken, de reanimatie-mc- leven.
thodc bij te brengen.
In eerste instantie waren de cursussen gericht op mensen uit de naaste
Ook voor Zandvoorters worden de omgeving van mensen met hartklachkomende maanden enkele cursussen ten. Voor de hartpatiënt wordt dan een
voor leken georganiseerd om de hart- deel van zijn zorgen weggenomen,
massage en mond-op-mond beademing omdat er bij een hartaanval direkt
onder de knie te krijgen.
handelend opgetreden kan worden.
Deze cursussen worden door de
Kruisvereniging Haarlem in samenwer- ,,Snel handelen is namelijk noodzaak,
king met de Haarlemse afdeling van de omdat hersenen slechts enkele minuten
Vrienden van de Hartstichting gege- zonder zuurstof kunnen; als de toevoer
ven.
te lang wordt belet kan al ernstige of
„Ook voor Zandvoorters, wil in dit blijvende hersenbeschadiging optreverband zeggen, dat overwogen kan den" aldus de heer De Leeuw.
worden om een cursus in Zandvoort te Vrijwel iedereen kan de cursus volgen.
organiseren, wanneer er voldoende be- Voor jongeren is een dergelijke cursus
langstelling voor zou bestaan" aldus de aan te bevelen, maar ook bejaarden
heer De Leeuw.
met een goede conditie kunnen de
Veel Zandvoorters blijken vorig jaar
leren toepassen.
al de reanimatiecursussen in Haarlem reanimatiemethode
„Regelmaat
bij
de
hartmassage
esgevolgd te hebben, onder andere leden sentieel. Dat moet je geruimeis tijd
van de Zandvoortse Reddingsbrigade, kunnen volhouden, want een ambulanmaar ook „de gewone" man is van ce is niet altijd direkt bij de patiënt"
harte welkom op deze cursussen. De vervolgt
de heer De Leeuw.
cursussen omvatten in totaal vier a vijf
avonden en gebleken is, dat na deze

De heer P.C. de Leeuw, instrukteur op de cursus reanimatie toont de cursisten de
hartmassage. Overigens wordt iedere cursusavond ook door C.C.U.-crs (verzorgers
van de hartbewakingsafdeling van een ziekenhuis; bijgewoond, terwijl de examens
worden afgenomen door een arts.

Haarlem

Voorlopig start men in Haarlem begin
Op de cursussen die het afgelopen jaar november met een nieuwe cursus. Men
in Haarlem in samenwerking met de kan zich hiervoor aanmelden by de heer
Kruisvereniging werden gegeven, werd P. Rol, tel. 023-242127, of in Zandvoort
HAARLEM - Per l oktober start in de maximaal met dertig personen in twee bij de heer P.C. de Leeuw, tel. 02507binnenstad van Haarlem een maande- groepen gewerkt. De theorie is snel 16085. Men gelieve hierbij wel te verlijks evenement onder de naam uitgelegd, de techniek moet je echter melden of het reizen naar Haarlem in de
„Koopavond-concert". In het concert- door oefening eigen worden. Reanima- wintermaanden gedurende vier of vijf
gebouw zullen dan -voorlopig maande- tie kan zowel door één persoon worden weken bezwaarlijk is. De kosten van
lijks, maar in de toekomst waarschijn- gedaan, met afwisselend mond-op- deze cursus bedragen ƒ40,—.
lijk wekelijks- na de winkelsluiting op mond beademing en hartmassage, als
de koopavonden een concert worden door twee personen die gecoördineerd
gegeven. Tijdens de koopavond zelf zal in een bepaald ritme werken. De orgaLangs de Vloedlijn
indien mogelijk, een voorproefje van nisatie van deze cursussen berust bij
het concert worden gegeven op de zuster J. Roodhart van de KruisvereniGrote Markt. Van 19.00-21.00 uur is er ging en de heer P. Rol van de Hartook een informatiestand op de Grote stichting.
Markt aanwezig. Het eerste Koop- De cursussen worden gegeven op dinsavond-concert is op l oktober. Ter ere dag- en donderdagavond in het gebouw
van deze eerste voorstelling zullen ook van de Kruisvereniging aan het Kenaude Haarlemse bloemenmeisjes aanwe- park in Haarlem. Voorlopig ziet de
Komt de zon Iaat
zig zijn in het concertgebouw en is er heer Rol een cursus in Zandvoort niet
uitgerezen, slaapt
gratis koffie voor de aanwezigen.
snel zitten, omdat dan de vrij kostbare
zij lang?
Het programma wordt dan verzorgd apparatuur die voor de cursus benodigd
Laat ons op en
door het Internationaal Folkloristisch is, wekelijks verplaatst moet worden,
wakker wezen:
Danstheater.
hetgeen een hele organisatie zou beteAan den gang!
De entree voor de koopavond-concer- kenen. Mochten zich echter veel menGuido Gezetle
ten bedraagt ƒ 7,- en voor C.J.P.- sen in Zandvoort opgeven, dan kan een
(1830-1899)
houders ƒ 3,50.
cursus in het dorp overwogen worden.

Koopavond concert

film-inn

ZANDVOORT - De bekende film
Cousin-Cousine van de Franse regisseur Jean Charles Techella draait op
vrijdag 9 oktober aanstaande in de
Zandvoortse Openbare Bibliotheek.
Want wat Jean Charles Techella doet
met losse hand in deze film waarin hij
na een omvangrijk huwelijksfestijn
twee familieleden Marthe en Ludovic
die na het huwelijk neef en nicht tegen
elkaar moeten zeggen bijeen brengt?
Hij bewijst in zijn film dat gewone
mensen en alledaagse situaties boeiende stof opleveren om naar te kijken als
je maar in staat bent om één en ander
in een zinvol verband te presenteren.
Het is een genre in de Franse filmproduktie die moeilijk te omschrijven is,
tenzij u genoegen wilt nemen met vage
aanduidingen als speelse komedie, alledaagse onderwerpen, terugkeer naar
de provincie.
In deze stroming, die als een tweede
nouvelle vague wordt aangeduid, treden figuren op de voorgrond, maar hun
belevenissen zijn niet belangrijker dan
de neven-intriges en de aandacht wordt
democratisch over de hele film verVeel kleine Hongaarse voorwerpen in deeld.
de ruime flat (kleedjes, kristal, schilderijtjes) duiden hier al op. Trouwens
opvallend in het interieur zijn de kleine
vleugel (centraal), de boeken en de
warmte van het geheel.
Abrupt eindigde de onbezorgde kin- ZANDVOORT - Vanavond wordt er
dertijd van de kleine Annousch Foga- een algemene begunstigersvergadering
rasy bij het uitbreken van de eerste van de WV Zandvoort gehouden.
Deze vindt plaats in de Vijverhut,
wereldoorlog.
Vondellaan 46. Ook niet-begunstigers
Behorend tot een fier geslacht van zijn van harte welkom.
Hongaren afkomstig uit Mezöb0nd Behandeld zullen worden: verslag bijweigerde haar vader onder Roemeense eenkomst 29 mei 1980; nabespreking
heerschappij te leven. Het gezin ver- seizoen 1981; presentatie WV Zandtrok dus naar Boedapest. Haar jeugd- voort bulletin; Ontwikkeling arrangejaren bracht ze door in deze hoofdstad ment Gastheer van Zandvoort; ronden aan het begin van de twintiger jaren vraag en sluiting.
behoorde ze bij een groep Hongaarse De vergadering begint om 20.00 uur.
kinderen die om gezondheidsredenen
werd gezonden naar Nederland. Kleine
An kwam terecht bij de familie Keur in
Zandvoort, en de oorspronkelijke drie
maanden groeiden uit tot drie jaar.
Inmiddels arriveerden ook de broer en
zus, en later haar vader en moeder in
Zandvoort, zodat het gehele gezin Fogarasy zich in Zandvoort ging thuisvoelen.
ZANDVOORT- Zaterdag 3 oktober is
Hongarije is echter wel blijven voortle- het weer zover, dan kunnen de bewoven in het doen en denken van An ners van de gemeente bij de politie
Koning-Fogarasy, en ieder jaar weer is komen kijken of hun vermiste rijwiel
het een groot feest wanneer de familie wellicht als „gevonden" op hel bureau
Koning naar Hongarije vertrekt voor werd gedeponeerd.
De kijkdag wordt dit jaar gehouden in
de vakantie.
de voormalige garage' Raaijen aan de
Burgemeester van Alphenstraat en wel
Feest
van 10.(M) tot 15.00 uur. Aanstaande
Het gouden huwelijksfeest werd zater- zaterdag dus.
dag 26 september in strandpaviljoen 't
Trefpunt gevierd. Veel vrienden en
bekenden waren naar Zandvoort gekomen, en groot was de verrassing voor
het echtpaar toen ter verwelkoming
leden van de Folklore Vereniging De
Wurf in Zandvoortse klederdracht hun
opwachting kwamen maken. De voor- ZANDVOORT - Op dinsdag 20 oktozitter van deze vereniging, zelf een ber aanstaande zal er een openbare
'Koning' had zich de moeite getroost vergadering worden gehouden van de
om via de stamboom na te gaan, waar Zandvoortse sportraad. Oe/e begint
deze Arie, zoon van Leen, thuishoor- om 20.011 uur in het Gemeensehapshuis
de, en ja wel hoor ze bleken dezelfde aan de L. Davidsstraat.
stamvader te hebben gehad.
Agenda:
Verslag vergadering 14 april 19S1.
Overigens zal het feest op 22 oktober, Ingekomen stukken, sportuitwisseling;
de eigenlijke trouwdag nog eens dun- enquête Zandvoortse sportvereniginnetjes worden gevierd in Bergen met gen, ABO-cursus. wal verder Ier tafel
familie en kennissen die in die omge- komt en sluiting.
Belangstellenden welkom.
ving wonen.

Gouden echtpaar terug van weggeweest
ZANDVOORT - Na hun trouwdag op donderdag 22 oktober 1931, vertrok het hoewel? Je weet het natuurlijk nooit,
jonge echtpaar Arie Koning en Annousch Fogarasy naar Nieuw Vennep waar de want erg 'hokvast' zijn ze nimmer
geweest.
jeugdige Arie een vaste baan had gekregen bij het onderwijs.
Het heeft tot 1978 geduurd voordat ze weer in Zandvoort terugkeerden, en dat
terwijl Arie toch geboren en getogen was in Zandvoort en Annousch er sinds 1922 Hongarije
heeft gewoond.
Mevrouw Koning is afkomstig uit HonMocht de vader van Arie Koning dege- uitstekend" zijn ze van mening, en ze garije, een vaderland dat, na al die
ne geweest zijn met de laatste bom- zijn dan ook niet van plan opnieuw te jaren niet vergeten is, en waar ze
schuit die Zandvoort heeft gekend, en verhuizen naar een andere plaats. AI- bijzonder trots op is.
afkomstig zijn uit een vissersgeslacht,
enige zoon Arie had bepaald geen
zeebenen en weet nu nog hoe ziek hij
was toen hij als tienjarige eens met zijn
vader mee voer op de bomschuit.

Nieuwe traditie
Zijn belangstelling ging uit naar het
onderwijs, en na de lagere school, in dit
geval school 'D' bij meester Blokker,
.volgde dan ook een opleiding aan de
rijkskweekschool in Haarlem.
Sterker nog, Arie Koning startte zelf
een nieuwe traditie, want de twee
dochters en twee zonen van het echtpaar zijn ook in de onderwijssektor
werkzaam, of werkzaam geweest, terwijl de oudste kleindochter ook het
'vak' in wil.
De heer Koning zelf heeft nog enige
tijd in Zandvoort gewerkt, als volontair
aan de Wilhelminaschool „een maand
of negen, maar toen solliciteerde ik in
Nieuw Vennep en werd daar aangenomen".

Vertrek
Arie en Annousch waren al enkele
jaren verloofd en uiteraard bijzonder
gelukkig met de aanstelling in Nieuw
Vennep, later volgde nog Ouderkerk.
De oorlogsjaren bracht het gezin door
in de Legmeer bij Uithoorn, de heer
Koning was inmiddels hoofdonderwijzer geworden, en na de oorlog volgde
nog een periode in Sliedrecht, waarna
hij overstapte van het lager onderwijs
naar het middelbaar onderwijs. Twaalf
jaar lang was hij verbonden aan de
MULO in Bloemendaal: de laatste
jaren voor zijn pensionering was hij
adjunkt-direkteur van de IVO-MAVO
school in Bloemendaal /Aerdenhout.
Vlak bij Zandvoort dus, maar er woncn? Neen.
Vanaf 1973 tot 1978 woonde het echtpaar in Bergen N.H., vlak bij de
kinderen, en pas in dat jaar keerden ze Bruidspaar Koning-f'ogarasy tezamen niet cm lid van Du Wurf tijdens de receptie
naai Zandvoort terug. „Het bevalt hier die in 't Trefpunt werd gehouden.

Vergadering VW

hond. een goede gehoorzame dat
wel. k u n t hijhreimeii. Bewondering
was er ook voor de ..pakmar.' de
Van de heer J.R. Berkenboseh. man m hel snede pak die .th ..boet'
hoofd van de Chr. Mavo school moest proberen u e g te lopen. Ier,,Jaap Kiewiet" aan de Sophiaweg wijl de honden opdracht hadden
ontving ik een opgave van de serie gekregen hern te- b e w a k e n . BeMe
schoolconeertcn die dit cursusjaar mensen, dat l u k t n i e t . dal kan ik je
zijn gepland in de hal van de school wel vertellen, en ik had niet graag
van 10.45 tot 11.35 uur. Met /iel er (/elfs niel in zo'n suede pak ') i:i de
weer aantrekkelijk uit! Woensdag 4 schoenen van de/e Amsterdamse
november speelt een ja/./-mo, hè- bloemenman nestaan.
staande uit Edwin Corsilius basgitaar. Koos Joppe. drums, en Roelof Afgerichte honden z i j n nu eenmaal
Stalknecht piano. Er zal een over- een klasse apari. en dat is /orxi.-ig
zicht worden gegeven van de onl- we! duidelijk cehleke»
wikkeling die de jazzmuziek doormaakte tot nu toe. Op donderdag 14
januari spelen Ans Bouler piano en
Karel Bruin saxofoon een instnie- Huisvrouwen bijeen
tief programma met o.a. Bozza en
Milhaud. Op dinsdag 16 februari Het bestuur van de k r i n g Zandvoorl
speelt het trio de I'Est en maandag van de Nederlandse V e r e n i g i n g van
28 maart wordt de serie besloten l l u i s » rouwen heef! een 'niieuiikomM
met een optreden van de gitarist. uitgeschreven op dinsdag c> oktober
Hans de Weerd. Ik hoop u t./-..t. van in restaurant Zomerlust. a a n v a n een en ander verslag uit te brengen gend oni 2 uur De secretaresse \ . i r i
en wacht nu af wat de Wim Gerten- de afdeling Zanchnort van ..l'Jiebachsehool voor Mavo aan de renbeseherming" mevrouw PeterZandvoortselaan op het programma sen zal hier komen spreken over bet
heeft siaan. Daar kreeg ik nog geen onderwerp, dat haar zo na aan het
har! lint en waarvoor /ij /ieh /o
opgave van.
verdienstelijk maakt. Zi] rnag gelden als een expert bij uitstek op dn
gebied en /al verscheidene a k t u e l e
50 Jaar werelddierendag
onderwerpen aan de orde stellen
Op 4 oktober a.s.wordt alom rer o.a. vivisectie, legbatterijen en ook
wereld de 50ste werelddierendag plaatselijke aangelegenheden op dil
herdacht. Wat de Zandvoortse af- gebied. Hei belooft een bij/onder
deling van Dierenbescherming be- interessante middag te worden en
treft wordt dit gevierd en herdacht niet alleen leden van de vereniging,
op zaterdag 3 oktober a.s. Diverse maar iedereen is er van harte weiattracties heeft men ervoor in voor- kom. En het kost niets! Het wordt
bereiding, zich in hoofdzaak afspe- eigenlijk een soort verlengstuk van
lend op en rondom het Raadhuis- de herdenking van de werelddierenplein. Men gaat er dit jaar echt nog dag op 4 oktober. Er wordt ook op
meer dan anders ,,tegenaan" om er u gerekend.
een succes van te maken. De huis
aan huis collecte, tot en met zaterdag a.s. is daar nog maar een
voorproefje van. In Zandvoort is op „Schakeis" wordt gespeeld
het gebied van dierenbescherming
veel, héél veel te doen. De aanwe- De Zandvoortse toneelvereniging
zigheid van strand, zee en duinen ,.\Vim Hildering" kwam maandagwerkt daar ook in niet geringe mate avond in vergadering bijeen. Daar
aan mee want men komt hier in is het besluit gevallen om in het
aanraking met dierenleed dat men begin van de tweede helft van de
elders weinig of niet aantreft. Denkt maand december a.s. in het vereniu maar eens aan onze ..olievogels". gingsgebouw ,.De Krocht" twee
We beschikken gelukkig over een avonden achtereen het bekende toaktief stel mensen die zich hiervoor neelspel ,,Schakels" van Herman
inzetten. Laten we de komende Heijcrmans op te voeren mei aandagen en vooral zaterdag a.s. tonen, sluitend mogelijk nog een voorsteldat wij als burgerij met hen meele- ling voor de Zandvoortse bejaarven. Zonder onze hulp kunnen zij den. De regie is weer in handen van
weinig of niets doen. Wij herdenken Alie Bol. Een gedurfd maar ook
dit jaar het feit, dat de sterfdag van verblijdend besluit. Er blijkt uit. dat
Franciscus van Assisië. 50 jaar gele- ,,\Vim Hildering" ook het moeilijkden verheven werd tot werelddie- ste niet uit de weg gaat. Want
rendag. Het lag oorspronkelijk in ..Schakels", een sterk gedramatimijn bedoeling in dit nummer een seerd toneelspel, behoort zeker tot
artikel te wijden over persoonlijke een der moeilijkste, die Heijermans
ervaringen, die ik in de loop der ooit schreef, tezamen met ,.Op
jaren met dieren opdeed. Door hoop van zegen". Het heeft een
technische bezwaren in hoofdzaak rolbezetting van maar liefst 16 perde cliché's betreffende, moet ik dit sonen. Deze /ijn intussen alle reeds
echter nog even uitstellen, maar u be/et. Persoonlijk ben ik erg blij
houdt het tegoed! Van harte hoop mei deze keu/e van on/e beroemde
ik, dat dit jubileumjaar ,,50 jaar oude dorpsgenoot. De ervaring
werelddierendag" in 1981 voor leert de laatste jaren dat dergelijke
Zandvoort een daverend succes zal nostalgische en nu welhaast klassiek
geworden werken bij het publiek
mogen worden.
erin gaan als ..zoete koek". Ik wens
..Wim Hildering" van harte veel
Hondenieuws
succes bij de voorbereiding van
Nog meer beestennieuws deze deze /eer /ware opgave. Maar ik
week. Afgelopen zondag vond in de ben er ook van overtuigd: ../ij
manege van Rob van den Berg een /uilen hel wei klaren". T.z.i. kom
demonstratie plaats van politiehon- ik in een voorbespreking van de/e
den. Er waren zeer veel belangstel- /eer /ware opgave op de komende
lenden, geschat /o'n driehonderd uitvoeringen nog wel nader terug en
man, die met ademloze bewonde- wens het ensemble en zijn leidster
ring hebben gekeken wat je een alle mogelijke succes!

Schoolconcerten

Kijkdag

gevonden
fietsen

Vergadering
sportraad

Experiment geslaagd
Nu

WC tK't

toch

over

dielem

hebben, wellicht heeft u. nel :iN i k .
belangstelling voor het h e r t i e dal
groottjebracht is door m e v r o u w V,m
Vueren in het K e n n e m e r D i e i c n t e huis.
U weel nog wel. een hert|e san enea
drie weken werd iloor k a m p e e r d e i gevoiulen en naar het d i e i e n h u i s
gebracht. M e v r o u w V,m \ n e r e n
bracht hel groot met Je lies. nu,n
ja, nu begonnen er /ivh pi "Hemen
voor Ie doen.
De fles alleen was mei meer gcnoeg, ie jong en o n e n a t e n om in
hel \vild u i t K- /ellen, h i j « I M nog
niet hoe z i j n eigen kosiie (MI elk.i.n
te /oeken. ilan wordt liet toch een
vraagstuk wat nu'.'

i n l ^ e / e ! . .nulereen ü : d i e tot hè
'ee! ,-ou hei v l o . '
l \ e i M . u c n . Me:
v e e l e i \ . i ' i n c met w i l d e
oo's een k l e i n e \ o s w e i d e i
sucee> e i o o l e e b ï . i e l u . l >ir- een ::
I v i u h t \ . m ile k l e i n e u u i d e l i r
K v h b l i i f t e e n waac-eluiwin.; . » i >
.'nu pl.iau. neem met d n e k i een
hè ie mee w a n n e e r u bel \ i n d l .
v"n ot brengen van /o'n B.imhy
\ e t c t heel wat moeite en geduld en
hei blijven schuwe beesijes.
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Waarom zo'n uitkering?
Door de economische omstandigheden kon de koopkracht dit
jaar niet gehandhaafd blijven. Besloten is echter om ten behoeve
van de koopkracht aan mensen die niet meer dan een minimuminkomen hebben eenmalig een extra uitkering te geven.
Tol l november kunnen de gezinnen van twee of
meer personen hun aanvraag indienen. Daarna zal er voor
de alleenstaanden met een eigen huishouding gelegenheid
zijn de uitkering aan te vragen. U zult dat later in de krant
kunnen lezen.

Wie kunnen er nu aanvragen?
Kort gezegd /ijn dat de ge/innen van t\vce of meer personen die
samen één huishouding vormen en niet meer dan één minimuminkomcn in de vorm van loon of een uitkering hebben.
Dat betekent dat u de uitkering kunt krijgen:
1. als u getrouwd bent, mei of zonder kinderen;
2. als u ongetrouwd bent met één of meer kinderen;
3. als u ongetrouwd samenwoont en een bijstandsuitkering voor
een echtpaar ontvangt. (Indien u ongetrouwd samenwoont en
geen bijstandsuitkering vooreen echtpaar ontvangt dan kunt u
na l november aanvragen.)
U hebt als gehuwde recht op de volle uitkering indien uw
gezinsinkomen niet hoger is dan ca. f 525,- per week of ca.

Als uw inkomen iets hoger is, bijvoorbeeld f 10,- per maand,
dan wordt 12 x f 10,- van de uitkering afgetrokken. Een gezin van
drie personen ontvangt in dat geval f 350,- min f 120,-, dat is dus
f230,-. Bedragen lager dan f 50,- worden niet uitgekeerd.

f 1.405,- per maand (voor degenen met een WWV-uitkering:
f 543,- per week of f 1.487,- per maand).
Voor alleenstaanden met één of meer kinderen zijn deze
bedragen ca. f295,- per week of ca. f 1.270,- per maand
(f 509- per week of f 1.359,- per maand voor degenen met een
WWV-uitkering). Voor alleenstaanden zonder kinderen zullen
- na l november - lagere bedragen worden vastgesteld.
Is uw inkomen iets hoger dan ontvangt u een deel van de
uitkering.
Tot uw gezinsinkomen wordt gerekend: loon, uitkering,
pensioen, rente, alimentatie, bijverdiensten e.d., maar niet de
kinderbijslag en de vakantie-uitkering. Door u zelf betaalde
premie voor bijv. bejaardenziekenfonds wordt van uw inkomsten
afgetrokken. Indien u geen (aanvullende) bijstandsuitkering
ontvangt moet uw inkomen voor tenminste éénderde deel uit
loon of uitkering bestaan.

Hoe moet u de uitkering aanvragen?
Op het postkantoor kunt u het aanvraagformulier krijgen.
Indien u thans moet aanvragen, zorgt u er dan wel voor dat u uw
aanvraag uiterlijk 31 oktober indient. Anders vervalt uw
aanspraak op de uitkering.
Bij uw aanvraag dient u een loonstrookje, specificatie of
een ander bewijs van uw loon of uitkering mee te sturen. Bewaar
deze alvast of vraag ernaar bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Wanneer krijgt u de uitkering?

Hoeveel bedraagt de uitkering?
Indien uw inkomen niet hoger is dan hierboven vermeld dan is
de uitkering:
- voor gezinnen van twee personen
f 250,-;
- voor gezinnen van drie personen
f 350,-;
- voor gezinnen van vier of meer personen
f 450,-.
Voor alleenstaanden zonder kinderen zal te zijner tijd een bedrag
van f 150,-gelden.

De bedoeling is dat u het geld nog dit jaar op uw giro of bankrckening krijgt. En anders per postcheque. Alleen als uw
aanvraag aanleiding tot vragen geeft, kan het zijn dat er later
uitbetaald wordt.

Wilt u meer weten?
Haal dan een folder op het postkantoor. Daarin vindt u alle
gegevens bij elkaar. Bent u niet in staat om naar een postkantoor
te gaan, bei dan 0017, de Klantenservice van de P.T.T.
Buitenlanders kunnen voor hulp en informatie terecht bij
de "Stichting Welzijn Buitenlanders".

Dit is een publikalic van het minislcrie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
0

Uw adres voor
efast. kousen, panties,
knie- en enkelsttikken,
ook naar maat
Drogisterij

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Te huur gevraagd, per
medio november, voor
nette jongeman (25)

ETAGE OF SOUT.
Max. huur bedra
all-in f 550.Inlichtingen, telefoon
02507 -13332.
(VERSTEEGEI.

Groenteplanten met kluit
Groente- en bloemzaden
Zaaigrond
Jiffypots
Bestrijdings- en
bemestingsmiddelen
• Tuinbenodigdheden

•
•
•
•

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.

Dames, opgelet!
Wij hebben nu

ZUIVER WOLLEN
PANTALONS
in div. kleuren en maten.

OON

Fa. Gansner & Co.

Denk nu aan uw tuin!
O. a. tulpen, narcissen,
hyacintenbollen,
ook sneeuwklokjes.
Maak er een blaemenfeest
van...

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Joonzaal:
Scheldeplein -Tel. 15068/13612/12518

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 20 60

De specialist voor al uw bloem werken.

HALTESTRAAT 55

HM:

• ft

«lift

Dot móet u zijn opgevallen! De meeste
bestellers zijn de laatste tijd straf in prijs omhoog
en de Volkswagen Transporter zelfs voorbij gekoerst.
Terwijl die zo mooi stabiel op f 15.600,-* bleef staan.
En dan te bedenken dat-ie al goedkoop was
in exploitatie. In gebruik, afschrijving, onderhoud zuiniger en probleemlozer kon u 't zich al niet
wensen.
Opgeteld en uitgebeend komt u nu met die
lage aanschafprijs van de Volkswagen Transporter
beter met uw bestellers uit dan ooit!

Want wie bêedt \n één besteller:
© laadvolume vanaf 5,7 nr',
® laadvermogen tot 1100 kg,
© keus uii benzine- (l ,6 en 2,0 liter) en dieselmotoren,
goed voor vele tienduizenden kilometers,
© talloze variaties in geslolen en verhoogde uitvoering, in enkele en dubbele cabine of bus en elke
andere uitvoering die u wenst,
® voortreffelijk rijcomfort, gelijk een personenwagen
en heel veilige rij-eigenschappen,

w/f

Volkswagen Transporten Al vanaf: f 15.600,

£?%$^$l$*®^**''-' '• 'i*"-1. ,'h.f v %^ • . •

• ' • ' * , ; . - , • * • : • • " • . • 1^

• • • • ' • ' • •••;.,-s v > • • • • ' ' • ' • • • \ " " • ' . '

© degelijkheid en betrouwbaarheid en een immer
hoge inruilwaarde,
© landelijke service van meer dan 180 V.A.G dealers.

'• • • * • • • • • / • . . -

;• • •. •

••-.-•

•

9

De aanschaf van een Volkswagen Transporter wordt
dus nóg aantrekkelijker! Kom praten en
neem gerust uw oude bestellers mee!

Dat biedt alleen de Volkswagen Transporter.
Die doet meer terug voor f 15.600.-*. Zeker weten!

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
*Exclusief BTW. Vri|bll|vend. Af Leusden
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R enée Truder 25 jaar in het vak

temmen mocht niet,
maar honden trimmen!
ZANDVOORT - „Tegenwoordig zijn er
speciale cursusen om het vak te leren,
maar in mijn tijd, zo'n vijfentwintig
jaar geleden, was dat niet zo. Dan begon
je in een kennel, hokken schoonmaken,
water geven en meer van dat fraais.
Naar het trimmen mocht je alleen kijkcn, als je de tondcuzc mocht aangeven,
dan pas schootje wat op, wat dat betreft
is er in de loop van de jaren heel wat
veranderd".
Dit zegt Renée Truder, die de maand
oktober zo'n vijfentwintig jaar „in het
vak" zit, en al heel wat honden heeft
getrimd.
Ze was heel jong, nauwelijks veertien
toen ze een baantje vond bij de kennel
van mevrouw Hoolwerf in Bennebrock.
„Een beroemdheid op haar gebied,
want zij fokte de koningspoedels die
door het koninklijk huis werden afgenomen. Prins Bernhard had altijd een
koningspoedcl van mevrouw Hoolwerf,
trouwens die beesten werden ook altijd
gefotografeerd voor kalenders die van
Pro Juventute bijvoorbeeld".

Leeuwentemster
Waarom ga je als veertienjarige nonden trimmen?
Het antwoord hierop blijkt eenvoudig
te zijn. De jeugdige Renée wist al heel
vroeg wat zij wilde worden, namelijk
leeüwentemster. Haar ouders namen
aan dat ze wel uit die periode zou
groeien, maar niets was minder waar.
Na de lagere school was het nog steeds
,,leeuwentemmen". Renée werd naar
de huishoudschool gestuurd. „Vreselijk vond ik dat, gelukkig werd ik ziek
en mocht een jaar lang niet naar
school, rust houden enzo. Nadat jaar
wilde ik onder geen voorwaarde meer
terug en werd het compromis gevonden, geen leeuwen maar honden, ik
heb daar geen moment spijt van gehad"

kammen en wassen, vertrok Renée
naar Amsterdam om bij Löffelman.
Was zij bij de kennel in Bennebroek al
gewend geraakt aan het bezoek aan
tentoonstellingen, in Amsterdam waar
Löffelman een autoriteit was op het
gebied van foxlerriers, heeft zij haar
vakopleiding voltooid.
„Dat hield aan het eind van de jaren
vijftig wel in dat je de wintermaanden
zonder werk was, want het honden
trimmen werd meestal gedaan in de
zomermaanden. Het was ook een typisch „mannenwerk" als meisje verdiende je praktisch niets, pas als je een
naam opgebouwd had, zoals Löffelman, dan kon je je brood ermee
verdienen. Vroeger was het trouwens
toch zo dat de mensen hun honden
slechts zomers lieten trimmen. Het leek
wel of de winters kouder waren. Nu is
dat helemaal veranderd, veel meer
mensen kregen centrale verwarming in
de huizen, ook veel meer gingen over
tot aanschaf van dure rashonden, terwijl men toch ook de „gewone" nonden meer liet trimmen", aldus mevrouw Truder.

Thuiswerk

Vanaf haar begintijd heft Renée altijd
„langs de weg getimmerd". Bij vrienden en kennissen ging ze langs met haar
tondeuze met het verzoek „Mag ik Uw
hond knippen". Na een periode in
Zwitserland waar ze werkte als assistente van een dierenarts en een half
jaar in Duitsland in een speciale poedelkennel, begon ze haar praktijk in
Zandvoort.
„Ik was inmiddels getrouwd en met de
oudste dochter achterop de fiets, ging
ik mijn klanten af. Dat werkte perfekt
todat de tweede geboren moest worden, toen werd het toch wel wat lastig
en bouwde wij achter ons huis de
garage uit tot praktijkruimte,
Sinds vijf jaar woont Renée nu in de
Van Ostadestraat, waar ze in de tuin
Seizoen werk
een caravan heeft geplaatst en daar
Na de periode bij mevrouw Hoolwerf, haar klanten ontvangt. „Veel goedkowaar ze uiteindelijk toch veel leerde en per dan een uitbouw, en wel praktisch
verder kwam dan voetjes scheren, uit- ook" aldus Renée.

inq Casino

Honden
Hoewt Renée altijd met honden werkte, veelal dure rashonden is het gezin
zelf in het bezit van een „straatfikkie",
plus drie poezen, die allemaal geschoren worden want Renée is allergisch
voor haren in baar huis. „Ik zit altijd
tussen de haren overdag, dus in mijn
huis hoeft het niet" uitgaande van dit
standpunt, voegde ze de woord bij de
daad en schoor haar katten. „Ik houd
het nu bij, en zowel de poezen als mij
bevalt dit uitstekend" zegt ze resoluut.
Vreemde zaken heeft ze natuurlijk wel
meegemaakt in de afgelopen vijfentwintig jaar, zoals de rouwkaart van
een klant toen zijn poedel overleed, en
de klant die een verwaarloosde oude
hond wilde laten trimmen omdat hij de
volgende morgen afgemaakt moest
worden en ze niet met een verwaarloosde hond bij de dierenarts wilde aankomen. „Heb ik geweigerd" zegt ze kort
maar krachtig.

De Wereld is in de loop der jaren wel
veranderd. „Ik weet nog bij Löffelman
toen daar een rijke klant kwam. Twee
poedeltjes één abrikooskleurig en een
blauwgrijze had ze, en als ze uit wandelen ging paste ze haar „garderobe"
want je kon echt niet spreken van
„kleren" daarbij aan. Werkelijk toen
ik dat destijds zag binnenkomen, stond
ik met open mond te kijken.
Een goede ver-nôering is toch ook wel
dat de mensen meer aandacht aan hun
huisdieren schenken dan vroeger, en
daarmee bedoel ik dat ik meer „gewone" honden moet verzorgen, dan tentoonstellingshonden, zoals vroeger gebruikelijk was.
Renée is vast van plan, om met haar
assistente Margreet nog heel wat jaren
door te gaan met haar trimsalon. Dus
op naar de volgende vijfentwintig jaar
H.i''t een goede wens!
Margreet Ates.

U'tt jaarverslag waterschap blijkt:

Hoogheemraadschap Rijnland
wil zuiveringscapaciteit
met eenderde uitbreiden
LEIDEN • Eind 1980 moest nog 16
procent van het uit Rijnlands gebied
afkomstige afvalwater ongezuiverd of In
binnenwater worden geloosd. Door het
kort daarop in gebruik komen van de
regionale
zuiveringsinrichting
in
Zwaanshoek is die hoeveelheid reeds
met eenderde verminderd. In de toekomst zullen echter nog moeilijke knelpunten moeien worden opgeheven en
verouderde en relatief kostbare InsUUIaties worden vervangen. In de loop van
de komende jaren zal, afhankelijk van
de financiële ruimte, de totale zuiveringscapaciteit toenemen tot 1,3 miljoen
inwoners-equivaleten. Nu is dat nog een
miljoen.
Dat staat allemaal te lezen in het
jaarverslag van het hoogheemraadschap Rijnland over 1980. Rijnlands
centraal laboratorium verrichtte in
1980 ruim 275.000 analyses ten behoeve van de waterkwaliteitscontrole. Omdat het hoogheemraadschap tevens tot
taak heeft de verzilting van al het
boezem- en polderwater in het gebied
te bestrijden worden tevens regelmatig
chloride-onderzoeken verricht. Te
Stompwijk werd in het verslagjaar een
zoutkering geplaatst om na te gaan of
deze een remedie is tegen het verzitten
van het nabijgelegen tuinbouwgebied.
In 1980 ondervond vooral de zeereep
nabij Zandvoort schade door noordwesterstromen, waardoor Rijnland het
duintalud moest herstellen en nieuwe
helmbeplanting aanbrengen. De meimaand bracht een droogterecord terwijl in juni en juli bijzonder veel regen
viel. Maar over het gehele jaar week
het aantal bcmalingsuren van Rijnlands
vier boezemgemalen niet sterk af van
het gemiddelde.

Door uitbreiding van de activiteiten
van het hoogheemraadschap is het aantal personeelsleden in tien jaar verdrievoudigd en loopt nu tegen de vijfhonderd. De kosten voor het waterstaatkundig beheer waren in 19SO ruim 16,8
miljoen gulden, terwijl het waterkwaliteitsbeheer een bedrag van 46,8 miljoen vergde. Rijnland investeerde 34,5
miljoen gulden in gebouwen en installaties. Rijnland is voor zijn zoetwateraanvoer afhankelijk van de Rijn. Omdat het Rijnwater steeds zouter wordt
schaarde het hoogheemraadschap zich
onder de overheidslichamen die bezwaar aantekenden tegen verlenging
van de vergunning aan de kalimijnen in
de Elzas voor het lozen van afvalzouten.
Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

In trimsalon Renée wordt ook de huishond goed verzorgd.

Uit Zandvoorts historie anno 1752

H et testament va n
Hoewel de heer Loot zich tijdens
zijn leven weinig met Zandvoort
bemoeide wilde hij toch na zijn dood
voor altijd bij de mensen blijven.
Met Dominee Molerius a Bokhorst,
een man die op de Spaanse arnbassade had gewerkt en dus gewoon was
met adelijke personen om te gaan,
kon hij het heel goed vinden en hij
maakte met hem het plan om in de
Ned. Hervormde kerk een soort
grafmonument te gaan bouwen hetgeen in 1728 plaatsvond.

Testament
Nu had Loot met zijn vriend afgesproken dat hij per se in Zandvoort
begraven wilde worden maar toen
Molerius in 1729 vrij onverwacht
gestorven was, voelde hij zich genoodzaakt om bijzondere maatregelen te gaan nemen. Voor dit doel
stapte hij in 1746 naar een kennis,
notaris Ardinois te Amsterdam en
verzocht hem de begrafenis in Zandvoort nauwkeurig te omschrijven.

Wie er zoal
in het graf mocht
Als men het testament doorbladert
dan is het eerste dat opvalt de nauwkeurige beschrijving van diegenen
die in de Lootkapel- begraven mogen
worden ,,in het selfde graf sal en
niemand mogen worden begraven
dan het lijk van hem heer testateur
ende sijn vrouw endesijne descenden

ten alsmeede van die verdere in de
nederdanlende linie hem testateur in
de bloede mogen bestaan en dcszelfs
nageslachte uitgestorven mijnde het
gemelde graf nadat de letste van
deselve daarin gelegt sijnde voor
altoos beslooten blijve".

Kosten
Nu kon de heer Loot heel makkelijk
vertellen wat er gebeuren moest; hij
moest althans voor een bepaald armlastige gemeente als Zandvoort ook
duidelijk vastleggen hoe het een en
ander moest worden betaald. Nu is
men daar-woord bij zeer inschikkelijk geweest ,,En worde de somma
van één duizend guldens kapitaal op
het genieene land van Hollandt en
Westvrieslant belegt en dat uit de
revenuen van dien voorseid onderhoud sal verzorgd worden, sullende
hetgeen uit de revenuen der gemelde
somme boven het onderhoud ende
reparatien voorseid komt, overschietende bij het capitaal oploopen".
Natuurlijk voorzag hij wel eens tijden waarop het duurder worden kon
en daarom voegde hij er aan toe,, dat
de heer ende vrouwe van Zandvoort
zorge dat de somme gesupelleert
worde"

De plicht
De gemeente heeft ondanks de vrij
matige kosten er toch altijd voor
gezorgd dat er met het monument

overeenkomstig de tv'tvis van Loot
zou worden gehandeld. Men voelde
zich vereerd dat Loot jui\l Zandvoorl als rustplaats had uitgekozen.
Hij had buiten Zandvoort nog vier
andere titels opgekocht namelijk die
van Schooien, Akendam, Haarlemmerliedc en Hofambacht.
Tijden:, zijn leven had hij zich daar
meer laten zien dan in Zandvoort:
daarom had men in Zandvoorl ook
niet op het graf gerekend. Tegelijkertijd heeft hij ook de heerlijkheid
willen vereeuwigen. Loot liet, toen
hij de kapel bouwde een herenbank
neerzetten en verzocht zijn opvolgers
om overeenkomstig het gebruik hun
wapenschildje daar op te hangen.
Het kapitaal dal indertijd werd belegd, is natuurlijk hedentendage volkomen ontreikend om het grafrnonument en de herenbank te onderhouden, maar de gemeente die door de
nieuwe ontwikkeling van Zandvoort
tot badplaats niet meer zo armlastig
is, heeft de taak zonder meer over
genomen, niet alleen uit respekt voor
Paultis Loot maar ook uit zin voor
de historie.
Zoveel immers is er in de moderne
ontwikkeling van Zandvoort verloren geraakt: het is met meer dan
plicht om dat, wat nog aan vroeger
herinnert, zo zorgvuldig mogelijk te
bewaren.

Avond voor
diabeten

,, Interieur met een boerengezin", naar een ets van Adriaan van Ostade, van Paul
Cézanne.
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van het Casino
Zandvoort zal door Mertens Gallery te Brummen een expositie in het Casino
worden georganiseerd.
Deze expositie omvat werken van onder andere Anastasi, Cézanne, Roussct,
Signac, Picasso en Toulouse Lautrec. Deze werken zijn bijeengebracht door
mevrouw Mertens-Gerards, directrice van Mertens Gallery.
De expositie wordt gehouden in de speelzaal van het Casino van l oktober t / m l
november aanstaande en is dagelijks te bezichtigen van 14.00-02.00 uur.
Een ieder met belangstelling voor de negentiende-eeuwse Franse school mag zich
deze unieke kans niet laten ontgaan en is dan ook van harte welkom in het casino.

Kollektanten
gevraagd
ZAND VOO KT - Door de werkgroep
die zich bezighoudt mat het thuiswerk
voor het lepraprojekt Kasulu dat door
Zandvoort wordt gestimuleerd, worden
voor de week van 5 tot en met 10
oktober kollektanten gevraagd.
Evenals in 1980 worden er dit jaar weer
kollektezakjes gebruikt met projektinformatie, die de kollektanten veel werk
en tijd besparen. Dit jaar komen er vier
inleverpunten voor de kolekteerresultaten;gelijk verdeeld over Zandvoort.
Voor deze week wordt de Zandvoortse
bevolking uitvoerig geïnformeerd in de
scholen, kerken en kranten. Hiervan
wordt gebruik gemaakt van het leprabulletin van mei 1981 dat speciaal gaat
over het leprawerk in Tanzania. In dit

bulletin worden fietsen gevraagd om de
benzinekosten te verlagen.
Voor deze kollekte komt men nog een
aantal kollektanten te kort. Daarom
wordt een ieder verzocht die ook maar
even tijd over heeft zich te melden bij:
de dames J. Lukasseti, Keesomstraat
517, tel. 15585; A. Amande, posterstraat 5, tel. 16774 en R. Rijkhorst,
v.d. Moolenstraat 48, tel. 16015.

Bromfietser tegen
auto
BLOEMENDAAL - Een 17-jarige
bromfietser uit Vogelenzang is vorige
weck woensdag met een herscnschudding opgenomen in het ziekenhuis nadat hij op de hartenlustlaan nabij de
Rustenburgherweg in botsing was gekomen met een vrachtauto. De bromfietser had geen voorrang verleend.

HAARLEM - Door de Diabetes Vereniging Nederland wordt op maandag 5
oktober aanstaande in een zaai van de
Verlosserskerk aan de Generaal Spoorlaan te Haarlem een avond gehouden
voor diabeten.
Het bestuur van de vereniging heeft
namelijk de schrijvers van het boek
„Leven als diabeet", dr. M. Plooy en
drs. A. Lutjens, bereid gevonden een
voorlichtingsavond te geven.
Ook bestaat er tijdens deze avond
gelegenheid tot vragen stellen en/of
discussie. Zaal open 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.
De Verlosserskerk in Haarlem-Noord
is te bereiken met de buslijnen 1-3-6-70
en 77. Tijdens de pauze worden inlichtingen verstrekt over brochure, voorlichtingsmateriaal spuit- en testmiddelen.

'Palen'
ZANDVOORT - Zaterdagavond omstreeks kwart over elf reed een 17jarige scholier uit Zandvoort op de
Bentveldseweg tegen een verkeerspaal,
Na behandeling voor een snijwond aan
zijn knie in het Marinehospitaal kon hij
naar huis gaan.
Zondagmiddag meldde zich een Zandvoorter bij de Rode Kruis-post op het
circuit ivet een bloedende hoofdwond.
Ook hij was tegen een paal getuind,
deze bevond zich bij de tribune van het
circuit. De Zandvoorter werd per ambulancc naar het Diaconessenhuis gebracht om de wond te laten hechten.
Zondagavond tenslotte werd een verkeerspaal(zuil) overgeredcn door een
tot nu toe onbekend gebleven automobilist. Nu moest de paal het ontgelden,
want het vergt vakwerk hem weer
overeind te krijgen.

ZANDVOORT - September 1981, de laatste stizocnmaand van een zomer die
velen in de beginperiode tot wanhoop bracht, maar die nog veel goed maakte
van wat een 'verloren' seizoen leek te worden.
De laatste strandpaviljoens zijn verdwenen en het strand ligt er momenteel weer
verlaten bij.

, .KNIPTIP
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H . Wie sfeervolle
\" tfl kaarslbhtfoto's
jij^u wil maken heeft
^•l geen flitser nodig. Een hooggevoelige
film van 27 DIN (400
ASA) zorgt bij kaarslicht
voor de juiste sfeer.

Voor veel wtirnieliinn, die ttir: una.' \;.;/y. '
surfers die doorgaan tot het hitten' cnnii < •
dagelijks zijn. is hel \trand 'invr i ii/i (», s u
"Sorpelingcn, september betekent \<.><<r /.\ •. u

Concert van Haarlems Amateur Symfonie Orkest
HAARLEM - Het Haarlems Anwtcur
Symfonie Orkest geeft op donderdag 8
oktober a.s. ecu coucerl in do luiiu;i;il
van het Concertgebouw te Haarlem.
Aanvang: 20.15 uur.
Op het programma staan werken van

Schubert, Joseph ll.iM.ln. Joh.n C h n v
tian Bach, Joh.mno Br.ihm- en Kcvl
by. Solist op dr pi.inu i-< K r a n k l'vn
Kaarten L\}\\ voor die .i\oiui wiUus:
baar bij de kass.i v.in lic t Coneeitsze
bouw voor f 5,- (Junuk'i - CJP. cv 'tr
en kinderen f 2.50)

B Voets
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DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

is ons place-mat-restaurant, waar dagelijks tussen 12 00 en
24 00 uur steeds méér mensen, in een voor Zand voort unieke
ambiance, genieten van nog zoor betaalbare én smakelijke
gerechten .

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Deze week organiseren wij hier. m samenwerking met het
nationaal zuivelburo. een grandioze

f r) ril 'ojïmen met hel nocïd
1. n directe koUpqa de vel*
qüMulte qa,jn geven
t. 'tV me; /-il in overloq /.orden
'IJK -an du
cv, ( n üc vOfoChillendü •f.iqon
In oth ocvat «rn
nkfi c*of te voeren dc
e luiHio uitmaken
*' lunHie (Jfrwn wij
r up'cidinq on/o( orwirmq Pf>n
tit nci'M mot PR Voor
iif^en c O

Daarbij rekenen wij op een minimaal middelbare-,
evt hogere beroepsopleiding Tevens verwachten
wij een goede spreekvaardigheid m een ot meer
moderne talen, mondelinge en schriftelijke vaardigheden alsmede organisatorisch vermogen
Leeftijd 20 jaar met ruw een marge
Het G.Uans en overige arbeidsvoorwaarden zi/n in
overeenstemming mpt de funktie Verdere mlicningen kunt u verkrijgen bij drs P J Hulsbas, afdelmq Personeel en Organisatie Aan hem kunt u
ook cte sollicitatie nchipn
Het volledige adres is VDA, afdeling Personeel en
Organisatie, Postbus 1000. Aalsmeer Telefoon.
02977-34567.

KAASWEEK
Zorg dal u daar in ieder geval bu bent!

r> ons cabaret van internationale allure.
Rob van Oriol onze nieuwo gastheer, heett hel genoegen u
zaterdag- en/ol zondagavond ui! te nodigen voor een Heerlijk
avondje uit .
Zaïerdagavond 3 oktober speelt nier vanal 19 00 uur net
kwartet van

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
OOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot W. 00 uur.
's Maandags gestoten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gestoten.
•
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FRANS VERBEEK
LES DIABOLIOUES
bovendien is or dan plezierig entertain me n t van

RINUS VAN GALEN

POSTZEGELS

vanaf

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

16.50

Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

^terwijl vanal 19.00 uur een kompleet diner wordt geserveerd^
voor slechts l 47.50 p p.

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

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

' inlichtingen en
reserveringen:

badhuisplein 7
zandvoort

02507-12144

bouweshotels
SPECIALITEITEN

Restaaraofc
„Gbalêt Het Witte Huls"

mevrouw
meneer
Een handige pot van Empelen & v. Dijk.
Daar worden onze tuinplanten graag
groot in. En laten ze zich gemakkelijk in
vervoeren. Zonder vuil in de kofferbak
en nerveuze stofzuigerslangen...
Alléén al 500 soorten en variëteiten
vaste planten bij Empelen & v. Dijk
hebben zo'n funktionele behuizing.

'n Album volplakken
met foto's . . .
'n Gezellig werkje en
erg leuk voor later.
Eerste kwaliteit,
handgekloofd

Zee weg 3. Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

OPENHAARDHOUT

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.

KOOIJMANS

FORDOTO

Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

't is nu de tijd ervoor...
Tijd om uw nieuwe tuinbewoners
aan hun'stekkie'te laten
wennen. Ook heesters en
coniferen verpakken wij
op deskundige wijze.
En hebt u dit weekend noc
geen tijd...? Dan kunt,
u ze rustig een weekje^
in de doos laten. Daar
kunnen zetegen.

RESTAURANT
.^

ZANDVOORT
Ampèrestraat 10
(naast Colpitt)
Tel.02507-1 6925.
b.g.g. 1 32 42
Ford verkoop en

service.
Ook voor diverse
merken inruilauto's.

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

Ia reine

Prettig winkelen bij Empelen & v. Dijk

Wij verzorgen lunches en diners tot ca 30 personen,
met sfeervol gedekte tafels, kaarslicht, veel bloemen.
persoonlijke service en een redelijk prijsniveau.

Mosselen uit de schelp
met salade, stokbrood en
een kruidige saus

PittyPanna
een oud Zweeds huismansgerecht

14.50
14.50

Viergangenweekendmenu:

Zandvoortselaan 192 - Heemstede-Aerdenhout - Tel: (023) 249221
Binnen do afdeling Kornmumkatie is plaats voor een

bestaande uit voorgerecht, visschotel, vleesgerecht en
OC flfl
dessert
O9BUU
Voor informatie over het weekendmenu of reservering:
Telefoon 02507 -12253, Restaurant La Reine, Kerkstraat 15,
Zandvoort.

solarium
badminton

AALSMEER
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lfn' . r i e d e n vnoi c i e je funMio iemand
. ir fi i j ( i * ' n o f havo n'veau die bi| voor
KI nr een l"lctonibte/rei.eD|ioniste opleiü i'i heef l qevolgd
VIA r ; . v u r V ï d L h t e M vuj bp

heid in moderne talen, contactuele vaardigheden en een bepaalde mate van representativiteit Qua leeftijd denken wij
aan iemand lussen 18 en 30 ;aar
Ervaring m bovengenoemde werkzaamheden strekt tot aanbeveling.
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn goed te noemen. Wilt u verdere inlichtingen of solliciteren dan kan
dit bij de VSA, afdeling Personeel en Orgamsatie, Postbus 1000, Aalsmeer.
Telefoon. 02977-34567

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur

Adviescommissie
jeugd en jongerenwerk
Secr. J. v. Hensbergen
en mevr. A. de Boer-de Buur
p/a Dreef 3, Haarlem. Tel. 023-163279
7-10-'81
21-10-'81
4-11-'81
18-11-'81
9-12-'81

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Adviescommissie
sportzaken
Secr. F. Hommers en J. Barrevoets,
p/a Dreef 3, Haarlem. Tel. 023-163277
6-10-'81
26-10-'81
17-11-'81
8-12-'81
12- 1-'82
2- 2-'82
22- 2-'82
16- 3-'82

7-10-'81
26-10-'81
6-11-'81
20-11-'81

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

body-building
tafeltennis

Sonneveld Sporting
Passage 37, telefoon 02507-14678
De hele week geopend, ochtend, middag en avond
(donderdagmiddag niet)
In het weekend met sauna (ook 's avonds)

Entree 5,50
(zwemmen 30° C, halteren, badminton, tafeltennis)

Conditietraining
(grondgymnastiek, krachttraining, body building, ski gymnastiek) op
maandagavond 'echtparen) - dinsdagavond (heren) - woensdagavond (dames) donderdagochtend (gemengd)
Andere openingstijden vrij trainen

zwemles vanaf 5 jaar, zonnebank en zonnehemel
(privèkamers) en snelbruin apparatuur, zonnekanon (hele lichaam) en gezichtskanon.

20.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Adviescommissie
samenlevingsopbouw
Secr. mevr. M. de Wit-Jegerings,
p/a Dreef 3, Haarlem. Tel. 023-163328
9-11-'81
30-11-'81

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Adviescommissie
vormings- en ontwikkelingswerk
Secr. B.v.Oyen
en mevr. M. de Wit-Jegerings,
p/a Dreef 3, Haarlem. Tel. 023-163328

zwemmen
sauna
zonnebank

ilic cilvvi'jS'Mf'rii ,'al werken <ils telefomstc dl:.- rei. eptioniste bi| de hooldm<,ang en ab telefonisch informatrice
lhi| J t ld, t s t e caat het om het geven van
in' >ii"d!> > 11,1 r prij.'en, kwaliteit e d

Secr. L. v.d. Molen en H. Beentjes,
p/a Dreef 3, Haarlem. Tel. 023-163504

Secr. mevr. L. de Boer,
p/a Dreef 3, Haarlem. Tel. 023-163447

Bij ons liggen vele menu-suggesties ter inzage voor uw

famïlïediner, bruiloftsmaal of
party.

dnve-in tuincentrum

Adviescommissie
amateuristische kunstbeoefening/
kunstzinnige vorming

Adviescommissie
emancipatie

Trouwens, al vanaf 2,25 kunt u terecht
voor een keur aan mooie gekweekte
tuinplanten!
vanaf
Overdekt, dus nooit een nat pak. En wat
een keus! Volop mooie vaste planten, heesters,
coniferen... Van heel klein tot heel groot. Mooi om te zien.
Mooi in uw eigen tuin. En uw auto kunt u natuurlijk makkelijk
kwijt op ons ruime parkeerterrein.

planning
Sociaal Cultureel Werk
in Noord-Holland

5-11-'81
24-11-'81

ts=ss=sc=anmmmm

2 m1 thuisbezorgd
v.a. f200.-.
BV. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

Bij voldoende deelname begint op
maandag 5 oktober a.s.
bovengenoemde cursus.
Tijd en plaats: 21.15 uur- 22,30 uur in het
RODEKRUISGEBOUW
Spoorlaan 5A • Aalsmeer.
Inl. en opgave, telefoon 02977-25993.

In Noord-Holland wordt het provinciaal plan
sociaal-cultureel werk 1983-1986 voorbereid.
In augustus zijn er zes commissies gestart die
een advies aan de provincie gaan uitbrengen
over de situatie in het sociaal-cultureel werk.
In deze commissies zitten mannen en vrouwen die allemaal in de praktijk bij sociaal-cultureel werk betrokken zijn.
Eind maart moeten de commissies met hun
werk klaar zijn en worden de rapporten aan
gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur
van de provincie aangeboden.
De adviescommissies vergaderen voorlopig
op de volgende data:

Oc kosten van deze héle «vond uit. mklusiel een speciaal voor
deze avond samengesteld vorsleliik diner, bedragen l 75 • p p.
Zondagavond 4 oktober speelt hier vanall 7 00 uur hel combo

JOEGQSUWiSCH RESTAURANT!
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
vtsgerechteri op houtskool geroosterd.

Cursus Autostoringen Onderweg

5-11-'81
19-11-'81
3-12-'81

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

De bijeenkomsten staan voor iedereen
open die belangstelling heeft voor het
plan sociaal cultureel werk in Noord-Holland.
Als u de vergaderingen wilt bijwonen,
wilt u dan contact opnemen met het
secretariaat van de commissie. Hier
kunt u ook terecht als u stukken voor de
vergadering en verslagen wilt hebben.
Om te zorgen dat de werkzaamheden van
de 6 commissies op elkaar worden afgestemd is een coördinatiecommissie gevormd onder voorzitterschap van C. J.
Korver, lid van gedeputeerde staten. De
coördinatiecommissie komt in 1981 bij elkaar op
28-10-'81
25-11-'81

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Secr. B. v. Rooyen,
p/aDree»3, Haarlem. Tel. 023-163365
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Uiteraard v et-I belangstelling
voor het circuit \ a n /Candvoort
flat, als alle pessimistische herichten lu-uiiurhcid worden in
198) /ijn laalsle Grand Tri\
heeft hi'li'cfd.
. Feestelijke geluiden v a n u i t het
Casino, hij wi-u\al!ing van de
inkomsten \an het circuit, toch
de belangrijkste hron van inkornsten uit de toeristenbelastinj;.

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

UITGAVE WEEKMEDIA

. Goudkleurig de winter door,
tenminste /o «as de modeshovv
van één der '/andvoortse inodehui/en.

( . A S I H I ISIM.Ï.IN 12-/. X N D V O O K ' I - TEL. 02507 - I 71 66 - OPLAGK 340Ü l:\.

Voorzitter Machielsen:

Bij ongewiji

wan driekwart miljoen

Circuit eerder dood
den wij dachten
ZANDVOORT - Voortijdig sluiten
^an het circuit, hetzij door opzegging van het contract of door een
faillissement van de Cenav, betekent
dat de gemeente Zand voort in het
jaar 1982 niet kan beschikken over
de inkomsten van een kleine zeven
ton. Inkomsten die wel in de begroting van dit jaar worden vermeld.

nog eens /even ton zou moeten
ophoesten, want je kunt niet eindeloos de belasting verhogen. „Het
circuit gaat te vroeg dicht. Het
duurt zeker nog zo'n drie a vier jaar
voordat wij iets anders met het
circuitterrein zouden kunnen doen,
gezien de procedure van bcstemmingsplannen etc. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat, wanneer
De enige van de commissieleden die het circuit moet sluiten, er voor ons
duidelijk deze bui ziet hangen en nog extra kosten aan vastzitten. We
zich ongerust maakt, is huisarts moeten bekennen dat het circuit
Flieringa, zo bleek op de vergade- eerder dood gaat dan wij verwachring AZ & RO de afgelopen dins- ten" aldus burgemeester Machieldagavond.
sen.
Tot zijn ,.starre verbazing" had hij Voor de aanval van Flieringa had
nog steeds deze post van hij wel begrip, maar ook het college
f 675.000,— als „inkomsten" op de kan niet in de toekomst kijken. De
begroting gezien. „Wanneer deze laatste ontwikkelingen van de Ceinkomsten wegvallen, zullen wij nav doen het ergste vermoeden,
toch elders deze zeven ton bij elkaar maar maatregelen hiertegen had het
moeten grabbelen. U heeft nu het gemeentebestuur niet kunnen neverlies bij elkaar geschraapt door men. ,,De Cenav is in de moeilijkbelastingverhoging en wat dies meer heden geraakt door de veel hogere
zij, maar hoe vangen wij het ko- koers van de dollar en daar doet
mende verlies op?" was zijn vraag niemand iets tegen".
aan de voorzitter.
Duidelijk werd al wel dat ook van
Deze verweerde zich door te zeggen Rijk noch Provincie financiële steun
dat de begroting vroeger werd ge- valt te verwachten bij sluiting van
maakt dan de laatste Grand Prix en het circuit. Het zullen toch de burhet verlies van de Cenav. Hij zou gers moeten zijn die het verlies
het een rampzalige ontwikkeling „moeten ophoesten" om met de
vinden wanneer de gemeente nu voorzitter te spreken.

ZANDVOORT - Was vorig jaar de financiële toestand bij het aanbieden
van de begroting 1981 op zichzelf niet zorgelijk, deze steiling kan moeilijk
gehandhaafd worden bij de aanbieding van de begroting voor het komende
jaar.
De toekomstverwachtingen worden steeds .somberder, en wil men voor
1982 over een sluitende begroting kunnen beschikken, dan zal er fors
moeten worden bezuinigd, de belastingen zullen met 4% moeten worden
verhoogd, afschrijvingstermijnen moeten worden herzien, investeringen
zullen moeten worden uitgesteld, kortom de broekriem moet fors worden
aangesjord, wil men uiteindelijk het tekort van ƒ 780.000,— kunnen
omzetten in een reserve van ƒ 74.000,— voor eventuele tegenvallers in het
komende jaar.
Een en ander blijkt uit de zojuist
gepresenteerde begroting 1982. Naast
de relatief dalende uitkeringen uit het
gemeentefonds en de achterblijvende
tarieven, zijn er nog een aantal faktoren die de financiële positie van de
gemeente ernstig beïnvloeden.
Dit zijn de hoge rentestand, de energiekostenstijging, het nieuwe VAM-contract (inclusief de renovatie van het
vuillaadstation) en de tussentijdse drastische verlagingen die de rijksoverheid
op toegezegde uitkeringen toepast, aldus het college in de bijbehorende nota
van aanbieding.

Belastingverhoging
Het college is van mening dat de
bestaande belastingen zodanig dienen

te worden verhoogd, dat er ruimte
ontstaat om een aantal nood/.akelijke
investeringen en enkele subsidieverzoekcn te honoreren. Zo zullen de
begraafplaatsrechten en hondenbelasting. m de naaste toekomst worden
verhoogd.
Bovendien wordt voorgesteld de onrocrendgoedbelasting m totaal met
acht percent te verhogen, terwijl een
verhoging van de precanorechten
wordt bestudeerd.
De hoogste bijdrage om de begroting
sluitend te maken komt echter uit een
meeropbrengst van de huisvuilophaaldienst van ƒ 150.250,—. De reinigingsrechten die in het verleden werden
berekend als vergoeding voor bewezen

moet komen om het zwembad open IL w o r d t dat ook de politie /o'n h a l \ e ton
houden.
i n l e v e r t F r /ou be/uinigd k i . n n e n vvorOok de exploitatie van het veremgmgs- den op de assistentie die de pointe
gebouw De Krocht valt tegen Van de moet l e v c i e n b i j de grote evenemenoorspronkelijke opzet heeft men moe- ten. onder a n d e i e dooi de ieser\epoh
ten afzien en de gemeente moet voor tie Door dit dienstbetoon aan ie p.is1982 ƒ 153 903.— bijleggen zodat de sen denkt men ( 31 DIK).— te besparen,
stellingvan sommige raadsleden enkele t e i w i j l ook liet o v e r w e r k \an de politie
Voorgesteld wordt tevens een toeris- jaren geleden dat dit projekt „een beperkt kan w o l d e n met minima?)
tenbelasting in te gaan voeren voor helt schip van bijleg" zou worden met f 2(1 ()(!!>,-Dolfirama, dit zou vijftigduizend gul- ongegrond is gebleken.
den kunnen opleveren. De toenstenbePrincipe-uitspraken
lasting van het Casino is al per l juli Afschrijvingen
Voor verdergaande bezuinigingen zal
1981 verhoogd, en zal dus voorlopig
niet verder omhoog gaan. De toeristen- Het grootste bedrag om het tekort \an het college principe-uitspraken van de
belasting van het Casino brengt mo- driekwart miljoen terug te dringen raad vragen o a over het terugbrengen
menteel ƒ 625.000,— in de gemeente- „verdient" de gemeente aan een wij/i- van het aantal overuren dat de politie
kas, terwijl het circuit goed is voor zo'n ging van een aantal afschrijvingen, maakt.
namelijk ƒ 218.924,-.
ƒ 675.000,-.
.3
Wanneer men deze termijnen verlengt.
scheelt
dat
aanzienlijk.
De
gemeente
Tegenvallers
schrijft namelijk sneller af dan men m
Naast deze twee bronnen van inkom- feite aflossingsplichtig is. Het herzien
sten slgaan dan o.a. de hoge uitgaven van de afschrijvingstermijn is al eerder
van het zwembad. Aihoewel het verlies aan de orde geweest in de voorjaarsnomet ƒ 15.255,— is teruggelopen mede ta van de gemeente.
dank zij het gebruik van het zwembad Gedeputeerde Staten wensten toen niet ZANu v OORT - Maandagavond 5 ok-1
door de scholen van Bloemendaal. in te stemmen met alle nieuwe afschnj- tober heeft een gewapende ovcrv a]
Pluspunt is bovendien dat de directie vingstermijnen, de helft zou slechts plaatsgevonden op een bejaarde JP'AOvan het zwembad, ondanks de verhoog- kunnen worden goedgekeurd. Dit zou ner uit de Kostvcrlorenstraat.
de energieprijzen, het exploitatietekort betekenen dat er slechts ƒ 120.128,- Omstreeks zeven u u r / h a l f acht werd
iets heeft kunnen terugdringen. Dit bezuinigd kan worden. Het college er bij de man aangebeld en informeeralles neemt echter niet weg dat er toch heeft GS dan ook verzocht hun stand- den twee mannen naar een r.hogclijknog altijd zo'n 876.000,— boven water punt in heroverweging te willen nemen, heid om een kamer te leuren De
omdat deze verlenging van de afschnj- Zandvoorter liet de mann/on binnen,
vingen een wezenlijk onderdeel is van die er naar zijn zeggen ,,'buitenlands"
de 'heroriëntering van het huidige be- uitzagen.
t
leid.
's Avonds om negen ^ur wilde de
bewoner dat de manne/n weer zouden
Politie
vertrekken omdat hij hlct kamer verhuVan de politie wordt ook een financieel ren niet meer zag zitten. De mannen
offer gevraagd. Niet alleen is het nieu- eisten toen reisgeld naar Haarlem, de
we politiebureau verschoven naar het Zandvoorter weigerde dit. Hij werd op
eind van de jaren tachtig. Voorgesteld de grond gegooid, gekneveld en met
een mes bedreigd Mei; heeft de bejaarde man toen vastgebonden en hern
(Advertentie)
gedwongen betaalcheques ter waarde
van dui/.end gulden uit te schrijven.
Hierna verdwenen zij met inedenemin»
gen wist men te melden, waarom Horvan de personenauto van de overvallen
do nog niet getekend heeft. Vanuit
man. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor.
deze kringen wordt dan ook het initiaDe Zandvoorter kon later cc politie
tief genomen voor een gesprek met de
waarschuwen en werd door zi^n huiszakenman. „Wellicht kunnen onze
arts behandeld.
voorwaarden dan wat bijgesteld worden en komen we tot een accoord",
aldus Hans Kok. Mocht Hordo geen
interesse meer hebben, dan ligt het in
de bedoeling om via een nieuw in het
leven te roepen stichting met een schone lei de exploitatie van het circuit
voort te zetten. Dit betekent dat de
CENAV failliet verklaard wordt, waarmee tevens het contract met de gemeente vervalt.
diensten zullen volgend jaar worden
berekend als een belasting per perceel.
Hierdoor zullen bezitters van een twecdc huis voor het volle bedrag worden
aangeslagen en zal metname de bijdrage van alleenstaanden evenredig worden verhoogd.

B- 'm gesii humden aan

Cenav van
n! redden

de bruid in de bak
ZANDVOORT - Niet met de vlam
in de pijp, maar met de bruid in de
bak, reed Ron Paap (22) met Ellis
van Norden (20) afgelopen vrijdag

naar het raadhuis in Zandvoort.
Voor Ellis was dit „trouwvervoer" een complete verrassing, maar
ze huwde niet voor niets een vracht-

foto Luropras

wagencliauffeitr, dus liet ze zich met
liefde in de truck van haar biiiulegorn dragen. Ron, zoon van Leen
Paap en Ciska Lammers, is al enige
jaren langs de weg, ook miernationaai, dus kan hij een echte , .trucker"
worden genoemd.
Behalve de verrassing voor zijn
bruid, het aftialcn met de vrachtauto,
had het bruidspaar zelf een vcrrassing in petto voor hun vrienden Fred
Kamstra uit Hillegom en lienny
Smid uit Bennebroek.
Afspraak tussen de beide vrienden
was altijd geweest, dal zij getuigt'
zouden zijn bij eikaars huwelijk.
Groot was dan ook de teleurstelling.
toen bleek dat ze op dezeljdc dag in
het huwelijk zouden treden. Ron en
Ellis in Zandvoort om 14.00 uur,
Peter en Hennv in Bloemendaal om
14.45 uur.
Ron en Elli\ wilden direkt na hun
huwelijksvoltrekking aanwezig :i]n
in Bloemendaal en met een vrachtwagen moest dit lukken. Ze hadden
echter niet gerekend op de nauwe
stralen van Zandvoort, Roiu truck
kwam dan ook klem te zitten, doch
een in allerijl gewaarschuwde lii\i
bracht uitkomst.
's Middags om 3 uur arriveerde
het kersverse echtpaar Paap buiten
adem in het raadhuis van liloemendaal. Een volkomen verbouwereerde
gemeentebode begreep niets van ruig
een bruidspaar en wist met beter te
doen, dan het laatst binnengekomen
paar naast liet andere- te zetten.
En dat leverde dan weer ne\>enstaarule foto op. Peter Karrntra als
een ,,Anton Heyboer met zijn bruiden."

UTRECHT - Als Hordo of welke geintcresseerde in de exploitatie van het circuit dan ook, de zaak niet op korte
termijn overneemt dan is de CENAV
voor het eind van het jaar failliet. Het
zou dan tevens betekenen dat de gemeente Zandvoort af is van de boctcclausule van twee miljoen bij voortijdige
verbreking van het contract met de
huidige cirniitcxploitant. Wordt op
korte termijn geen overeenstemming
met de Canadese zakenman bereikt,
dan wordt een nieuwe stichting ,,op
bredere basis" gevormd met medewerking van de KNMV en de plaatselijke
VVV. Dit laatste zou echter betekenen,
dat de Grand Prix van Nederland dit
jaar voor het laatst op Zandvoort is De nieuwe stichting ,waarin tevens de
gehouden.
Koninklijke Nederlandse Motorrijders
Vereniging en de plaatselijke WV
Op de zeer druk bezochte ledenverga- betrokken worden, moet dan opnieuw
dering van de Nederlandse Autoren- met de gemeente om de tafel voor een
sportvereniging werden de courcurs contract voor de exploitatie van het
door voorzitter Hans Kok van de peni- circuit. Hans Kok wist te melden dat de
bele situatie waarin de CENAV ver- gemeente informeel te kennen heeft
keert op de hoogte gebracht. ,,Zo staat gegeven voor een nieuw contract te
de zaak er momenteel voor en er is voelen, maar honderd procent zekcrgeen redden meer a.m. We zitten met heid kon hij hieromtrent niet geven
een schuld van 1.2 miljoen en de
schuldeisers beginnen nu lastig te wor- Het wordt dan echter geen meerjarenden"..
contract, maar een vergunning op jaarbasis. Bovendien zou dan geen gcluidWaren de rijder-, nog verbaasd over ioverlast meer mogen plaatsvinden, hctdeze late inlichtingen van de scheiden- geen betekent dat er geen formule l, 2
de NAV-voorzitei. (.,.Het is nu waar- en 3 races meer op Zandvoort kunnen
schijnlijk te laat om er gezamenlijk nog plaatsvinden.
iets aan te doen") voor Johan Beerepoot kwam het geenszins als een ver(Advertentie)
rassmg. Volgens de vertrekkende circuitdirekteur had ile zaak vijf jaar
Aanvang beginnersgeleden al kapot moeten zijn. „Maar
toen konden de schuldeisers nog rededub
lijk tevreden winden gesteld en mijn
Kom nu inschrijven
hoop om er nog uit te komen was op de
en... voor hetzelfde
laatste Grand Pn\ gevestigd Maar
geld, ga je toch
heeltitis waren ile' kosten met twee
naar Daniels
miljoen dusdanig dat du schuld nog een
Dansschool
paar ton hoger weid. Met zestigdui/end toeschouw ei s /ijn we er zelfs niet
uitgesprongen", aldus Bcerepoot.
Het is nu aan Hordo om te beslissen
wat er met hot cncuitpiogianima gaat
gebeiuen Dinsdagavond werd iluideli|k dal In i het aanhangsel, dat hem met
het te tekenen contract werd toegc/onden moeilijk was \erteren. Mogelijk
voelt Inj weinig vooi het hierin vooigestelde race-pakket van onder meei
clubraces inclusief de Grand Pnv Maar
het kan ook /ijn dal hij moeite heeft
met schuldenlast van de CF.NAV, die
.sinds hel begin de ondei handelingen
nog een-, met twee ion tot 1.2 miljoen
gulden /ijn opgelopen
Nieuwe stichting
Noch m NAV-noch m CliNAV-krm-

Qn/ë/s
Voor elke leeftijd
een club. Inschrijving
dagelijks van 19.0021.OOuur.Adm.de
Ruyterweg 110, Dirk
Sonoystraat 155,
tel. 020-184044 of
020-113260

KOMBSi

Jeugdverk
een

ZANDVOORT - In tegenstelling tot de
schoolraad van Zandvoort is het college
van mening dat de jeugdvcrkeersbrigades geen extra ongevalsrisico lopen, met
andere woorden, een verkecrsbrigadiertje wordt niet eerder of later aangeredcn dan een schoolkind zonder die
functie.
Di! valt af te leiden int een schrijven
van het college aan de schoolra.id van
Zandvoort, die reeds in j u n i de a.mdacht van het gemeentebestuur heeft
gevestigd op de \eikcerson\eihghcid
rond de meeste scholen m /andvoort
Mede in verband hiermee achtte de
schoolraad het in/ctten van el! t w a a l t jange kinderen uit het oogpunt van ile
verkeersveiligheid in Zandvoort niet
langer verantwoord
De schoolraad had /ich tot het college
gewend met het verzoek om h i j de
oversteekplaatsen de nodige veiligheidsvoorzieningen /oals /ebiap.ulen.
voetgangers verkeerslichten, siopln.li
ten voor auto's, knipperbollen en v e i keersbordcn (waarschuwing oveistekende kinderen) aan te brengen

Gering effekt
Ondanks het geringe e t l e k t d.it het
college v e r w a c h t v a n ile p l a a t s i n s v a n
waarschuwingsbolden bi| de o v e i M e e k plaatsen van de lageie en klc-incischulen, is het herent in het belang \ . i n de
schooljeugd de/e h i n d e n te pl.ntsen
De /ienswi|/e van het lollege. m K m-n.stellmi! lol die v,in de schooli.i.ui is it.u
men nog het beste kan w ei ken niet
|eugdveikeeisbnga<.k s IXvi ' i i c n i n u
vvoidt gebaseerd op een l a p p o ü v a n de
verkeersveiligheid sihoolicucil van de
gemeente K o t t e i d a m uit l')7d . Moewel dit rapport met /onder mci'i kan
winden gebruikt voor de s i t u a t i e ui
Zaïulvooit achten vvi| de conclusies wel
voor Zanihoort v a n toepassing", aldus
het college

Overige maatregelen
De overige dooi de s i h o o h a a d m -

\iaagde maatregelen, /oals /ebrapaden. verkeerslichten en knipperbollen,
sorteren weinig e t l e k t . zijn te kostbaar,
ot mogen niet. aldus het college
\ \ e l w o r d t üe/egd dat men p l a n n e r )
o n t w i k k e l t voor de v c r k e e r s , uhgheic.1
i oud de I l a n n i e SLhattsdiooi doch
gL.'ien de huidige ( m a n u e l e s i t u a t i e /ai
dit wel op de lange baar S:CSLhoven
v v o u k n . oniil.it iiKii p m n i c ' i t e c l hu-t
voo! geen lin.muele m i d d e l e n Ssjiikbaai heelt

Kitste!
I ) i socialist ( K i i I o o i . c n ' i a J "e 1 r a a p i l
h e l v e i / o e k v a n tU S i h o o l i a a d v a i .
/ a n i ' v o o i t ui h e t a n u v o i iel v a n het
c o l l c g i op i i e .i'^ciula v in Je e o r i m i s s i c
v e i L M e l e i i n g \/ v au d i ' k t o be i te p l a a t sen
loonen w.is c c h t e i v c i h i p d e i e l d e \ e i s'adciin.: b i j t e w o n e n e n h.IL! v e i / o i h i
hel aticiui.ipun! een i i i . i a m l aan t e
honden
l ;e o v e i i u e c o m m i s s i e . e ik n h a d d e n
vla u sle'i-il b i . w a a t U A n . od.'i PK II
s.'Iiinl.ii henel bc sloot h. l e . i m i in l op
ti ^ hun e n m i e i m l c 'n* SL ' i i ! i in< n ut
oroc ivu i p ai / o lan-: < n u k , t i t e ! il r
e c n in i , n u l au < • . ' t nu u l ^ ' i >ok niv. <
nu'e l op aan k n n l
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Eenmalige uitkering voor mensen met de laagste inkomens.

REPARATIE
v/an alle soorten

Voor wie is deze uitkering?

U hebt als gehuwde recht op de volle uitkering als uw gezinsinkomcn niet hoger is dan ca. f325,- per weck of ca. f 1.405,-per maand
(voor WWV-uitkerinpen: f 343.- of f 1.487,-).
Voor alleenstaanden met één of meer kinderen zijn deze bedragen
ca. f 295,- per week of ca. l' 1.270,- per maand (voor WWV-uitkeringcn:
f 309,-of f 1.339.-).
.' Tot uw gezinsinkomen wordt gerekend; loon. uitkering, pensioen,
rente, alimentatie, bijverdiensten e.d. maar niet kinderbijslag en vakantieuitkering. Premie voor bijv. het bejaardenziekenfonds wordt afgetrokken.

IX'/e uitkcrint: is hcilockl icr orulL'rsii.'umng v:\ri de koopknicht. En bestemd
voor nicnsi.'!! die niet meerdun één mininitiniinkonien (loon. uitkering)
hebben. t/elfst;inilisi;ii die een (jeileelielijke ot'pehele uitkering krijgen of
gebruik rn:iken v;ui bedrijtsbeëiiidigingshulp kunnen de eenm;ilige
uilkei ing uok ;i;iiivr:igcn).

BEDEKKING
Tel. 02507-173 53

Tot l november kunnen gezinnen van twee of meer personen
hun nanvniag indienen. Dimrna zal er voor alleenstaanden mei een
eigen huishouding gelegenheid zijn de uitkering aan te vragen.U zult
dat later in de krant kunnen lezen.

Krijgt u gasten?

i
f

Wil v.;i huien
ijf.'ildon tniü!:-, stoolon.

*
5
l
(

Ook verhuur van lüuke
i-'n p r a k t i s c h e tiui.sbars.
DUKPSf-'LEIN 2.
'Hfl-OGN !..'!?•; '3713.
Pr.vr r:,, i t J . O O u u r 16658

Hoeveel bedraagt de uilkering?
- voor gezinnen van twee personen

U kunt nu p;i;in aanvragen, indien u op l j;muari en op dit moment:
1. peiimnvd bent. met ot'/.onder kinderen:
2. ongetrouwd samenwoont en een bijstandsuitkering ontvangt;
3. ongetrouwd bent met één of meer kinderen.
tsdit niet op u van toepassing dan kunt u wellicht nu l novemberaanvnigen.

Wilt u meer weten? Haal dan een folder op het
postkantoor.

f 250.-;

- voor gezinnen van drie personen

Op het postkantoor kunnen ze ook vertellen waar u in uw woonplaats
verdere informatie kunt krijgen. Hem u niet in staal om naar het posikantoor te gaan, bel dan 0017, de Klantenservice van de I'.T.T.
Buitenlanders kunnen voor hulp en informatie terecht bij de
"Stichting Welzijn Buitenlanders".

f 350,-;

- voor gezinnen van vier of meer personen

f 450,-;

Voorallcenstaanden zonder kinderen zal te zijner tijd een bedrag van
f 150,-gelden.

e folder op het postkantoor.
J(L

^p??s.?S?ffi,^^il^S

:••, > V-1."; - -J--".-• .^-jj<-* v;jt«ï*'J*^r,ï»W3ïai«waU

,

WONINGRUIL

gemeente
zandvoor!
Hans dankt
K a r i n , Heleen, Riuh, Juan, Reinier,
Robbie en Liva

hartelijk voor al de jaren.

Diep bedroeld moeten wij kennisgeven dat
onverwacht, en veel te vroeg van ons is heengegaan onze fijne zuster, schoonzuster en tante,
onze geliefde schoondochter en mijn lieve
vriendin

Tine van der Kolk geb. Akkerman
weduwe van Jan van der Kolk

Zij was net 37 jaar geworden.
Nunspeet:
HENK en MIEKE
Zandvoon:
ADenRIA
i\ieu\vegein:
J. VAN DER KOLK
M. VAN DER KOLK-VAN LEEUWEN
Zandvoort:
KOOS
en verdere familie
ZA, NDVOORT, 2 oktober 1981.
Van _Speykstraat lOa
Corre.o ^pondcntie-adres:
A. J- Akkerman, SwaluSstraat 5, 2042 KA Zandvoort.

De be& irafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op de ^"/gemene Begraafplaats ie Zandvoon.
Na een lat. «gdurige ziekte en moedig gedragen
lijden is h^den vredig van ons heengegaan,
mijn dierba^ re vrouw, onze lieve moeder, grooten overgrc/ otm oeder

Anna Maria Cecilia
van «jer Meer-van der Hoeven

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 12 oktober
1981 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening voor een ieder ter
iruage ligt het bouwplan tot r\et oprichten van een garage op het perceel
Wilhelminaweg 38.
Gedurende de termijn van de terinzagefegging kan een ieder schriftelijk bij
burgemeester en wethouders bezwaren
tegen dit bouwplan indienen.
Zandvoor}, 30 september 1981.
De burgemeester voornoemd,
(get.) H. Machielsen.

S. van der Meer
kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
Zandvoort, l oktober 1981,
Burg. Nawijniaan I K. 207.
>] De crematie heeft dinsdag 6 oktober plaats| gevonden.

gemeente
zandvoort
SPOELEN BUIZENNET
Wegens hot spoelen van het buizennet zal in
do navolgende nochtuicn de waterdruk zeer
qcrintj zi|n.
M<?t vpo'jlon voot BENTVELD vindt plaats
ui <ii: (.HM locjü: donderdag 8 oktober a.i.
23.30 uur - 5.00 uur vrijdag 9 oktober v.m.
Hti ',!'n.:lcn vooi ZANDVOORT «indt plaats
t n r! c pl..T |O(JL':

ma;j:idafj 12 o k t o b e ? t/m vrijdag l 6 oktober
a.i. v.in 23.30 uur tot 5.00 uur en
maandag i 9 oktober t/m vrijdag 23 oktober
a.i. v.m 23.30 uur tot 5.00 uur.
'iirv> ui (live pptiodcti 's njthls /o
werni'i iii(K)cli|k w.ilc1' ie ijppcn ol jnden
•vrj( WLI)I.'I in voorroJil tf? tiometi.

eengezinswoning

De Stomerij Speed Clean, Schoolstraat 4, Zandvoort,
maakt bekend dat vanaf heden naast de heer C. Terol de
heer W. M. Burger als beherend vennoot zal optreden.

groter huis
met grote tuin, liefst omg.
Zandvoort en omstr.
Br. o. nr. 2553
bur. v. d. bl.

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren^ trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.

A.J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

SPEED CLEAN

te Bloemendaal. Grote
woonk., douche, 3 sl.k.,
zolder, cv, garage, tuin.
Gevraagd:

Hondenkapsalon

Dit iseen publikalie van hei ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

JL

BEKENDMAKING

Aangeboden

Mevr. Renee Truder,
Van Ostadestrut 26. lel.
15626.

Ter gelegenheid van dit feit willen wij u de volgende
reclames aanbieden:

2 ROKKEN
4 PANTALONS
1 KOSTUUM
1 REGENJAS
1 MANTEL

9,00
15,00
8,00
10,00
8,00

Deze aanbiedingen zullen tot J november 1981 van kracht blijven.
C. TEROL - W. M. BURGER

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag
5.000.10.000.15.000.20.000.25.000.-

48
mnd
151.31
289.87
428.42
566.98
705.54

Commissie voor Economische Zaken
Bovengenoemde commissie zal op maandag
12 oktober a.s. een openbare vergadering
houden in het raadhuis, aanvang 19.30 uur.
Agenda:
Bijstelling beleidsplan najaar 1981.
Weekmarkt.
Vaststelling bestemmingsplan "Binnenweg
en omgeving".

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars (t taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

Commissie voor het Grondbedrijf
Bovengenoemde commissie zal op dinsdag
13 oktober a.s. een openbare vergadering
houden in het raadhuis, welke om 19.00
uur begint.
Behandeld zal worden de concept-begroting
1982 van het grondbedrijf.

Bovengenoemde commissie zal op woensdag
14 oktober a.s. een openbare vergadering
houden in het raadhuis, welke om 19.30 uur
begint.
Agenda:
Concept-begroting 1982 voor zover betrekking hebbend op milieu en volksgezondheid.
Glasaktie; plaats voor glasbakken.
Model voor Reg. Instituut voor de ambulante
geestelijke gezondheidszorg (RIAGG).
Ontwerp-Af valstoffen verordening.
Commissie voor Welzijn en
Maatschappelijke Zorg

Commissie voor het Verkeer
Bovengenoemde commissie zal op donderdag
15 oktober a.s. een openbare vergadering
houden in het raadhuis, welke om 19.30 uur
begint.
Agenda:
Behandeling ontwerp-begroting 1982 voor
zover betr. hebbend op het verkeer.
De stukken liggen ter inzage in het
gemeentelijk informatiecentrum in de hal
van het raadhuis, op werkdagen van 8.30
tot 17.00 uur.

CRLXiATlli - BEGRAFENISSEN - TRANSPORT EN

(v/h Jac. Kcipi-r)
\ iTi)tnciin».s«t-a -V-! - HJ.OI;MI;NDAAI. - TVI. 023-260533
ln/<irnh;t;cï hcircljcnüc l>e^ra/\'t>i\'.''cn of crematies ychccl vrijblijvend.

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat61 • Telefoon 15351

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein -Tel. 15068/13612/12518

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG-KONG
Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897
SPECIALE AANBJEDING

Indische rijsttafel
+ koffie, per persoon all-in

f 15.00
Wie veel pleegt na te denken is zelden
geestdriftig.
Jean de Boisson (geb. 1918).

HORLOGERIË
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
kcni echter onder zijn cliüntcn mensen, die veel hebben
nagedacht, alvorens ze bij hem een uurwerk kochten.
Nu kent hun geestdrift over dit besluit geen grenzen.

Te huur gevraagd, per
medio november, voor
nette jongeman (25)

VERHUIZEN?
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vrci;icj vrijblijvend prijsopgave <in folder met
waardevolle tips.

^W VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. MooluMKtru.it &4rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 • 31 04 04

130.29
247.87
365.45
483.03
600.61

184.87
270.99
357.11
443.23

163.87
239.50
315.14
390.77

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

ZOMERHUISJE
huurbedra
all-in f 550.-

Drogisterij

Bouwman

Inlichtlngen, talefoon
02507 -13332.
(VEHSTEEGE).

Oranjestraat?,
Zandvoort
tel. 02507-12327

AUG. v. d. Ml J E
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Nu ook het adres voor uw

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

.•••.^

MOERENBURG

Schuitengat?,
telefoon

DIEET ARTIKELEN

13212

auto-brand-leven
alle verzekeringen

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

Te huur gevraagd:

vrije
woonruimte
M. Inden
Emmaweg 15.
Telefoon 18760.

Foto Quelle
Compleel fo(o film
assortiment, vootdulig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.
Zandvoort.

Drogisterij • Reform

G. Kol

Niet het enige, wel het beste adres

Komt u eens kijken in zijn showroom,
'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

120
mnd.

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

herman heijermansweg 6, amsterdam-z.. telex 18143

Verhuizen is vakwerk!
^L JHL O

Kwekerij P. van Kleeft

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

Bovengenoemde commissie zal op woensdag
14 oktober 1981 een openbare vergadering
houden in het raadhuis, welke om 21.00 uur
aanvangt.
Agenda:
Behandeling ontwerp-begroting 1982 voor
zover betr. hebbend op welzijn en maatschappelijke zorg.

Groenteplanten met kluit
Groente- en bloenuaden
Zaaigrond
Jiïfypots
Bestrijdings- en
bemestmgsmiddelen
• Tukibenodigdheden

96
mnd.

Informeer eens!
Helmerstraat 1 - Zandvoort,
telefoon 02507 • 12150.
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020-223456.

Max.

•
•
•
•
•

60
mnd.

1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.

ETAGE OF SOUT.

Commissie voor Milieu en Volksgezondheid

op de leeftijd van 89 jaar.

«

Hoe moe» u de uitkering aanvragen?
Op hel postkantoor kunt u een folder en een aanvraagformulier halen.
Lees eerst de folder door. Vul dan het formulier in. En stuur hel met uw
loonstrookje, specificatie van uw uilkering ofander bewijs van uw
inkomsten in de bijbehorende enveloppe naar de Gemeente waar u woont.
Zorg er wel voordat u uw aanvraag uiterlijk 31 oktober 1981 indient.
Anders vervalt uw aanspraak op de uilkering.

De uitkering bedraagt maximaal:

Wie kunnen er nu aanvragen?

\
j

Is uw inkomen iets hoger dan de hierboven vermelde bedragen dan
ontvangt u een deel van de uilkering. De bedoeling is dat u het geld nog dit
jaar krijgt.

Gespecialiseerd in
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 6123.

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

FIAT
Lancia, Autobianchi
Super benzine
8 CGnt korting

Diesel

2 cent korting
Benzine- en
reparatiebonnen

van leaseplan-auto's
worden ook in ontvangst genomen.
l evuns hoblion wi| ilivetsi* ociMsums

TE KOOP AANGEBODEN IN ZANDVOORT:
Brederodestraat 14A

ROYAAL HALFVRIJSTAAND
WOONHUIS
met garage, voor- en achtertuin.
Indeling: entree, hal, toilet, kelder, keuken,
voorkamer met serre en achterkamer; Ie verd.:
ruime, moderne badkamer met ligbad, modern
toilet, 3 slaapkamers, groot balkon; 2e verd.:
grote zolder met 1 kamer.
Het pand is voorzien van c.v., gas en warmwater-installatie.
Vraagprijs f 215.000.- k.k.
Verdere inlichtingen:

Makelaarskantoor CENSE
Tel. 02507 - 1 26 14

Kditic-iiiugi) Unncsstraat ^3. Aindv/oort.
telefoon 14580
Met ingang van volgende week maandag
dagelijks geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

ÖLAZENIERSBEDRUF

Glas in lood ramen
Gebrandschilderd gfas
Corn. Slcgcrsslraal 2r, ZancKoort'
Telefoon 02507 - 16094
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Me zet organisatie voort

troef bij slotwedstrijden
prijzen van de toegangskaartcn zo langzamerhand de pan uit rijzen. En dat is
dan weer pure noodzaak als men bedenkt dat een Grand Prix volgend jaar
op Zandvoort 2,4 miljoen gulden moet
kosten. En aangezien een race-programma zonder formule l en 2 voor
een organisator financieel niet interessant is, komt de scheidende circuitdirekteur tot de konklusie dat de autosport in deze contreien een zeer sombe.r heerste Trouwens toch een mineur- Velen zagen het als een irap na van de re toekomst tegemoet gaat.
temming in het rennerskwartier op man die zijn vertrek reeds heeft aangeefce laatste racedag van het seizoen. kondigd.
Niet accoord
)e speaker mocht dan wel vermelden
Een autosportman die eveneens opai hel volgend raceseizoen met Pasen Zondebok
stapt en met zijn vijftien circuitjarcn
p Zandvoorl zou worden geopend,
naar hoeveel waarde moest aan deze Dit laalste is beslist niet de bedoeling drie jaar langer op Zandvoort meeitspraak worden gegeven, op een mo- van de man die nu als de zondebok loopt dan Johan Beerepoot is Hans
nem dal de loekomsl van de Zand- wordt aangewezen. Hij is van mening Kok. Deze week nam hij afscheid.
oortse racepiste zo onzeker is gewor- dat een aantal rijders met deze houding Zowel als rijder als voorzitter van de
de kop in het zand steekl. Toen hij een NA V, welke funktie hij de laatste vijf
len.
'erschef Dirk Buwalda was nog gcdeel- weck levoren Basil Mann op hel Belgi- jaar bekleedde. Uitdrukkelijk stelt hij
elijk optimistisch door te verklaren dat schc Zolder de Benelux-lilel in de dat zijn opstappen niets te maken heeft
Ie clubraces voor het volgend jaar geen formule Ford 2000 had zien veroveren met het heengaan van Beerepoot. In
;ëvaar lopen. ,,Dic worden zeker ge- had hij slechts achl toeschouwers op de het voorjaar heeft hij immers al aangekondigd aan het eind van het seizoen
loudcn", verzekerde hij. Maar wat tribune geteld.
ladden de rijders aan deze belofte, nu ,.Het is echt niet alleen in Nederland. de voorzittershamer in te zullen léve.-ircuitdirekleur Johan Beerepoot zo- Kijk maar om je heen in Europa", zegt ren.
uist het lont in het kruitvat had gesto- hij. „Zelfs in Duitsland met zijn vele Vijftien jaar was hij als rijder op
;en door te verklaren dat de autosport race-enthousiasien komt niet veel pu- Zandvoort aktief. Vijf nationale titels
n Nederland len dode is opgeschreven. bliek meer, als er niet om het Deutsche zijn het resultaat. Bijzonder tragisch is
Deze uitspraak zou het alleen maar nog Meisterschaft wordl gereden." Nuchter zijn reden om met racen te stoppen.
moeilijker maken om sponsors ie krij- stelt Beerepoot dan ook vast dat de ,,In het begin van dit jaar heb ik in één
gén. Nee, deze uitlatingen werden de belangstelling voor de autosport tanen- klap mijn ouders verloren. Toen pas
eircuilbaas niet in dank afgenomen. de is. Ook voor de. formule l waar de ben ik me gaan geseffen, dat ik met een
ANDVOORT - De voor de CENAV zeer waarschijnlijk voor het laatst gehouden
ices zijn voor Berend Oeberius Kapteyn dramatisch verlopen. Aan de leiding en
iet het Nederlands kampioenschap op dat moment in zijn zak gaf de motor van de
ord Escort RS 2000 in de vierde ronde plotseling de geest, waardoor Hand de
.ipcr alsnog de lauwerkrans kreeg omgehangen. Een eerbetoon dat sponsor Jaap
/inter zijn Zandvoortse rijder zo graag had willen zien ondergaan. Daarom was
.huldiging er toch. Echter niet op de baan voor de vrijwel lege tribunes, maar in
et „Winter-kamp". Daar in het rennecskwartier kreeg de gedesillusioneerde
ij der van zijn sponsor de krans omgehangen. Op het lint stond vermeld: tweede
laats Nederlands kampioenschap.

gevaarlijke sport bezig was. Ik had er
gelijk geen zin meer in."
De NA V-voorzitter acht het zeer onwaarschijnlijk, dat de CENAV blijft
voortbestaan. Ook al zou Hordo de
aandelen niet overnemen. Tegen de
verwachting in blijkt de Canadese zakenman het kontrakt met de CENAV
nog niet te hebben ondertekend. Hans
Kok weet zelfs te melden dat Hordo
eind vorige week per telex heeft laten
weten de voorwaarden zoals die hem in
een concept-contract zijn toegestuurd,
niet accepteert. Welke punten de nieuwe exploitant van het circuit veranderd
wil zien weet ook Johan Beerepoot niet
te melden. „Hordo staat bekend als
een man die in vierentwintig uur zaken
wil doen, maar ik merk daar weinig
van. Na die telex heb ik niets meer van
hem gehoord", is zijn kommentaar.
Mochten beide partijen niet tot overeenstemming komen, dan gaat volgens
Hans Kok de NAV op het plan broeden waaruit een nieuwe organisatie
moet komen. „Want we willen graag
blijven racen en daarom gaan we ook
door", aldus Hans Kok die nog weet te
melden dat er drie gegadigden gepolst
zijn voor het direkteurschap.

cc, Bert Moritz in de klasse boven 2500
cc, Ros de Giaxa de Salvi bij de sports
2000 en Basil Mann bij de formule Ford
2000. Het betekende voor de Zuidafrikaan zijn derde titel in één seizoen. Al
eerder veroverde hij de Duitse Golden
Lion trofee en het Benelux-kampioenschap. Het ligt in de bedoeling van
Basil Mann om volgend jaar formule-3
te gaan rijden. Voor een aantal races,
waaronder Monaco heeft hij reeds een
sponsor weten te interesseren.
Ron Kluit die achter Mann als tweede
eindigde in zowel het Nederlands als
Benelux kampioenschap hoopt volgend
seizoen zijn vleugels eveneens inlernationaal uit te slaan. De. Haarlemmer
weet zich daarbij geruggesteund door
zijn drie huidige sponsors. Van hun
totale budget zal het afhangen welk
avontuur het zal worden.
Bij de zwaarste toerwagenklasse hoven
2500 cc werd het kampioenschap bepaald door de juiste bandenkeuze. Bert
Moritz nam de beste gok door intermediates onder zijn Camaro te monteren.
Op de natte, maar achterin het circuit
snel drogende baan bleek deze keus de
beste. Hierdoor kon de Amsterdammer gemakkelijk weglopen van de op
slicks vertrokken twee overige titclkandidaten Loek Vermeulen en Fred FranKampioenen
kenhout. Toen Verneulen halverwege
De zondag nog vier te verdelen natio- de race zijn motor opblies was dat dan
nale titels gingen naar Hans de Jager in ook van weinig betekenis voor het
de klasse produktietoerwagens tot 2500 kampioenschap. Moritz reed immers
een gewonnen race. Zijn titel was
verdiend.
(Advertentie)
Uitslagen Formule Ford 2000: 1. Leeuwenburg-Crosslé, 2. Kluit-Delta, 3.
Mann-Delta, 4. Euser-Crosslé, 5. Van
Silfhout-Crosslé.
Eindstand: 1. Mann 114 punten, 2.
en alle andere organisatoren van uitstapjes en feesten:
Kluit 86,3. Huub Vermeulen 85,4. Jim
Vermeulen en Wiebe Boersma 70.
Produktietoerwagens tot 1300 cc: 1.
Van Leeuwen-Talbot Rally-3, 2. Fonteyn-Talbot Raily-3, 3. Bijster-Talbot
1e. 't Morgens en/of 'i middag! fijn iwmn bowltn in om wpmjezellige bowlingRalty-3; tot 1600 cc: 1. Kroesemeijercentrum (12 volautomatische barton. 2 ten. intiwte zitjn).
VW Folg GTi, 2. Van Kleef-VW Golf
GTi, 3. Bolderheij-VW Golf GTI tot
Bowlen is een spel voor jong en oud! Itdcieen kin heil On» min«9<>r/sp*Meidar
3500 cc: Van der Beek-Mazda RX7, 2.
zorgt voor de nodige inslruktie en organiseert tijdira het >p*l ten aantal

VOORZITTERS, PENNINGMEESTERS, DIREKTEUREN
Een fijne dag in TRESLON6-HIL1EGOÜI

„wedstrijdjes", waarbij een ieder, ook de minder „bekwame", een prijsje kan
behalen.
•
2e. 's Avonds een feestelijk diner-dansant in een van de zalen van ons leifauiam,
desgewenst met optredende artiesten.
OE

LET OP! t/m 31 december 1981. van maandag t/m
donderdag voor gezelschappen vanaf 25 personen.

(COMPLETE VERZORGING: Indien u wilt
kunnen wij voor een perfecte orgmiutie
zorg dragen! U kunt dit met een gerust hart
aan om toevertrouwen.
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alle dvaithen halve prijs?
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BEL VOOR ALLE INFORMATIE: (02520) 15347 (restaurant) of 16214 (bowling).
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naar zege

erlies ZVM-dames
nde slotminuten
Z-ANDVOORT - De dames van ZVMh|mdbal hebben in een gclijkopgaand
duel tegen Volewijckers 2 een zeker
lijkend gelijkspel in de laatste minuut
weggegeven. Door belangrijk balverlies
wist Volewijckers de stand van 7-7 op
7-8 te brengen. De heren speelde een
aantrekkelijke partij en hadden weinig
moeite met Amersfoort 13-8. Cor van de
Kockelt had met acht treffers een bclangrijk aandeel in de overwinning.
^ strijd tussen ZVM en De VolewijcDe
kers gaf weinig krachtsverschil te zien.
Het ene moment was De Volewijckers
d,icht bij een doelpunt en even later
waren de beste kansen weer voor
ZVM. De Volewijckers kwam sterk uit
de startblokken en zag tweemal een
schot tegen het houtwerk belanden.
ZVM begon wat te gehaast, maar kreeg
met het verstrijken der minuten toch
rjieer vat op spel. Voor beide teams was
het moeilijk spelen. De harde wind en
de natte gladde bal leidden er toe dat
zowel Volewijckers als ZVM vaak balverlies leden. Truus Drayer opende
Voor ZVM de score en dit enige doelpunt zou tot vlak voor de rust geen
Wijziging ondergaan.
Volewijckers probeerde de achterstand
wel teniet te doen, doch doelvrouwe
Hetty Braun verrichtte enige goede
reddingen. Tot aan de laatste drie
minuten waren beide teams weinig
.schotvaardig. Toen echter kwam Volewijckers gelijk maar direkt daarna
zorgde Astrid Molenaar voor 2-1. Dit
leek de ruststand te gaan worden, maar
één van richting veranderd schot maak(e de ZVM-kcepster kansloos. 2-2.
Na de doehvisseling werd er meer
gescoord en ging de strijd gelijk op.
ZVM nam vlot een 4-2 voorsprong
door treffers van Truus Drayer en Erna
Duker, maar kon deze voorsprong niel
lang vasthouden. Volewijckers bleef
goed partij geven en werkte de achleritand in korte tijd weg tot een 4-5
voorsprong. Er ontwikkelde zich een
spannende finale. ZVM kwam op gelijke hoogte door Janneke de Reus, die
laag en hard inschoot. De Amstcrdani>;e wisten steeds opnieuw de leiding te
nemen, maar even zoveel wist ZVM
ierug te komen. Elly Bol maakte twee-

spannend spelend is de zege vrijwel
niet in gevaar geweest.
In de beginfase kon Amersfoort nog
wel bij blijven, maar na de 3-2 stand
bouwde ZVM rustig aan de overwinning. Laurens van den Bos, Ernst Pehle
en Djurre Boukes namen de eerste'
doelpunten voor hun rekening. Bij de
stand 3-1 kreeg Amersfoort een unieke
kans tot de tweede treffer te komen,
maar doelman Pieter Trommel stopte
de strafworp. Toch kwamen de gasten
Heren
op 3-2 na een goed opgezette aanval.
ZVM kwam in het duel tegen Amers- Noch voor de rust voerde de prima op
foort goed voor de dag en had weinig dreef zijnde Cor v.d. Koekelt met
moeite met de gasten, 13-8. Zeer ont- keiharde schoten de stand op lot 5-2.

maal gebruik van een numerieke meerderheid, waardoor de stand 7-7 werd.
Er volgde een spannende slotminuut
met balbezit voor ZVM, zodat op z'n
minst een gelijkspel in het verschiet
lag. Onnodig verspelen van de bal
stelde Volewijckers in staat snel uit te
breken wat 7-8 betekende. De tijd was
voor ZVM toen te kort om nog op
gelijke hoogte te komen.

Amersfoort sputterde nog wel tegen
maar het was opnieuw Cor v.d. Koekelt die zijn stempel op de wedstrijd
drukte. Met vier doelpunten op rij
zorgde hij voor de beslissing, 9-4. ZVM
nam hierna wat gas terug, waardoor de
Amersfoorters wat terug konden doen,
9-6. Ernst Pehle, die deze middag
persoonlijke dekking kreeg, kon zich
toch losmaken van zijn tegenstander en
zorgde voor 10-6.
In de slotfase speelde ZVM de wedstrijd rustig uit, doch het vergat niet om
af en toe te doelpunten. Tweemaal Cor
v.d. Koekelt
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Basil Munn. hier achter Ron Kluit,
haalde met het Nederlands karnpivfn-
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achup zijn derde titel in itit seizoen
binnen bij de formule Ford 2000.

Benard-Ope! Asona 200(!i. 3. De Ha- l
ger-Ford Escort RS 2000; boven 2500 '
cc: 1. Moritz-Chevrolct Camaro, 2.
Fresco-Chevrolet
Camaro,
3.
Cleutjens-Ford Capri.
Eindstanden tot 13 cc: 1. Derr 120
punten, 2. Van Leeuwen 83. 3. De Laat
59; tot 1600 cc: 1. Kroesemeijer (onder
voorbehoud wegens protest) 115, 2.
Boiderdcij 81, 3. Smith 57; tot 3500 cc: ZANDVOORT - De kampioenskan1. De Jager °-7, 2. Oeherius Kapteyn sen voor het 4e team van S.C. Unicum
82, 5. Huyzer 76; boven 3500 c: 1. worden steeds groter, want Frits van
Moritz 102, 2. Loek Vermeulen 97, 5. Varik, Oscar Lohuis en Floris Wiesman
wisten het afgelopen weekend ook
Frankenhout 92.
Sportcars 2000: 1. Huub Vermeulen- TOG 5 uit Haarlem met maar liefst
Lola, 2. Jim Vcrmeulen-Lola, 3. Kok- 10-0 te verslaan. Nog één wedstrijd
tegen Nieuw Vennep 7 en a!/e tegenLola.
Eindstand: 1. De Giaxa de Salvi 125, 2. standers uit hun poule zijn verslagen.
Huub Vermeulen 117, 3. Jim Vermeu- Na 10 oktober beginnen de returnwedstrijden en de 2e helft van de
len 94.
Formule Ford 1600: 1. Euser-Royale, kompetitie.
2. Van Kouwen-Crosslé, 3. Ten Cate- Spannende tafeltenniswedstrijden waren er in Unicum te zien van het Ie
Crosslé.
Eindstand: 1. Euser 140, 2. Van Silf- jeugdteam dat met 7-3 Castricum l
versloeg. Nel van Asperen wist de eer
hout 105, 3. Ten Cate 82.
Renault 5 Alpine (voorlaatste race): 1. voor Castricum te redden en was te
sterk voor Arlan Berg, Patrick Berg en
Vos, 2. Postmaa, 3. Caron.
invaller Robert Balk. Patrick Berg en
Robert Balk haalden samen ook de
belangrijke punten van het dubbelspel
binnen. Een zeer goede prestatie van
beiden om elk 2 sets met overtuigende
cijfers te winnen.
i
Jammer was het, dat hel 2e Unicumteam met 8-2 verloor van HTC 5 uit
Hoofddorp. Na een 8-0 achterstand
wisten Wim van Veenendaal en Joost
Wiesman elk de laatste partij winnend
af te sluiten. Roy van der Laan scoorde
'75 dat de aanval zocht, ondanks de duidelijk meer tegenpunten dan in
storm tegen. De Geuzen kon met de vorige wedstrijden, maar kon helaas
krachtige wind mee niet gevaarlijk niet tot winst komen.
worden, mede door het goede ingrijpen Uitslagen: Unicum 1-Castricum l 7-3;
van de Zandvoortse defensie. Ook in Unicum 2-HTC 5 2-8; TOG 5-Unicurrr
deze speelperiode veel hoekschoppen, 4 0-10. Ranglijst jeugdkompetitie: 1.
maar Rob van der Berg en Ronald Frits van Varik; 2. Floris Wiesman; 3.
Zaadnoordijk konden de gelijkmaker Robert Balk; 4. Oscar Lohuis; 5. Anniet forceren.
nette Wiesman, Arlan Berg; 7. Patrick
Met het verstrijken van de tijd had Berg, Keesjan Wijsman; 9. Randolph
Zandvoort '75 steeds meer haast, doch Ramalho, Joost Wiesman, Wim van
het moest tot de allerlaatste minuut Veenendaal; 12. Roy van der Laan.
wachten op de gelijkmaker. Er ont- A.s. zaterdagochtend om 10.00 uur
stond voor het Geuzen-doel een gewel- spelen 3 teams in Nieuw nicum thuisdige scrimmage, waaruil Rob Gansner wedstrijden. Unicum l tegen Nieuw
uiteindelijk de verlossende gelijkmaker Vennep 6, Unicum 2 tegen Nieuw
wist te scoren. Door het stug volhou- Vennep 4, Unicum 3 tegen TTCS 2 uit
den van Zandvoort'75 was dit doelpunt Schalkwijk. Het 4e team gaat op bezeker verdiend.
zoek bij Nieuw Vennep 7.

Slechts ge
voor sterker

ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft
zkh terdege hersteld van de grote nederlaag van vorige week tegen SIZO.
Hoewel men gelijkspeelde tegen De
Geuzen (1-1), hadden de Zandvoorters,
gezien het grote overwicht, meer verdiend.
Het was Zandvoort '75 dat van meet af
aan de aanval zocht, maar het was De
Geuzen, dat na een kwartier spelen
verrassend de leiding nam, 0-1. De
badgasten bleven echter de Amsterdammers onder zware druk zetten, wat
echter niet tot de gewenste gelijkmaker
leidde. Wel veel mogelijkheden maar
het geluk was niet met Zandvoort '75.
Raymond Keuning zag een inzet net
over gaan en Karel v.d. Reijden werd
net gestopt door de Geuzendoelman.
Uit het aantal hoekschoppen blijkt het
overwicht van Zandvoort '75. Liefst
zeventien maal kon er een hoekschop
genomen worden, tegen Geuzen
slechts vier. Uit deze hoekschoppen
onstond veel gevaar, doch zowel Rob
Gansner als Ruud van der Putten zagen
inzetten door het houtwerk gekeerd.
De aanval van De Geuzen legde wel
enige malen goede combinaties op de
mat, maar doelman Gude kwam niet in
gevaar.
AMSTERDAM - De danies van baskelNa de rust was het opnieuw Zandvoort balvereniging The Lions hebben in de
tweede divisie voor een uitstekende vcrrassing gezorgd door het Amsterdamse
Wartburgia met groot verschil te verslaan, 46-66. De heren waren opnieuw
ZANDVOORT - De eerste wedstrijd niet op dreef. In een van Lions zijde
in dit seizoen van de turnkring NH- slechte wedstrijd werd de bekcrstrijd
Zuid werd gehouden op 3 oktober in de tegen Locomotief in Rijswijk met 101-56
verloren.
Kinheimsporthal in Beverwijk.
OSS, dat mei twee geselekteerde ploegen had ingeschreven voor de spring- De Lions-dames zijn geen moment in
wedstrijden. eindigde respectievelijk gevaar geweest. Vooral in de eerste
helft speelden de Zandvoortsen met
op de vierde en zesde plaats.
Er waren negen deelnemende vercni- hun tegenstandsters. Deze eerste h e l f t
gingen met zes lurnsters die vijf series is dan ook beslissend geweest voor de
van negen sprongen uitvoerden op de uiteindelijke uitslag. In dit gedeelte van
de strijd nam Lions nl. 21) punten
lange mat.

OSS turnsters

voorsprong, die het in hel verdere
verloop van de strijd bekwaam heeft
geconsolideerd.
liet systeem, man-to-man, dat Wartburgia de gehele wedstrijd speelde
legde Lions geen noemenswaardige
problemen in de weg. Door de grote
foutenlast van Wartburgia kwam Lions
menigmaal in balbezil en aan de vrijeworp l i j n . waarvan het goed heeft
geprofiteerd. B i j rust had Lions reeds
een comfortabele voorsprong van 1941).
Na de basketwisselini; heeft l.ioiix dil
verschil steeds k u n n e n handhavt-'i.
Wartburgia traehtte wel om nog wat
terug ie komen, doch een geslnten
l .ions defensie wist v a n geen wijken.
Met goed rondspelen wis; Lions dan
nuk nnbedreigd de finish te halen,
Topseorcs: ^'vette van Deursen 17.
Kika de Leoi) 13, Caroline van Keulen
13.

ZANDVOORT - Het in de Ie klasse van
de zaalvoetbalcompctitic uitkomende
Rinko behaalde een fraaie overwinning
op Marktzicht, 1-4. In de interregionale
klasse kwam SC Hong Kong opnieuw
tot een goede prestatie. Een steeds beter
draaiend Hong Kong maakte korte metten met Seur de Jorduan, 1-6.

Erna Duker (ZVM) volledig geconcentreerd op weg naar een doelpunt

Foto: Europress

Tegen een verdedigend Marktzicht kon
Rinko moeilijk openingen vinden. Het
kon niet al te offensief te werk gaan.
aangezien de counters van Marktzicht
bijzonder gevaarlijk waren. KIIIKO
kwam echter naarmate de strijd vonlerde tol beier samenspel, wal in de Se
minuut leidde tot de openingstreffer
van Andrê Koper, 0-1. Marktzicht
kwam nog voor de rust tot goode
tegenstoten naar doelman Herman
Hoogkamer was uitstekend in vorm.
Na de pauze was het al snel 0-2 toen
Rob van der Berg met een afslaiulsschot het doel trof. Marktzicht kwam
nog wel terug tol 1-2 maar de laatste
wapenfeiten waren voor Rinko. Marklzichi moest komen en Rinko profiteerde dankbaar van de ruimte. Tcun

Vasienhouw en Andrc Koper voerden
de stand op tot 1-4. die hoger had
kunnen zijn indien de kansen in de
slotfase heler waren benut.

Heren 1

Hen /onder /"or.in \\iliiivec en Kenneth M a e n a e k s p e l e n d i ions heett \ o l s i r e k t neen k a n s cehad m de hekenveds t r i j d teiiL'n l O i k M i i v H i e t ' u i t R i j s w i j k .
SC Hong Kong
De i i ' l o t i n e d e r l a a g is te eioot oni in
De SC Honi: Kong m a a k t e een uiMe- de t h u i s \ U ' d s l t i | d \ .m a . s / a l e i d a g nog
kende indruk in hel iiilduel tenen Seur eniL'. p e i s p e e t i e l !e bieilen op de volgende Jorduan. Mei snel en m i s t e k e n d Je i oude l - e n o \ e r w u w i n g /.al het
positiespel was er vaak voor Seur de \ e i l i o u \ \ e n a.iii l ii'iis-<'i|di.' oclller wol
Jordaan geen houden aan. Behoudens goed doi-ii.
de beginfase van de sliijtl konden de N .in.it het eei^te tkntsign.ial was I.ocoAmslcrdiimnieis niet gevaarlijk \vor- m o t i e l di' betei spelende ploeg. Raden. In dtvc lase kuainei; n\ ilieht bii / e n d Miei ca mei een /eer / u i v e r sehol.
e e n doelpunt, maai doelman l d Siel l i e p e n Je iZ.Mlieren l ions volkomen
feis was pal a.il. Het n l l e i M c t \ \ a ^ o n d e i ile \ ( i e l . l ions heeft v r i j w e l geen
echter snel geluwd en l lons; KCMIÜ i i o k m o g e l i j k h e i d gehad om iets t e r u g te
ten aanval, wal al snel in t\vee doelpun- doen.

ten resulteerde van Marcel Scluvil en
Menno Visser.
Na de rust voerden ('hu-- .lonühloed
niet twee doelpunten en A N o \ a de
stand iip tot een n a m e 5 - t ) . a i M n e n ^ d.e
Amsterdammers ic'l.-. leiui; konden
doen. De a k t i e v e Mennn Visser bepaalde ten slotte mei een k n a p duelpunt de eindstand up 1-ti.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
't Luifeltje

Uw adres voor:

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

reisbureau

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Grote Krocht 17
2042LTZandvoort

öe nieuwe Succesagenda ss binnen

gourlnjjearverhuur

ramt

100 gram

5.55

GROTE KROCHT21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02507-25 74

voor o.a.

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

Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

Bief StUk 100 gram.

Grote Krocht 9-15

Azeanette

Rijwielhandel BOS

Wij hebben veel sneeuw- en zonzekere bestemmingen
per vliegtuig/touringcar of trein

'ERICA'

Kogeibiefstuk 100 gram 2.69

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Grote Krocht 26 - Zand voort

Denkt u aan winterzon
en wintersneeuw?

's Lands grootste kruidenier blijft

Rosbief ki,0

Nu ook wol van
"HetNederlandse Schaap"

's morgons gebracht • 's middags al schoon.
Wij ?ijn geopend van 8 30 tot 12 30 uur en van 13 00 toi
18 00 uur. Vrijdagavond open van 19 00 toi 21 00 uur
Znterdoqs qesloton

Grote Krocht 27, telefoon 12954,

8.98

op de kleintjes letten.

H ET EN IC ECHTE TROUWBEDRUl
Wü ifimnpn 11 bieden:
x De bekende witte Mcrccdcsscn
* Mercedes Oid-timer 1935 type 320
*- Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie moeelijk.

Wij hebben een
grote kollektie
droogbloemen!

Vrijdag 9 oktober houden wij gezamenlijk

Grote Krocht 24,
Zandvoort.

OPEN HUIS

UITNODIGING

in Hotel Keur, Zeestraat van 20.00 - ca. 22.00 uur.

Geen kattebakvulling maar
kattebakkorrels
die doen wat!!!
voor voeders - vitamines - kammen - borstels - manden - enz.

Taxi Centrale BV

En... deskundig advies!
DIERENSPECIAALZAAK

Grote Krocht 18, Zandvoorl, telefoon 02507-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoorlsclaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.
Taxi dag- en nachtscrvice. Tevens rijwielverhuur.

Ieder kwartier tonen wij u enkele
modellen uit onze winterkollektie
Een kopje koffie staat voor u
klaar

Wij hebben voor u een aantal
selecte wijnen op de proeftaf el en
uiteraard de ideale kaassoorten
hierbij

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

,<v-" -- v

DONDERDAG T/M ZATERDAG VOORDEEL
Riblappen
kilo 16.50

n nc
l J.3O

Borstlappen

1 n nc

kilo 13.50

lU.SJï)

Magere
varkensrollade

10.95

Rosbief lappen
kilo 19.00

1

r nc

Grote Krocht 5

Stukje rosbief
kilo 20.00

kilo 14.00 ...

Graag tot ziens vrijdagavond

Mager runderhart kilo 8.00 ....

HuinÉft*: fmtmngin •-, ItariM: BounnirWhMk Cfdmpii Ou* Gndn. Jufcwtprt 64 (Croqfatmll. ZJjhng 102

Hon

Te huur

gemeubileerde
kamer

• II

voor de liefhebbers

Te bevragen bij'
02507-16033/15182

Grote Krocht 19, Zandvoort,
telefoon 02507-17878

iü.ilü

500 gram

1.25

i

bij

AART VEER
Grote Krocht 23, telefoon 14404

Dus ik kocht wat ik zocht op de Grote Krocht

VHV, '~. ' ' '•/ : v
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Met spoed gezocht

woonruimte
voor 2 leerling
verpleegkundigen.

EVEfy BIJPRATEN

Koop een bloemetje bij

J.BLUYS

Te huur per
15 oktober

groot
zomerhuis
voor 2 puibonun,
750, p m
Br. o . n r . Z 5 5 7
bur. v. d. bl.

Trimsalon Ellen
Ir. Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507 -12773.

Makelaarskantoor CENSE
Tel. 02507 -1 26 14

Freddy en Paul
Zonneveld
van strandpaviljoen IA
^oekcIl vri|e

woonruimte
voor 1 V.' |dcir
Telefoon 02507-16456
na 17.00 uur

' ^k

•

.

'

.

5 minuten

POSterfOtO 30x40 cm
slechts

Pasfoto's

TE KOOP GEVRAAGD:

2- a 3-KAMERFLAT
Uitzicht op zee.
Prijs ^85.000,- af 90.000,-.
Br. onder nr. Z-555bur. v. d. blad.
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Te huur gevraagd

POSTERFOTO

4-kamerflat
voor permanente
bewoning. Ongemeubileerd. Huur
eOO/1000p.m.
Br.o. nr. Z554
bur. v. d. bl.

20.10.-

4 stuks

TE KOOP AANGEBODEN IN ZANDVOORT:
De Favaugeplein 13 l
óp de 2e woonlaag.
Uitzicht op zee. Centrum dorp.
Vraagprijs f 169.000,- k.k.
Verdere inlichtingen:

"•

Klaar terwijl u wacht!
Hallcslraal 65-/andtoiirl
lfl.l)2507-l 2U6II
voor al uw hloemwcrken.

goede koffie en vers gebak.

ROYALE 4-KAMERFLAT

•

Geen zorgen...
voor morgen.

Telefoon 02507-17275

doet men natuurlijk bij La Reine met

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.
KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507-12253.

•• .',•>':'.; • '•?«:''? 'v** • ' * • '•**•?• '

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

l

TEHUUR

Te koop

garage
onder Dollirama
f 7500,Telefoon 16997

voor permanente bewoning:

' . ' , , -

Maisonnette aan
duinrand
Rustige ligging aan de Gort. v. d. Lindenstraat
2/30 te Zandvoort.

4 KAMERMAISONNETTE
met c.v., garage en berging. Ligging op 3e en
4e verdieping. (Geen bovenburen). Voorzien
van balkon op het westen met uitzicht over
dorpen en duinen. Gunstige hypotheek mogeliik
' '
Vraagprijs/142.500.-k.k.
Inlichtingen:
MAKELAARDIJ O.G.

H. W. COSTER BV
Telefoon 15531

GESTOFFFEERD VRIJ HUIS
met c.v., in prima staat van onderhoud.
Ind.: grote doorzonkamer, luxe keuken, gasforn., ijskast, wasmach., vaatwasmach.,
hal, toilet; 1e etage: gr. slaapk., garderobekamer, balkonkamer, vaste wast., kleine slaapkamer, luxe badkamer; grote zolder.
Veel kasten. Voor- en achtertuin.
Eventueel te koop.
Brieven onderin, Z-556bur. v. d. blad.

Te huur gevraagd voor
1 persoon

Huurwoningruil in Zandvoort

permanente
woonruimte

Aangeboden in hart van het dorp een fraaie 4-KAMERwoning (w.o. 1 kamer van 6 x 6 m) met c.v Ind.: hal,
keuken, badkamer, toilet, bergruimte aan brede gang.
Huur f 600,- p. m. (excl. service). Gevraagd een zelfde
comfortabele woning (bij voorkeur vrijstaand) elders in '
Zandvoort. Lielst met tuin.

Br.o. nr. Z551
bur. v. d. bl.

Brieven (met uitvoerige inlichtingent onder
nr. Z552aan bureau van dit blad.
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•anse roulette en baccara in toekomst
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Jktober f eestmaand
VNDVOORT - Oktober is een fecsteike maand voor de casino's in Nederind en voor het Casino in Zandvoort in
et bijzonder. Op l oktober was het
recies vijfjaar geleden, dat het Casino
o Zandvoort de deuren opende en ook
Ie Nationale Stichting Casinospelen bcitaat vijf jaar.

l
Ter gelegenheid hiervan werden in
Zandvoort op l, 2, 3 en 4 oktober de
/gasten op feestelijke wijze ontvangen.
Ier was champagne, aangeboden door
lieden van de Folklorevereniging De
f Wurf, een klavertje vier en een speciale
editie van de lustrumkrant.
Bovendien is er in het Casino een
boeiende expositie van Mertens Gallery, een verkooptentoonstelling van
olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen van de negentiende eeuwse
Franse school, die tot l november
dagelijks is geopend van 14.00-02.00
uur. De expositie geeft een boeiend
overzicht van deze periode in de kunst
en naast heel bekende meesters als
Moreau, Paul Cézanne, Paul Signac,
zijn ook minder bekende namen vertegenwoordigd. De tekeningen van Charles Léandre, gemaakt in de eerste
wereldoorlog, zijn voor de liefhebber
uniek. In deze collectie, bijeengebracht
door mevrouw Mertens-Gerards, ligt
het accent op aquarel en tekening en
vindt men werk van Barbizon tot Kubisme en van Impressionisme tot Ecole
Rouen. De veelzijdigheid van de Franse school komt hier heel goed tot
uitdrukking. Bovendien is mevrouw
Mertens dagelijks aanwezig om desgewenst inlichtingen te verstrekken.

Nieuwe spelen
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de casino's alleen Franse roulette en
het kaartspel Black Jack gespeeld worden.
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'n Rare datum

Zilveren jeton

Er is een bekend Hollands volkv
rijmpje. dat u waarschijnlijk ook
wel zult kennen en dat als volgt
luidt: ,,Dertig dagen heeft november, april, juni en september, februari vier maal zeven, een schrikkeljaar nog één daarncven. De rest
heeft eenendertig dagen, elk die dit
weet, hoeft nooit te vragen."
Waarschijnlijk hebben mensen,
werkzaam bij Zandvoorts Nieuwsblad, dit versje niet gekend, want in
het laatste nummer, dat uitkwam op
donderdag l oktober, stond als verschijndatum ,,Donderdag 31 septembcr 1981!" Waren ze in de war
door het mooie late septemberweer
en hebben daarom gedacht: we
zullen er nog maar een dagje bijplakken? In elk geval is het velen
onder ons opgevallen. Sommigen
vonden het stom. anderen weer
leuk. m;iar hoe de fout ontstaan is,
valt niet meer te achterhalen. Was
het een abuis, of een grap? We
weten het niet, maar maken in elk
geval onze excuses. Het mooiste
commentaar vond ik die van een
lezer, die deze krant zuinig een
aantal jaren gaat bewaren als curiositeit. ,,Die wordt geld waard op
den duur", zegt hij, dat gaat bij
misdrukken van postzegels e.d. immers ook zo? ,,Ik hoop, dat hij
gelijk heeft, maar veel hoop heb ik
er niet op.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan is in een oplage van duizend stuks
een zilveren jeton vervaardigd van
honderd gulden. Deze jeton kan in alle
drie de casino's worden gekocht, zolang de voorraad strekt. De zilveren
jeton heeft een speelwaarde van honderd gulden en men kan er in alle drie
de casino's desgewenst mee spelen.

Toerisme
In de lustrumkrant, die aan de bezoekers wordt overhandigd, zijn verschillende interviews opgenomen met personen, die een belangrijke rol in de
totstandkoming van het casino hebben
gespeeld.
De vroegere staatssecretaris van economische zaken, die het Casino in Zandvoort destijds heeft geopend, Th. Hazekamp, pleit er hierin voor om een
deel van de opbrengst van de casino's
voortaan te bestemmen voor toerisme
en cultuur in de regio's waar ze gevestigd zijn. Met dat geld kunnen volgens
hem dan allerlei manifestaties op touw
worden gezet, waardoor het casino
meer een functie binnen het geheel van
de toeristische attrakties van een regio
kan krijgen.
En dat terwijl Zandvoort de inkomsten
zo hard nodig heeft om de begroting
voor 1982 sluitend te krijgen.

Zandvoorter
overleden

Belangrijk nieuws voor de liefhebber
van een casino is ongetwijfeld het
bericht, dat de Nationale Stichting Casinospelen in de casino's in Zandvoort,
Scheveningen en Valkenburg twee ZANDVOORT - Zaterdagmorgen
werd door de politie een 72-jarige
nieuwe spelen gaat invoeren.
inwoner uit de Kanaalweg dood op bed
gevonden. De man bleek al twee dagen
Naast de bestaande Franse roulette en daarvoor te zijn overleden.
Black Jack zullen in de komende maan- Buren hadden de politie gewaarschuwd
den Amerikaanse roulette en baccara dat zij al een paar dagen geen levenstegespeeld kunnen worden. In de toe- ken hadden waargenomen in de wokomst hoopt men er ook speelautoma- ning. De 63-jarige zuster van de overleten die geld uitbetalen te installeren. dene werd in verwaarloosde toestand in
Invoering hiervan is afhankelijk van bed gevonden. De vrouw werd overgeeen wetswijziging, die enkele maanden bracht naar een Haarlems ziekenhuis.
geleden is ingediend bij het parlement. De huisdieren, een hond en een parkiet
Amerikaanse roulette kan met maxi- werden overgebracht naar het Kennemaal zeven personen tegelijk worden merdierentehuis. Volgens de politie is
gespeeld. ledere speler krijgt daarbij van misdrijf geen sprake en is de man
een eigen kleur fiche. Baccara is een een natuurlijke dood gestorven.
kaartspel, dat ook in buitenlandse casino's erg populair is. De Raad voor de
Casinospelen, het advies- en controleorgaan van de regering, heeft toestemming voor de invoering van de nieuwe
spelen verleend. Tot nu toe mochten in ZANDVOORT - „Je eigen tijd", dat is
het thema van de kinderboekenweek,
die gehouden wordt van 7 t / m 17
oktober.
De opening van de kinderboekenweek
gebeurt dit jaar in Alkmaar. Het onderwijs, de bibliotheken, de boekhandel en het cultureel werk sluiten met tal
beperkingen van het school- van aktiviteiten aan bij deze opening.
zwemmen, voortzetting subsidie gods- Rondom het thema „Je eigen tijd" is
dienstonderwijs, beleid inzake het ver- een informatiepakket samengesteld,
spreide woningbezit, voortzetting deel- met onder meer een speelwerkbrief,
name adviseur voortgezet onderwijs, die suggesties geeft over de uitwerking
terugdringen van de uitgaven muziek- van het begrip „tijd". Hoe meet je
school Zuid-Kennemerland, terwijl een tijd? Hoe hebben mensen dat door de
afbouw van de standplaatstoelage van eeuwen heen gedaan? Hoe wordt tijd
de verloskundige wordt bepleit.
beleefd? Welke tijdsbegrippen spreken
kinderen aan? Hoe breng je je tijd
door?
Collegeprogram

Een Franse roulettetafel, zoals deze opgesteld staan in de casino's van Zandvoort, Scheveningen en Valkenburg. Binnenkort
kan men dus ook Amerikaanse roulette en baccara spelen.

Langs de Vloedlijn

Een meelevend woord
is dikwijls aangenamer
dan een flinke gave,
maar een goed mens
geeft ze beide.
Jezus Sirach

Feestelijke kinderboekenweek

Begroting 1982
vervolg van pag. 1

In de nota wordt ook ingegaan op de
stand van zaken van het collegeprogram. Dit is namelijk de laatste begroting van het huidige college, en ook de
afgelopen periode werd voor het eerst
met een collegeprogram gewerkt. Men
heeft een aantal zaken op een rijtje
gezet waaruit blijkt dat aan sociale
woningbouw de hoogste prioriteit
wordt verleend. Een achttal woningbouwprojekten is momenteel in uitvoering of in verregaande staat van voorbereiding.
Somber gestemd is het college over het
invoeren van de zogenaamde dagtoeristenbelasting. Berichten uit Den Haag
doen vermoeden dat Zandvoort dit
plannetje beter van de wensenlijst kan
schrappen. Goedkeuring hieraan zal
wellicht onthouden worden.
De begroting zal de komende weken in
de diverse raadscommissies worden behandeld, en wel op dinsdag 13 oktober
AZ, donderdag 15 oktober PW, wocnsdag 14 oktober Maatschappelijk Werk,
en op maandag 19 en dinsdag 20 oktober in de commissie financiën.

Surfers gered
ZANDVOORT - Zowel op woensdag
als op vrijdag moest de ZRB in aktie
komen voor surfers die zich te ver in
zee hadden gewaagd, of te ver waren
afgedreven en door gebroken masten
de kust niet meer konden bereiken.
De eerste onfortuinlijke surfer werd
door een medesurfer aan land gebracht
op het moment dat de ZRB de boot te
water had. Men heeft toen toch maar
de plank voor de man uit zee gehaald.
Op vrijdagmiddag was het een Duitser
die totaal verkrampt uit zee moest
worden gevist. Deze man bleek geen
zwemvest te dragen en een surfplank te
hebben die uitsluitend geschikt was
voor het binnenwater.
De waarschuwende woorden van vorige week worden dus nogmaals herhaald: gebruik in het koude jaargetijde
geschikte surfkleding, zwemvest en
waarschuw een kennis dat u op zee gaat
surfen zodat vanaf de kust een oogje in
het zeil gehouden kan worden.

van 13.30 tot 15.30 uur, de tweede van
16.00 tot 18.00 uur. Toegangsbewijzen
moeten op de bibliotheek worden afgehaald.
Donderdag 15 oktober: de musical
,,Hoe Mieke Mom haar maffe moeder
vindt", naar het boek van Guus Kuyer.
Deze wordt uitgevoerd door leerlingen
van de IVO// MAVO 't Heuveltje uit
Aerdenhout. Aanvang 16.00 uur, geschikt voor kinderen van 10 jaar en
ouder.
Tijdens de kinderboekenweek zijn er in
de Zandvoortse bibliotheek tentoonstellingen van de kinderboeken van
Astrid Lindgren. Enkele scholen
werken mee aan een projekt over de
krant en de werkstukken die hierbij
gemaakt worden zullen ook in de bibliotheek geëxposeerd worden.
,,Je eigen tijd" is ook de naam van de Toegang tot alle aktiviteiten is gratis.
kinderboekenweekkalender die als bijzondere uitgave in de kinderboekenweek verschijnt. Een boek en kalender
in één. De kalender begint bij de
kinderboekenweek 1981 en eindigt bij
die van 1982. Aan het eind blijft er een
60 pagina's tellend boek over. De
verhalen zijn geschreven door Alet
Schouten, Simone Schell, Thera Coppens en vele anderen. Een groot aantal
illustrators verzorgde de illustraties. De
kalender is geheel in kleuren uitge- ZANDVOORT - Het optrekken van de
voerd en bestaat uit weekkalenderbla- koopprijsgrens tot een bedrag van
den met een spiraalband, elk met een ƒ 265.000,— stuitte in de gemeenteeigen verhaal, afgestemd op perioden raadsvergadering van 29 september op
weerstand van de voltallige VVD-frakvan twee weken.
tie. Woordvoerster Rila de Jong stelde
Bovendien kent de Zandvoortse open- dat de gehele woningmarkt is ingezakt
bare bibliotheek nog een speciaal kin- en door deze maatregel het potentieel
aan kopers wordt beperkt. Daarnaast
derprogramma:
Vanmiddag 8 oktober, is er om 16.15 valt er voor de woningzoekende in
uur een poppenspel. Marijke Kotts Zandvoort weinig van te verwachten.
vertoont „Mannetje Mansbak", het „Het is bepaald geen oplossing voor de
spel is bijzonder geschikt voor kleuters woningnood in onze gemeente, sterker
nog, je brengt er inwoners die door
en eerste- en tweedeklassers.
Woensdag 14 oktober: speelfilm „De verandering van werkkring etc. hun
gebroeders Leeuwenhart", naar aanlei- huis willen verkopen alleen maar dieper
ding van het boek van Astrid Lindgren. mee in de ellende."
De film is geschikt voor kinderen van
Het opschroeven van de koopprijs10 jaar en ouder.
Er zijn twee voorstellingen, de eerste grens tot ƒ 265.000,— en de huurprijsgrens tot ƒ 750,— /maand is een regeling die door andere gewestgemeenten,
behalve Bloemendaal is aanvaard, zodat Zandvoort met het akkoord gaan
van dit raadsvoorstel deelneemt aan
een gewestelijke icgeling.
Woningen die onder deze grenzen vallen dienen in de toekomst dun ook te
worden aangeboden aan wonigzoekenden in de regio.
Juist dat ,,op één lijn liggen" van de
andere gewestgemeenten werd door de
VVD-fraktie sterk in twijfel getrokken.
ZANDVOORT - Komende week zul- „Blocmvndaal heef! tegen gestemd en
len de eerste vergaderingen worden van Heemstede en Bennebroek is begehouden naar aanleiding van de be- kend dat men slechts aarzelend akgroting 1982.
koord ging, omdat men géén .spelbreDinsdagavond 13 oktobei gebeurt dit ker wenste te zijn".
in de commissie Algemene Zaken en De overige raadsfrakties hadden
Ruimtelijke Ordening, terwijl op don- slechts lovende woorden voor dit raadsderdag 15 oktober de commissie pu- voorstcl, waarvan alleen huisarts Flicblieke Werken zich met deze materie ringa zich afvroeg wat men nu niet
zal bezighouden.
Bloemendaal gaat doen. Wethouder
Aanvang van beide vergaderingen Van der Mijc verdedigde het voorstel
20.00 uur in het raadhuis.
tegenover de VVD door op te merken

Commissieleden kiezen
voor fasebouw Stekkie
ZANDVOORT - Zowel de commissieledcn van Publieke Werken als die van
financiën zijn vastbesloten zo snel mogelijk te zorgen dat het huidige Stekkie
wordt opgeknapt of opgelapt voor
ƒ 36.000,— om de voortzetting van de
wijkaktiviteiten niet te belemmeren.
(Attema stemde tegen).
Dat dit al met al toch nog wel enkele
maanden in beslag zal nemen, daar
moet het bestuur van 't Slekkie dan
maar begrip voor opbrengen, de discussie werd min of meer in de sfeer „van
wij kunnen geen ijzer met handen
breken" getrokken. Dit tot teleurstelling van de afgevaardigde van het bestuur, Jan Bergwerff, die op de vcrgadering van de commissie financiën aanwezig was.

Tegenstelling
In tegenstelling tot de commissieleden
van PW, die ook de mogelijkheid van
de door de wethouder voorgestelde
,,Variant B" (aankoop van een aantal
gebruikte lokalen ter vervanging van de
huidige accommodatie) nog wilden onderzoeken, waren de commissieleden
financiën unaniem van mening dat voor
„Variant D" (fasebouw aan de Van
Pagéesporthal) de voorkeur dient.

Nieuw idee
Jan Jongsma bracht een nieuw idee ter
tafel, namelijk ..Variant D", maar kon
ook de mogelijkheid onderzocht worden, aan de Van Pagéehal een prefabvvijkcentrum te bouwen?

Hoewel wethouder Aukema dacht dat
het geheel „foeilelijk" zou worden, zal
toch binnen de kortstmogelijke tijd
door hem deze mogelijkheid worden
onderzocht. Bij de begrotingsvergadering kunnen de raadsleden dan beslissen of ,,Variant D" te bekostigen uit
het fonds reserve stadsuitleg zal worden zoals door de wethouder in zijn
„notitie" is genoemd, of „Variant D"
te realiseren in een prefab-uitvoering.

Kosten
Ondertussen zat men dan toch wel met
de
opknapkosten,
begroot
op
ƒ 36.000,— in de maag. „Veronderstel
nu eens dat een prefabgebouw niet
foeilelijk is, van goede kwaliteit en veel
sneller gebouwd kan worden dan gewone bouwprocedure, dan zou zesendertigduizend gulden nu aan opknapwerk
uitgegeven, wel weggegooid geld zijn.
Uitvoerig werd hierop ingegaan, met
als uiteindelijk resultaat dat in de
komende raadsvergadering een principebesluit genomen zal worden waarin
ƒ 36.000,— beschikbaar wordt gesteld
voor het opknapwerk.
Goedkeuring van GS duurt toch vier
weken, en juist in die tijd is de begrotingsvergadering, en kan de raad een
principebesluit nemen ten aanzien van
het Stekkie.
Op zijn vroegst kan het Stekkie dus
eind november/begin december de
opknapbeurt tegemoetzien, nu alleen
maai hopen dat het huidige gebouw de
najaarsstormen en regenbuien zo lang
weerstaat.

WD stemt tegen

Koopprijsgri

Begroting in
diverse
commissievergaderingen

opgetrokken

dat het een noodzakelijke maatregel is.
„Wij moeten nu eenmaal proberen om
woningen die leeg komen te bestemnien voor bewoners uit de regio, en dan
nog het liefst voor Zandvoorters. Verwacht van de maatregel geen gouden
bergen, maar alle kleine bect|es helpen". aklus de chnstendemokraat.
Overigens waren er geen bezwaren
tegen het verhogen van de huurprijsgrens.

Sociaal-cultureel plan
Het door de planvoorbereidingscommissie voorlopig vastgestelde sociaalcultureel plan 1982/85 was reeds in
september in een algemene vergadering van de commissies behandeld, dus
bracht weinig nieuws naar voren. De
lovende woorden van een paar weken
geleden werden nog eens herhaald,
doch Ineke Wind bleek nog geen duidelijk antwoord ontvangen te hebben
op de vraag „Wat doen we met de
zwembadprijzen". terwijl Rita de Jong
zich afvroeg „wat de status zal zijn van
de te benoemen culturele raad". Uitgebreid was hierover in de vergadering
gediscussieerd, maar een rechtstreeks
antwoord was met gegeven, en ook nu
kon of wenste wethouder Aukema
hierop niet nader in te gaan.
Of de /wembadpnj/en in de toekomst
vcrlaacd zullen worden, blijft voorlopig
nog een open vraag. WiMhcuJor Teimes /ei dat momenteel met de raad van
beheer van De Duinpan besprekingen
worden gevoerd meer be/oekeis naar
het zwembad te trekken, daarbij wordt
gedacht aan een vastereclutarief. De
moeilijkheid is liet tekort niet groiei (c
maken dan het al is, maar in de naaste
toekomst kan men wellicht een antwooid op deze vraag tegemoet/icn.

Overigens dempte wethouder Aukema
de vreugde bij de raadsleden, door op
te merken, dat het gevoerde „ad hoc"
beleid uit het verleden, misschien zuiniger gewerkt had, dan de nu zo veel
geprezen „planmatige aanpak".

Fietspad
aanbesteed
ZANDVOORT - Het nieuwe fietspad
dat zal lopen vanaf de Blinker t v ei; op
de voormalige tramhaan tot aan dv
Bentvcldweg te Bentveld (tegenover de
Lange Laan), zal binnenkort worden
gerealiseerd.
Op vrijdagmorgen "l oktober vond de
openbare aanbesteding plaats. Het
werd een „volle bak", want niet muider dan vijtendertig inschii|viiigeii w e r den ontvangen. De tirma Vermoei uit
Hoofddorp, die met f 89.1HH1.— ovclusief de BTW tle laagste inschrijver
bleek te zijn, was degene die m ile
toekomst ile gunning tegemoet kan
zien.
Het werk kan nog met gegund uoulcn
omdat hel oen ministerieel subsuln.1obiekt is. V i j t e n / c v o n t i " procent ?al
door het Ri|k, v i j l t i e i i pi neon t door de
provincie en tien procent door do
gemeente Zandvoort wolden betaald.
De gunning is slechts ecu f o r m a l i t e i t " ,
zo voi/okordc directeur Publieke
Wei ken, Werthcini. „mol oen beetje
geluk voor de lietseis uit Nieuw Noord
die nu /onder gevaarlijke kruisingen
icchtstieeks naar Ik-ntveld kunnen lictsen"

Op dierendag, inclusief de gehouden
huis-ann-huis-collccte: achtduizendzeshonderdnegcnendertig gulden en
vijftig cent. Totaal derhalve' vijftigdui/cndacht honderd tweeenzestig
gulden en twee cent in veertien
dagen! Het plaatselijk secretariaat
van het Koningin Wilhelmmafonds
stuurde mij hierover een cnthou.siaste brief, die ik u niet wil onthouden. Deze luidde aldus:
..Geachte heer Kuyper,
Uw oproep m riet Zandvoorts
Nieuwsblad van donderdag 2(1 augustus jl. ter ondersteuning van de
collecte voor het Koningin Wilhelminafonds, heeft zeker een belangrijke bijdrage gehad tot het geweldige resultaat van deze collecte. Nog
nimmer is de opbrengst in Zanclvoort zó groot geweest, nl
ƒ30.711,72!
Natuurlijk speelde het prachtige
weer een rol, de mensen waren
goed gehumeurd.
doch
een
groeiend besef van onze verantwoordelijkheid speelt toch ook een
rol. Wij willen zo graag de gehele
bevolking van Zandvoort, zo mede
de grote groep van collcctanten, die
het niet altijd even gemakkelijk
heeft, heel. héél hartelijk danken
voor hun inzet en geweldige gave.
Zoudt u zo goed willen zijn. dit te
publiceren? Met hartelijke dank,
secr. afd. K.W.F.-Zandvoort.

De Garnaelkoningin

Kerst-lnn 1981

Tot mijn grote genoegen en velen
zullen dat genoegen wel met mij
delen, vernam ik van de voorzitter
van ,,De WurF', de heer Koning dat
het bestuur van de vereniging besloten heeft, in het voorjaar van 1982
een aantal opvoeringen te geven
van het blijspel ,,De Garnaelkoningin, geschreven door mevrouw E.
Jongsma-Schuiten. Een oud paardje
werd daarmee weer opnieuw van
stal gehaald, maar wat voor een
paardje! Want het is niet alleen het
lievelingstuk van mevrouw Jongsma, maar het is ook zeer geliefd bij
het publiek. Het is een heel apart
stuk, dat zich ditmaal nu eens afspeelt in de meer gegoede kringen
van de oud-Zandvoortse burgerij.
In de kringen van onze reders en
mevrouw Jongsma is er zeer aan
gehecht.
Geen wonder, want het is een door
en door echt oud-Zandvoorts blijspel, waarin de humor niet ontbreekt en bovendien is het door de
bijzondere aankleding van het toneel het bekijken ten volle waard.
Persoonlijk ben ik met deze keuze
van ,,De Wurf' bijzonder ingenomen. In het verleden werd er met
deze opvoeringen steeds een groot
succes geboekt. De repetities zijn
intussen reeds begonnen. De regie
is ditmaal in handen van de heer Ab
Bos. De uitvoeringen zullen in het
komende voorjaar plaatsvinden in
het
verenigingsgebouw
„De
Krocht". De juiste data hoort u
nog. Ik kom er tegen die tijd nog
wel nader op terug. En intussen:
veel succes bij de voorbereiding,
Wurfleden!

Het Kerst-lnn-team van Zandvoort
heeft zijn programma dat op 24 en
25 december gebracht zal worden
praktisch rond. Zo maar wat punten
uit het programma: op Kerstavond
zal Helen Shepherd een optreden
verzorgen van Kerstliederen en
nummers uit haar eigen repertoire.
Eerste Kerstdag kan men al vanaf
halfelf terecht in het Gemeenschapshuis. Dan is er b. v. gezamenlijk koffiedrinken, een optreden van
het jongerenkoor ,,de Toorts".
Om 13.00 uur de lunch, een optreden van de padvindersgroep ,,de
Zeedistels" die een toneelstukje zal
brengen. Het Thé-dansant zal om
15.00 uur beginnen tot ongeveer
17.00 uur. 18.00 uur is de tijd dat
men kan aanvangen met de gezamenlijke Kerstmaaltijd. Vorig jaar
hebben meer dan 50 mensen hieraan deelgenomen. Tijdens en na
deze maaltijd zullen enkele leden
van de Zandvoortse Operettevereniging een optreden verzorgen.
Verder zal er op beide dagen de
mogelijkheid bestaan om te bridgen, klaverjassen, sjoelen, scrabbelen, dammen en schaken. Ook het
wandkleed zal weer door de hefhebbers met naald en draad kunnen
worden bewerkt. De hele dag door
ook weer een filmvertoning en poppenkast.
Om dit alles te kunnen organiseren
heeft men echter wel de hulp nodig
van meerdere vrijwilligers. Daarom
heeft het Kerst-lnn-team besloten
om een avond te beleggen op vrijdag 9 oktober in Hotel Faber, Kostverlorenstraat 15 in Zandvoort.
Aanvang van deze avond is 20.00
uur. Men zal op die avond o.a. een
diavoorstelling zien van de Kerstlnn van vorig jaar. Ook bestaat de
mogelijkheid om dan uw eigen
ideeën naar voren te brengen.
Voor degenen die misschien dan
niet kunnen komen zijn er 3 telcfoonnummers beschikbaar om zich
toch op te geven. Dit zijn: 0250712555, 15113 en 12075. Zij, die de
Kers-lnn op financiële wijze zouden
willen ondersteunen kunnen hun
bijdrage storten op giro 1125908
t.n.v, Kerst-lnn Zandvoon.

Niet te geloven!
Een ongelofelijk staaltje van collecte-resuftaten heeft zich in een tijdsbestek van nauwelijks veertien dagen voorgedaan bij gehouden collectes in Zandvoort en Bentveld.
Men heeft nl. kans gezien, dank zij
de medewerking van de inwoners en
hun vrijgevigheid in die korte tijd
ruim een halve ton bijeen te brengen. Dat noem i!c u wat in een
gemeente van ruim 16.000 inwoners! Een ongelofelijk staaltje van
burgerzin en gemeenschapsgevoel.
Het resultaat was aldus: de collecte
voor het Koningin Wilheltninafondb
voor de kankerbestrijding leverde
het ongelofelijke bedrag op van
dertigduizend/evenhonderdcnelf
gulden en tweeënzeventig cent. Nog
nooit was een collecte-opbrengst m
Zandvoort zo hoog! De collecte
voor de Nierstichting bracht elfduizendzevenhonderdentien gulden en
tachtig cent in 't laatje en de collecte

Wind
Een windei doet vee! stof opwaaien.
Deze week o n u m g ik een reaktie
van degene die dit s t r a n d p a v i l j o e n
huurde. Hij \vijst erop dat ..windegp" gewoon „vundei" betekende
en dat hi| door verkeerde winden
vroegtijdig van het Zntuhoorbe
strand werd v e r d r e v e n \Vat rmj
belieft ..storm m een g l a-, w.itei".
Discussie eesloten

is weer de eerste met iet

wij demonstreren u dit graag.
Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 • Zandvoort -Tel 02507-1 3618
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VRIJDAG EN ZATERDflG

is ons place mal restaurant waar dagelijks tussen 12 00 en
24 00 Jur steeds moer mensen in een voor Znndvooft uniche
ambiance nonieion van nog *eer betaalbare *n smadelijke
gerechten
De/e weck organiseren wii hior m samenwerking met het
nationaal ïuivelburo een grandioze

Zorg tliit u

m ieder geval bij bent'

ZIEN IS KOPEN
'

K on-, raba-et vftn int p- r n n (tonale allure

Rob w.in Dnel on/i^ neuwc gastheer heeM hc! genoegen u
/ itc'diiq en of /ondtiqavond uit te nodtgen voor er* n heerlijk
Z.)!err.ia(),tvi.n<J 10 ohlober sp«ell hier van.t) 19 00 uur hel
combo

WOON-KOOP-VOORDEEL-CENTRUM
Spaarneweg 26 -Industrieterrein CRUQUIUS Ruime parkeergelegenheid

OM *(OiJcn van deze hele avond uil mklusief een speciaal voor
jvond samengesteld vorstclijK amor bedr(iqen f 75 • p p
nvonrl 11 oktober speell hier vanaf 17 00 uur hel combo

JCEGOSLAViSCH RESTAURANT
v«!ndl 19 00 uur esn kompleet diner wordt geser
voor slechts l 47 50 p p

PULA

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.
Menu's vanaf
16.50
Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)
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tf zoeken voor

onze kamerplanten
een goed tehuis...
Onze kamerplanten
0
zien er prachtig uit ïéu* "l«rmevr°«?
Goed gekweekt,
mooi in't blad. mooi
in bloem Zoals 't
hoort we zouden er
graag een ander een
plezier mee doen.
Want kamerplanten
horen uiteindelijk in
de kamer en niet in
onze kas Hoe mooi en
groot die kamerplantenkas
van ons ook is
Een goede verzorging van onze
planten stellen wij op pnjs Vooral
onze verschillende variëteiten
hebben we de juiste verzorgingsartikelen Zodatuzeintopkondide
kunthouden Enuerjaann-jaaruit
plezier aan beleeft
Onze afdeling potterie is er speciaal
voor kieskeurige mensen en
En als onze mooie planten dan straks planten. Wat een geweldige keus!
in uw mooie kamer staan, dan is het
Voor iedere plant is er een geschikte
wel zo aardig als er ook gelijk een
mooie, bijpassende pot omheen zit. pot. Passend bü uw interieur en smaak.

Officiële
Votvo-dealar
H. P. Kooijman
bv
ZANDVOORT
Bredcrod.itraat 8.
Ulefoon 02507-13242
Ook voor diverse
merken inruil-auto's.

volvo

?$$^

We willen de grond in...
Laat uw bollen niet in de kou staan
Onder de grond is het beter toeven
En als blijk van waardering zullen uw
bollen in 'i vroege voorjaar al hun
kleuren en geuren tentoonspreiden
Speciaal voor u.
Kom snel naar Empelen & van Dijk
Maak nu een goede keus voor straks
een mooie tuin. Een royale

bloemenpracht valt u ten deel. Onze
bollebozen zijn er in talloze soorten
en maten We hebben bijvoorbeeld
alléén al 60 a 70 soorten tuingoed
Al vanaf 1.50,10 kwaliteitsbollen.
Ook tweejarige planten (ditjaar
groeien, het komend voorjaar
bloeien) en 1001 soorten vaste
tuinplanten, heesters en coniferen
staan bij ons voor u plant klaar.

Win'n Renault
18 GTD Diesel op de Renault
Kampioenen Olympiade.
Een feest wordt 't! Van l tot en met 10
oktober. In de Renault-showroom.
Daar stapt u dan zomaar middenin de
Renault Kampioenen Olympiade.
Een show, een evenement en een
feest dat u echt niet mag missen. Want u kunt 'n
auto winnen! Een Renault 18 GTD Diesel.
Een fantastische auto, de kampioen onder de
Diesels. Ook al 't andere Renault-nieuws
vindt u op onze Renault Kampioenen

Van der Pol bv

stofzuigers
Vele merken
Bloemendaalsewag 275
Overveen
talefoon 023-259491

Dame
zoekt

woonruimte

in Bloemendaal of omg.
Telefoon Z73366

Woningruil
Wie wil mijn eengezinswoning in Lelystad ruilen met eengezinswoning of 4 of
5 kamerflat in
Heemstede of
omgeving.
Tel. 03200-47651.

Off. Renault dealer

Rinko verkoopcentrum
Burg. v. Alphenstraat 2 A, Zand voort, telefoon 02507-13360
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DOE MÉÉR ZELF

HOUTHANDEL C. MOOIJ BV
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Al vanaf
fl

10kwallteltsbollen

gereedschap
«w!•*£#$• • •
En jat geldt zeker voor
tu!''(icr"pii3Chan' Harken schoffels,
snoeisüur en. soadcn d r ib nogjl
w r on dt markt f n de kwaliteit is
nier altijd even goed Uw vakmanhovenier weet er alles van
HIJ gebi uikt uitslirtend de beste
materialen en gereedschappen.
wat sneller prettiger en effektiev
wertt «, o m m ai r ni, kijken bij
Emueli n S van Dijt

ff

,K lumspecidiisrhoWien Tegels
mvtie soorten c-njv.tronen paaltjes,
MI.'|:PM kl'nkfr. kinderhoofdjes
hou;r nte(r<ri(jgel'j hoe meer
h u h' f jcir liqei hef kiezen en
tit^ ilc^tc mr nier uw tuin Fnals
1!( MiLK'.t-tuinuciriieüP
moet, bent
u v' r t 'ens!)ij' m c ia n ht tjui- ! e
di!a-i Onze vrachtwagens rnct
aai de t-iet u vost wel 'ns n:den Ze
kunnen voor 't zelfde geld ook by u
even stoppen

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes,
elementsysteem,
plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
OOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gestoten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.
••••••••••••••••••••••••••••••i

NIET GEBONDEN AAN DE SCHOOL
VAKANTIES? OF JUIST WEL PLANNEN
VOOROE KERSTVAKANTIE?
In beide gevallen kunt u profiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen
in onze

moderne, 6-persoons.
(comfortabele stenen
bungalows
gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park; rest. /bar, verw. overd. zwembad,
tennisbanen, midgetgolf, windsurfing etc.
Inlichtingen «n r»««rv«r«n:

Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat 7843 PE Erm, tel. 06915-4018

Kunstgebittenreparatie
K. A. Ackema

TE KOOP:

ALUMINIUM
OLIETANK
330 «t«r.
T«l. 023-287067

En als u toch bij ons bent...
M cijnool' eens naar <il die

Natuurlijk..
nat-**""»—„
„nilk
bil Empelen
Empelen& «n wu
bU
-aar
kwaliteit niet aitijaauut
waarkwalite
hoeft te zl)n

Empelen & van Dijk.
waar u meteen slaagt.
Waar u yroag even naar toe rijdt Uw
auto op hef parkeerterrein zet en
komfortabel en overdekt winkelt
tussen al dat groen
Onze tumdeskundigengevenu
graag gratis advies

mtaf
Het Nederlandse Sleutel- en
Slotcn/spcrialistcn Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentiehoudcr gemachtigd de Lips-Kcio
sleutel Ie kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de gcavancccrde machines van het Gilde
gjr.inderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekcrheids bcwijy
IUW DEALER •••

d. Meer Sleulclservicc
in tuincentrum

empeien & van dijk b.v.
.',iri,]vnortt.cljjn U? - Hepmslede-Aerdonhout - T e l ( 0 2 3 ) 2 4 9 2 2 1

Olympiade. Zoals de Renault 18 GTL Met 1650 cc motor,
5 versnellingsbak. Puur zuinig: l op 17,9 bij 90 km/u
konstant. Maar de absolute kampioen zuinigheid van
dit moment staat er ook, de Renault 5.
En de comfortabele Renault 20.
De praktische 4, de snelle Fuego, de ruime 14,
de bedrijfswagens, en nog veel meer. Van l tot
en met 10 oktober. In de Renault- showroom.
Tijdens de unieke Renault Kampioenen
Olympiade. U bent van harte welkom.

Hinncnwrg 73 • H«ms(«lc
I(I.OM-ZH(MVO

. lordenistnat 60 bij
Houtplaln en
Wagenwag
Telefoon 023-315934

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'
Zaastraat 41
ZANDVOORT
02607-15110

Janiutraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

wintermenu
(van maandag t/m vrijdag)
- Goutashsoep stokbrood
- Gemixte griltpkut3 soorten vlees (mager)
mei verse salade, taus en aardap&etpuno
-Palacinka warm flens/e mei koude roomvulling

f 15,50
We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND
vanaf 17.00 U U R.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

Elke werkdag van
hallnegen 101 haiieen
en van halftwee 101
hall «s geopend
Bovendien zate'dnqvan 10 00 12 00 ui»
U tem welkom

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en laiaieufs onroetende goederen
Adnaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560*

NOG VOOR DE WINTER
BESCHERMD TEÜEN

KOU - STORM - INBRAAK
met

ROLLUIKEN van VREES

Elektrisch bedienbaar - Kompleet geplaatst.
Tevens verkoop van overkomplete jaloezieën, zonneschermen,.
rolgordijnen, schuifdeuren en schuiframen, voor

de halve prijs.
U vindt ons op het industrieterrein Cruquius.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur, zaterdags
van 10.00-16.00 uur.

aluminiumbouw • zonwering - rolluiken - jalou/ieèn - isolatieglas
Spaarneweg 65 • Cruquius - Tel. 023 • 29 02 88
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Oktoberprogramma

ZANDVOORT - Het seizoen 1981, voor
/over dal nu bekeken kan worden, is
voor de stichting VVV Zandvoort niet
onverdeeld ongunstig geweest. Sterker
nog, de inkomsten zijn iets gestegen en
men ziet de toekomst dan ook iets
rooskleuriger in dan voorgaande jaren.

voor Zandvoort.
Men is dan ook vast van plan op de
ingeslagen weg door te gaan. Bovendien is er landelijk gezien een bepaalde
struktuur in ontwikkeling in het zogenaamde „badplaatsenoverlcg" tussen
de WV's van de kustgemeenten, dat
ook in de toekomst voor Zandvoort
m vruchten zal afwerpen en kostenbespa"rend werkt (gezamenlijke brochures
etc.).
Veel waardering was er ook voor het
vele werk dat door de evenementencommissie was verzet, die met behulp
van derden, gezorgd had voor een
attraktief seizoenprogramma.

ZANDVOORT - Nadat de leden van
de vrouwenvereniging Vrouwen v;m
Nu op dierendag een Itetstocht hebben
gemaakt na:ir de St.tdskweektum en
het vugclhospitaal bezichtigden, op
maandag de cursus hindeloopen schiideren van start ping. dinsdagmorgen de
eerste kontaktmorgen werd gehouden
in Zomerlust en gisteren een middagwandeling naar het Karrewiel werd
gemaakt, volgt hier dan de rest van het
oktoberprogramma

opbrengst aan donatiegclden en provisie logiesreserveringen en aan deze
subsidieverlening met betrekking tot
inzending van stukken etc. de gebruikelijke voorwaarden te stellen. Voor
1982 betekent dit een subsidie van
ƒ 162.000,-.
Ook de in 1981 ingestelde produktbewaking had ervoor gezorgd dat de
naam van de VW in Zandvoort vooruit was. gegaan.
Voor de komende wintermaanden wil
men door middel van een advertentiecampagne het Gastheerschap van
Zandvoort nog meer onder de aandacht van de toerist brengen, ook op
beurzen etc. en zal ook door middel
van een periodiek verschijnend bulletin
de WV in de gemeente zelf meer aan
de weg gaan timmeren.

Dit bleek op de begunstigersvergadering die op donderdag l oktober in De
Vijverhut werd gehouden. Het nieuwe
reserverings-systeem heeft goed gewerkt, er was minder administratieve
rompslomp, er waren meer reserveringen en de inkomsten bleken hoger dan
werd verwacht.
In zijn nabeschouwing wees direkteur
Hilbers op de doorgevoerde verbete- Subsidie
ringen en de resultaten die de beursbezoeken uiteindelijk hadden opgeleverd Gematigde vreugde ook bij vice-voorzitter Beerepoot op het voorstel van
het college zoals dit is vervat in de Al met al optimistische geluiden van de
Vrijwillige Hulpverlening
„nota van aanbieding bij de begroting zijde waar in de toekomst toch nog
van 1982" waarin wordt voorgesteld de steeds de belangrijkste bron van inkomsubsidie aan de VVV definitief te sten van Zandvoort ligt, namelijk „de
regelen.
toeristenindustrie".

+ 17373 ..'.'•:

MENSEN halpen MENSEN

Voorgesteld wordt de subsidiegrondslagen vast te stellen op 100% van de

Zwemfestival
Zeeschuimers
in Duinpan
ZANDVOORT - Op vrijdagavond 9
oktober a.s. organiseren de Zeeschuimers een grote sportavond in het zwembad de Duinpan. Deze avond is niet
alleen voor alle leden, ouders, broers en
zusjes. Het is een avond voor de gehele
Zandvoortse bevolking en andere belangstellenden. De Zeeschuimers openen om 18.00 uur met een ballonnenwedstrijd voor kinderen tot 10 jaar.
Alle kinderen van wie de kaart wordt
teruggestuurd, ontvangen een diploma
en voor de verst komende ballonnen zijn
er kinderprijzen beschikbaar gesteld
door de Zeeschuimers. Vanaf 17.30 uur
in de Duinpan aanmelden en adreskaarten schrijven.
Binnen in zwembad de Duinpan starten
de Zeeschuimers daarna een zeer gevarieerd sport-, spel en demonstratieprogramma met vele aktiviteiten voor kinderen van alle leeftijden. Voor de
allerkleinsten, baby's en peuters, spelletjes in het instruktiebad, elk half uur
een kinderbios met tekenfilms, een rad
van avontuur met leuke prijzen, een
disco in het buitenbad (overdekt naast
het binnenbad), karikatuurtekenen
door een artistieke Zeeschuimer en
allerlei andere sport- en spelacties in en
rond het zwembad.
Gezinskampioenschap van Zandvoort
Alle Zandvoortse gezinnen en eventueel andere belangstellenden kunnen
inschrijven voor de familie-estafette,
waarbij per gezin 3 vertegenwoordigers' vertegenwoordigsters elk 25 meter
Mielzwemmen in een slag naar keuze.
De 4 snelste gezinnen zwemmen later
op de avond de finale om het kampioenschap van Zandvoort. In iedere
ploeg moet minimaal l der ouders
deelnemen.
Sponsorzwemmen voor kinderen
Alle kinderen, wel of geen lid van de
Zeeschuimers, kunnen deelnemen aan
het sponsorzwemmen, waarbij in 15
minuten (l kwartier precies) zoveel
mogelijk meters moeten worden afgelegd. Deelname natuurlijk per leeftijdsgroep. Elk kind zoekt tenminste 2

sponsors (familie of kennissen), die
voor elke gezwommen meter l cent
betalen. Na afloop in ieder geval een
diploma met daarop het aantal afgelegde meters. De sponsorcenten komen
ten goede van de zwemvereniging voor
de aanschaf van nieuwe materialen
voor kunstzwemmen, waterpolo en
wedstrijdzwemmen.
Inschrijfformulieren zijn bij de Zeeschuimers of bij het zwembad verkrijgbaar. Inschrijving staat open tot vrijdagavond 18.00 uur.
Demonstraties en Oosters parelduiken
De Zeeschuimers zullen met hun verschillende ploegen zorgen voor een
afwisselend spel- en kijkprogramma.
Waterpolowedstrijden voor pupillen
jongens en meisjes die laten zien dat
waterpolo voor pupillen in Zandvoort
een grote vlucht heeft genomen. De
senioren spelen waterpolo waarin ze de
zwem- en baltechniek etc. duidelijk
demonstreren.
De kunstzwemafdeling (2e in NoordHolland) verzorgt demonstraties met
groepsnummers voor o. a. alle kunstzwemsters, maar ook solo en duetten.
Het kunstzwemmen staat in Zandvoort
volop in de belangstelling, terwijl er in
het gehele land een grote toeloop van
nieuwe leden is gekomen na de voortreffelijke prestaties van onze nationale
ploeg tijdens de jongste Europese kampioenschappen in Split begin september.
Oosters parelduiken bij de Zeeschuimers is een van de laatste programmaonderdelen van deze avond. Precies l
minuut kunnen alle kinderen centenduiken van de bodem van het zwembad
voor een geweldige Zeeschuimersprijs. Welk kind haalt de meeste centen
op? Behalve zuurstofflessen zijn alle
zwemattributen toegestaan, zoals
zwemvliezen, snorkels, brillen. Daarna
kan iederen genieten van een geweldig
scala van water-recreatiemogelijkheden volgens Aquafit-ideeën in het gehele zwembad. De toegangsprijs bedraagt ƒ l,—, voor Zeeschuimers gratis.

Rapport over
circuitproblematiek
ZANDVOORT - Op verzoek van het
Anti Circuit Comité heeft de vakgroep
bestuurskunde en publiekrecht van de
Universiteit van Amsterdam getracht
een antwoord te vinden op de vraag:
,,Is er bij de besluitvorming rond het
circuit van Zandvoort sprake geweest
van bestuurlijke manipulatie en machinaties?"
De resultaten zijn nu vastgelegd in
een rapport dat de titel „Onderzoek
Besluitvorming Geluidshinder Circuit
Zandvoort" meekreeg.
Dit rapport wordt op donderdagmiddag S oktober gepresenteerd en toegelicht door de auteur van het rapport
drs. H.A. van der Heijden en door de
voorzitter van de vakgroep, professor
dr. A.F. Leemans.
Het rapport gaat onder andere in op
de gemeten geluidsoverlast, het cconomisch belang van het circuit en vooral
op de rol die de verschillende overheden
(gemeente, provincie en ministeries) gespeeld hebben in het besluitvormingsproces. Daarnaast zal aandacht worden
besteed aan de consequenties van het
effectief worden van de Wet Geluidshinder 197"».

Dienst PW
'De zondebok'
ZANDVOORT - Bij de Dienst Publieke Werken zal in de toekomst sneller
gewerkt moeten worden op de financiële afdeling.
Peter Ingwersen (CDA) was zeer ontstemd over het lange uitblijven van de
cijfers qver het jaar 1979. Hij vond het
een belachelijke zaak straks in januari
1982 nog de afrekeningen over 1979 te
moeten goedkeuren.
Wethouder Aukema en zijn secondant
Van den Heuvel hadden we/ begrip
voor het standpunt van Ingwersen, ook
zij hadden liever eerder de cijfers ter
goedkeuring aangeboden, doch er was
een kink in de kabel. Na enige aarzeling werd toegegeven dat deze kink de
Dienst PW is, die door een overvloed
aan werk, te laat is (regelmatig) met
het indienen van begrotingen etc.
Het aanbod van Ingwersen om zelf een
maand op deze afdeling te gaan werken
en zo het een en ander te bespoedigen,
werd door de wethouder Aukema afgewezen, hij vreesde een nog grotere
puinhoop, wel zal de betreffende dienst
gevraagd worden prioriteiten te verleggen, zodat men voortaan wel tijdig over
het nodige cijfermateriaal kan beschikken.

Zandvoort van toen

Wanneer het eerder ter redaktic was
geweest, hadden wij het volledige programma kunnen publiceren.
Di. 13 okt.: vrijblijvende kennismakingsies ritmische gymnastiek in het
Gemeemchapshuis, van 10.00 tot 11.00
uur
Di 13 okt.: najaarsmodeshow door
Boutique Andora in hotel Keur, aanvang J3 3() uur
Vr. 16 okt.. museumbezoek aan het
Mauntshuis. Den Haag. o.l v. de heer
Kooy, verzamelen om 10.Ou uui m de
hal.
Di. 20 okt : om 13 30 uui begint in
Zomerlust de traditionele veiling,
waarvan de opbrengst bestemd is voor
,,Ons Kind".
Vr. 23 okt.: excursie naar Brabant waar
we te gast a)n bij de zangeres ManeCécile Moerdijk. In de middag v,ordt
de koffiestop gehouden in het nieuwe
brugrestaurant over de E l i waar we
een rondleiding krijgen. De bus vertrekt om 8.00 uur van het Gerr.eenschapshuis. Kosten ƒ 25,— p.p
Wo. 28 okt.: vanaf 11.30 uur worden
we verwacht in de Technische School
(Kokschool), Verspronckweg te Haarlem, waar tussen 12.00 en 14.00 uur de
maandelijkse warme lunch zal worden
geserveerd.

Medewerksters aan de show van Anouk Modes, foto Harry Huinen.

Verzorgde modeshow in Bouwes Hotel

Goudkleurig de winter door
ZANDVOORT - De japon is terug in het
modebeeld. AI dan niet goudkleurig of
met gouden sieraden, uiterst vrouwelijk
met veel niches en kantjes, dat bleek op
de dinsdag 29 september gehouden modeshow van Anouk Modes in Bouwes
Hotel.
Ladyspeaker, Karin Verstraete, zei dan
ook, dat de mode deze winter behoudend genoemd mag worden.

japonnen. De lengte iets boven de
knie, zoals de Franse couturiers die
voorschrijven.
Bijzonder geraffineerd, de zijden yersey japonnen, getoond door de mannequins van Honnie van den Bosch.
Modekleur is beige/groen, uiteraard
een uitstekende ondergrond voor al het
goud.

Evenals vorig jaar worden nog steeds
,,veel lagen" over elkaar gedragen, de
blouse / vest / rok combinaties of blouse/spencers/pantalons, die dan weer
onderling te combineren zijn, zijn ook
voor de winter 1981/82 nog steeds in.
Veel goud en gouddraad (lurex) en
gouden sieraden vindt men welhaast in
iedere kleding terug.

Door Anouk Modes wordt ook vee!
gebreide mode uit Italiè gebracht. Uiterst warm ziet het er uit, maar door
het gebruikte materiaal wol met acryl,
toch niet snel té warm. Beeldschoon de
japonnen en ook mantelpakjes. Ook
hier veel lurex. Want een maillot met
daarover een bijpassende trui, met
Uiterst vrouwelijk veel niches, kleine natuurlijk lurex voor de „schittertjes"
strikjes, en kant sierden de blouses en ziet er zeer behaaglijk uit. Ook de

(Advertentie)

knickerbocker is weer terug. Deze werden geshowd met een Higginsruit of in
het jagergrocn.

Hoogtepunt
Absoluut hoogtepunt (waarvoor de
aanwezigen wel de handen op elkaar
brachten) was een aantal getoonde
craties van Fong Leng. Wijd, apart en
romantisch, hier kon men van creaties
spreken, enthousiaste reacties waren
dan ook het gevolg.
Ter afsluiting toonde Anouk avondkledmg met zwarte ondergrond, en...daar
is het weer, goud.
Als finishing touch een goudkleurig
bandje over het voorhoofd, dan kan
iedereen modebewust de winter door.
Een uiterst verzorgde show dus, waarbij de niet beloofde lichteffekten, en de
wat koude koffie, snel waren vergeten.
José

Uit Zandvoorts historie anno 1850

Barnaart,
Heer van Zandvoort
Op het einde van de 18e eeuw, toen
adelijke titels voor velen verdacht
waren, was het ,,Heer van Zandvoort" zijn helemaal tot nul gedegradeerd.
In die dagen was door erfenis de titel
terechtgekomen in de familie Barnaart die een villa lieten bouwen in
Bentveld en zo dichter bij Zandvoort
woonden dan één van de vorige
titeldragers.

Willem Barnaart
In het begin van de 19e eeuw, toen
het water tot de lippen van de Zandvoortse bevolking was gestegen,
mocht Willem Barnaart zich noemen
,,Heer van Zandvoort". Wanneer hij
eens een enkele keer in het dorp
kwam, schaamde hij zich voor de
verschrikkelijke ellende die hij daar
zag. En het gebeurde dan ook vaak
dat hij de vrouwen die op ,,rappe"
(blote) voeten met een mandje met
vis naar de stad gingen om een paar
centen te vangen, verzocht met hem
mee te rijden. Er werd verteld dat hij
soms in zijn rijtuig weieens vijf
vrouwen had zitten en wanneer ze
klaagden dat ze in de stad niets voor
de vis konden krijgen, dan kocht hij
zelf wat op en ging met hen mee bij
de buren om de waar aan te bedelen.

Familie Berkenrode
Een van die families was die van
Aarnoud Hendrik van Wickevoon
Crommelin die de titel voerde van
„Heer van Berkenrode". De lieer
Crommelin was een sociaal voelend
mens en hij voelde zich geroepen om

ook wat te gaan doen voor de
Zandvoorters die toen de slechtste
tijden beleefden.
Willem Barnaaart, wel een grootgrondbezitter maar geen vermogend
man, ging dikwijls naar de Berkenrodes toe, zogenaamd om een aangenaam gesprek te hebben maar in
werkelijkheid om in schrille kleuren
de nood van de Zandvoortse bevolking te schilderen.

Door B. Voets
Bij zijn bezoeken aan Berkenrode
was hij vaak vergezeld van zijn zoon
henrij Cerard, die bijzonder edelmoedig was. Op een van de visites
ontmoette hij daar een nichtje van de
familie, een zekere Henriëtte Cornelia van Loon, die in Amsterdam
woonde en op het buiten van de
Crommelins logeerde. Het klikte direkt en beide jonge mensen hadden
hele verhalen over de plichten die zij
als bevoorrechten in deze wereld
hadden tegenover minder bedeelden.

Het huwelijk
Nu hadden de jongelui patriarchale
opvattingen over het lenigen van de
armoede. Toen Henrij Gerard in
1851 na de dood van zijn vader
erfgenaam was geworden van de titel
,,Heer van Zandvoort" nam hii zich
voor er iets van te maken, maar het
kwam niet bij hem op dal de verhetering van de sociale positie van Zandvoort de ontsluiting van het dorp en
betere technieken voor de visvangst
de oplossing van dat vraagstuk was,

De eerste plaats in de B-lijn bereikte de
familie Paardebek (134), terwijl de
dames Drose-Gellekom hen na op de
ZANDVOORT - De bridgeclub is het hielen zaten (132). De familie Groen
nieuwe seizoen al enkele weken gele- was de verrassing m de C-hjn (180). De
den begonnen. De stand van de compe- heren Ipenburg-De Leeuw werden
titie na vier wedstrijden is:
tweede met 168 punten, direkt gevolgd
A-lijn 1. fam. Spiers 247,777e ; 2. fam. door de dames Duin-Peeman met 167
Heidoorn 207,777e .
punten.
B-lijn 1. ds. Dröse-Van Gellckom
221,29% ; 2. fam. Paardebek 220,9Hfr .
C-lijn 1. heren Blauw-Schotanus Nieuwe leden zijn van harte welkom.
220.47& ; 2. heren Ipenburg-De Leeuw Aanmelden en inlichtingen bij de secretans de heer J.H. Baan. tel.: 13919,
2l9,lö7o .
De vicide wedstrijd had een spannend of de wedstrijdleider de heer C. Braun,
karakter, eerste in de A-lijn werd ile tel.: 14060. ledere woensdagavond
familie Spiers met 113 punten, terwijl wordt er gespeeld in liet Genicende dames Stor-Vallo met 96 punten nr. schapshuis aan de Louis Davidsstraat,
aanvang 20.00 uur.
2 werden.

hij meende de zaak te redden met
geld en goederen uit te delen.
Hij had daar meer gelegenheid voor
dan zijn vader. Hij was in 1837 met
jonkvrouwe van Loon getrouwd en
deze bracht in haar huwelijk een
flinke bruidschat mee. Van zijn huweli/k wilde hij een happening maken in de kerk van Zandvoort, maar
zijn vaderen de familie van Berkenrode hadden dit verhinderd. ,,Maar
zij kunnen het ons niet onmogelijk
maken om goed te zijn voor de
Zandvoortse vissers" spraken ze af
en daar hebben ze zich aan gehoitden.

Sociaal werk
Het werk voor de Zandvoortse 6evolking werd vooral gedaan door de
voorgangers. Nu had de hervormde
gemeente van Zandvoort in ds. Swalüe en de katholieke parochie in
L'Anti twee buitengewone pleitbezorgers voor de armen. Vooral Swalüe die het langst van allen predikant
geweest is, wist wal er gebeuren
moest en zo kwam Je liefdadigheid
op gang. En overat had men Barnaart bij nodig wan! zonder de heer
kon men niet veel bereiken En al
was liet dan op een manier die than*.
sociaal niet aanvaardbaar wordt
geacht, op deze manier hebben Bar
naart en zijn vrouw en de voorgangers de Zandvoortse be\ olkinq iloot
de verschrikkelijke nmtfts gesleurd
en hun vertrouwen vereven
Zo hebben beide lieten Barnaiitt rtj/?
hun Mei nog u* gemaakt en in </<•
herinnering van iiV /MIU(\ oortje bivotking zullen ;c \'<>onleven

Bridge Bridge Bridge

Het bekende hotel Groot Badhuis met op de voorgrond de winkel.-, van tle Servische ,,suikcrbakker" J. l'eiruvihcli m de
twintiger jaren. Later kwam hier de overbekende Bodega van Petrovitscli met de fraaie terrassen, waardoor de Strandweg
een geweldig gezelligheidscentnim werd. Veel bejaarde dorpelingen hebben hier goede herinneringen aan bewaard. Dit is
één van de foto's die de heer J.A. Steen heeft vertoond m het bejaardencentrum De Heemhaven in Heemstede. Een avond
die handelde over het Zandvoort van de jeugd van de bewoners, üe dialezing werd mei enthousiasme begroet en was een
groot succes.

gevraagd
ZANDVOORI - in \orb.\nd mot .\•
kollekte voor het geestelijk g v t u i n ' i
capte kind, die dit jaar \ \ o i d t g c h o u J o n
in de week van 12 t/m 17 lAUihor,
worden nog kiillcktanten pew.ugcl
Ieder jaar opnieuw' is het k n i g e n s.in
genoeg kollekunten een groot probleem, daarom word.1 \er.-oeht aan
ieder die ook maar een paar uur \an
zijn/nuar tijd kan misscti /tch (c rnddcn bij: A. Effern, Flemmgsiraat 35-1 te
Zandvoorl, tel. 12043.

•V BÓNT&

LAMISmCHT

suède en nappa (ook grote maten)
:

alle bekende merken o.a. :

donderdag koopavond
Haarlem: BartHjorisstraat 20
V:
(bij de Grote Markt);/tel. (023) 3126 55
"'"'•' Amsterdam:tödséslJMlS,!• *\ r'.

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om
13.00 uur wordt door Myrna Bruyrueel
haar schoonheidssalon geopend.
DCK gediplomeerde schoonheidsspscialiste houdt dan open huis m haar
salon aan de Kostverlorenstiaat 89
(vlakbij de Sophiaweg).
Voor vrienden, bekenden en belangstellenden een goede gelegenhtul om
alvast een kijkie te komen nemen, en
desgewenst een afspraak te maken.
Aanstaande zaterdag l O oktober, \anaf
13.00 uur dus.

Ook verhuist deze week 'Colleetion'
van llalteslr.i.u rC n a a r Il.iltotr.Mt 14
De opening is op v n j d n g 4 oktober.
Iedereen Jie gemktvs^eid is in her-'pmode is v.m harte u ^ l k o m om een toast
uit t<_ bn.fi;-.' op h. i n i e u w e . d i t s

een nieuwtje
Pooi I id
Mode en Tromp
w e e k een 'open
Ka.i>
avoiui
1
Pu cc•"•'„a ! ' Ho: e l K e u r . vvaat IIHTeen .u,oi'd tVi'J.'1'i.'n u i t de w m t e r k o l v . , i l iJ i Bromet worden ff:,•!\>• il l romp Kaas een a.mtal
.• u n i i e n en ka/en opeen proctlaiecd h e e t t liggen voor de i;.,sien
Pc/!.- .n on d vvoidt gehouden v,in 20 "012 M u u r

Bromfietser gewond
/ A N D V O O R T - Vorige week dinsdag
\vcril een 17-jaripe jongen gevunu; bij
c-en aanrijding tussen een pcisonenauto
en een bruint iet* Dt Jvom/iflvtv iu'rd
overgebracht naar een Haailcms ;ickcnhuis.
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ARTSEN
Huisiirt.scnpraktijk Bouman. Mol en
Ridderhos.
Arls: F.N. Riddcrhos, Emrnaweg 5.
iel. 126.T?.
Verdere inlichtingen omtrent de wcekunddiensien worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flicringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12-499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: n. Tr. v.d.

ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkplein: 10.00 uur: Vicaris Th.J.
llaitjerna (Crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.Of) uur:
Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: ds. W. Volkcr van Amstelveen. 19.00 uur: gastendienst. dhr.
C.T. Matahuru jr. uit Amsterdam;
organist: C.J. v. Vliet.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15: 10.30 uur: ds. A. Noorman,
Ned.Herv.pred. te Bussurn
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht
Zaterdag 10 oktober: 19.00 uur: Euchuristieviering met orgel en samenzang. Zondag 11 oktober: 8.45 uur:
Stille Eucharistieviering; 10.45 uur:
Eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14: 9.30 uur: ds. E.Th. Thijs (Viering
H. Avondmaal); 19.30 uur: ds. L.J.
Boeyinga.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur; woensdag 20.00 uur: diensten in
gebouw
Madoerastraat HaarlemNoord.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: telefoon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD tel. 18083.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, iel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND ongevallen 023-319191.
Besteld vervoer 023-319277.
WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.

Spek, Van Lennepweg 42 hs., Zandvoort, tel. 18741.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v.Bcrkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Oudshoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht).
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 09.00 tot
10.(X) uur, maandagavond van 19.00 tot
20.00 u u r . Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.

verhuist naar Alkmaar
Wat niet mee kan,bieden wij te koop aan:

BASKETBAL
Zaterdag: Lions - Locomotief 20.30
uur, Pellikaan sporthal Zandvoort.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum:
HW LW HW LW
8okt.
10.38 5.40 23.17 18.20
9okt.
11.54 7.07 -.- 19.42
lOokt.
0.33 8.26 13.00 20.50
Hokt.
1.30 9.34 13.54 21.48
12okt.
2.14 10.27 14.36 22.35
13okt.
2.54 11.09 15.13 23.18
14okt.
3.35 11.42 15.50 24.00
15okt.
4.12 12.09 16.29 -.Maanstanden: 13 oktober VM 13.50
uur.
Springtij op 15 oktober.

Lezing over alternatieve geneeswijze in het
GEZONDHEIDSCENTRUM,
Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort
(zijstraat Kostverlorenstraat).

Officiële opening
AFAFA accommodatie

HOMEOPATHIE
Spreker:
Dr. H. J. VAN DER KLASHORST

Elke dag verse schol
S«ci i y i

«irViiclfv

gedistilleerd 3.-, o.a. wmsKy,
Franse cognac.

A

mosselen

m e l k ruidenboter,

Een feestje bij u thuis?

stokbrood en

glas wijn.
Wij verzorgen uw koude schotel.
^ZEDAGSCHOTELS:

Visfilet frites
Scholfüetfrites . . - •
Gebakken lever
uien-champignons t rites..

Kotelet frites

.7.95
."7.95
.8.45
.8.95

Vanaf l oktober winterschotels, o.a. zuurkool,
boerenkool, hutspot,
capucijners.

Ouders heef t u een
kinderfeestje?
heeft heerlijke
pannekoeken

----•--~-65-f'ers opgelet!

met frites, frikadellen
Mei meer dan 5 kinderen

Ook d la carte!
Steak Delicia 250 gram

diverse groente en compoic

10% korting)
Diverse kinderattracties!

Bij ons 10<Vo korting!

Nieuw geopend in Zandvoort:

Schoonheidssalon
"MYRNA"
Zaterdag 10 vanaf 13.00 uur

Flinke zelfst.

huish. hulp
gevraagd, voor 1 och t.
per week. van 8.30-13.00
uur (2-kamerflat).

l
I
I
3
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JZkïas~kwaliteit en
toch goedkoop!^

nodig of een besloten ruimte voor
festiviteiten? Delicia heeft het
WU staan garant voor ie klas kwalv
teil en een goede service.

Voor al uw c.v., loodgieters- en
dakdekkerswerk:
13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A. Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader.
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur
HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven uun het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur j

CARAVANSTALLING
Winter- en zomerstalling.
Winterstalling in stenen loodsen.
Tevens het adres voor alle reparaties en
service-beurten aan caravans en
reparaties aan kachels en koelkasten
Verkoop accessoires, onderdelen en alle
soorten flessen gas
TABBERT EN KNAUS DEALER

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

t n een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

OPEN HUIS
Degene die een afspraak maakt,
.(ook telefonisch), tijdens het open huis,
krijgt 30% korting op «en behandeling.

pariini. schoonheidsspecialiste
Kostverlorenstraat 89 • 2042 PD Zandvoort
- Tel. 02507-14692

De Klerk Caravans bv
Haarlemmerstraat 5, 2182 HA Hillegom,
telefoon 02520-15238

n
i»n
nn

i

Depositaire: dr. Eckstein-Lady Rose
[Het produkt dat niet op dieren is uitgetest)

Tel. 02507-14405.
Plotseling is uit ons midden weggenomen
mijn lieve zuster en tante

Lia van de Mije-Sietsema

in- en verkoop en
nr.pi«q van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

op de leeftijd van 49 jaar.
A. ROOS-SIETSEMA
C. ROOS
HANS en MARJO
JAAP
PATRICIA
ZANDVOORT, 5 oktober 1981.

De begrafenis zal plaatsvinden
vrijdag 9 oktober om 13.30 uur
op de begraafplaats in Zandvoort.

la reine
culinair
De wijze waarop wij voor onze gasten party
en diners verzorgen heeft ons een bijzond
goede naam gegeven.

Viergangen-WEEKENDMENU
f 35.00
Voor informatie omtrent het weekendmenu
en lof reserveringen: tel. 02507-12253.

Heeft u een

vergaderzaaltje

SCarstoor-uren
Gasthuisplein 12, telefoon 17166
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ga er eens uit

Lorentzstraat 453

Na de pauze is er gelegenheid tot vragenstellen.
U bent van harte welkom,
de toegang is gratis voorleden en niet-leden.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Gebakken tong

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, cv, berging
Huurprijs 314,80 per maand.
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan.
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens
2. De flatwoning

onderwerp:

ZANDVOORT - Na een verbouwing
van ruim een jaar zal de AFAFA
aanstaande zaterdag 12 oktober de
vernieuwde accommodatie officieel in
gebruik nemen. Deze opening zal worden verricht door de Zandvoortse huisarts, de heer C.J.J. Mol, 's middags om
14.00 uur.
In de vernieuwde accommodatie zullen
cursussen worden gegeven in krachttraining, konditietraining en figuurverbetering, waarbij gebruik gemaakt
wordt van de modernste apparatuur op
dit gebied.
Tevens worden cursussen gehouden in
diverse gevechtssporten, zoals karate,
kickboxing, judo e.d. Bovendien zijn
er nog cursussen in t'ai-chi, yoga en
jazzballet.
Belangstellenden worden verwacht in
de morgenuren van 11.00-13.00 uur in
het gebouw aan de Brugstraat. Inlichtingen en informatie worden verstrekt
in de Brugstraat, dagelijks vanaf 19.00
uur en op zaterdagen vanaf 11.00 uur.

Bruilof ten en partijen

Van Lennepweg 53/7

WOENSDAG 14 OKTOBER,
aanvang 20.00 uur,

Voor Zandvoort: tel. 18492.
Voor Heemstede en omstreken:
tel. 023-331356.
LAAN v. ANGERS83-per 15-10-'81.

Brieven onder nr. Z-550, bur. v. d. blad.

fakirshow Rik Kapoor

woningbouwvereniging
Voor leden komen beschikbaar:
1. De flatwoning

WATERPOLO
Zaterdag: Zeeschuimers - Aquarius
17.30 uur, De Duinpan Zandvoort.

gaat uitbreiden.

voor enkele uren per week.
Enig administratief inzicht, assurantiekennis
en type-diploma vereist.
Inbreng van eigen portefeuille mogelijk.

degenslikken en

EJTUT1

WINTERAKTIVITEITEN
1981-1982

VOORAL UWKLEDINGREPARATIEENZ.,

middernachtshow

Kruisvereniging Zandvoort

Lions-dames - BV Blues 19.00 uur,
Pellikaan sporthal Zandvoort.

SVIESJEU ANDRÉ

Zaterdag 10 oktober

(prijzen van f 0,25 tot f 50,-)
op maandag 12 oktober van 10.00 tot 14.00
uur en van 19.00 tot 21.00 uur;
op DINSDAG 13 OKTOBER van 10.00 tot
14.00 uur en van 19.00 tot21.00 uur.
Dr. Smitstraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-16988

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen - RCH
(bekerwedstrijd) 14.30 uur, Sportpark
Vondellaan.
TZB - EHS 2 14.30 uur Sportpark
Kennemerweg.
SVJ - TZB dames 10.00 uur.

UNIEK VOOR ZANDVOORT:

MEDEWERKSTER

ledere vrijdag en
zaterdag mosselen eten

Kom kijken en kopen!

Filmavond

te Zandvoort, vraagt:

Fredje van Rhee
Celsiusstraat 196, telefoon 16044

MEUBILAIR - KOELKASTEN - LINIMENGOED - KOOKPLAATJES, enz.

ZANDVOORT - Geboren: Nick, z. v.
P.J.F. Pcrquin en S.M.Th, van Inden;
Jeffrey David, z. v. W. Molenaar en O.
Wallig; Merel. d. v. P. van Gijzel en I.
Oversteegen.
Ondertrouwd: H. Clowting en Th. C.
Mok; J. van der Winden en L.M.V.
Moes.
Gehuwd: R. Hakhof en J. van der
Mije; E.E. Zaadnoordijk en W.E.M. ZANDVOORT - Naar aanleiding van
Kuijpers; R.P. Paap en E.D.E.M. van de deportaties van de zwarte bevolking
Norden; D.W.J. Remmers en Th. van Zuid-Afrika naar onherbergzame
gebieden in dit land wordt er aanstaanPorsch.
Overleden: Anton Fr. van Driest, 90 de maandagavond 19 oktober een film
jr.; Anthonius Willemse, 79 jr.: Theo- vertoond. Deze kreeg de titel mee
dorus Cazander, 89 jr.; Anna M.C. van „discussie gesloten'' en werd vervaarder Meer, geb. van der Hoeven, 89 jr.; digd door vijf anonieme cineasten uit
Johannes B. Boom. 79 jr.; Pieter F.J. Zuid-Afrika. Aanvang 20.00 uur, toede Jong, 71 jr.; Cornelis Chr. Snellens, gang gratis, terwijl deze avond ook
informatie wordt verstrekt.
67 jr.

Klein assurantiekantoor

Bar Bodega Noord

Het C.H.J. („Groot Kijkduin")

REST. LA REINE
KERKSTRAAT 15-ZANDVOORT.

Woensdags gesloten.

Diverse merktietsen,
brommers,
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.
Zandvoort- Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa {1:56).
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKOIM

KOCHSTRAAT8 - ZANOVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

WINTERSTALLING
in overdekte, vorstvrije en goed geventileerde
ruimte, voor caravan, vouwcaravan, zeilboot,
surfplank etc.
Prijs f 23.- per m1 gedurende de
winterperiode.
Inlichtingen: tel. 02520-20854, tijdens kantooruren;
privé 02502-6912.

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging
Huurprijs 584,55 per maand
B & W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens
De toewijzing van deze woningen geschiedt op
het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
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 inschrijving dient
schriftelijk vóór dinsdag 13 oktober 1981 om
19.00 uur te geschieden aan het kantoor van
de vereniging onder vermelding van het
lidmaatschapsnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdag 15 oktober 1981 om
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

Ruilwoningen
maand oktober 1981
1. Aangeboden: flatwoning (4 kamers)
Celsiusstraat, huur 391,70 p.m.
Gevraagd: kleinere (flat)woning
2. Aangeboden: flatwoning (2 kamers)
Lorentzstraat, huur 442,65 p.m.
Gevraagd: grotere flat of eengezinswoning
3. Aangeboden: flatwoning (4 kamers)
Lorentzstraat, huur 586,40 p.m.
Gevraagd: benedenwoning
4. Aangeboden: flatwoning (4 kamers)
Lorentzstraat, huur 587,60 p.m.
Gevraagd: eengezinswoning
5. Aangeboden: flatwoning (4 kamers)
Van Lennepweg, huur221,00 p.m.
Gevraagd: eengezinswoning
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Belangstellende
huurders van EMM- of gemeentewoningen
dienen vóór eind oktober 1981 schriftelijk te
reageren onder vermelding van de aan te
bieden woning, het lidmaatschapsnummer en
de geboortedatum.

JAMIN
Kerkstraat 22

Belgische bonbons/
Kersenbonbons pondsdoos van 10.25 nu
Roomboterstaven
Roomboter amandelstaaf

7.50
1.95

met amandelspijs

M«OD

Gevulde speculaas 330 gram
Gevulde roomboter speculaas

2.15

250 gram

Z.5U

SpeCUlaaS 500 gram

2.50

Amandel speculaas 250 gram
Te huur gevraagd, voor
perm. Na okt.

2.25

KUNSTGEBITTENREPARATIES

3-4-5-kamerflat
of huis
met 2 of meer slaapk..
gem. of ongem.
Reakties alleen met
mog. van ged. onderhuur. Tevens

A. PUTMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

1-zit/slaapkamer
gevraagd.
TEL. 02507-17234.
na 19.00 uur.

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -1 61 23

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3.
Zandvoort,
telefoon 16580
heelt nu leuke

winterkleertjes

Verse vulkoeken?
Zeker van
BAKKbRIJ

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

Vrijdag 9 oktober verhuist

(OLKÏDfl
HERENMODE
NAAR
HALTESTRAAT 14
Hierbij nodigen wij u uit om met ons een
drankje te komen drinken.
Geopend van 9.00 tot 21.00 uur.
H. Boskamp
l. Kleerekoper

41E JAARGANG IMO. 42 ED. 30
DONDERDAG 15 OKTOBER 1981
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ZANDVOORT - Een duidelijke uilspraak van de commissieleden Algcmener Zaken /Ruimtelijke Ordening ten
aanzien van het te voeren beleid in 1982,
heeft voorzitter Machielsen dinsdagavond niet gekregen.
Op de agenda van de vergadering van
13 oktober was de begroting 1982 met
aanbiedingsbrief en de onderwerpen
„Algemene Zaken" Politie, Brandweer, Ruimtelijke Ordening, Woningbouw, Toerisme, Strandexploitatie en
Verkeerszaken geplaatst. „Men zou nu
alvast kunnen bepalen hoe het beleid in
de toekomst zou moeten zijn, wanneer
er nog verder moet worden besnoeid in
de gemeente, wanneer inderdaad de
inkomsten van het circuit wegvallen"
aldus de voorzitter en hij stelde de
commissieleden voor de keuze:
- verdere bezuinigingen, hetgeen inhoudt vermindering van het dienstenpakket van de gemeente;
- niet aktiveren van nieuwe aktivitcitcn
en investeringen, hoe noodzakelijk die
ook mogen zijn;
- verdere belastingverhoging.
„Geen populaire maatregelen, maar er
zal toch een politieke keuze moeten
worden gemaakt", was de zienswijze
van de voorzitter.

materie eerst in de commissie Financiën behandeld, en dan pas in AZ.
Dit was dan in lijnrechte tegenspraak
met de afspraken die vorig jaar werden
gemaakt, namelijk, met het oog op een
meerjarenplanning éérst de onderwerpen in alle commissies te behandelen
en dan pas in financiën, omdat dan
bekend zou zijn wéar door de raad de
prioriteiten worden gelegd.
Richard van As (CDA) wees nog eens
op deze afspraak van vorig jaar, doch
kreeg geen reactie van de huisarts.
De voorzitter was van mening dat de
commissie Financiën er is om de dekkingsmiddelen aan te wijzen en dat AZ
er is om het beleid ten aanzien van deze
agendapunten te bepalen.

Motie

Gert Toonen (PvdA) had om weer
andere reden bezwaar tegen de wijze
waarop de begroting was vastgesteld.
Niet zozeer het dreigende faillisement
van de Cenav, hij had er begrip voor
dat het college niet alle tegenvallers
van tevoren in een begroting kan verwerken. Wél, en dat was veel ernstiger,
had hij bij de begroting en nota van
aanbieding het „circuitverhaal" gemist.
Als één der indieners van de motie van
Circuit
november 1979 waarin wordt gezegd
De commissieleden voelden er duide- dat het college vóór l januari met
lijk geen van allen iets voor om nu nieuwe voorstellen zal komen met bereeds uitspraken te doen. In tcgenstcl- trekking tot een andere exploitatie van
ling tot de wens van de voorzitter het circuitterrein. had hij op zijn minst
schaarden ze zich min of meer achter toch wel een indicatie in die richting
huisarts Flieringa „Inspraak Nu", die verwacht. Het had geen afgerond plan
zei niet over een beleid te kunnen behoeven te zijn, maar toch wel wat de
spreken, als hij niet weet hoeveel geld gemeente in dit opzicht van plan is zelf
er uitgegeven kan worden.
verder te doen.
Een eenvoudig rekensommetje had de ,,Ik had toch op zijn minst een opstelhuisarts geleerd dat er bij wegvallen ling verwacht hoe het college denkt dat
van de circuitinkomsten niet zes ton wij verder zullen gaan, een plan a-b-cmoest worden opgehoest, maar zeker d. Ik kan met dit financiële abacadaéén miljoen. „Wegvallen van de in- brastuk niet werken. Ik wens voor de
komsten, ik schat zes ton, plus dan nog bcgrotingsvergadering nader geïnforeen keer nieuwe investeringen om het meerd te worden, zodat een standpunt
circuitterrein rendabel te maken, zeker bepaald kan worden en beleidslijnen
nog eens vier ton, hoe kan ik nu een vastgesteld."
beleid bepalen als ik mijn budget niet Hij zei door telefoongesprekken met
ken" zo klaagde hij. Hij had liever de Gedeputeerde Van der Knoop wel van
de hoed en de rand te weten, toch werd
hij door het college liever duidelijk
(Advertentie)
geïnformeerd over de stand van zaken
en vervangende oplossingen.
Hij voelde zich met een kluitje in 't riet
gestuurd, en zowel het riet was ten
aanzien van de recente gebeurtenissen
hoger en de kluit dikker geworden.
J.
„Speelde het college wel in op de
recente gebeurtenissen?'"
Nieuw-, ver- en
Jan Jongsma (VVD) zei zeer verbaasd
renovatiebouw
te zijn dat het college nog steeds geen
plannen had ontwikkeld. Hij verweet
Haarlemmerstraat 14
het college en de raad dat men min of
Tel. 16091 -13086.
meer had bijgedragen tot het faillissement van de Cenav. Door de negatieve
benadering van de circuitproblematiek
had men daar toch zijn steentje toe
bijgedragen. ,,Als men belast is met
een motie dan zal men toch minstens
mogen verwachten dat een aantal plannen is ontwikkeld. Wij hebben niets
anders gehoord dan „Wij zijn bezig",
maar dat er in concreto nog geen plan
is, vind ik een manco van het college",
aldus de liberaal.

IJskast
De beschuldiging dat het college en de
raad geholpen zouden hebben de Cenav een pootje te lichten werd door de
(Advertentie)

Aanvang beginnersdub
Kom nu inschrijven
en... voor het zelfde
geld, ga je toch
naar Daniels
Dansschool

Pinokomt
_
Kerkstraat

ELBTE

an/'é/s

Dr. Schaepmanstraat 1/hoek
Brederodestraat,
teleroon 16768.
Geopend van 7.30-22.00 uur.
KORTING BENZINE

Voor elke leeftijd
een club. Inschrijving
dagelijks van 19.0021.00 uur. Adm. de
Ruyterweg 110, Dirk
Sonoystraat 155,
tel. 020-184044 of
020-113260

SUPER
NORMAAL

7 CENT

DIESEL } 5 CENT
Ook alle voorkomende reparaties.

Tevens diverse occasions
Inruil mogelijk.

voorzitter verontwaardigd van de hand
gewezen. Bovendien is er een aantal
plannen uit de ijskast gehaald, onder
andere de Reinwardtstraat (woningbouw) en dat de ontwikkeling van een
nieuw bestemmingsplan in samenwerking met de Provincie in een vergevorderd stadium is. Voorzitter Machielsen
erkende dat er een zwarte hand boven
de begroting hangt. Persoonlijk zag hij
geen overname van Hordo. „Ik denk
niet dat een zakenman een zaak overneemt, waar zoveel schulden zijn!" Dat
mocht de commissieleden er niet van
weerhouden nu de beleidslijnen vast te
stellen. „Het is onzin dat wij niet
kunnen praten zonder dal het in de
commissie van Financiën behandeld
is", betoogde de voorzitter, die zei dat
men in Zandvoort misschien wel dank
zij het circuit op te grote voet had
geleefd.
Richard van As was het daar helemaal
niet mee eens, en verzocht iedereen
zich eens af te vragen wat men in de
jaren gemist had door het circuit te
handhaven.
Na dit debat ging men over tot behandelen van de agenda. Behalve een
uiteenzetting van de korpschef van de
Gemeente Politie, enkele op- en aanmerkingen, werd met de huidige bezuinigingsvoorstellen akkoord gegaan.
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ZANDVOORT - Vanaf het begin van deze maand, vanaf de tweede om precies te zijn, Op zondagmiddag moest de Burgemeester van -Mphcnstraat warden afgezet, omdat
wordt Nederland geteisterd door stormen. De één is nog niet uitgeraasd, of de door de zware windstoten de sloop van de Kami ünnnnaascliaol werd versneld. Op de
volgende brengt opnieuw een lading hagel en regen, gepaard ,et onweer, die de Koslverlorenstraat kwamen grote lakkei: op d f weg terecht en op ha parkeerterrein
mensen diep in de regenjas doet duiken.
aan het Schuitegat raakten verfchillendc geparkeerde auto'x op drift. fJric voertuigen
Afgelopen zondag trok de woeste noordzee (windkracht 8-10) veel bezoekers naar het liepen schade op. Op de Boulevard Barnaart ping een lichtmnst tegen de vlakte, een
strand. Een fikse wandeling langs de stormachtige kust wordt door velen gewaar- patatfriteszaak op het Kerkplein opende onvrijwillig ds deuren c;: in de Thorbeckedeerd.
straat was het uitkijken geblazen, want daar kv;amen. dakpannen naar beneden.
Minder gemakkelijk is:de~e tijd voor politie en brandweer, die regelmatig hulp moet Tenslotte rukten pMt;e ar' brandweer uit om een ruil van een gebouw aan de
bieden.
Burgemeester van Aiphenstram ie redden en zorgden zij crvcor, dat een vonkenregen
Vorige week dinsdag moest de brandweer er aan Ie pas komen, om een stellage in de uit een schoorsteen in de Spoorbutirtstraa! werd gedoofd.
Kerkstraat, die het slachtoffer van deze storm dreigde te worden, te verankeren.
Een omgewaaide boom was er vrijdagavond oorzaak van, dat twee automobilisten met Aan het onbestendige weer komt deze week nog geen einde. Naast opklaringen blijven
elkaar in botsing kwamen op de Zandvoortselaan. Een man uit de richting Bentvelt er perioden met regen en buien voorkomen, fia^d c. n onweer zijn mogelijk, de natte
schrok zo van de boom op zijn pad, dat hij op de andere weghelft terecht kwam. Daar sneeuw, die wel in de Harz en de Eiffel viel, blijft ons voorlopig bespaard.
naderde een auto uit tegenovergestelde richting. Beide automobilisten kwamen In de eerste twaalf dagen van oktober is al meer regen gevallen dan normaal is voorde
frontaal in botsing. De auto's werden zwaar beschadigd, maar de chauffeurs kwamen hele maand oktober (ca 75 millimeter). Deze foto van I-'ut<>kriiig Zandvoort (G. v.
er met de schrik vanaf.
Zielen de Blom) geeft een goed beeld van de geteisterde kust.
(Advertentie)

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,
financieringen en
belastingzaken
Rfievr. C.P. Boon
ZANDVOORT - De vraag die wij ons
moeten stellen is: „Hoe kunnen wij de
politie te Zandvoort zo efficiënt en
voordelig mogelijk laten funktioneren?
Dat kan alleen bij een flexibelere organisatie. Voor de/.e organisatie is dan een
struktuele verandering nodig, die de
nodige investeringen zal vragen. In dit
geval zal ook het oud Hollandse gezegde
„De kost gaat voor de baat" van
toepassing zijn."
Dit is in het kort de mening van de
corpschef Menkhorst, die dit vcranderde beleid al heeft aangekondigd tijdens
zijn installatie in augustus en hier in de
vergadering van de commissie AZ dinsdagavond nog eens benadrukte.

Begroting
Op de begroting van 1982 worden forse
bezuinigingen voorgesteld ten aanzien
van de post „politie" en Menkhorst
wilde daar best over praten, niet over
eventuele grotere bezuingingen, dan
werd het inderdaad ,,handen af van de
politie" zoals Flierinca al opmerkte.

Overuren
Uiteraard zou de post „overuren politie" wat teruggebracht kunnen worden,
maar dit betekent dan wel minder
dienstbetoon, minder dienstbetoon is
minder veiligheid voor de burgers.
Een verschuiving van de diensten reservepolitie naar de gemeentepolitie is een
vestzak /broekzakpolitick
die
de
corpschef niet voorstaat.
Men is momenteel bezig met een herstructureringvan de organisatie dat een
flexibeler beleid mogelijk moet maken,
al zal dit dan de nodige investeringen
vragen.
Toonen was blij niet de heroriëntatie
van het politiebeleid en vroeg zich al of
meer surveillance te voet en per fiets
niet in aanmerking kon komen. In zijn
ogen zou dit ook kostenbesparend
werken. Hij vroeg extra aandacht voor

Overigens is het Zandvoortse politiecorps eindelijk op de gewenste sterkte
gekomen en hoewel de gemeente
slechts een schijntje betaald van het
totale kostcnpakket (het grootste deel
wordt betaald door Binnenlandse Zaken) is dit toch nog een fors bedrag op
de Zandvoortse begroting.
Corpschef Menkhorst vroeg zich af of
de grote investeringen van de laatste
jaren mot betrekking tot de politie wel
zinvol waren geweest, er drukt nu een
grote rentelast op deze begroting.
Voeg daar dan nog eens aan toe dat de
twee administratieve krachten van de
politie nu voor rekening van de ge- ZANDVOORT - KCe-kwtsi. het winmeente komen, plus nog eens de hono- keltje naast hei Cultureel Centrum, geeft
rcring van oneigenlijke politietaken een nieuwe ansielitkinirt uit.
(onder ainlere parkeereontrôle) en Deze is tle eerste i'iin een serie, l'.lke
men heelt een hoge post ..politie". twee maanden kan een nieuwe kdurt
Overigens is de corpschef van mening tegemoet worden gezien.
dat men niet de politie kan laten Op deze eersteling is één zijde van het
bloeden voor een beleid dat door de Gasthuisplein ie Zandvoort afgebeeld
gemeente in het verleden is gevoerd. en het ligt in de bedoeling op die muninr

de post „overuren" cue toch wel terug
te brengen moet zijn. terwijl misschien
ook het aantal administratieve kraehten wellicht teruggebracht zou kunnen
worden.

Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.
Te 1.02507-17699.

Dienstbetoon
Van As had moeite met het terugbrengen van het dienstbetoon van de politie. „Wij hebben in hel verleden extra
politiesteun gevraagd en zijn altijd zeer
dankbaar geweest voor het werk van de
reservepolitie. Bezuinigingen moeten
niel ten kosten gaan van de veiligheid.
Jongsnui tenslotte wilde eerst kennis
nemen van de strukturele veranderingen wanneer die zijn uitgewerkt, alvorens hij een mening kon vormen over
de misschien, extra, te nemen bezuiningsmaatregelen ten aanzien van de
politie.

een serie
Ie bouwen.
\'itnaf heden kitnl u a f l.^Hiteze
kopen bij KVe-kunst, dti.sihui.s/ilein
In de prijs inbegrepen is tle envelop,
wiiarinee u de kuurt, ilubbelgevouwen.
kunt versturen, als Kersiknarl bijvoorbeeld.

ZANDVOORT - ten 2 Harige
Zandvoorter probeerde zondag, t i j dens een storm z i j n zoilwagen uil on
het terrein van Garage S t r i j d e r , hen
en ander is hem niet zo goed bekomen, want de wageu vluou uvvi de
kop, de coureur brak een e n k e l en
werd met assistentie van de br;mdweer uit zijn r,i\agc gehaaid. Hu
werd per ambulance na,ir een /iekenhuis in Haarlem vernield

ll> Kiitirien met eineln/i l i.'.^i'

\dn _\S' oktober tot en met /" november
ix k'le •kunst i.v.iti. vakantie y.exloten

ZANDVOORT - Dank zij de medewerking v.-.n de vele eolleet.mten heeft
de huis-aan-hiiis k o l l e k t e van het Prin- •
ses Beatrixi'onds in de g e m e e n t e Zandvoori een. bedrag van f 3.7111.25 opgebraeht.
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De eennt.ilifif uitkering is bestemd voor mensen die niet meer dan een
minimuminkomen (loon, uitkerinp) hebben. Tot l november kunnen gezinnen van t\\ ee personen hun aanvraag indienen.

Wie moeten vóór l november aanvragen?
- Gdni\\ ik n nu t ot /oiuk i k i n d a u i
- oni'(.huvi di n n i e t l e n n i m M c LX n kind \ oor u ie o\er liet eetMi? en tweede
k u,111, ui l NM KÜH op kiiuli.rbi|sLij; b i M j J t .
- deycnen Jic o n g e h u w d samemvoncn L n een biisumdsuitkenng vooreen
ei-hïp.i.ii o n t \ , i n p c n
b moei op l j.imuiri 1L'81 en op bet monieni v a n de .umvni.iy tot een v.ui
di. A' "toepen belioien. Is dn op geen \.m lx uk ot alleen opeen \ u n beide tijdM,ppi x n bet jiev.il. 51.1 d,m n.i ol u na l mnembet kunt a.mv i.igen
L' wordt ook a N ongehuwd best houw d a N u \\edu\\e ot \\eduwnaar
h f i i t ol .iK u niet '-amen niet uvvethtjiuioot ot echtgenote een huishouding
heb'
Hebt u non geen formulier ingevuld, doe dal dun snel.
De aanvraag moei u uiterlijk 31 oktober verzenden.

Wie moeten na l november aanvragen?
- IV"enen die op het momeni \ in aam raag ongehuwd /ijn en geen recht
hadden op kmtlerbi|slag over litt t\vccdc k w a r t a a l (uitbetaald v a nat juli):
- degenen die op het moment v an a.mv raag met iemand samenwonen en die

een u i t k e r i n g vooreen huishouding van tenminste twee personen willen
aanvragen (de inkomens worden dan samengeteld!);
- degenen die op l januari 1981 ongehuwd waren en geen recht hadden op
kinderbijslag o\ ei het eerste kwartaal van 1981 (uitbetaald vanaf april).
b' moet wel altijd een xeltstandige huishouding hebben en in Nederland \vonen.

Welke zelfstandigen kunnen de uitkering aanvragen?
- Degenen van w ie bet inkomen voor tenminste éénderde deel bestaat uil loonol u i t k e r i n g (bijv. AAW),
- liegenen die een (aanvullende) bijstandsuitkering (Rijksgroepsregeling
/ellsumdigen ot Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen) ontvangen:
- degenen die bedrijtsbeéindigingsbulp ontvangen.

Welke kinderen tellen mee voor de uitkering?
Alle kinderen voor wie recht op kinderbijslag bestaat. Dus niet de kinderen die
/ich/elt onderhouden.

Hoeveel bedraagt de uitkering?
De uitkering bedraagt maximaal:
- \ ooi ge/innen v an twee personen
- voorge/innen van drie personen
-voor ge/innen \ a n vier ot'meer personen
Vooralleenstaanden zonder kinderen zal te zijner tijd een bedrag van
gcldcn.

Bij welk inkomen bestaat recht op de volle uitkering?
Vergelijk uw kiatste specifica l ie of bijschrijv ing \ a n loon ol uitkeiing mei de
volgende bedragen. Iktaalt u zeil de premie voorbejaartlen-ol vrijwillige
verzekering dan komen die nog op uw ontvangen inkomen in mindering.
Rente, alimentatie en bijverdienste uu een bijbaan moet u bijtellen. Vakantieuitkering en kinderbijslag lellen niet mee! b ontvangt de volle uitkering, indien
uw inkomen lager of gelijk is aan de vermelde bedragen.
Voeg het meest recente bevv ijsstuk van uw inkomsten bij de aanvraag.
Gehuwden: netto ('schoon') ca. t' 325.- per week of ca. t' 1.405,- per
maand (voor degenen mei een WWV -uitkering: ca. f343.- per week of ca.
l' 1.487.- per maand).
Alleenstaanden met één of meer kinderen: netto ca. l 295.- per week ol'
ca. f 1.270,- per maand (WWV: ea. f 509,- per week ot'ea. f 1.359,- per maand).
Voor de alleenstaanden zonder kinderen zullen - na l november lagere bedragen worden vastgesteld. U /uil dat later in de krant kunnen lezen.

Hebt u AOW?
Dan moei u de premie voorde bejaarden-ot vrijwillige ziekenfondsverzekering
apart opgeven. Deze komt in mindering op de door u ontvangen inkomsten.
Daardoor kunnen ook bejaarden die in verband met extra inkomen (bijv.
pensioen) boven de AOW een hogere premie dan t'29,80 per maand betalen, in
veel gevallen toch nog voor een deel van de uitkering in aanmerking komen.

l 250,-:
t 350.-:
t 450,-.
115U.-

in.

Dit i-, een publikatiu van het ministerie van Sociale Z.iken en Werkgelegenheid.
DE WINTER STAA T VOOR DE DEUR!

geheel gewatteerde jassen

Voor al uw bruiloften en partijen
99

t

99

Vondellaan 46 -Zandvoort -Tel. l 25 38

Heden is lot on?e diepe droefheid, na een moedig gedrajzen
lijden, \nn ons heengegaan, onze oudste ?ustcr, schoonzuster, tante en oud-tante
M.M. MADELEINE HOLTMANN
op de leeftijd %an 79 jaar.
Heemstede:
M.Th. Baard-Holtmann
Haarlem:
A.H.P. Koster-Holtmann
Heemstede:
H.P.M. Koning-Holtmann
H. Koning
Zandvoort:
J.Th. Ruppert-Holtmann
Heemstede:
J.Th. Holtmann
Australië:
H.Th. Holtmann
E.G.M. Hoitmann-ianO
Amsterdam
M.H.P. Holtmann
Neven en nichten.
Zandvoort, 13 oktober 1981.
Corr.-adres:
Mevr. A.H.P. Koster-Holtmann, Engelandlaan 1326,
2034 GR Haarlem.
Madeleme is opgebaard in het uitvaartcentrum van
„Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort,
waar gelegenheid is tot afscheidnemen en condoleren op
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur.
De H. Mis van Requiem zal worden opgedragen, vrijdag
16 oktober om 13.00 uur in de St. Agathakerk aan de
Grote Krocht te Zandvoort, waarna om 14 00 uur de
begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat.

Geen zorgen...
voor morgen.
Koop een bloemetje bij

Halleslraat f>5 - Zand>oort
l cl. 02507- l 20 60
De specialist voor ui u ir bloem werken.

in de kleuren groen, blauw en beige

Sportieve
jacks
.
. •
in vele variaties van ._.

O»*f~ tot
De wijze waarop wij voor onze gasten party's
en diners verzorgen heeft ons een bijzonder
goede naam gegeven.

Wergangen-WEEKEWDMENU
f 35.00
Voor informatie omtrent het weekendmenu
en lofreserveringen: tel. 02507-12253.
REST. LA REINE
KERKSTRAAT 15- ZANDVOORT.

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

STICHTING
GEZINSZORG KENNEMERLAWD ZUID
Van Lennepweg 1 - Aerdenhout
vraagt

Diverse merkfietsen,
brommers,
crossmotoren.

Woensdags gesloten.

13212

Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschpenen,
laarzen enz.
Zandvoort - Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa (1:56).
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

Het uurloon bedraagt f 10,74 (incl. f 0,59 vakantierechten).

Voor informatie en aanmelding kunt u zich richten tot
mevr. v. d. Heuvel of mevr. Lippus,
tel. 023 - 24 80 41 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 10.00 uur

bekendmaking
Burgt'nieeitc? en Wethouders van Ajndvoo't
roepen voor hot jj.n l'loJ qeqjdiyden op
voor
l oen jj jr vei (ju nninq vooi hot venten met
t. op ho< > t r ,)tid
b m htt dor p.

vf i rjimmncj vooi het innemen von
idplj it >.
3 een j j J of 'jei/oenvetqunnmq voor het
pji h l f t v j n een p a i k r e i i f i i e i t i ,
4. f'< n |jj veiqunnmg voor hol venten niet
bloem* n en pljnleri.
Geg.idiqden dienen hun .KHWUI K) uiterlijk
l november 1981 op d ) n u HU t n temde
loi Miuln i "M li1 n qf nu ( n li l mi.1! ti hehhi ii

met keuken, douche,
toilet. Red. huur.
Tel. 13332
(Versteege)

ZAIMDVOORT
Bilderdijkstraat28

TUSSENWONING

reine

EVEN BIJPRATEN
doet men natuurlijk bij La Reine met

Cense Makelaars o.g.
Telefoon 02507-12614.

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3.
Zandvoort.
telefoon 16580

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.
KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507-12253.

Weet waar je isoleert!

heeft nu leuke

^ l ) w 01 d-'n ve.i k 11 f]( n
/jnil. ' 'l

. u uk |oh' i

l "r, l

Bui qi niet •~\< • i n W( thoculei , vin» fioi mei,
De i < i et n r ,

i ;i l iui <u n ier t e r ,

A l l Mi r ' .

H M,)i hiel .en

Gespccidlibeerd in
voor buikurpdtrentcn
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

5E3S2i\ A

172 hx97 bx50 d
4 dessins,
uit voorraad

159.-

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.

n

Aangeb.: 2-kamer flat in
Badhoevedorp op de 4e
etage van een 4-verd. flat
met zeer groot terras op
het zuiden.
Gevr.: 2/3-kamer flat in
Zandvoort. Niet hoger
dan de 3e of 4e verd.
Inl. tel. 02968-5407.

DIEET-ARTIKELEN

Tel. 02507-14588

Hang- en
legkast

Koop (evt. huur)

Drogisterij • Reform

l ocht. per week.

Groenteplanten met kluit
Groente- en bloemzaden
Zaaigrond
Jiffypots
' Bestrijdings- en
bemestingsmiddelen
' Tuinbenodigdheden

WONINGRUIL

MOERENBURG

hulp in de
huishouding

herman heijermansweg 6. amsterdam-z . telex 18143

Grote Krocht 25
telefoon 17751

winterkleertjes
Gevraagd:

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

Het Kastenhuis

i n qr 11 K i ir J l J 'i' loi mij l H 11 n /ijl' np di' <i!

di hnq A!(i> inene /jken tt v o i k r i i q e n
N,'de i e u) l n h ! imji 11 k uni u n IC1' qemei nl''.eu ttJi ir .)!(!( hnq Alqfnu IH /d ken (k ju-u

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bednjfs- en woonruimten

PATISSERIE

met achterom en tuin o.h. zuiden, schuur.
lnd(: woonkamer met open haard en parketvloer, keuken, toilet, douchekamer, zolder.
Vraagprijs/ 130.000,-.
Verdere inlichtingen:

AMSTERDAM-c

KOCHSTRAAT 8-ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

goede koffie en vers gebak.
Te huur gevraagd
per november voor
jongeman (25 jaar)
TWEE ( LIEFST
ONGEMEUB.)

auto-brand-Ieven
alle verzekeringen

FORDOTO

LUKON

voor 1 of 2 ochtenden per week in het rayon Zandvoort.
De te verrichten werkzaamheden zijn van huishoudelijke aard bij bejaarden en langdurig zieken.
Onze stichting bemiddelt tussen u als Alpha-helpster en degene die hulp
nodig heeft.

dames- en herenmode
Haltestraat 40-42
Tel. 02507 -16218.

Heeft een grandioze
reorganisatie-opruiming
Daarom nodigen wij i 3000 modebewuste dames en heren uit, die van onze gigantische kortingen
kunnen profiteren.

HERENMODE

DAMESMODE

Kostuum**.
Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar

Uw adres voor

Do Ellen tochtmeter vertelt u waar u
moet tochtweren! Ihial 'm.
Gratis! Bij uw kierenspecialist:

VERSTEEGE
IJZERHANDEL

Keesornstraat 61 - Telefoon 15351

Pakveldstraat 19 - Tel. 1 25 54

elast. kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

250.- Alle japonnen uitzoeken 39.Pantalons .................. 49.Pantalons uitzoeken;**-. . . 98.- Kokken
89.Kolberts^r150.- Blouses
59.__
_ Verder de gehele dames-winterkollektie met
39.95 30% koning.
rt

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

^r

Schuitengat 7,
telefoon

P. S.: Onze verbouwings-opruiming is met toestemming van de K. v. K.
Zondags geopend van 13.00 - 17.00 uur.
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Wellicht Gildehuis in Haarlem

„WURF-PRAET"
Datum 17 - 18 oktober 1981
\RTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos
^rts: G.J.J. Mol, telefoon 15091 en
15600

Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen,
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flicringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233
WIJKVERPLEGING: Zr. e. Nijsen,
Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel.
12791
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023113233
DIERENARTS: MEVR. Dekker,
Thorbeckestraat 17, tel. 15847
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht)

Kerkdiensten
ZANDVOORT - Zondag 18 oktober

POLITIE: Telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND
Ongevallen 023-319191, besteld vervoer tel. 023-319277
TAXI: telefoon 12600 en 16843
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noordcrstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464) Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
^maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tel.
17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD telefoon 18083
WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot
12.00 uur in de openbare bibliotheek.
Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131

KENNEMERLAND - De Junior Kamer Kennemerland (JKK) in Haarlem
overweegt de vestiging van een gildehuis in de regio Haarlem. De JKK
heeft de resultaten bekendgemaakt van
een onderzoek naar het gildewezen in
Frankrijk, waar onder meer een bezoek werd gebracht aan een zogenoemd „maison des compagnons". Dit
gebeurde in het kader van de jumelage
tussen Haarlem en Angers. De Jeune
Chambre Economique had daarvoor al
een bezoek gebracht aan Haarlem.
De Junior Kamer noemt het gildehuis
„zeer de moeite waard vanwege het
feit dat het voor een belangrijk deel
door de leerlingen zelf wordt gebouwd
en ingericht. Je treft er staaltjes van
vakmanschap aan die imponerend zijn.
Zoals metselwerk, lambrizering en
jneubels".
_
De JKK heeft de Franse giidehuizen
twee jaar bestudeerd. Dank zij de
contacten met l'Association des Compagnons du Devoir is het thans mogelijk om ook Nederlandse jongeren van
dit instituut te laten profiteren. Inmiddels is een uitwisselingsovereenkomst
tot stand gebracht. Een Nederlandse
leerling gaat naar Frankrijk en een of
meer Fransen mogen bij bedrijven in
de regio Haarlem praktijkervaring ko-

'n Wais mens heb iens 'ezaid:
De slechtste wind is die, welke
onze jas hielgaer doet opewaie.

Dieven gepakt

ZANDVOORT - Een 20- en 12- jarige
Zandvoorter reden zondagnacht weg in
een auto die niet de hunne was. Een
stopteken van de politie werd door hen
genegeerd, maar het mocht niet baten.
Toen zij bij de gemeentegrens met
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids- Bloemendaal de auto achterlieten en er
straat. Eerste en derde woensdag van vandoor wilden gaan, werden zij alsnog
door een zeer snelle politie ingerekend.
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen

Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur:
ds. C. Mataheru, gemeenschappelijke
Hervormd-Gereformeerde dienst. Medewerking van het kerkkoor. Crèche
aanwezig.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:
jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: gemeenschappelijke dienst
met de hervormde kerk aan het Kerkplein (zie hervormde kerk). In kerk
Julianaweg 10; 19.00 uur: geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15: 10.30 uur: ds. T. Bijlsma, ZANDVOORT
direkteur Bijbelmuseum Amsterdam, Geboren: Esther, dochter van J.J. Duwel en LH. Goutsmit; Jo Ann, dochter
gevraagd.
van R.E. Stan en A.M. van Nes; Janine
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote Renée. dochter van R.J.W.Th.F. van
Krocht: zaterdag 17 oktober 19.00 uur: Liemt en G.G.M.R. Janssen; Felix
eucharistieviering met orgel en samen- Rogier, zoon van G.W. Verboom en L.
zang; zondag 18 oktober 8.45 uur: stille Keur; Mathieu, zoon van G. Bluijs en
eucharistieviering; 10.45 uur: eucharis- M.A. Snijders Blok; Riezvi Yamil,
tieviering met medewerking van het St. zoon van Realdo Theophylle Jessurun
en van Faiza Safiyah Ilahibaks.
Caecilia kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14: Ondertrouwd: M. Doornekamp en
9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur: ds. P.A. Fase; R. Lubberts en M.A.M,
L.J. Boeyinga, viering H. Avondmaal. van de Staak.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere Gehuwd: Joh. Filmer en G.K. Haleaankondiging zondag 9.30 en 16.00 wijn.
uur, woensdag 20.00 uur diensten in Overleden: Aleida J.Chr. van der Mije,
gebouw Madoerastraat l, Haarlem- geb. Sietsema, 47 jaar; Dirk Scheffener, 89 jaar; Jacob Keesman, 72 jaar;
noord.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmor- Maria A. van Wees, geb. De Kroon, 87
gen 9.45 uur: dienst in gebouw Voor- jaar; Christina M.L. van der Kolk, geb.
Akkerman, 37 jaar.
straat 100 te Katwijk aan Zee.

Burgelijke stand

Schoenenkastje
voor veel paren
schoenen, veel
kleppen

139.Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

telefoon 17751

•*•****************-«t

: Lekker pizza :
:

eten?

J

: Aart Veer niet |
j vergeten
Jjj
J
Grote Krocht 23
*

telefoon 14404

-d

i******************

men opdoen. Om op grotere schaal
uitwisseling mogelijk te maken zal de
JKK overleg plegen met de overheid.
Dan komt ook de vestiging van een
gildehuis in ons land ter sprake. De
Stichting het Gildehuis bestaat al in
Haarlem. Adres: Nassauplein 4.
• n n rvpuj" 3tof7ui'>~r,lanc;rn
'".r* n il^OOGCOrtervn v^n.-tnrrn
v !bt> planten bij Empplen-. v ?'i|k
hebben zo n funktionelebchui.' P-J
't is nu de tijd en/oor...
Tiri^rr ui-Mi'. ^ -.ntijinbevvonrr" •
flrint'un ^tekN.c t°laten
.',- nno^i Ook nocr't^rspn .•
c ni f eren verpak en wij
*.':''
7
'"'•'
En ncbt u dit weekend nog' . * ' • >
. ^ntijc) ? Dan kunt.. _ '••
L .r r j r tn "en weekp'%'Z * - •
r >_ doos laten Daar \;
kunnen ze tegen
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Wasbeurt leidt
naar ziekenhuis
ZANDVOORT - Een 27-jange inwoner is zaterdagavond in het ziekenhuis
terechtgekomen toen hij ztjn auto een
flinke wasbeurt wilde geven.
De man had de wagen neergezet bij de
wasplaats van een garage aan de Brederodestraat. Zodra hij spons en zeem te
voorschijn haalde maakte een andere
Zandvoorter hem duideijk, dat hij een
wasbeurt niet zou dulden.
Toen de man zich daar niets van
aantrok begon de ander er op los te
slaan. Het resultaat: een kapot kunstgebit, een gescheurd gehemelte en een
ontzette duim. Nadat het slachtoffer
zich met bebloed gelaat bij de politie
had gemeld werd hij naar een ziekenhuis in Haarlem gebracht. De dader,
een 25-jarige inwoner is aangehouden.

EennandigpootvanEmpr-inn ^ ~
Daar worden onze tuinplanten "r grootm En laten ze zich gen ;•
vervoeren Zonder vuil inde kc' - e r :

oea

GEVONDEN VOORWERPEN
ZANDVOORT - In de maand september zijn de navolgende voorwerpen op
het politiebureau gedeponeerd en als
gevonden aangemerkt:
zwarte agenda; zwarte motorhandschoen (links); plastic regenjas; 2 brillen (model ziekenfonds of dienstbril);
zwarte herenparapluie; zilverkleurig
medaillon; gouden kinderarmbandje;
zilveren ketting met hanger; leesbril
met donker montuur; rieten tasje met
pop en sleutels; bromfietsverzekeringsbewijs; toilettas rr
inhoud; plastic
mapje met o. a. disc :ekkaarten; pijp
in geel stoffen zakje 'de damesportemonnee" plastic zak t kinderkleding,
een paar schoenen
:en haarborstel;
herenhorloge; doi
horloge met
blauwe wijzerplaat
Inlichtingen over cdeze zaken kunt u
inwinnen
onder telefoonnummer
13043.

TE HUUR

~"~

werkruimte
(loods)
Overdekte ruimte
75 m2, open ruimte
55 m2 -,0ok event.
te koop
Inlichtingen
Tel. 19053
b.g.g. 12042

Verdere arrestaties

n r

Laat uw bollen niet in de kou staar
C'oeme r 3crtvaltu ten deel Onze
Onder de grond is het beter toeven bcilccczen zi n er in talloze soorten
En als blijk van waardering zullen u.-, en maten .'.e nebben bijvoorbeeld
bollen in tvroege voorjaar al hun
al'een al 6 C 2 70 soorten bijgoea
kleuren en geuren tentoonspreiaen Alvanafl 50 lOkwaliteitsbollert
Speciaal voor u
Ook tweejarce Dlanten iditjaar
groeien ^et^cmend voorwar
Kom snel naar Empelen & van Dijk
bloeien en 1001 soorten vaste
Maak nu een goede keus voor straks tuinplanten heecters en coniferen
een mooie tuin Een royale
staan bij ons voor u plant klaar

ZANDVOORT - Naar aanleiding van
de aanhouding vorige week van enkele
helers en een inbreker, werden door de
politie deze week nog twee Zandvoorters aangehouden, namelijk de gebroeders v.d. K.29 en 19 jaar oud.
Deze hebben bekend te hebben deelgenomen aan een veertien tal inbraken / o f diefstallen in de gemeente die in
de loop van 1981 zijn gepleegd.
Onder andere werd door hen een
Duitse personen-auto ter waarde van
Dm. 30.000,— ontvreemd die door hen
in Hillegom total loss werd gereden.
Bij een huiszoeking werden twaalf kimono's teruggevonden ter waarde van
duizend gulden die deze zomer uit een
vitrine aan de strandweg verdwenen.
Beide verdachten zijn jl. vrijdag voorgeleid bij de Officier van Justitie te
Haarlem. Het onderzoek wordt nog
verder voortgezet.

Al vanaf
Si
lOKwallteltsbollen

Restaurant Weers
Boulevard Barnaart 12,
Zandvoort-Noord.

Voor een gezellig
sfeervol etentie.

Met mooi wintergroen van Empelen te vergeten
& van Dijk Croeizame blijvertjes, ook Hebt u zelf nog een
al is de temperatuur op de nullijn
bakstaan? Neem
aangeland Kleinecomferen. groen
m gerust mee We
blijvende heestertjes, winterheide
maken er iets moois
in een mooie bak aan uw balkonrand van en dat reeds
staat t uit de kunst
vanaf 19.95

Alles bereid in eigen keuken
l evens ideaal voor recepties,
dagvergaderingen (±_ 20 personen).
Voor inlichtingen en/of reserveringen
telefoon 02507-18588.

Groen per strekkende meter al
vanaf 19.95 voor een gevulde
bak.

Zandvoorts
Nieuwsblad

V-A-GfAuôi

Empelen & van Dijk heeft tumvarens
en balkonbakken in vele soorten en
maten Kompleet met beugels om
zeoptehangen Onzevakkundige
tuinadviseurs maken graag een
mooie bak voor u op Met winterhard wintergroen Zodat u hartje
winter de zomer nog niet hoeft

vraagt

reserve
bezorgers/
sters

'f Bijzondere van de Jetta is dat zijn
gastank niet in de weg zit!

Empelen & van Dijk is uw
bezoek meer dan waard.
Zomers en's winters
U wordt er deskundig en gezellig
geholpen En goed advies hoort
daarbij Netalskomfortabel
overdekt winkelen en een riant
parkeerplaatsje voor uw auto
Kom naar Empelen & van Dijk
't licht staat op groen...

om in te vallen bij
ziekte en vakanties.
Telefoon 17166.

een gevulde
bak. al vanaf

ecmstede-Aeraenhout - Tel i023i 243221

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG-KONG
Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort teJL025q7-17897

Op gas rijden is voordelig rijden. Dat weet zo langzamerhand
elke automobilist. Vaak echter vormt de gastank een probleem,
omdat ie een onevenredig deel van de kofferruimte in beslag
neemt. Niet bij de Volkswagen Jetta! Een kofferruimte van
630 liter kom je niet elke dag tegen. Wel soms? Wie voordelig
wil rijden in een eigentijdse auto komt nu bij ons langs:

SPECIALE AANBIEDING

Indische rsjsttafel

TE KOOP

+ koffie, per persoon all-in

bekleed - 5

Ontvangen

CRAPEAUDS- 2
Jaarsma HAARDEN •
GANG-EN TRAPLOPERS -VLOERKLEDEN WECKFLESSEN enz.
Tel. 02507-15159

de nieuwe wintercollectie

Helioform schoenen
en laarzen

Wij doen u nu een uniek voorstel:

Komt u kijken?

Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort.

Auto Strijder BV
B. van Alphenstraat 102/Van Lennepweg 104, Zandvoort, telefoon 02507 -14565.

Te huur gevraagd

GELDLENEN NIET DUUR
Bedrag
5 000
10 000
15 000.
20 000 25.000

48
mnd

151 31
28987
42842
56698
705 54

"60
mnd.
130 29
247 87

36545
483 03

60061

96
mnd

184.87
270 99
357.11
443.23

120
mnd.

16387
23950
315 14
390 77

a*
1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
Informeer eens-

^tf*^^
,X-"j
t
j

ƒ

Helmorstraat 1 - Zandvoort.
telefoon 02507 -12150
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon_020-2234S6

1

Harms Schoenen
Slechts enkele Jetta's - bij ons uit voorraad leverbaar •
zijn uitgevoerd met een complete gasinstallatie voor
slechts 700,-inkl. BTW.
Vanaf 17.995,- ook leverbaar in dieseluitvoering.

ASSURANTIËN
Granrtetia

EIKEN EETTAFEL
uitschuifbaar 4 EIKEN STOELEN

of 2 kamers
Huur tot 450,- p m.
of ETAGE tot
650,-p. m.

\V ie / i i n oren mei opeiuluel iN tui koopt
moei <\\\\ bi'iirs «ml openen al-, l u i tiet.ui i
Heen- s p r e e k w o n u l

Br. ond. nr Z 558
b u r. v cl b i

Snackbar „De Frietpot'
Behalve op woensdag elke dag
geopend vanaf 12.00 uur,
dus kom eens langs.
N.B.: In de maand
NOVEMBER hebben
wij een leuke verrassng (uitsluitend voor
onzo vaste klanten).
Vondellaan 1B ZANDVOORT.

HET KLOKKEN HU IS MET PIT
Sophianeg4 - Iel. l 2.1 07
Goedgekeurd door
de consumentenbond. Bij ons 80x190

v.a.

Het Kastenhuis
Groto Krocht 25
telefoon 17751

r.uidl daarom / i i n OL/oek a l h i d ttiin, deoj'cn \M|d Ie
openen U koopl d.in op miruerlvgebiecl hei beste v jn liet
beste en ionr hel minste yeld
l en u u r w e r k v a n \\ j.imnp''
N'ftiSit snut \.iti l en Ixvu \oor mv le\cn

rvoinl u eens kijken in / i j n slumnuini.
't Is een belevenis!
Li^cti i c/hirüiic-ujclelinx
met elektronische apparatuur.
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eigen
banketbakkerij
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ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Goed afsluitbare

BESCHUIT-BOSSEN

WASVERZACHTER

met bekend ouderwets decor

grote fles
INSTANT
CACAO
GROTEPOT
400 gram

Black & Decker,
2-TOEREN

SPORT ACRYL
RREI-ËAREN

TYPE
DN7E
220 volt
400 watt

bol 200 gram

SJAWl

LITERFLACON

TWENTV PANTY
een
werkelijke
kwaliteits
panty
fa

KIOP/BOORMACHINE

TWEOBO
OBOOSBEK

KINDER
USMUTS

WOLLEN DAMESHANDSCHOENEN

TESA
TOCHT-

STBIP

rol 6 meter

• HOOFDDORP.
Marktlaan 55
• ZWANENBURG.
Dennenlaan 17
• ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstr 21
• NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185

WEEKMEDIA 30
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nodlUL f e s t i v i t e i t e n worden .lewerd
ik houd u op de hnocte

"ER ZIT SCHOT IN...."

wonm
ZANDVOORT - Langhaam maar zeker
komt de sociale woningbouw van de
gemeente Zandvoort op gang. Na jaren
van stilstand concludeert dircktcur Visscr van de woningbouwvereniging
EMM, dat er nu toch wel wat schot in
zit en de toekomst er bepaald niet /o
somber uitziet als de berichten soms
doen vermoeden.
Momenteel staan er zes projekten op
het programma en het was dan ook
noodzakelijk een ledenvergadering uit
te schrijven om toestemming van de
leden te verkrijgen om geldleningen
aan te gaan, voorschotten aan te vragen
en alles te doen wat nodig is om de
plannen te realiseren Toestemming die
op deze ledenvergadering die op l
oktober jl werd gehouden vlot door de
aanwezige leden werd gegeven

zal kunnen worden, behalve dan de
woningbouw op de hoek \an de Brederodestraat, waar na de bouwvakvakantie mee werd gestart, is dat aan de
Zeestraat hoek Stationsstraat, hoek
Burgemeester Engelbertstraat Het
omvat zestien tweekamerwoningen die
bestemd zijn voor een- of tweepersoonshuishoudens (ook bejaarden) alhoewel er wel trappen in aanwezig zijn
Direkteur Visser is hier vrij optimistisch over en voorziet dat met een
beetje geluk de woningen zeker begin
1983 opgeleverd kunnen worden, wanneer dit niet al eind 1982 gebeurd zal
zijn
Het volgende projekt waarvan de plannen al bijna .,rond ' zijn is dat van het
voormalige Sonnewende aan de Troelstrastraat
Het is de woningbouwvereniging met
behulp van de gemeente gelukt de
grond aan te kopen voor ƒ 362 500,—
Hier zijn zevenentwintig tweekamerwoningen gepland m drie bouwlagen,
op iedere verdieping negen woningen

De wereldzeiler

De \oorgestclde woningbouw aan de Troelslrastraat

komt op gang
Het betreft hier een galenj-flat
De bestektekeningen hiervan zijn bijna
klaar, waarna de verzoeken aan hel
ministerie en de dienst PW voor het
aanvragen van een bouwvergunning de
deur uit kunnen Belangrijk hier zal
zijn de goedkeuring van het ministerie
betreffende de pnjsmdikatie voor de
bouwkosten Voorlopig leert een snelle
berekening dat de huurprijs zo rond de
driehonderd gulden per maand zal hggen De streefdatum voor realisering
van het plan is het jaar 1983

Dorpscentrum

Julianaschool
Op het terrein van de voormalige
Julianaschool en de Agatha kleuterschool wordt gedacht aan negenenvijftig woningen Een projekt dat zal
liggen in de sfeer van een woonerf,
verschillende typen woningen, met in
het midden een groenstrook en speclgelegenheid voor kinderen Het plan is
voorlopig 35 tweekamerwoningen, ook
voor bejaarden, zeven woningen voor
alleenstaanden of twecpersoonshuishoudcns, twee dnekamer hoekwonmgcn en vijftien maisonncttes, eengezinswomngen dus De bedoeling is
laagbouw, hooguit twee woonlagen
Realisering van dat plan ziet de heer
Visser met dirckt in de naaste toekomst, dit zal toch zeker wel 1984
worden, voorziet hij

Op drie kleine terreinen in het centrum
zal waarschijnlijk eerder met de bouw
kunnen worden begonnen Op de terreinen aan de Swaluestraat en Rozenobelstraat werden vierentwintig woningen gebouwd Vijf eenge/mswomngen
naast Ijzerhandel Zandvoort, vijf maisonnettes en vijf tweekamerwoningen Bejaarden
Naaste toekomst
aan de Rozcnobelstraat en negen eenHet projekt dat waarschijnlijk in de
heden voor alleenstaanden aan de ach- Het bestuur van de womngbouwveremgmg is benaderd door de Diakome van
naaste toekomst het eerst gerealiseerd
terkant van de Haltestraat
de Nederlands Hervormde Gemeente
om de grond alsmede de opstallen op
het terrein aan de Nieuwstraat waar nu
nog de Hulsmanhof is gevestigd, aan te
kopen
Men heeft overeenstemming bereikt
over de aankoopprijs, namelijk
ƒ 450 000,Men zou hier graag veertig bejaardenwoningen bouwen, de wens van het
diakomebestuur Toch voorziet men
moeilijkheden met het ministerie van
Volkshuisvesting omdat men van die
zijde met gesteld is op een te dichte
bebouwing en helemaal met wanneer
dit moet gebeuren in een oude dorpskern Zou men minder woningen mogen bouwen, dan zal er toch weer over
de in principe overeengekomen aankooppnjs van grond en opstallen gepraat moeten worden, omdat deze woningen anders te duur zullen worden
Ook stelt het bestuur van de woningbouwveremging voor om voor deze
woningen in eerste instantie een beOp de plaat'; van de voormalige •icoolerbaan m de Zeestraat zullen deze woningen worden gebound
reidverklanng af te geven aan bejaarden die een woning van de vereniging
leeg zullen achterlaten Ten overvloede
wordt opgemerkt dat bejaarden zijn.

AKTIE GEMEEMTEPOLITIE

een alleenstaande van 65 jaar of ouder
en een echtpaar waarvan één van beide
huwelijkspartners de leeftijd van 65
jaar heeft bereikt
„Gezien de moeilijkheden die hier
zeker zullen opdoemen moet men niet
aannemen dat dit projekt binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden", aldus de heer Visser, ' toch is het
hoopgevend dat men in ieder geval met
de ontwikkeling van dit projekt kan
beginnen "

Premiewoningen
Het laatste projekt dat voorlopig door
EMM wordt voorbereid is het bouwplan van drieenzestig premie woningen
voor alleenstaanden en tweepcrsoonshuishoudens op een terrein Brederodestraat hoek Hogeweg Het betreft hier
premiehuurwoningen, de grond moet
nog van de gemeente worden aangckocht Ook dit plan zal nog wel enige
tijd in beslag nemen voordat de eerste
paal de grond in kan, maar zo somber
als enkele jaren geleden ziet de womngbouw er niet meer uit

IJskast
Burgemeester Machielsen heeft in de
commissievergadering van dinsdagavond 13 oktober medegedeeld dat
men m ieder geval het plan Remwardtstraat (37 appartementen voor een en
tweepersoonshuishoudens) uit de ijskast heeft gehaald Gezien de recente
ontwikkelingen ten aanzien van het
circuitterrem zou het beroep bij de
Kroon positief voor de gemeente kunnen aflopen In dat geval wil men in
ieder geval zover zijn dat praktisch
direkt aan de uitwerking hiervan gewerkt kan worden Eveneens heeft
men het plan „remise" dat voorziet in
ambachtelijke bedrijven (schone mdustne) en sociale woningbouw opgediept,
om ook dit met het oog op de recente
ontwikkelingen, dirckt te kunnen aanpakken
Enig leven dus in de sociale woningbouw m Zandvoort, waarbij wel opvalt
dat de groep eé- en tweepersoonshuishoudens zeker met vergeten wordt

Succes schaakclub
Het eerste team van de Zandvoon
se schaakclub heeft /ijn eerste kom
petitiewedstrijd in de externe kom
petitie gewonnen' Met 4'/-> t LUL n
y/2 punt versloegen a) HL! Go-,
ten" uit FI larlem Met de/ehde
uitslag eindigde ook het tweede
team in de \veek daarvoor in LL i
uitwedstrijd tegen S V S uu Haar
lem (SehaHwijk) Gefeliciteerd ui
gaat zo door broeders in de edele
denksport Dit eerste begin belooft
wat'
K.N.Z.H.R.M.
Het bestuur en de bemanning van
het station Zandvoort van de Koninkhjke Noord- en Zuid-Hollandse
Reddingmadtschappij heeft voor de
laatste maanden van dit jaar het
volgende aktmteiten programma
vastgesteld /aterdag 7 november
oefening met het Wipper-toestel
vertrek v a het boothuis om 9 OU
uur Maandag 23 november dezelfde oefening bij avond vertrek v a
het boothuis om 20 00 uur Maan
dag 7 december oefening met de
reddingboot de Dr S L Louw es
vertrek van het boothuis om 20 00
uur (avondoefening) Zaterdag 19
december oefening met het Wippertoestel, vertrek v a het boothuis
om 900 uur Maandag 11 januari
om 20 00 uur bijeenkomst in het
boothuis (besloten) Naar ik vernam is de als altijd zeer aktie\e
sekretans-penningmeester van het
station Zandvoort, de heer C F G
van Elteren, vorige week in het
ziekenhuis opgenomen voor het ondergaan van een operatie Mede
namens zijn vele vrienden en bekenden wens ik hem van harte
beterschap en een voorspoedig herstel

Feestdagenvergadering
Het comité „Viering Nationale
Feestdagen" komt op donderdag 22
oktober om 20 00 uur in hotel Keur
in vergadering bijeen, onder leiding
van het nieuw gekozen bestuur De
agenda zal nog nader worden bekcndgcmaakt

Werkweek
ZANDVOORT - Vorgie week donderdag werd een Zandvoorter aangehouden die er met een andermans fiets
vandoor was gegaan, een dag later
werden opnieuw twee fietsen gestolen,
met dit aantal is het aantal gestolen

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

fietsen in Zandvoort in het jaar 1981
opgelopen tot 380 stuks
Bij de stalling van de Nederlandse
Spoorwegen aan de Vondellaan en
voor het station zijn dit jaar negenendertig fietsen ontvreemd, terwijl bij de
stalling van het NZH busstation zevenendertig fietsen verdwenen
Het leek een goede gedachte van de NS
een aparte fietsenstalling aan te leggen
voor de treinreizigers aan de Vondellaan, een fietskluis kost een tientje per
maand, toch wordt hiervan met zoveel
gebruik gemaakt, resultaat nog meer
fietsen die verdwijnen
De afgelopen weken is door de Zandvoortse politie regelmatig gecontroleerd bij deze met een vakterm aangeduide „diefstalgevoehge" plaatsen Behalv e het in de kraag vatten v an die ene
fietsendief kwam de politie tot de
ontdekking dat er toch veel fietsen
ondeugdelijk of helemaal met worden
afgesloten
Bovendien blijkt dat veel mensen die
hun fiets als gestolen komen opgeven,
met weten welk framenummer hun
fiets heeft, hetgeen het zoeken ernaar
er met makkelijker op maakt
Men kan nu op het politiebureau een
fietsregistratickaart gratis afhalen,
waarop men alle gegevens van zijn fiets
kan vermelden Wordt deze dan gestolen, dan beschikt men tenminste over
de exacte gegevens

Eerste concert
in serie C
HAARLEM - Op vrijdag 23 oktober
aanstaande geeft het Noordhollands
Philharmomsch Orkest het eerst concert van serie C in het Concertgebouw
te Haarlem Aanvang 20 15 uur
Medewerking wordt verleend door het
Koor Katholiek Haarlem Begonnen
wordt met Musica per Orchestra van
Kees van Baaren, vervolgens speelt het
orkest van Zbigniew Bujarski „Musica
Domestica'
Na de pauze wordt van Igor Strawinsky
de Psalmensymfonie ten gehore gebracht met medewerking van het koor.
onder leiding van Albert de Klerk

Fasebouw
't Stekkie
ZANDVOORT - Door het wegvallen
van enkele regels in het verslag vorige
week van de commissievergaderingen
van PW en financiën ten anzien van de
voorstellen van het wijkcentrum 't Stekkie, wordt de indruk gewekt dat
raadslid Attema tegenstemde toen de
renovatie van het wijkcentrum aan de
orde kwam
Jelle Attema ziet het wijkcentrum hever vandaag opgeknapt dan morgen en
is dan ook voorstander van een totale
renovatie van het centrum dat nieuwbouw overbodig zou maken
Hij stemde dan ook tegen toen variant
D, nieuwbouw m fasen aan de Van
Pagee sporthal aan de orde kwam,
doch is een warm voorstander wanneer
het gaat om de herstelwerkzaamheden

n Huis' werd succes
ZANDVOORT - Veel, heel veel men- te wippen m Hotel Keur waar door
sen hebben ?ich vrijdagavond door het Lida Bromet Mode en Tromp Kaas een
slechte weer gewaagd om even binnen „open huis" werd gehouden

Prettig zou het ook zijn wanneer meer
mensen de kijkdagen van teruggevonden fietsen bezochtcm, want nu staat er
een groot aantal te wachten op de
rechtmatige eigenaars.
Kijkdagen gevonden fietsen: iedere
tweede en \ierde woensdag tan de
maand tussen 14.00 en 15.00 uur.

Antieke poppen
ZANDVOORT - Op zaterdag 17 oktober zal om 13 30 uur m het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplem de tentoonstelling Antieke Poppen worden
geopend
He-t betrett hier een verzameling antiek
speelgoed tekeningen aquarellen,
schilderijen etc van onder andere Levuia Voest-Khngen, Margriet Sehreurs,
Sicn van Noort en Paula Stroband
Ter gelegenheid van de opening zal
poppendokter Kramer uit Amsterdam
tot 17 00 uur (vanaf 13 30 uur dus)
spreekuur houden en zijn werkzaamheden demonstreren
Poppenmoedi rs en verzamclaars(sters)
zijn van harte welkom
Moeht u niet kunnen, de tentoonstelling is tot 8 november dagelijks te
bezichtige-n VJD B 30 tot 1600 uur Ununotk \unMamut u-n der hltk\ an
behalve op maandag en dinsdag
gin, tt)dcn\ di

ZANDVOORT - In de openbare bibhotheek wordt op vrijdagavond 23
oktober de film „Messer im Kopf'
gedraaid
Het script van Messer im Kopf is
geschreven door auteur Peter Schneider en is geïnspireerd op de zaak
Dutschke Bruno Ganz speelt een man,
de biochemicus Hoffmann, die door
een pohtiekogel in het hoofd zijn geheugen is kwijtgeraakt en zijn hele
denken moet herbouwen Dat bevvustwordingsproces krijgt van Schneider en
Hauff duidelijk politieke konsekwenties mee Hoffmann, de a-politieke
intellektucel wordt m een razzia neergeschoten wanneer hij zijn vrouw (Angela Wmkler) wil bezoeken in een links
jongerencentrum De politie beticht
hem van terrorisme Hauff m een
interview .Het belachelijke is, dat in
de film echte politiemannen spelen Ze
doen vaak mee aan films of tv-series en
krijgen dan 100 Mark per dag Het is ze
alleen verboden hun eigen uniform te
dragen De manier waarop je ze afsehildert interesseert ze niet want die
politiemannen njrt cynisch en tuk op
geld' Hoffmann wordt voortdurend
bewaakt in het ziekenhuis, maar hij
heeft zijn geheugen verloren is een
buitenstaander geworden van ziehzelf
en de maatschappij Wat Hauff en
Schneider interesseert is het „lege
geval Hoffmann iemand die net zo
goed bij de zwijgende meerderheid had
terecht kunnen komen maar door het
toeval, het symbolische mes m zijn
hoofd, uitgestoten is. verdacht van
terrorisme
Messer im Kopf maakt politiek weer
relevant op individueel vlak Want dat
is het wat Hoffmann aan den lijve
ervaart behorend tot ge-en enkele margmale groep wordt hij plots toch een
outsider ervaart hij het paranoïde politiekhmaat aan den lijve Door het
geheugenverlies het feit dat hij van nul
moet vertrekken wordt hi| plots lueied Ln hij reageert d in ook zo op het
einde van de film gaat hi| de agen< die
hem neergeschoten heeft, op/oeken en
dwingt hem de situatie te lierspelen De
rollen zijn echter omeekeerd Hauff
laat het einde v m de film open HIJ wil
slechts de reaktiemogelijkheden van
het m het nauw cedreven individu
testen wat kun je als uitgestoten margmaal doen tegen een denkwijze die je
verworpen hebt een svsteem, waarvan
je de kondities met meer aanvaardt' Is
ei een andere uitweg dan geweld, heeft
de ve-rdeiiking van de' onsehuldige een
dader gemaakt'

Ieder kwartier vv.js er een kleine modeshow van de komende w intermode
Het werd een flitsend geheel, want veel
belangstelling was er voor de combinatirmoac (laag over laag), die werd
getoond Blikvanger ongetwijfeld de
perfekte pasvorm van de pantalons van
Toni-S die ook m halve maten worden
verkocht Veel japonnen ook in winterwit (ecru), het loden of jagersgroen,
okergeel en steenrood, waar de vlakgesneden rokken toch genoeg beennnmte
bieden Veel broekrokken, en niet te
vergeten de brcimode, ditmaal uit
Duitsland, vrouwelijk charmant en
warm
De Elbeo panty's verkrijgbaar m veel
kleurschakeringen verleenden aan de
getoonde modellen een bijzondere finishing touch
Tussen de flitsen m was er gelegenheid
om kennis te maken met hel vvijnassor
timent dat door Tromp Kaas werd
gebracht
Van een droge Pommereau tot een
Chauteau Valois 1975, een perfekte
lichte Beaujolais Village', enkele
Bourgogne wijnen een heerlijke medoe en met te vergeten een St Lmilhon Daar tussen nog een Corbiere
(ChatL.>u Vaugelas) van uitstekende
•.m.uk Lnkele kaassoorten vervolmaakten dit proeftestijn
l euki reakties werden ontvangen en
beide tirma s /ijn van plan om dergelijki avonden in de toekomst te herhalen
zodat men nog heel w.it kan proeven en
Aanvang 21 00 uur
^ien. voordat men besteld

Morgenavond orn half negen zullen
de scholieren van de derde klas van
de Jaap Kiewiet Mavo terugkeren
van hun werkweek Ze arriveren
dan wel per trein, maar vergist u
niet, uit het programma lees ik dat
zij praktisch de hele week fietsend
hebben doorgebracht
Het begon al op maandag bij station
Amersfoort vanwaar zij naar hun
weekbestemming , De Wipselberg '
in Beekbergen arriveerden Ze verbleven daar in, zo te zien bijzonder
mooie bungalows Diezelfde avond
werd een dropping" gehouden
Nu maar wensen dat ze daar beter
weer hadden, want hier dropte wel
het een en ander naar beneden
Dinsdag werd ei weer gefietst met
heel toepasselijk een bezoek aan de
Gazellenfabnek in Dieren Woens
dag waren er verschillende mogelijkheden er was op donderdag een
wildspeurtocht m het Kroondoinem
etc etc
De menu s die m het weekprogramma waren opgenomen lemen
er niet om er waren m tota il aeht
groepen en ik las /o \luehtig \VL!
aeht maal vijf verschillende menu s
een heel karwei voor oner\aren
koks en kooksters
Boeiend ook de uitcebreide doen
nienutie die de JeerJinyen o/mm
gen aan het heem \ m de week over
de versehillende oh|ekten die hè
zocht zouden woiden Ik hoop d i t
de WLLk geslaagd is en beantwoord
heeft aan het doel erv m
.Schoolconcerten
Nu we toeli met de si hole n lu/u
zijn ook de Vum Gertenbaih M n o
heeft vu'el süuwleone^rten op IK!
proeramma u e z e t Op uoen-.it i '
no\einbei worden in de uil i *• n d».
school \ e r w i e h t NS i H e m Hu k i
e'n Thomas M i>.\ ir pi n» 1 . i \
dondei d ie l" dei. w m e r K l
Mir uidi en op diiiMi
wordt \olksmu i e k u t i
via \ e r t o l k l dooi 1 1 i l «. N » v
lom Tl is
De i unie I tl l uoul^ l \*.
el) (.ispliM

11 isl k il

Het i' i.it volgens de l t tsti bLneh
ten goed met on/L /ee/uler op de
Uerekltuer N i l UT. i n k e l i j k w i t
teuensl m /eilt hij in lekkertjes
voor de wind lot n<>_ toe u n v r i j
rustige /ee en geen noeniensw i trdi
ii moeilijkheden HIJ is al een heel
eind verwijderd van de K up \ e r J i
sche eilanden / w a l k t nu op de „rnie
w i t e r v U U e op de OLLJ in met
bestemmmc Rio de J inuro
aN eer
ste <i inloonh iven D >r m 'et lde
boot eerst Lrt ndis sJ o in e m i -'
worden Vv jt / i p v ^ r d r planne i
iijn wee' i>. no<_ niet n.\ ^ \ i l
gens de eerste berichten wil h i j v a n
Rio na ir K i tpM d D i t hor-_n A
nog wel In eerstüeno^md.. pLats
heeft hij een eoede vriend w o n e n
die hem daar /al op ine." Hij
berichtte dat hij het heel ere OD
prijs zou stellen w a n n e e r hij e n i _
levensteken uit zijn ceboortep „d'
zou ontvangen Dat teeft de n u r _ e r
moed' \Ve leven toeh llern^. i rre'
hem nee '

Wie wil hem daarom
een ka<*rt or
kort briefje sturen 1 Het moet naar
het volgende adres Kees N i ^ e r
Zeiljacht Vrijheid II Jachthaven
Manna de Glona Rio de Janeiro
Brazilië
En intussen zwalkt Kees geheei
alleen op de wijde watervlakte in
z n ranke kleine boot waarin hij
met meer is, dan in een notedop
Een avontuurlijke maar toch altijd
hachelijk blijvende onderneming
waarvoor ik tenslotte toch het
grootste respekt heb en met mij vele
anderen Moge de voorspoed met
hem zijn en blijven Durf moed
inzicht en ondernemingsgeest
Houd je taai Kees

Bomen en eksters
Vorige week is onze Plantsoenendienst begonnen met het graven en
gereedmaken van de putten, waarin
de nieuwe bomen moeten worden
geplant, die er zullen komen in de
plaats \an de gevelde iepen, die
door de aangetaste icpziekte moesten worden verwijderd Het betreft
een aantal bomen in de Zeestraat
de Kostverlorenstraat en op de
Zandvoorlselaan Gelukkig dat we
er weer jong groen voor m de plaats
krijgen al is het ook een kostbare
geschiedenis Die icpziekte doet mij
telkens weer herinneren aan de
eertijds zo/eer gevreesde dennekever, die een prachtig bos en koste
lijk duur aangeplant natuurterrein
grondig verwoestte en uit onze om
geving deed verdwijnen Cen stuk
natuurbe/it. dat een lustoord w is
voor onze inwoners Het groeide
aanvankelijk allemail als kool
moeders met kinderen wandelden
er gr lag en cenoten van het fraiie
natuursehoon dat zieh uitstrekte
van het Vi/verpark tot aan het
caravanterrein van de heer Pomper
Diehl (missehien wel il te dieht)
was het aangeplant Len lustoord
eveneens voor on/e vogels die er in
allerlei soorten in nestelden

Jong geleerd
l l / ! ] ! > \ UI d IL Ü1!1LU! dll. IL ' e L I t II
]L p l l U k J e l l L d
dk |i n i m t ï l e l
v e l „ e e t n! dl Ui.1 «
r |
|L |i
IL wil
l HU
MUL
i
U ^ L ' I HkU l
l u b l l e n.
^t
klll
'lelt l
Ik de ik i'
t
t III h t

\

i-

\

houw i in de l i u i l 1 1 w i v ' v .
houw Ik v i n d il il t o i h nu
niel) leCirwoonli.. ik i41 is
i
el U Int om e e n bouw w 11 k _ i i i
Illl| ti|il h e e t t e d i t eli l u„s L en
llOOlNi k l i s s e n til \ II _ 0 e d

l l l de

muziek doet het n i e t s It en ik
M i h i u u mi| nu 11 op de u i t s o e i m . .
\ m hit Roemeens l nseiiilMe \nd
lel S e r h l l l op dlllsd IL. 'C 111 l u t

B o v e n d i e n e v m i i i u l u h t voor h e t
f e i t dat dl/e M \\ O l l w e e r üs | l H
bist i,il dll J l ir ell wel op 22 eleielli
her iailst.1 Unie OOK dit / i l Illel ell

In I L l
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„eW,. ] l _
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KUNSTGEBITTENREPARATIES

Drogisterij

Voor lekkere broodjes,
bolletjes, puntjes naar
BAKKERIJ
n

A. RITMAN
Rcinwnrdtstraot 20. telefoon 02507 - 1 <J3 65.

M•

Moerenburg

Drukwerk voor iedereen!

voor Dr. Vogel
homeopathie.

D R U K K E R IJ

Haltestraat 3,
Zandvoort,
tel. 02507 -1 61 23

<UJn

Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

Van Petegem b.v.
Zandvoort

Kerkpad 6 - Tel. 12793

Kantoor-uren
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12, telefoon 17166
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

«achten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur l
HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

s?!*.ei&kos£uisfris met fijn
r «i» dsVerse mod&tïnten.

Matras
15 cm dik

139.Verder alle grote
maten leverbaar

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

•>******************

ï Lekker pizza J
J*
eten...
J
t Aart Veer niet J
! vergeten J

Foto Queile
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG

{
Grote Krocht 23
*
*
telefoon 14404
-*
*
*
****************** k

Haltestraat 8,

*
*
*
Raadhuisplein 3 - Zandvoort - Telefoon 02507 -16939
*
*
presenteert op 24 oktober
*
DINER (3 keuze menu's)
*
*
KOFFIE MET LIKEUR
*
Champagne tijdens voorstelling, waarin: Josette Boltini - *
antipodiste; Rik Kapoor - fakir; Joyce en Didi - bal-act; ^
*
Gerry en Ferry - parodisten; Mat La - vatspring-act.
J^.
**%?*'<
JadJEji

Muziek: Wim Bos.
Alles inbegrepen: f 85. - per persoon.
*
*

in

De Kousenpael
Haltestraat 25 - Zandvoort

zondag a.s. vanaf 14.00 uur levende muziek met
het duo

KLAAS EN JOHN
Als gast John King Lobo.
Tot ziens in de Kousenpael.

SPECIALE
AANBIEDING
Corduroypak in de kleuren
beige, bruin, camel, marineblauw, grijs en zand.
Normaal

Voor een lekker én voordelig stuk kaas,
blijft de Kaashoek de baas /
NERGENS ZO VOORDELIG!!!
Alleen bij de Kaashoek

EEN HEEL KILO
per stuk

AALSMEER j AMSTELVEEN
Kruisweg 2a ! Rembrandtweg 419
Tel. 02977-2 2070 : Bus 65 en 66
Vrijdag koopavond ,' Halte Laan Walcheren
(ook woensdag j Tel. 020-430550
de hele dag open) i Donderdag koopavond

NOORDHOLLANDSE
MEIKAAS

825

Tot ziens bij de

KAASHOEK
Donderdag *• AMERSFOORT * DEN HAAG
Koopavond * AMSTELVEEN * LEIDEN

* ZAANDAM

Vrijdag
koopavond

* AALSMEER
* DELFT
* VEENENDAAL
* ALPHEN A/D RIJN. * PURMEREND

Haltestraat 38, telefoon 15000

aangesloten J
bij het instituut J
'maak zelf mode' *

K*******************

15 oktober . . .
vanaf l november: kursus kleding maken
enige stoffenzaak in zandvoort
voor inlichtingen: telefoon 02507 -16703
van
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur
modische konfektiestoffen
za. van 10.00 tot 17.00 uur
als ritsen, knopen, garens

voor het
*>************+ *

i***********»********»*,

zelf-kleding-maken!

METERMODE
nieuwstraat 4 zandvoort

WEEKMEDIA 30
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Langs de Vloedlijn

ZANDVOORT - In het bekertoernooi
heeft Zandvoortmeeuwen voor een geweldige verrassing gezorgd door het
twee klasse hoger spelende RCH uit
Heemstede uit te schakelen. De normale
speeltijd eindigde in 0-0 en ook in de*
verlenging bleef het doclpuntloos. De
strafschoppen brachten de beslissing in
het voordeel van Zandvoortmeeuwen.
Doelman Eddy Stcffcrs onderscheidde
zich hierbij, door twee maai de bal te
keren.

Sommige mensen zijn als
windwijzers die steeds één
richting blijven uitwijzen omdat
ze verroest zijn.
Voltaire
(1694-1778)

De harde stormachtige wind was niet
bevordelijk voor de kwaliteit van het
spel, maar over het geheel genomen
was het een spannende en aantrekkelijke partij. Zandvoortmeeuwen was
geenszins onder de indruk van hoofdklasser RCH en trok direkt ten aanval,
echter zonder gevaarlijk te worden.
Wel forceerden de voorwaartsen enige
hoekschoppen, die geen probleem opleverden voor de RCH doelman. Aanvallend kon RCH in de eerste helft
geen vuist maken. De anders zo gevaarlijke linksbuiten Joop Schulz werd
vrijwel volledig lamgelegd door Bert
Leijenhorst en ook Richard Kerkman
schakelde zijn tegenstander Gcrard
Boon goed uit.

Kans
Vele doelrijpe kansen ontstonden er
niet. De beste was nog voor Zandvoortmeeuwen. Een goed genomen
vrije trap van Rob Buchel bracht John
van der Zeijs vrij voor de Heemsteedse-doelman, die met een snelle reaktie
de bal corner wist te werken.
In de tweede helft werd het steeds
moeilijker voor de Zandvoorters. Een
technisch beter RCH bouwde een groot
veldoverwicht op, dat niet leidde tot
doelpunten. De Meeuwen defensie
vocht voor elke meter en ook doelman
Steffers groeide naar grote hoogte. De
Zandvoortmeeuwen aanval kon in deze
fase geen vuist maken en moest het
voornamelijk hebben van een enkele
snelle uitval. Steef Water en Marcel
Schoorl kwamen echter net iets te kort
om te scoren. RCH is veel dichter bij
een doelpunt geweest. Het forceerde
vele hoekschoppen en vrije trappen,
maar zij konden deze niet afronden.
Wel kwamen er kansen voor de gasten.
Doelman Edy Steffers was deze middag
echter niet te passeren. Kopballen en
schoten ranselde hij uit zijn doel.
De druk op het Meeuwen doel werd
steeds groter, maar de defensie wist
stand te houden tot het einde.

Verlenging
In de verlenging werd het overwicht
van RCH nog groter. Een moe gestre-

VOLLE BAK'

Doelman van RCH is hier net op tijd om de felle kopbal van Richard Kerkman onschadelijk te maken.
Foto Europress.
den Zandvoortmeeuwen, bleef op het der net langs de verkeerde kant van de een schepje boven op en een uitgelaatste restje wilskracht overeind. Ten paal.
speeld Zandvoortmeeuwen kwam toen
koste van het weggeven van vele hoek- RCH kreeg de beste kansen en met nog helemaal niet meer tot een aanval.
schoppen kon Zandvoortmeeuwen vijf minuten te spelen leek het pleit Ondanks enige kramp gevallen aan
vaak het gevaar keren. Joop Schulz, die beslecht voor Zandvoortmeeuwen. Zandvoortmeeuwen kant onderging de
de gehele wedstrijd niet gevaarlijk was Rob Buchel maakte buiten het straf- stand geen wijziging meer.
geweest wist zich toch vrij te spelen, schopgebied een overtreding, waardoch Steffers redde. Slechts eenmaal door de RCH voorwaarts binnen de Strafschoppen
konden de Meeuwen uit de defensie zestienmeterlijn tenval kwam. De
komen. De razend snelle Marcel scheidsrechter zag er een strafschop in. Strafschoppen moesten toen de beslisSchoorl sprintte richting RCH doel, Met een katachtige redding bracht Ed sing brengen. De Meeuwen misten in
maar zijn schot ging via een tegenstan- Steffers redding. RCH gooide er nog de persoon van John v.d. Zeijs de
eerste, maar de daarop volgende werden goed ingeschoten. Daar Eddy Steffers eenmaal de bal wist te keren was
de stand na het nemen van vijf strafschoppen 4-4. Het team dat toen de
ZANDVOORT - Ondanks het feit dat beoefend, jonger dan twaalf jaar is eerste zou missen moest zich als uitgede handboogschietclub Unicum'73 medisch niet verantwoord omdat bij schakeld beschouwen. De Meeuwen
slechts enkele jaren oud is, zijn er toch deze sport een extra belasting van de scoorden koel tweemaal en Eddy Stefal opmerkelijke resultaten bereikt. rugspieren optreedt.
fers werd de held van de dag door
Niet alleen nationaal, maar ook interopnieuw een strafschop te keren. Door
nationaal.
Kostbaar behoeft deze sport niet te dit resultaat behaalde ZandvoortmeeuEen ander opmerkelijk wapenfeit waar zijn, uiteraard zijn er dure handbogen wen een toch wel verdiende zege,
men bij Unicum'73 trots op is, is dat de (ca. ƒ 1.000,—), maar ook met goedko- gezien de enorme inzet, en plaatste zich
Nederlandse kampioen short-metric pere (ca. ƒ 400,—) kan men uitsteken- daardoor voor de volgende ronde.
(korte baan) ook lid van de vereniging de resultaten bereiken.
is.
Geïnteresseerden kunnen inlichtingen
De vereniging telt momenteel dertig inwinnen bij: J. Gaemers, tel. 02507leden en is zeker voor uitbreiding 15441, toestel 140 na 18.00 uur. Traivatbaar, ook voor gehandicapten, om- ningen zijn: woensdagavond van 20.00
dat dit een sport is waarbij ze zich op tot 21.30 uur, vrijdagavond van 20.00
volkomerj gejijkwaardige wijze kunnen tot 21.30 uur en zaterdagmiddag van ZANDVOORT - Op zaterdag 17 oktober wordt van. 13,00-17.00 uur in het
meten met validen.
14.00 tof lfr.00"uur.'Belangstellenden clubgebouw van De Verzamelaar weer
Boogschieten wordt door zowel vrou- zijn van harte welkom in Nieuw Unieen ruilbeurs gehouden.
wen als meisjes, mannen als jongens, cum.
De munten, postzegels, oude ansichtkaarten etc. kunnen worden geruild in
de Reggestraat 21 te Haarlem-Noord.
Toegangsprijs ƒ 0,25, informatie kunt u
krijgen op tel.: 023-322149.

ZANDVOORT - Zowel de heren als
de dames van Lions waren j!, zaterdag
uitstekend op dreef. De heren wonnen
hun bekerwedstrijd tegen Locomotief
met 91-81. Deze uitslag is echter te laag
om de in de uitwedstrijd opgelopen
achterstand teniet te doen. maar de
overwinning zal de Lions het nodige
vertrouwen moeten geven voor het
verdere verloop van de competite. De
dames kwamen opnieuw sterk voor de
dag en zegevierden over Blues.
De Lions speelden vooral in de eerste
helft een goede wedstrijd. Vanaf het
eerste fluitsignaal hebben de Lions een
voorsprong gehad, die bij de rust was
opgelopen tot 59-41. Vooral Evert Bol
weerde zich in dit gedeelte van de strijd
voortreffelijk. Zijn grote inzet betekende vele punten, maar ook enige
persoonlijke fouten, waardoor hij in de
tweede helft minder aan de bak kwam.
Door het snelle spel van Lions kon
Locomotief slechts moeizaam overeind
blijven. In de tweede helft heeft Lions
er van alles aan gedaan om de score
nog hoger op te doen voeren, maar het
schot lukte niet meer. Hierdoor zakten
de Zandvoorters enigszins weg, zodat
Locomotief wat terug kon komen. De
zege van Lions is echter niet in gevaar
geweest. Topscorers Lions: Henk Macnack 22, John Epker 20, Evert Bol 20.

ZANDVOORT - Opnieuw is hel jonge
en onervaren damesteam van /anüvoort er niet in geslaagd om een overwinning te hfluilen. Mcl redelijk hockey
gaf het lienncbroek goed partij, maar
Zandvoort kern de 'l-1 nederlaag niet
ontlopen. Dr heren speelden onbeslist
tegen Sehevbeeck, 1-1.

Na twee ahiehr.le w e e k e i n d e n kon
Zandvonn weer eens a;:n de -iai; tegt-n
Benncbrnek. /.;nulvnoi; d e e l t m de/.e
Heren 1
c o m p e t i t i e slechts een j - u n ' '-'eh.iald en
wilde hier v e r a n d e n i i ü 1:1 ' ' i e n e e n . Du De heren van /andvoort vergaten in de
m o t i v a t i e u a*, p r i m a . In de ei. t - t e h e l f t eerste h e l f t v o l d o e n d e a l s t a n d te1 nugingen Je a.-mvalk'ii m c r en '.>.cer. n i e f i van Sdieybeeck. in deze periode
Heide teams b r a c h t e n een p.i'.eh;!-: k i j k - had Zandvoort een groot veldovcrspel op de /andvnort^'.. il';at /<•••,.Ier tot v.ichi dat slechts met één doelpunt
scoren te k o m e n . Ook u i t '-T.•.!•_• 'rner'- v.erd u i t g e d r u k t . Olaf van Hkercn was
kunden heide teams n i e t i u - r < _ n . /.:~.\.\- d e m a k e r van clit d o e l p u n t . 0-1.
voort v/as niet 4 s t r a f c o r n c r s ie;- nv.-er Na de pauze gaf de strijd een volledig
in de a a n v a l , aangezien B e n r . e i r o e k a n d e r beeld te zien. Nu was Schcydriemaal mei een s t r a f c o r n c r m'.".ht beeck de meest aanvallende ploeg.
proberen een d o e l p u n t te m a k e n U i t Ook de ga-,ten konden het overwicht
lukte op deze m a n i e r met. \Vel kon s l e c h t s niet één doelpunt bekronen.
Bennebroek in de 20e m i n u u t eer. v . a a r j o o r de 1-1 stand de verhouding
vclddoelpüiu scoren en dat /" ; : <:•:
beslissende treiter b e t e k e n e n . In eer :e
instantie stopte I n e k e Stect-karr.p <:•
bal goed. maar de bal werd n i e t _'• e'.i
weggewerkt donr de a c h t e r h o e d e .
waardoor het (1-1 \verJ.
Na de- rust daalde liet spelpeil a a n z i e n lijk. De w e d s t r i j d speelde zich v o i - r n a - / A N D V O O R T - Op 12 december zal

mseuws

het precies vijfendertig jaar geleden zijn
dat de Zandvoortse liridge Club werd
opgericht. Ken speciale feestcommissie
is dan ook druk doende festiviteiten
voor te bereiden.

(Advertentie)

Dit bleek op de onlangs gehouden
jaarvergadering, waar de heer J.H.
Baan de opengekomen laats van secretaris i n n a m , terwijl de overige bestuursleden die aftredend waren zich
opnieuw herkiesbaar hadden gesteld.
Voor het overige blijft alles dus bij het
oude.
Besloten werd het gewijzigde ,,competitiereglement" voor de tijd van één
jaar te toetsen, daarna zal worden
besloten of dit in de praktijk voldoet.
De uitslag van de vijfde wedstrijd van
de eerste competitie was: A-lijn, 1dames Stor-Vallo 127 pnt., 2. dames
Dear-Hagen 125 pnt. In de B-lijnV
waren het opnieuw de dames die de .
hoogste plaats behaalden, namelijk 1.
dames Dröse-Van Gellekom 102 pnt.
terwijl mevrouw Hagen met partner
tweede werd met 91 pnt.

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR:

EEW HEEL UUR

(voor 6 personen)

Dames 1
De dames speelden opnieuw een sterke
wedstrijd. De collectiviteit in dit damesteam is een belangrijk punt bij de
prestaties van de dames. Verdedigend
sluit het goed en ook aanvallend loopt
het soepel. De reboundkracht is ook
vrij goed doch het vrije worp nemen
laat nog wel te wensen over. In de
eerste helft ging de strijd gelijk op, met
steeds Blues licht aan de leiding. Er
ontspon zich een spannend gevecht dat
halverwege nog geenszins beslist was,
alhoewel Blues met 23-26 leidde.
Na de basketwisseling had Lions snel
het gat gedicht en met goed opgezette
aanvallen nam men de leiding. De
fóutenlast had bij Blues een nadelige
invloed, waardoor zij genoodzaakt waren wisse/s toe te passen en daarvan
heeft Lions uitstekend geprofiteerd,
50-42 eindstand.

m e h j k (ip het middenveld at'. Bcnnehroek kon n i e t meer g e v a a r l i j k worden. mede door de v e r t r o u w d spelende
achterhoede van Zandvoort, onder leiding van de. goed op dreel zijnde Karin
Meyer. Zandvoort moest het hebben
v a n snelle u i t v a l l e n , w a a r b i j I n e k e
Lach de Bére zich onderscheidde. Zij
kon echter net worden gestopt, üe
stand bleef O - 1 .

schocnenhuur f. 1.- per persoon

BOWLING
L HILLEGQW
Ingang Parkloan
"<\

TELEFOON: (02520) 1 62 14

//

Ook in de C-lijn de dames voorop: 1.
dames Kerkman-Kiewiet 174 pnt., gevolgd door de heren Ipenburg-De
Leeuw met 173 pnt.
De gisteravond gehouden competitieavond heeft de uitslag gebracht in deze
eerste competitie, waar in de B-lijn drie
paren kunnen promoveren naar A
(waarschijnlijk de nrs. l, 2 en 3 dames
Dröse-Van Gellekom, echtpaar Paardebek en dames Berhoff-Stocker. Uit
de C-lijn kunnen vier paren promoveren de stand was daar: 1. heren Ipenburg-De Leeuw, dames Kerkman-Kiewiet, heren Blauw Schotanus en echtpaar Groen. Volgende week meer
nieuws.

G3

ZANDVOORT - Afgelopen vrijdagavond organiseerden de Zeeschuimers
een zwemfeest, waaraan iedereen in
Zandvoort kon meedoen. Een feestelijk versierd zwembad met allerlei aktiviteiten in en om het water heeft zo'n
500 bezoekers getrokken, waarmee de
Zeeschuimers een geweldige promotie
voor de zwemsport heeft bereikt. 84
Zwemmers en zwemsters namen deel
aan de verschillende zwemonderdelen.
De familie-estafette om het kampioenschap van Zandvoort was een
gezellig evenement, waarin ouders met
hun kinderen elk 25 meter zo snel
mogelijk moesten afleggen. In de finale
kwamen de families Van de Aar, Koning, Phaff en Hommes tegen elkaar
uit, aangezien zij de snelsten in de
series waren.
De familie Hommes mag zich kampioen van Zandvoort noemen en ontving een gezinsabonnement van zwembad de Duinpan. Ook de andere finalisten werden niet vergeten en gingen met
aantrekkelijke prijzen naar huis.
Bij het oosters parelduiken was Onno Joustra de beste. Hij haalde in
recordtijd 864 knikkers van de bodem
van het zwembad en heeft daarvoor
vele duiken moeten maken. Hij ontving een prachtig fototoestel.
De Zeeschuimers presenteerden bovendien een leuke ,,sponsorzwcm-aktie", waarbij kinderen 15 minuten lang
zoveel mogelijk meters moesten zwenimen, waarbij door sponsors voor elke
gezwommen nieter l cent aan de klub
werd betaald. Eik kind werd gevraagd
tenminste 2 sponsors mee te nemen om
aan te moedigen en natuurlijk om de
Zeeschuimcrs-klubkas wat te spekken.
Liefst 429 sponsors waren bereid de
Zeeschuimers te steunen en zorgden
voor een enthousiast publiek. Voor de
kinderen met de meeste sponsors waren prijzen uitgeloofd.
Petra Hilenius was met 46 sponsors de
koploopster, gevolgd door Pauline Wil-

ZANDVOORT - Twee schooljongens
van 10 en 12 jaar werden deze week
door de politie aangehouden; zij hadden ingebroken in een suikerwerkfabriek aan de Oranjestraat. Geen „zoete" jongens dus.

lemse met 43 en Ria Willemse met 28
sponsors.
De Zeeschuimers meisjes, jongens
en heren vertoonden afwisselend hun
kunsten tijdens de vele waterpolo-wedstrijdjes en wedstrijden in het totale
programma.
De kunstzwemsters gaven groepsdemonstraties, duetten en een solo te
zien.
Het sierlijke bewegen in het water op
de maat van de muziek oogstte veel
waardering van het talrijke publiek. De
organisator en leider van dit zwemfeest, G. Sieverding, was tevreden over
het resultaat en de reacties van deelnemers en publiek. Zeker is, dat er nog
meer aktiviteiten op het programma
staan.

ZANDVOORT - SC Hong Kong is in
de zaalvoetbalwedstrijd tegen Greatz
door het oog van de naald gekropen.
Twee minuten voor het einde leidde
Greatz nog met 3-1. doch Hong Kong
wist toch nog op gelijke hoogte te
komen.
In dit duel speelden beide teams zeer
voorzichtig. Door dit spdsysteem ontstonden er weinig mogelijkheden op
een doelpunt. Greatz pakt in de eerste
helft een 1-0 voorsprong. Na de doelwisseling speelde Hong Kong meer
aanvallend, daarbij het risico lopend,
dat snelle uitvallen van Greatz doelpunten zouden opleveren. Uit een van
die uitvallen werd het 2-0 en toen
waren er nog maar vijf minuten te
spelen. Marcel Schoorl scoorde 2-1,
doch toen Greatz direkt hierna voor 3-1
zorgde, leek Hong Kong een nederlaag
tegemoet te gaan.
Hong Kong gooide in de spannende
slolmimiten alles op de aanval. Menno
Visser scoorde twee minuten voor het
einde 3.-2 en zelfs doelman Eddy Steffers trok hierna ten aanval om de
gelijkmaker te forceren. Hij kreeg dun
ook een geweldige kans, maar voor
open doel schoot hij over. Toch kwam
de gelijkmaker. Enkele seconden voor
het eindsignaal ontstond een onoverzichtclijkc situatie voor het Grcatzdoi;l, Alex Nova wist de bal de beslissende tik te geven, waardoor Hong
Kong op gelijke voet kwam met
Greatz. 3-3.

Zaterdag 10 oktober werden er waterpolo-wedstrijden gespeeld in het kader van de waterpolo-kompetitie. Het
herenteam van de Zeeschuimers wisten
tegen Aquarius 3 een zeer grote overwinning te halen. De score werd geopend door Cees van Duyn die met 2
afstandsschoten de keeper van Aqua- ZANDVOORT - Jl. zaterdag opende
rius verraste. Na 2 x 7 minuten spelen dr. G.M. Mul, door middel van het
sloten de Zeeschuimers af met een 19-0 omdraaien van de sleutel, het totaal
overwinning.
verbouwde, riante pand in de BrugHet jongens-team wist WZ&PC uit straat, waar vanaf dat moment de
Purmerend met 4-2 te bedwingen. De Academy for Asian Fighting Arts
meisjes behaalden tegen dezelfde ver- „AFAFA" officieel zijn vaste en permaeniging een 9-3 overwinning en toon- nentc onderkomen heeft.
den daarmee duidelijk aan dat de
Zandvoortse waterpolo-afdeling veel In zijn openingswoord gaf dr. Mol te
toekomst bezit.
kennen, sprakeloos te zijn van datgene,
Zondag 11 oktober reisde een grote wat hier tot stand gekomen is. Een
groep kunstzwemsters af naar Zaan- professioneel sportcomplex, gcrealidam om daar een bondstraining te gaan secrd in de vrije tijd van idealisten.
volgen. De wedstrijdzwcmploeg trad Onmiddellijk zijn sprakclooshcid overaan tegen WZ&PC uit Purmerend en winncnd, gaf dr. Mol te kennen, dal
Aquarius uit Schagen. 38 Kinderen van niet alleen de vormgeving en de aanpak
de Zeeschuimers zwommen in Zuid- vooruitstrevend zijn, maar ook in bcgeOost Beemster 28 ereplaatsen weg en leidend opzicht de AFAFA zich in een
er werd zo snel gezwommen, dat 13 uitzonderingspositie bevindt.
klubrekords werden verbroken. Linda
Schuiten was hierbij de meest verras- Naast het bezit van groot sportdeskunsend zwemster; zij behaalde een Ie dige begeleiding, zal in de naaste toeplaats bij de 50 meter schoolslag voor komst ook inhoud worden gegeven aan
meisjes 1971 tijd 48,3 en veroverde „sport medische begeleiding" en aan
tegelijkertijd een nieuw klubrccord. In sportspccificke medische keuringen.
de totaalstand eindigden de Zeeschui- Het was dr. Mol opgevallen, dat op de
mers als 2e achter WZ&PC.
verzonden uitnodigingen geen nummer
bij het adres vermeld stond. Bij navraag bleek, dat men er vanuit gaat. dat
de AFAFA een begrip moet worden in
Zandvoort. Die bekendheid zal ook
door de AFAFA worden nagestreefd
en te oordelen naar de aanpak van het
kader en de explosieve ledengroei, zal
dit zeker lukken.

roepskrachten. Uit het gegeven, dar
voor alle lessen, welke door het kader
verzorgd worden, geen vergoedingen
worden gegeven, ontleent Koopman
het recht te mogen concluderen, dat dit
een symbool is van sportidealisme in
grote mate. Tevens is dit een garantie
voor een inzet van de begeleiders, die
op optimale begeleiding gericht is. In
een deskundig verhaal werd uitecngezet hoe de begeleiding plaatsvindt en
waarom dit zo hoort te gebeuren.
Vervolgens werd benadrukt, dat de
Academy zeker niet uitsluitend toegankelijk is voor de jeugd, maar dat er een
actief beleid zal worden gevoerd de
zogenaamde „passieve" groepen tot
bewegen te brengen.
In een later vraaggesprek antwoordde

Peter Koopman op
AFAFA ceen coneurre
reeds opgerichte sport
beleid is er prir.-.iir op
lichaan - .sbe\\u>t te ma
onderscheiden in t \ v e i
eerste gezondheid en te
gen. Beide ü.ikcn n;:i
met elkaar verbonden
niet onze i n t e n t i e , de re
mens naar on.-e \cre">:
Integendeel, v.ij probei
bewegende i n J i \ i J u vt
Ieren. Wij tonen or.> ïv
teiten en kennis aan •'••"
gen en scholen ja;1, te ;'
van mening, dat lv-.iaa:
den moeien u orden u:: ;
wij. ondanks de tv.x
middelen. een voo;

;- :ï v e r v u l l e n " , aldus Koe>pman.
r: hi;. dat dit voorbeeld
'icing zal vinden, omdat
: sportbeoefenaar recht
informatie en beeeleiAFAFA beoefent niet uitsluitend
crc.cd'.c'.ncssporten. Ook Jazz Danr.:;-C:i; en Yoga worden ondenvcOok ;j| er binnenkort gestart
J;-;: n:>:[ bewegen voor ouderen.
.-lot van de dac werden nop
A.-:;
-.'..:.-;cde demonstraties karate', kick
\i:ic en krachttraining gegeven.
i r H e r c ^ c e i d c n . die meer over de
AFA u i l l e n weten, kunnen zich
nden tot P. Koopman, tel. 13602 of
. Poots. tel. 14846.
'v
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VOETBAL
Zondag:
Zandvoortmceuwen-Volcwijckers 14.30 uur, Sportvelden Vondellaan.
TZB-Hcemstcde 2 14.30 uur, Sportcomplex Kenncmerwcg.
Van Nispen-TZB dames 10.00 uur.
Zaterdag: Hoofddorp-Zandvoort '75
14.30 uur.
HOCKEY
Zondai>: Larcn-Zandvoort dames.
VOLLEYBAL
Zaterdag: OSS-KDO dames 19.30 uur
Sporthal Pcllikaan.
OSS-OVRA 3 heren 20.30 uur Sporthal Pellikaan.

De voorzitter. Paul v.d. Kruk, bedankte1 alle aanwezigen voor hun komst en
schetste in vogelvlucht de geschiedenis
van de vereniging en de ontwikkeling
naar een multi-functionclc functie. In
zijn dankwoord aan alle medewerkers,
wordt vooral Jan v.d. Kruk in hel
zonnetje gezet voor zijn onaflualbare
iiuct.
Do tweede spreker was Peter Koopman, die een link legde tussen gezondheid en sport on de functie die de
Al-'AFA hierin wil gaan vervullen.
Koopman onderstreepte het verenigingskaraklcr. ondanks het feit dat
men in de uitzonderlijke positie verkeert, te kunnen beschikken over be-

Hel interieur van het fraai vcrbtiuwdv paiiti \>'n </<' .-1/vWvl.
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JOEGOSUWISCH RESTAURANT
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
v/sgi'rocfnen op houtskool geroosterd.
Vienu's vanaf
16.50
Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'
Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

Zeestraat 41
ZANDVOORT
02507-15110

l

g HOUTHANDEL C. MOOU B.V. •
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609. g
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEIM

wlnfermenu
(van maandaa t/m vrijden)

vviit een

- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte gnllplaat 3 soorten vlees (magerl
met ver^e salade, saus en aardappelpuree
- Palactnka warm llcnsie met koude roomvul/ing

HOUT

Senera?

2 m1 thuisbezorgd
v.a./200,-.
B.V.HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tal. 023375381-314107.

överaï nuï op
het rekest?
Bij mevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!
Te!. 02507-17699

i

B

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoon het

Eerste kwaliteit,
handgokloofd

DOE MÉÉR ZELF

f 15,50
We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND
vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

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

a

is ons cabaret van internationale allure.
leder weekend treden hier bekende
artiesten op, terwijl ü geniet van een
vorstelijk diner...
Vrijdagavond 16 oktober van 19.00
tot 24.00 uur treedt voor u op

HANS MEYER
Zaterdagavond 17 oktober speelt hier

van 19.00 tot 01.00 uur het

KWARTET WIM V.D. STELTCORCOOLS
Da kosten voor deze héle avond 'uit'
bedragen, inklusief een speciaal voor
deze avond samengesteld vorstelijk
diner f. 75.- p.p.
Zondagavond 18 oktober speelt het

COMBO RINUS VAN GALEN
vanaf 17.00 uur, terwijl vanaf 19.00 uur
L een diner wordt geserveerd voor slechts
f. 47.50 p.p....
j Inlichtingen én'\
reserveringen:
02507-12144 •

.badhulsptelitr
'zandvoort' '

toiiwes hotels

U hebt gedegen
redenen om hetbinnenonderhoud uitgerekend deze winter te
laten plaatsvinden. •
Want nu kan de winterschilder u
een premie bieden die hoger is
dan ooit: f50,- per man per dag!
Maak dus snel een afspraak
voor een vrijblijvende
offerte.

KEUR en ZOON
Schildersbedrijf

'

imot

m erMatora

onderling, verdere

» E^»"""" n —•

W$f
$&»
$%
(i-^i

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-liccntiehouder gemachtigd de Lips-Kcso
sleutel te kopiëren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de geavanccerde machines van het Cilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekcrheids bewijs.

EN U DRINKT EEN OUDERWETSE
KWALITEIT

r»\/6r

«IHIMH 7~wrrrf?^

,y.yf

30

Zandvoort - Tei. 02507 -1 56 02
Heemstede - Tel. 023 - 28 61 82

LAAT DE WlNTERSCHJLDiR
KOMEN, USTGEREKEND NU.

JJBIMUJW DEALER MM
<-

v. d. Meer Sleutelservice
Binnenweg 73 - Heemslede
Tel. 023 - 28 04 90

&K.I jonge jenever,

O

jonge jenever
§ ÜfLaS jenever
11 jonge jenever

VERBLIJFSRECREATIE
IN NOORD-HOLLAND
-Steeds meer'Nederlanders brengen hun vakantie
in eigen land door. De verblijfsmogelijkheden
zijn niet overal berekend op die stijgende vraag.
Zo kent Noord-Holland een flink tekort aan
vakantie-accommodatie. Ook weekendrecreatie
is in opmars, en ook hier is sprake van een tekort
aan mogelijkheden.
Het Provinciaal bestuur van Noord-Holland heeft
eens de balans opgemaakt van wat er nu aan
standplaatsen aanwezig is. Daarna is berekend
hoeveel standplaatsen er tot 1990 bij zouden
moeten komen. Dat staat allemaal in de conceptbeleidsnota Verblijfsrecreatie, die is uitgebracht
door het dagelijks bestuur van de provincie.
Het gaat om plannen, waarover iedereen kan
meedenken. Uw reactie op die plannen wordt
betrokken bij het besluit dat Provinciale Staten
uiteindelijk zullen nemen.
Schriftelijke reacties op de nota kunnen tot
27 november 1981 worden gestuurd aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Dreef 3, 2012 HR Haarlem.
De conceptnota ligt nu ter inzage in de gemeentehuizen en openbare bibliotheken.
Men kan de nota tegen kostprijs (excl. portokosten) bestellen bij de provinciale griffie, tel.
023-163426.
Een gratis samenvatting is verkrijgbaar bij bureau
voorlichting, Dreef 3, 2012 HR Haarlem, tel.
023 - 1 6 34 09. Hier kunt u ook terecht voor
nadere informatie.

Natuurlijk met onze kwaliteitsgarantie: ftlBET GOED GELD
TERUG! (zeffs al is de fles
half leeg).

l

ol

O citroenjenever

O

SPECIALITEITEN

Qgalêt Het Witte Hots"

Zeeweg 3. Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK
HOUSE
Speciaüteiten-restaurant met een
apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Uescrvercn: lel. 023 - 26 53 33 ,
RESTAURANT

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-J1-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58
Vanaf heden is bar-restaurant

Les Jumeaux
vrijdag-, zaterdag-en zondagavond
tut 01.00 uur geopend
voor een drankje en/of een hapje.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

i citroenjenever

K I:ST t u

(Les Jumeaux

v

Bennebroekerlaan 19b - Bennebroek
Telef oorLQ25Q2 - 63 34

d

fe

: met z'n allen
naar Schiphol, en eten in Aviorama.

\ brandewijn
B brandewijn

J

Vliegtuige n kijken op hi't pl;tllonn en in 't IIHIM'IIIII. Men.-en /.ieii.,lr e\en in een.-inilcre uerekl \v;t(ien.
K n dan jje .ellijr met x'n allen el en in Restaurant A\ iurania.np de :ie \ei-tln-pini; \,tn het Matnm.-.'t een biieieiuluitüieht op hel luchthaven platform.

•" \

Exotisch Tafelen

REGIO^MSTE_RDAM EN OMSTREKEN,
O AMSTERDAM Nieuwpoortsuaat 100. LijnbaansgrccM 33.
Slutüfkade 110 127, Di'lll.iinlplein 182. Plein '«O '45 nr 3.
Ljmbortus Zijlplcin 3 5. Martini van Gclfenstraat 47. Motorkade 10.
Kamperfoclicweg n 12 Kaslulcnslraal 170 O HOOFDDORP
Kruisweg 640 9 ZWANENBURG Dcnnenlaan 17 9 ZANDVOORT
Burg. Engclbertsuraat 21.

REGIO ROTTERDAM l veelal naast/bji Bas van der Hcijdon):
O ROTTERDAM. G J. Mulderstraat 12 O OVERSCHIE: Buig,
üaumannlaan 115 117 O ALEXANDERPOLDER: Samucl
Esmuycrplcm9O SCHIEDAM: '5 Gravclondscwcg956 O BOLNES:
Vechtslraai la • PAPENDRECHT: Bredcrodeplcm 6
S SLIEDRECHT. Fuantplein 3 • RIDDERKERK. Havcmtraat 5

R E G l OJ30 LLENSTR E E K_( veelal ji3a5l^b
O KATWIJK Jan ZEE V/sscri/tiado 2
OSASSENHEIM Oude Haven 11
6 NOOF1DWUK Kerkstraat 20
O OUDE WKTCRING. Mcufkreuk O
0 HILLEGOM Vosselaan 15 (Trcslomj)
• LEIDEN. Langogracht b
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1183

Ncerlands IVots

r
Voorf22.">() perpersoon (en f !!.-•'> voor Meerxin in liicl'stuk. vreMnot'de paling. 1'nn'ht ij,
\ lees ui' verse \ i.s'.' \\iur xo n f20.- |HT pcixnin
kinderen tut 7 juar) heel't u keir/i' uil
10 authentieke Jauiansr gerechten,
kriitrl u een \niMelijke
maaltijd (en een kindenneiiu
x.ii veel en x.o vaak u \vill. Klkedau \an \
\ i M ir f 10.-1. Alleen in 'l weekend
l±tM)-i:i.(llluin-t'ii 17.110-2(1.011 uur
•v
van I2.IIO- -'l.dOuur.
Inliet ueeketiil \iill l±tl(l-ÜMUMllir.

\Viil u ren desillusie vourkunien'.' ReMTxeereven:
020-l."i2 l.'itl. Ilureea l'Aploitatie Maatsehappij
Schiphol H.V.
Nu ook per spoor bert'ikhaur!
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Bestuurkundige in rapport op verzoek Anti Circuit Comité

fff

sfelselmafï
ZANDVOORT - Het beleid dat de matie heeft vermeden die betrekking
gemeente Zandvoort in de periode had op de negatieve kant van de keuze
1970/1981 heeft gevoerd ten aan- het circuitterrein te verhuren aan de
zien van het circuit wordt door de Cenav: de geluidshinder".
wetenschapsman drs. H.A.B, van Zo heeft men volgens Van der Heijden
onderzoeken die niet in opdracht van
der Heijden, sterk bekritiseerd.
de gemeente werden uitgevoerd geneBovendien is hij van mening dat het geerd, „het beleid werd daar niet door
circuit economisch gezien niet van beïnvloed". Daarnaast zouden onderstruktureel belang is voor de horeca zoeken die in eigen beheer werden
in de gemeente. Dit zijn de twee uitgevoerd „stelselmatig onjuistheden
voornaamste conclusies van deze bevatten".
bestuurskundige in zijn rapport
„Onderzoek besluitvorming Ge- Voorbeeld
luidshinder Circuit van ZandAls voorbeeld wordt door Van der
voort".
Heijden aangehaald, een naar aanleiHet onderzoek dat de Vakgroep Be- ding van het Anti Circuit Comité door
stuurskunde en Publiek Recht van de de hoofdinspektie van de VolksgezondUniversiteit van Amsterdam heeft ge- heid ingesteld onderzoek naar de gedaan, en werd uitgevoerd door drs. luidshinder. Uit dit onderzoek bleek
H.A. van der Heijden, is geschied op een belangrijke overschrijding van de
verzoek van het Anti Circuit Comité te ontwerpgeluidsnormen voor te komen.
Zandvoort, dat het vermoeden had dat Op verzoek van de gemeente en de
er in het besluitvormingsproces sprake Cenav is toen door een ingenieursbuis geweest van bestuurlijke manipulatie reau de lawaaibelasting rond het circuit
en machinaties. Om de bewijzen hier- berekend en beoordeeld. „Men werkte
voor boven water te krijgen werd toen met de zogenaamde Kosteneenhebovenstaand onderzoek verricht.
den als maatstaf voor het geluidsniveau. De Kosteneenheden zijn echter
bedacht door de wetenschapper Kosten
Economisch
die deze maatstaf invoerde bij zijn
In de woordelijke toelichting van pro- onderzoekingen naar geluidshinder
fessor dr. A.F. Leemans, voorzitter rond Schiphol. Daarin werden door
van de vakgroep, werd gezegd dat het Kosten ook interviews met mensen
de bedoeling was om de emotionele verwerkt die bang waren dat vliegtuibezwaren van het comité wetenschap- gen naar beneden zouden storten, dus
pelijk te onderbouwen. Het argument niet alleen het niveau van het geluid.
dat onder andere door de Horeca Wél raceauto's kunnen niet naar benewordt gehanteerd om het circuit aan te den storten dus een dergelijke methode
houden wordt door deze bestuurskun- was voor Zandvoort onhanteerbaar",
dige van de hand gewezen.
aldus Van der Heijden.
„Economisch gezien is het circuit niet
Wél
bekent Van der Heijden op de
van struktureel belang voor de Zandvoortse horeca. De verhouding strand- persconferentie dat er in het begin van
bezoekers en circuitbezoekers in één de jaren zeventig nog geen andere
jaar is 94 : 6, in totaal vinden in de maatstaf voor het niveau van het geluid
horeca 13 mensen werk ten gunste van was dan juist deze Kosteneenheden,
het circuit (op een totaal van 460), en een andere methode was nog niet
de jaaromzet van de horeca ten gunste ontwikkeld, dus?
van het circuit is 900.000,- gulden op
een totaal van 32,1 miljoen. De netto- Verleden
inkomsten voor de gemeente Zandvoort (voornamelijk vermakelijkheids- Uitvoerig wordt door Van der Heijden
belasting met daarvan afgetrokken po- ingegaan op de besluitvorming ten aanlitiekosten) bedragen ruim tien percent zien van het circuit, en speciaal aan het
van de eigen belastingmiddelen van de begin van de jaren zeventig.
gemeente en minder dan 1% van de „In 1970 nam de gemeenteraad van
totale begrotingsruimte", aldus de sa- Zandvoort om redenen van geluidshinder het principebesluit het circuit op te
menvatting van het rapport.
.heffen*. Op. 17-oktober 1972 vond een
gesprek plaats tussen b en w van
Beleid gemeente
Zandvoort, de Directeur-Generaal van
Veel kritiek is er van deze bestuurskun- het midden- en kleinbedrijf van het
dige op het beleid dat door de gemeen- Ministerie van Economische Zaken en
de directeur van het Nationaal Bureau
te werd gevoerd.
Door Van der Heijden wordt met voor het Toerisme. In dit gesprek werd
behulp van de theorie van de ,cognitie- op b en w druk uitgeoefend het circuit
ve dissonantie' vastgesteld: dat de ge- te handhaven; de kandidatuur van
meente Zandvoort stelselmatig infor- Zandvoort voor een casino werd in

zekere zin afhankelijk gesteld van het
voortbestaan van het circuit", zo zegt
Van der Heijden, terwijl hij vervolgt:
„Minder dan een maand later nam de
gemeenteraad het besluit het circuit
niet definitief op te heffen, en op 27
februari 1973 besloot de raad het circuitterrein voor een periode van 15 jaar
te verhuren aan de Cenav, de Circuit
Exploitatiemaatschappij van de Nederlandse Autoren Vereniging".

Irrieel
Op de vraag van Zandvoorts Nieuwsblad of het niet irrieel is .de gemeente'
in het jaar 1981 een beleid uit 1972 voor
de voeten te werpen, omdat ,de gemeente' inmiddels in 1974 en 1978 een
ander inzicht heeft gekregen door een
andere samenstelling van raadsleden,
terwijl ook de huidige burgemeester
sinds eind 1977 in functie is, luidt het
antwoord: „Inderdaad ik vind dat de
vorige burgemeester aanzienlijk harder
vocht voor het behoud van het circuit,
dan burgemeester Machielsen. Daartegenover staat dat niet duidelijk is
gebleken dat Machielsen een andere
koers heeft gedirigeerd."

zing van de gemeente, omdat jongeren
de gemeente noodgedwongen moeten
verlaten. „Nu al is meer dan 20% van
de bevolking ouder dan 65 jaar, hetgeen een aanzienlijk verlies van koopkracht tot gevolg heeft."
Dat in de gemeente Zandvoort diverse
bejaardentehuizen zijn gevestigd, die
een strcckfunctie hebben, d.w.z. dat
bejaarden uit geheel Kenncmerland
bijvoorbeeld huisvesting krijgen in
Huis in de Duinen wanneer daar een
indicatie toe bestaat, waardoor het
percentage eerder toe dan afneemt, is
door de samensteller van het rapport
buiten beschouwing gelaten.

Burgemeester Machielsen heeft nog
geen kennis kunnen nemen van het
rapport, omdat dit momenteel nog niet
ontvangen was. „Momenteel spelen er
heel andere zaken in Zandvoort". aldus de heer Machielsen, „Wanneer er
inderdaad in de naaste toekomst geen
exploitant is van het circuitterrein. dan
vallen wij in een beheersvacuum. dat
toch opgevuld dient te worden. Wij
moeten ons hierover beraden, om dit
gat zo goed mogelijk op te vangen. Aan
de andere kant zou ik het als positief
ervaren, wanneer er geen contract
meer is, want dan kunnen wij zelf m de
toekomst onze eisen stellen."

Sector-attitude
De samensteller van het rapport blijft
dan ook bij zijn conclusie dat met
betrekking tot het onderzochte probleem de gemeente Zandvoort een
houding aan de dag heeft gelegd die in
de bestuurskunde wordt omschreven
als ,sector-attitude'. Dit betekent dat
de gemeente Zandvoort eenzijdig een
bepaald deelbelang heeft behartigd: de
(vermeende) economische voordelen
van het openhouden van het circuit.
Een sector-attitude treft men doorgaans aan op het niveau van de centrale
overheid bij departementen, die een
duidelijk afgebakend beleidsterrein
hebben, bijvoorbeeld landbouw", aldus Van der Heijden.
Op de vraag of deze ,sector-attitude'
niet ook in andere gemeenten voorkomt uiteraard op een ander gebied,
zegt Van der Heijden dat dit niet
denkbaar is, hoewel hij moet toegeven
dat juist het ontstaan van deze diverse
aktiegroepen ,Melisweert', .Behoud
van de Waddenzee' etc. wél in die
richting wijst.
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Verwaarloosd

Als gevolg van de houding van het
gemeentebesuur is volgens de bestuurs- Grand Prix-drukte in Zandvoort. Tot verrassing van het Zandvoortse
kundige dat andere taken door de circuit economisch gezien niet van struktureel belang is. (archieffoto)
gemeente zijn verwaarloosd, met name
wordt dan de volkshuisvesting geZANDVOORT - In verband met de
noemd.
film ,,Het meisje met het rode haar"
In dit verband wijst hij op de vergrijheeft de openbare bibliotheek een dokumentatiemap over Hannie Schaft samengesteld.
Ook" heeft de bieb de adresboeken
„Nederland in Aktie" van niet commerciele aktie- en vrijwilhgersorganisaties. Deze adresboeken bestaan uit vier
Nieuw deze week in de Nieuwstraat de delen, t.w. 1. Op het gebied van
stoffenzaak „Metermode", een uitge- ontwikkelingssamenwerking en landenbreid assortiment van stoffen, wol, groeperingen; 2. over mensenrechten,
velours, stretch, glaskatoen enz. enz. in minderheden, vluchtelingen, oorlogsdiverse dessins voor de ware liefheb- en vredesvraagstukken; 3. politieke
sters, die vaardig zijn met draad en scholing en vorming, politieke belangengroepen en 4. voor zelfhulpgroenaald.
Ook de fournituren worden hier verkocht, terwijl, en dat is toch wel goed
nieuws, met ingang van l november
een cursus kleding maken van start
ZANDVOORT • De opening van haar schoonheidssalon aan de Kostvcrlorenstraat 89, een kamer op de bovenverdieping gaat. Uiteraard is er deskundig advies
werd hiervoor ingericht, wordt door Myrna Bruynzeel toch wel gezien als een kroon op haar studie van de afgelopen t\vce op het gebied van stoffen en mode.
jaar. „Toch nog vrij pittig, voordat je het diploma van de Stivas (Stichting Vakexamen Schoonheidsverzorging) in je zak Vanaf vandaag, donderdag 15 oktober
geopend.
hebt", bekent ze.
*****
Daar staat tegenover dat het de moeite meer dan waard is, want de fraaie salon, uitgevoerd in blauw en wit, mag er zijn.
Voorlopig werkt ze met de schoonheidspreparaten van dr. Eckstein, omdat dit één van de merken is waarbij dieren niet als
proefkonijn worden gebruikt.
Zaterdag 10 oktober was de officiële opening. Veel vrienden, bekenden en belangstellenden zijn even langs geweest, en het Op het adres Stationsstraat 20 (de
heeft ook een volle agenda opgeleverd. Myrna werkt ook 's avonds, dit met het oog op de werkende vrouw wier dag toch in de vroegere Kolonel), opent morgenavond 16 oktober de nachtclub „Hello
meeste gevallen al overbezet is.
Een schoonheidsbehandeling kost f 35,~ en duurt twee uur, maar dan heeft men ook een complete behandeling ondergaan: Therc" de deuren officieel.
epileren, massage, masker etc. etc. Myrna hoopt dat meer vrouwen ertoe zullen overgaan een lichaammassage te nemen. ,,Er Robert Gcurtz en Roland van Wierinwordt overwegend toch te weinig aan sport gedaan en een lichaammassage is een uitstekende vervanging"; ook blijkt ze een gen ontvangen deze week al wei de
groot voorstander van een verstandig gebruik van de zonnebank te zijn.
gasten, maar helemaal officieel gebeurt
Voor diegenen die een afspraak willen maken, het telefoonnummer is: 14692 te Zandvoort.
dat morgenavond om 9.Ou uur. Uitnodigingen zijn al wel rond gestuurd,
maar'moch» men iemand zijn vergeten,
vrientlcn en belangstellenden zijn van
harte welkom op de openings- en uitcraard de overige avonden. Geopend van
21.00-03.00 uur
*****

r

l>c bestuurskundige drs. 11.A.II. \an l')7') ..toestemming werd echter niet
der Heijden verwijt de gemeente verleend en de houw ging niet door",
Zandvoort ,,seelor-attilude". Dit bc- in ptaaf, van op te merken: De
tfkent eenzijdig een bepaald bilang gemeente M tenen deze uitspraak in
behartigen.
beroep gegaan bij de Kroon, waarvan
Lezing \an het rapport werpt rcltrer de uitslag nog niet bekend i\.
de vraag op of de opsteller zit-1' niet A'tvi heeft ile Vakgroep lh",tuiir\kunaan eenzelfde „misdrijf" heeft sehul- ile en l'uhlickrecht van de Universiteit
dig gemankt.
van Amsterdam wel eens verweten dat
In de lange opsomming van geraad- men begint bij de onderkant van de
pleegde stukken en bewijzen van drs. .som, dat wil zeggen, de conclusie iv al
Van der Heijden, ontbreken er toeh bekend en vanuit dat punt start men
een paar die toch minstens genoemd het onderzoek.
zouden magen zijn.
liet moet prettig zijn voor het Anti
Zo wordt het NIPO-nnderzoek, ver- Circuit Comité Ie lezen dat haar
richt op verzoek van de l rienden van optri tien heeft bijgedragen tot de
het Circuit, waaruit blijkt dm een totstandkoming van de \\et Geluidsgroot percentage van de 7/irnn/irtse hinder.
bevolking t tin mening /i litii fgeluids- \e>g \erheitgender zou liet geweest
hinder of niet) het einiut in '/.und- zijn wanneer het Anti Circuit Comité
voort moet blijven, met genoemd. Ook met een rapport was gekomen (vlak
niet hei toch wel deskundige rapport vunrd/il aan ile mutic van de gerneenvan de Kamer van Koophandel a\er tcraatl van f'J79 uitvoering moet worde ccon<imi\che belangen \an het den gegeven l waarin een aantal concircuit voor tic middenstand en hure- crt'tc \oorstelltn waf verwerkt voor
ca. Opmerkelijk dat hier htel andere een vervangende exploitatie van het
cijfers werden vermeld.
circuittcrrein
Zo wordt gezegd over de bouw \an i7 H;y;c mensen zijn er namelijk niet
flats aan ile Reinwardiuraut nu d- altijd op int om hun gelijk te halen.
hoorzitting van GS on 19 uLtiih, r
.\furgreet Ates

M eter mode

'Kroon op

bedrijfsleven wordt in het rapport van drs. Van der Heijden gesteld dat het

dwongen deportaties van zwarten uit
Zuid Afrika (zie aankondiging film
vorige week).
Van 26-31 oktober wordt in de bibliotheek een stand verzorgd door het
wereldnatuurfoncls.
Vanaf 6 oktober t/m 17 november
pen. patiënten- en belangenveremgin- wordt in de bibliotheek de VLAM
gen. alternatieve voorlichting en de cursus gehouden, aanvang 9.00 u u r ,
behalve in de herfstvakantie (scholen).
gezondheidszorg.
In totaal staan nu 4.438 leden inge- Vanaf 28 oktober tenslotte kunt u op
schreven en werden er tot l oktober woensdag van 14.45-15.30 uur de uit1981 4.722 meer uitleningen gedaan zending van de open school volgen. In
dan in het voorgaande jaar.
elke uit/.ending ^al één thema centraal
In de week van 19-24 oktober zal de staan. Bijbehorende informatie is in de
bieb aandacht besteden aan de ge- kollektie opgenomen.

„Hello There"

Panda Winkeltje
Al enkele weken is in Zand\oort gevestigd het Panda Winkeltje van hel Wereïdnatuurfonds, aan de Thorbeckestrant 36. Ook even aandacht in dit
verband voor de .speciale week die in de
bibliotheek wordt gehouden van 26
t/m 31 oktober.
Loop ook eens binnen in het speciale
winkeltje, uiteindelijk is het voor een
goed doel.
*****

Kings Club
Door de Discotheek ..Kings Club" aan
Je Diaconiehuisstraat wordt op zondag
l november een wandelpuzzeltocht
georganiseerd voor liefhebbers vanaf
ld jaar.
De tocht begint 's middags om 15.00
uur en na afloop kan de jeugd (en ook
ouderen die wel een stukje willen
lopen) gritis snert eten.
Opgaven vanaf heden op tel: 023338577 of na 20.01) uur bij de Kings
Club in de Diaconiehuisstraat m Zandvoort tel: 02507-12337.

ZAMDVOORT • Hei heelt Hans Boskamp heel HUI uren gekost soorJal hu lui lccggtkom,n pand
getransformeerd luid naar eigen uiziiht, muur hel resultaat mug gezien H,uden
Hel interieur, uitgevoerd in zuihtgrijs. run \Ioerhedckking tot uaiiilhekliding t n stellingen, iloet e\i.!usict <itin. l:\clusicl is
ook de colk'itie.'diL' met opzet door Ham Hosknwp en ziin partner, de heer J. Kleeiekoper: klein wordt gehouden om
regelmatig met de nieuwste modellen te komen. Aan wiiikelilmhters hei f t mi n in deze e\tlusie^e hiicnniodtzaak geen
enkele hehoejk.

Voorlopig ziet het er ook met niiiir uit dal dit zal gebeuren, \\unt mode \iin de merken Arm, m. l niiieuani. Lneoste en
Hervè Mon.signs. die door de heren worden gehnnht, is bijzomlet tn<<Jicu.s.
llijzomler mooi ook de overhemden \'un ile verschillende modcliutzcn i't: tic ir men \an I-alke
Een mistekende keu.s deze \erhiitztng. Dut de klanten ,le u eg nam h, i nieii\\c pand \\isi<n te \ inden hltck afgelopen
iign/k ook
vrijdag. iiouwen.s. een hezoekje is aan te hevelen, H U / K <lc kleding is m,: alleen modieus, mam, 'eer hclangriik.
betaalbaar.
toto I.uropress
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Dit is té gek!

PAOLA BELLE

Wildlederen broeken
Hl-TI-NIG FCHTE l

ivoorkleur voor

Herenmontuur of damesmontuur
kompleet met dubbelfocusglazen
of kompleet met zelfkleurende glazen enkelv.

Wn kunnen u bieden:
* He bekende w i t t e Merccdessen
* Mercedes Old-timcr 1935 type 320
> Trouvvkoeisen bespannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

198,-

Aktieprijs
REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Grole Krocht 18, Zandvoort, telefoon U-T5U7-12600
Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admm Zandvoortsekwn i40, Heemstede,.
telefoon 023-24176Ü, tussen 10 00 en 16.30 u u r .
Taxi dag- en naclmcrvice 1e\ens n i w i e l v e r h u u r .
Boek-en kantoorboekhandel
Sigaren magazijn

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRSPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Öe nieuwe Succesagenda is binnen

BLANKE VARKENSFRICANDEAU

SCHNITZEL
kiloJ&SÖ...

17J

«..13.95

IIFSCHENKEL
:Ï:W l
BBD
S&':| (

met been

Heeft u hem al?

Uw adres voor:

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

M
.§ m

LOOK-QVER

GROTE KROCHT21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02507-25 74

.«t

het meest verkochte halve brilletje.
Handig voor bijv. telefoonboek of spoorboekje.

fefG

voor hogere sterkte, ontspiegelen etc. geringe bijbetaling.

'a<*one

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK SLINGER

--•-«aH(««BHHUHMS*_

's morgens gebracht • 's middags al schoon.

---

V\i| zijn geopend van 8 30 tol 12 30 uur en van 13 00 lol
18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur
. Zaterdags gesloten

Grote Krochton* - Zandvoort - Telefoon 02507 -14395.
Gediplomeerd opticien
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

TURELUURS
VAN H ET
TUREN?

MAGERE VARKENSROLLADE

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip

Wij hebben
stormvrije
droogbloemen

MAGERE RUNDER
HART

Grote Krocht 24
Zandvoort

\
fl

Rijwielhandel BOS

's Lands grootste kruidenier blijft
touringcar ver h uur
Witlof 500 gram...

Sallandse ham
100 gram van 2.15 nu

,«t Gemalen oude kaas
v

-"
Grot. Krocht 9-15

250 gram van 2.59 nu .

^ o„
i iO9

A'een brilvk
[f nodig. W i j \ \

_ Tureluurs
van het turen
?

voor o.a.

heijn

44,-

Aanbiedingsprijs

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobécane, Kyoso en
div. kinderrijwielen.
Tevens KIS-s!eufe!service
en rijwielverhuur.

WIJ ZIJN ER VOOR!

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

2.29

Qp Ü6 ^6^65 letteH.

Wij hebben veel sneeuw- en zonzekere bestemmingen
per vliegtuig/touringcar of trein

V_GROTE KROCHT 29-ZANDVOORT-TEL. 02507-16957^/

Geen kattebakvulling maar
kattebakkorrels
die wat doen!!!
voor voeders - vitamines - kammen - borstels - manden - enz.

Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

En... deskundig advies!
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort
cenüags haantjes
r

Voorsmulpapen, lekkerbekken en liefhebbers hebben wij de
grootste, de dikste, de bestgevulde en de lekkerste
van Zandvoort. Bij

Lekker pizza
eten?
Aart Veer

niet vergeten
Grote Krocht 23
telefoon 14404

AUG. v. d. IV!IJ E

DAKBEDEKKING

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Posterfoto 30 x 40 cm

20.-

Pasfoto's
4 stuks

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

Stationsstraat 20 - Tel. 1 90 97
Van 21.00 tot 03.00 uur geopend.
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495
AUÏOBEDKUF

Zandvoort BV

Klaar terwijl u wacht!
slechts

begroet de Zandvoortse
horeca.

r

Grote Krocht 23, tel. 14404

van alle soorten

Tel. 02507 - 1 73 53

•*

Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag van 595 nu

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

Anne Lies Smits

wonÊïigstoffering

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

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

Jhr. P.N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoorl,
telefoon 15635.
BEHANDELING NA AFSPRAAK.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein -Tel. 15068/13612/12518

Lancia. Autobianchi

Benzine- en
reparatiebonnen
van leaseplan-auto's
worden ook in ontvangst genomen.
Tevens hebbon wij divc. se O(,tdSions>
Kamcrliiiyh ünncsstratit^o, ^.u,,u.uori.

telefoon 14580
Met ingang van volgende week maandag
dagelijks geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor al uw c.v., loodgieters- en
dakdekkerswerk: ,

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 0250713176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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Ruimschoots
aandacht
voor de diverse commissiesurgaderin^en naar aanleiding
van de hegrotinR 1982.
•k Financiële perikelen rond
de Volkskerst/ant;. Kar» dit
HOR doorgang vinden?
* Het programma van tit
Ontmoetingsdag
1981
ïs
,,rond", meer hierover op
aagina 3.
Hong Kong behaalde uiteindelijk toch nog de overv, inning in Aalsmeer. Dat het er
in eerste instantie niet in /ui
eest u op de sportpagina.

nieuws
C.ASFHl ISI'I.KIN I 2 - / A M ) \ O O R 1 -TEL. 02507- I 71 6 6 - O P L A G E 3400 K X .

RAADSLID IN DE CLINCH MET WETHOUDER

Waar blijft toekomstvisie van
ooilege op te voeren beleid
ZANDVOORT - Op de vraag hoe
het college denkt, eventuele financiele tegenvallers over 1982 op te
vangen, heeft het raadslid Ingwersen geen antwoord gekregen op de
commissievergadering Financiën.
Ook was er een stilzwijgen van de
overige raadsleden en wethouder op
zijn vraag „Hoe meer dekkingsmiddelen te vinden zijn voor 1982". De
huidige begroting voorziet hierin
niet en hij achtte het de verantwoordelijkheid van de commissie van
financiën hiervoor te zorgen. Hierin
werd hij gesteund door Flieringa die
zei het dramatisch te vinden dat de
gemeente nog geen meerjarenbegroting heeft.

Naar punt
Handig manoeuvreerde de wethouder
de discussie naar het punt ..meerjarenbegroting". De toekomstvisie van het
college vond hij een iets te lastig
onderwerp. Hij had zijn huiswerk keu-

nggemaakt, en was, met recht, trots op Vasthoudend als een terriër bracht
de begroting voor 1982 die nu ter tafel Ingwersen opnieuw zijn standpunt dat
er nu een beleidskeuze gemaakt moest
ligt
worden naar voren.
De meerjarenbegroting en planning Hij maakte duidelijk dat wanneer er
zijn er nog met, omdat men tot nu toe gekozen moet worden voor
nog niet de juiste man hiervoor heeft a. bezuinigingen
kunnen vinden. „Wij hebben nu twee- b. belastingverhogingen
maal geadverteerd voor een ambtenaar c. niet aktiveren van investeringen,
die dat op zou kunnen stellen, maar er zijn keuze was belastingverhoging. Hij
is geen mens gekomen die over de was van mening dat speciaal de reiniluiste capaciteiten beschikt. De kennis gingsrechten in de toekomst kostenin Nederland over de openbare finan- dekkend moeten zijn. Hij stelde dan
cien is zeer dun gezaaid en de meeste ook voor, nu reeds vast te stellen dat in
mensen zijn weggekocht door de grote een periode van vijf jaar deze voor
steden. Wij moeten nu bezien of wij dit 10% kostendekkend zullen worden.
intern kunnen oplossen" antwoordde Hij ontmoette hier tegenstand van onder andere mevrouw Hugenholtz, die
hij
van mening is dat het levensonderhoud
voor de burger al bijna niet op te
Belastingverhoging
brengen is.
..In een handomdraai" om met ,,Flie- Ten aanzien van de overige punten
rmga te spreken (dinsdagavond) ging merkte hij op: „bezuinigingen kun je
de commissieleden overigens akkoord niet eindeloos toepassen, omdat dit in
met de voorstellen van het college de de toekomst waarschijnlijk een avediverse belastingen trendmatig en extra rechts gevolg heeft (langere afschrijvin(reinigingsrechten en onroerend goed gen, meer kosten bij vervanging), tewijl het niet aktiveren van investerinbelasting) te verhogen.
gen kan resulteren in meer werkloosheid".
Ook is hij voorstander van een striktere
controle op naleving vn de honden- en
toenstenbelasting voor nachtverblijf.

Aukema ligt niet
wakker van verlies
circuit-inkomsten
ZANDVOORT - Noemde burgemeester Machielsen in de commissievergadering van AZ en RO het
eventueel wegvallen van de inkomsten van het circuit „rampzalig",
•wethouder Aukema (financiën)
heeft hier een veel zonniger kijk op.
„Ik kan daar niet van wakker
liggen. Het betreft hier netto inkomsten van pak weg vijf tot vijfeneenhalve ton en de afgelopen jaren ben
ik regelmatig met wegvallen van
deze bedragen geconfronteerd,
neem bijvoorbeeld de verhoging van
de rentevoet, dan hebben wij de
afgelopen jaren, ook al een dergelijk bedrag „opgehoest"," aldus de
wethouder.
Wél moet door het college zo spoedig
mogelijk kontakt met GS opgenomen
worden over de bedrieglijke rust die bij
de Provincie heerst ten aanzien van
datzelfde circuitterrem.
Het college heeft braaf de vragenlijsten
beantwoord en ingestuurd, verdere
vragen beantwoord, maar van de zijde
van GS is wel een stilte gedaald. Veel
verder dan het antwoord „dat GS wel
welwillend staan tegenover een andere
bestemming van het terrein, mtts het
milieu niet verder wordt aangetast", is
men niet gekomen
Ook is gebleken dat GS niet happig
staan tegenover een financiële bijdrage, men gaat uit van het standpunt
..Zandvoort heeft zelf zijn bed gespreid
en moet er nu maar op liggen" Dn
laatste dan omdat het besluit van de
raad in 1973, om het terrein te exploitcren voor de auto-rcnsport, is geschied
tegen de wens van GS
Dit bleek op de begrotingsvergadcrmg
van de commissie financiën van afgclopen maandag- en dinsdagavond.
Hoewel wethouder Aukema aan het
begin van de Vergadering stelde dat hij

nu niet over het eventueel wegvallen
van de circuit-inkomsten wilde spreken, bleef dit gegeven toch als een rode
draad door de vergadering lopen.
De commissieleden uitten kritiek op
het feit dat een visie van het college op
de exploitatie van het circuitterrem tot
nu toe ontbreekt.

Alternatief
De welwillendheid van GS houdt in,
aldus Aukema, dat men 25 ha van het
circuitterrem (in totaal 120 ha) waarschijnhjk kan bestemmen voor recreatie. Op dat terrein kunnen dan nieuwe
aktiviteiten worden gestart, die de gemeentekas jaarlijks een half miljoen
moeten opleveren. De gemeente denkt
daarbij onder meer aan de bouw van
vakantiebungalows. „Maar dat gat tussen het verdwijnen van het circuit en de
nieuwe aktiviteiten moet niet te groot
worden. Wij kunnen de derving aan
inkomsten een of twee jaar opvangen
als we dan ook maar een alternatief
hebben. Het zwembad kan dan misschien ook bij de recreatie aan de
noordzijde van het dorp worden mgepast. Concrete plannen daarvoor zijn
nog niet ontworpen omdat wij dat
rottige ding eerst kwijt moeten. Dat
blokkeert nu alle aktiviteiten van de
gemeente Zandvoort", aldus de wéthouder, die er aan toevoegde, dat het
uitwerken van de plannen wel voorzichtig moet geschieden omdat op het
duingebied een taboe ligt van waterwinntng en duinbehoud.
(Advertentie)

B Er O top-hif i nu met grote
korting en drie jaar garantie
bij
Radio PEETERS,
Haltestraat 56

Personeelsbestand
Een zorgelijk punt voor Ingwersen is
het personeelsbestand van Publieke
Werken. Volgens de zienswijze van de
direkteur PW kan men niet meer bezuimgen op de post materiaal die 40% van
de begroting uitmaakt. „Dan zal er
toch bezuinigd moeten worden op de
post Personeel die zestig procent van
de begroting bedraagt. Hoe wil men
dat, zonder gedwongen ontslagen oplossen?" Het personeelsbestand van
PW is jong, dus in een automatische
afvloeiing zag Ingwersen, in tegenstelling tot de overige commissieleden niet
zoveel.
Wethouder Aukema deelde geruststellend mee dat er nu al twee vakatures
zijn die niet meer vervuld zullen worden, dus dat er toch wel van een
bezuiniging gesproken kan worden.
Hij vond Ingwersen een „doemden-

Ganzenbord in
de Duinpan
ZANDVOORT - Herftvakantie betekent voordelig zwemmen. Ook in
Zandvoort kan men deze week in
zwembad De Duinpan voor f 1,20 vrij
zwemmen, maar op vrijdagmiddag 23
oktober, morgen dus, wordt iedereen
die het zwembad om 1.00 uur betreedt
automatisch een gans.
Het zwembad is deze middag omgetoverd in een levensgroot ganzenbord,
en iedere zwemmer(ster) die binnenkomt neemt deel aan dit Oudhollandse familiespel. Er is een „put" (dit
bekent dat je een tekenfilmpje kunt
zien, en misschien is die put wel zo
gezellig datje vrijwillig twee beurten
overslaat). Er moeten kleine opdrachten vervuld worden, en als je veel
geluk hebt, dan ben je binnen de twee
uur klaar met het ganzenbord, üoeje
er langer over, of doe je het twee keer,
het mag allemaal, want 'iet duurt tot
16.00 uur.
Er worden erg veel mensen in het
zwembad verwacht, vaders en moeders, ooms en tantes, iedereen kan
voor ƒ ƒ,20 deelnemen. Extra hulp
wordt verleend door leden van de
Zeeschuimers, zodat het gehele spel
soepel kan verlopen.

(Advertentie)

Succes voor politie
-==ft^*t/\

"J

>&

CUS „

Eet nu
Zeeuwse mosselen
.Ca

ZANDVOORT - In de speurtocht naar
de dader van een groot aantal gepleegde inbraken, vanaf l januari 1981,
heeft de polite tot nu toe vijf inwoners
van de gemeente, in de leeftijd 16-20
jaar, aangehouden. Deze hebben mmiddcls bekend bij de inbraken betrokken te zijn geweest.
Met deze aanhouding heeft de politie m
totaal vierentwintig inbraken in woonhuizen, restaurants en bedrijven opgehclderd.
De m hechtenis genomen knapen zijn
voorgeleid bij de officier van justitie in
Haarlem
Hel onderzoek wordt nog verder voortgezet en het is niet uitgesloten dat er
binnenkort nog rneer arrestaties zullen
volgen

(Advertentie)

GARAGE
ELITE
Dr. Scliaepmanstraat 1/hoek
Bredorodostraat.
telefoon 16768.
Geopend van 7.30-22.00 uur.
KORTING BENZINE

SUPER l ,„_..NORMAALJ 7CENT
DIESEL} 5 CENT
Ook alle voorkomende reparaties
Tevens diverse occasions
Inruil mogelijk.

ker" omdat deze alles zo zwart-wit zag.
De overige commissieleden deelden de
zienswijze van de wethouder dat op
deze dienst wel een automatisch verloop in de toekomst zal plaats vinden,
(o.a. afkeuringen).
Hoofdschuddend nam Ingwersen kennis van deze mening. „Dan zullen wij
toch de bezuinigingen moeten zoeken
in de 40% materiaal. Als werkgever
hebben wij toch onze verantwoordehjkheid tegenover het personeel, ik
vind dat u dit te lichtvaardig opvat. Ik
wil geen onrust zaaien onder het personeel, maar weiger ook te zeggen ten
aanzien van het personeel „O jongens
het valt wel mee, zo van huppekee".
Wél was de commissie van mening dat
overwogen moet worden het huisvuil in
de toekomst éénmaal per week op te Poppendokter Kramer aan hel werk,
halen, en het grofvuil eens per maand. Cultureel Centrum. (Foto~ Europress).
Dit onder het motto „alle beetjes
helpen".
Ook in de commissie PW is men met dit
voorstel gekomen, doch dit werd daar
door de wethouder en direkteur gelijktijdig getorpedeerd.
ZANDVOORT - Poppen, poppen, popTen aanzien van de dienst Publieke pen van schildpad, porselein, op aquaWerken wordt door Ingwersen in de rellen, vereeuwigd in olieverf, en om het
memorie van antwoord van het college compleet te maken een heuse poppeneen beleidsvisie verwacht. Zo te zien dokter, die poppen repareerde en vereen opdracht die de wethouder niet kocht. Daarbij veel bezoekers, speciaal
ambieert.
vrouwen, die met vertedering terugblikten, en soms ook herkenden, de lievclingen van hun jeugd, een beeld in het
Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein op zaterdagmiddag 17 oktober.

mei belangstelling gadegeslagen door bezoeker'; aan de tentoonstelling in her

Nostalgie in Cultureel Centrum

Uw kr^nt niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon

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

acht geleden met haar verzameling
begon. ,,Ik ben altijd als kind al een
poppengck geweest, maar door een
brand was er van mijn kinderspeelgoed
weinig meer over", vertelt ze. „Behalve dan de schildpadbabypop, die ik
kocht van mijn eerste kleedgeld". Mevrouw Smorenburg kreeg pas later de
gelegenheid om poppen te gaan verzamelen en bezit nu een unieke verzameItng die door Margreet Schoemaker en
Jopie Puts zijn gekleed. Ongetwijfeld
Daarnaast ook een collectie „eigentijd- zijn de kostbaarste de porseleinen van
se poppen". De leerlingen van de mevrouw Beukenkamp.
Oranje Nassauschool hebben namelijk
van hun lievelingsbeesten en/of pop- Poppendokter
pen een tekening gemaakt. Deze tekeningen werden, tezamen met het origi- Op uitnodiging van Gon Smorenburg
neel ook tentoongesteld. Kenmerkend, was ook poppendokter Kramer met
dat het kind van deze tijd meer speelt twee assistenten naar Zandvoort gekomet een lievelingsdier dan met een men. die graag les gaf in het repareren
pop.
van de poppen, en daartoe een ware
De grootste kollektie poppen zijn die collectie van voeten, handjes, armen,
van Gon Smorenburg, die zo'n jaar of benen en wat dies meer zi), had meege-

Officiële overname Cenav
nog niet

Schuldeisers
Een ander belangrijk punt blijkt te /ipi
een positieve houding van de crediteuren van de Cenav. „Door het onverantwoorde beleid, en dat is dan zachtjes
uitgedrukt, want het is een rommel,
bestaat er nog een schulden last die de
twee miljoen benadert. Onderhande-

Navraag bij de Provincie leerde echter
dat men op de desbetreffende atdehnc
nog mets heeft ontvangen
Overigens is de perschef \ an mening
dat het een bekende Hollandse reaktie
is, iemand de kop af te hakken Steek
je je nok uu. en dat dixt Horoo in
deze, dan staat er diroVt ^i .i.in;.'.l
mensen met de bul gereed ^m .*-"2 1
de kop af te hakken

(Advertentie)

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,
financieringen en
belastingzaken

Mevr. C.P. Boon
Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.
Tel. 02507-17699.

Ontslag

Strandpachter Johan Beerepoot.
hngen mot do crediteuren /i|n .il uestart, maar or zijn ook buitenlander',
en dat vorgt tiid. Mi|n mening is dal
men wol medewerking /al willen \orlonon, omdat bi| oen faillissement van do
Conav, men geen gold kan \erv\achton".
De perschef zegt cl.it men verwacht had
oen on andor eerder geiegeld te hebben, doch dat or nu schot in de /aak zit

Geruchten
Hot standpunt van do hoer l lordo bhikt
nop .steeds te /ijn hel voortbestaan \ a n
hot Zanilvoortse munt veilig te stellen
Op de viaag hoe dit dan mogelijk is,
terwijl er een motie lipt die sluiting van
het uiunt boooul m veibaiul met de
belemmerde weikmg hieivan vooi do
woningbouw, doelt do lieer Van Wamolcn mede. dal il o gemeente ook op
do hoogte is van de plannen van do
hoer Hordo mot betrekking tot hot
overige uruntterrcm de/e plannen
zi|ii roetls bi| do PIOMIKIO ingediend
aldus Van V\ amelen

Bijzonder veel verzamclaars(sters) waren zaterdagmiddag aanwezig, de kleine poppenmoeders lieten hè! een
beetje afweten Toch een uitstekende
gedachte om eens op een regenachtige
woensdagmiddag de dochter mee te
nemen, want de tentoonstelling is nog
te bezichtigen tot 8 novembei. dagehjks van 1400-1600 uur. behalve op
maandag en dinsdag
(Ad\ericntu')

Tekent hij wel, tekent hij niet

ZANDVOORT - De overname van de
aandelen van de Ccnav door de Canadese zakenman M. Hordo is bijna een feit.
Althans dat valt af te leiden uit een
persbericht afkomstig van de nieuwe
perschef van de Canadees, de heer
M.C.J. van Wamclen uit Den Haag.
Er is nu een principe-overeenkomst
bereikt tussen de grootste aandeelhouders van de Cenav de KNAC en de
NAV op welke voorwaarden de aandelen overgedragen zullen worden. „Men
is het over een aangepaste overnameovereenkomst eens geworden" aldus
Van Wamelen, en aan de zijde van
Hordo bestaan er geen juridische bezwaren meer.
Een van de belangrijkste voorwaarden
is volgens Van Wamelen nog steeds het
veiligstellen van het Zandvourtse circuit.

nomen Trouw geassisteerd door Corstiaan Smorenburg (9) die evenals zi|n
zusje Ariana (6) aanvve/ig w as De
kleine meid was bijzonder trots op de
verzameling van haar moeder en troondc dan ook veel bezoekers mee. du tot
groot vermaak van de aanwezigen
Emmy van Vnjberghe de Coningh had
van het geheel een bijzonder smaakvolle tentoonstelling gemaakt, en oogstte
met dit initiatief dan ook veel waardering.

Bovendien is bekend gewordt n dat ,lohan Bccrcpiwt per l november 1^1 af
zal treden als direkteur » J n de (. t n j >
Tol l april 1982 val hi) nos aN ad M «*u r
in dienst blijven, di>eh vjn.if l .ipril '
1982 /al h i j aK strandp-K-htcr. het
strandpaviljoen 9 (windonci cxploiteren. .lohan Beerepoot heeft duv dtfinitiel een streep gezet onder het racen in
ZanduHirt.

sneer op tv.
H \ \KLI MM1 RMt l R - /aterdagnailit hebben veel Zaïulvooiters voor
lopig do laalsto uit/onding van I V Noord/ee kunnen volgen l'nkolo uren
later werd do /onder dooi ik PITopspnringsdienst uit do lucht noh.i.ikl
Do appaiatuur ter waarde van tioiului/ond uuldon word in besl.ii; uenomen,
terwjil 01 togen een "il jarme /aiulvoortor pioies verbaal \vcnl opgemaakt - l'V Noord/eo vveul op heteiilaad betiapt in 0011 hui'- aan do Lijnilcutijk m l ijiulen van uaaiint men do
uii/uiding ver/orgdo. D o v n i rogolmatige uil/uidingen van TV-Noord/ee
/i|ii di piraten noodlottig geworden,
het was eui \ri| eenvoudige zaak
omdat men uinscquen' op do/oltdo
uren tnt/und' .ililtis een \\ootduierder
van ili l'Tl

BOUW- m

BETONBEDRIJF
J. RIEMERSRUA
Nieuw-, ver- en
renovatiebouw
Haarlemmerstraat 14
Tel. 18091 -13086
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VERENIGING
VROUWEN VAN NU

Mei droefheid geven wij u kennis dal heden /ach l en
kalm \ a n ons is heengegaan mijn lieve v r o u w en on/e
zorgzame moeder
MARIA EMMA DIN'A DE BLOK
echtgenote van Alphonsus 1'auncls

5 minuten

ZANDVOORT, 19 oktober 1981.
KomngsMraat 55.

•
•
•
•

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

Klaar terwijl u wacht!

Op IS oktober 1981 is na een /eer moedic gedragen ziekte
van ons heengegaan mijn /org/ame man, mijn vader en
on?e dierbare grooiv ader
TEUN1S KOPER
echtgenoot van Hendrika Jacobs Gosliga
in de ouderdom van 79 jaar.
H. J. KOPER-COSLICA
DOOK
"ROUERTJAN
TON

Mevr. A.J. Buursema-Homburg
Mevr. W. Brand-van Engelen
Mevr. W. Paap
Mevr. D.F. van Orden

L. VAN DER WERFF-VERSPUIJ
40 jaar getrouwd.
Wij hopen dit heugelijk feit samen met u te vieren op
vrijdag 30 oktober in Hotel Keur, Zeestraat 49 te
Zandvoort.
U bent van harte welkom oo onze receptie die wordt
gehouden van I7.00-I9.00 uur.
Tevens nemen zij afscheid van Hotel Lammy.
Kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, oktober 1981
Haltestraat 60

•
•
•
•
•

Groehteplanten met kl
Groente- en bloemzadt
Zaaigrond
Jiffypots
Bestrijdings- en
bemestingsmiddelen
• Tuïnbenodigdheden

in
1U«

48
mnd
151.31
289.87
428.42
566.98
705.54

Hans en Vera
Teeuwen-Steenkist
Snackbar De Bolle
Hallestraat 24,
Zandvoort.
19 oktober

Wij danken de cliënten voor het in ons
gestelde vertrouwen.

BANKETBAKKERIJ
THOMAS.

G. Kol
Schuitengat?,
telefoon

Grote sortering

plavuizen tafels
v.a

/ 250,-

Het Kastenhuis

Uw adres voor

etest kousen, partjes,

knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

Bouwman

Phil Waaning

voor veel paren
schoenen
70 - 70 - 38

Net iets beter.
Eventueel met
anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
B rugstraat 20,
Zandvoort,
tel. 02507-12071.

Grote Krocht 25
telefoon 17751

163.87
239.50
375.14
390.77

Kwekerij P. van Kleeft

+ koffie, per persoon all-in

ƒ 16.1

Van Stolbergweg IA, Zandvoort.
telefoon 17093.

bij
CREATIEF

Geboortekaartjes

AUG. v. d. MIJE

BUUREWEG 7, ZIJSTRAAT KERKSTRAAT
TELEFOON 17367

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

D R U K K E R IJ

bv
Zandvoort

Diverse merkfietsen,
brommers,
crossmotoren.

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

Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.
3
Zandvoort - Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa (1:56).
Reparaties zo mogelijk in één dag Maar.

Behalve op woensdag elke dag
geopend vanaf 12.00 uur,
dus kom eens langs.
N.B.: In de maand
NOVEMBER hebben
vrij een leuke verrasa'ng (uitsluitend voor
onze vaste klanten).
Vondellaan 1BZANDVOORT.

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering

LUKON

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

KOCHSTRAAT 8 - ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

Voortaon heeft de nieuwe Passat'82
ook nog vele extra's standaard
Ogenschijnlijk lijkt er niet veel veranderd tussen
de huidige Volkswagen Passat en 't nieuwe '82 model.
Dat is echter gezichtsbedrog. De nieuwe Passat '82 is
completer dan ooit. Van huis uit zijn al belangrijke zaken
standaard ingebouwd. Zoals degelijkheid. En geavanceerde techniek.
Neem bijvoorbeeld de zelfcorrigerende stüurinrichting, het diagonaal gescheiden tweekrings remsysteem, de koersstabiliserende achteras én de 6 jaar
carrosseriegarantie.
Maar de Passat '82 heeft meer verrassingen in
petto. Omdat van nu af aan vele extra's standaard zijn.
In de praktijk betekent dat méér veiligheid, méér comfort
en méér luxe, zonder dat u daarvoor extra betaalt.
De nieuwe, heldere type-aanduiding - er is voortaan sprake van een C, een CL en een GL-uitvoering voor
zowel benzine- als dieselmotoren - maakt meteen duidelijk welke extra's standaard zijn ingebouwd.

De standaarduitrusting omvat nu ondermeer:
1. Voorruit van gelaagd glas
2. Halogeen koplampen
3. Electrische ruitensproeier
4. Beklede bagageruimte

5.
6.
7.
8.

Dagkilometerteller
Klok
Schakel - en verbruiksmeter
Afsluitbare tankdop

ti<».'(•» /'(!\\«ƒ i a l 211 fi7!.-. All ki>\icn / .f'Av. l'i/i:,'/i nul K. T W Al Leusden. l//;/>/'/> cm/ Hi/:innn;tii i<>i>iht'hiHiileii.

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Schoenenkastje

Het Kastenhuis

184.87
270.99
357.11
443.23

telefoon 02507 -12150.
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020-223456.

Autorijschool

f 139,-

130.29
247.87
365.45
483.03
600.61

TEKEN- EN KUNSTSCHILDERSMATERIAAL

Snackbar „De Frietpof'
120
mnd.

Ie en 2e hypotheek tot 125% mogelijk
Informeer eens!
Helmerstraat 11 - Zandvoort,

Grote Krocht 25
telefoon 17751

Wegens omstandigheden zijn wij genoodzaakt na 60 jaar ons bedrijf
(e sluiten.

60
mnd.

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

Indische rijsttafel

Kerkpad 6 - Tel. 12793 —

GELD LENEN NIET DUUR

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen
Met grote vreugde geven
wij kennis van de
lis
geboorte van onze
''**"
dochter
NANCY

telefoon 13922
telefoon 18530
telefoon 13423
telefoon 14236

ASSURANTIËN
Grannetia

en

Grote Krocht 25
telefoon 17751

Rninwardtslraat 20, telefoon 02507 • 1 4365.

SPECIALE AANBIEDING

Van Petegem

Op 7 augustus jl. waren onic ouders en grootouders de
heer en nic\rouw
i. W. VAN DER WERFF

Het Kastenhuis

A. RITMAN

«*M
£\Jm

|4 stuks

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

Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging:

Bedrag
5.000.10.000.15.000.20.000.25.000.-

f 139,-

(slechts

Pasfoto's

HONG - KONG

Belangstellenden zijn van harte welkom op de kontaktochtend op 5 november a.s. om 10.00 uur in Hotel
Zomerlust.

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

ook grote maten.

Chinees Indisch Restaurant

Konversatielessen Engels en Frans.
Badminton, fietsen en wandelen, yoga.
Bridgen, bridge-kursussen en klaverjassen.
Kursus Hinöefoopen schilderen.
Lezingen, modeshows, excursies en vakantiereizen.

2042 NS ZANDVOORT, Wcimarweg 2.
Geen bezoek aan huis.

80-190

EERST LEKKER ETEN...

j Posterfoto 30 x 40 Cm

Als lid kunt u deelnemen aan o.a.:

De l-'uchanstievicnna en crematie
hebben liettvn plaaisvevomtcn.

Dik matras 15 cm

KUNSTGEBITTENREPARATIES

POSTERFOTO

Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en sportieve
kontakten in Zandvoort te hebben?
Wordt dan lid van de Vereniging "Vrouwen Van Nu".

m de leeftijd van 81 jaar.
A. P A U W F I S
1-ILSenHr.NK
R l A e n HUUI!

PAG l

Volkswagen.
Degelijk duurt
't langst.

Wij zijn terug van vakantie
en steken weer van wal, met een gloednieuwe "fouragekaart".

Veeï wild-, vis-, vlees-, fondue- en griH-gerechten.
Ter kennismaking met deze "fouragekaart", nieuwe stijl, voor u, bij
wijze van aanmonstergage, een korting per passagier, tot l december
1981, van f 5.00 op alle hoofdgerechten en flessen wijn, (beide zijn er al
vanaf/19.50).

Weekend-menii4 gangen

39.50

Kinder-menu 3 gangen

15.00

Welkom aan boord van 't Boeckaniersnest, waar
het goed en gezellig is.
Óók voor recepties, partijen en party-services.
Zandvoortsclaan 187 - Tel. 02507 - 12401 - Zandvoort.

Uitvaartverzorging
Kennemeriand bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat61 - Telefoon 15351

Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lcnncpweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
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"manciële perikelen rond kerstgebeuren

Langs de Vloedlijn

lomité Volkskerstzang door
lezuiniging in problemen

Weekenddiensten

Hoc zeere vallen ze af
De zieke zomerblaren;
Hoe zinken ze allemaal
Die eerst zoo groene waren.
Guido Oezelle (1830-1899).

ANDVOORT - Hoewel voor velen
,ci Kerstfeest nog in een ver verschiet
ligt, wordt het Comité Volkskerstzang
u al geconfronteerd met een aantal
problemen die zo ernstig zijn dat men
ich gaat afvragen of de Volkskerstzang
pok dit jaar nog plaats kan vinden.
pc problemen spitsen zich toe op de
jpanciën, aldus mevrouw Van Mans,
cstijds één van de initiatiefneernsters
;
un dit voor Zandvoort zo belangrijke
'gebeuren.
..Ook wij moeten inleveren, en de
•j,ubsidie die wij tegemoetzien, is beslist
\cc\ te weinig om de Volkskerstzang op
.'tic/elfde wijze te handhaven". Eén van
'de bezuinigingen die het comité al van
'plan is toe te passen, is géén uitnodigingen te verzenden aan professionele
Xoren uit de omgeving.
..Was vorig jaar het KLM-koor een
blikvanger, dit jaar moeten wij het
doen met de Zandvoorters zelf. Totaal
g.'en probleem, want het optreden
sorig jaar van het Zandvoorts Kinderkoor, was bijzonder geslaagd. Wij
overdenken nu te komen tot een gelegenheidskoor, samengesteld uit al die
Zandvoorters die kunnen en willen
/ingen. Een dirigent is al gevonden,
namelijk Henk Trommel heeft zich
bereid verklaard met de mensen die
willen komen zingen, enkele keren van
tevoren te oefenen". Deze repetities
worden gehouden op de zaterdagmiddag van 2.00-3.30 uur in de Jaap
Kiewiet Mavo aan de Sophiaweg. De
zaterdagen dat wordt gerepeteerd zijn
31 oktober, 21 november en 12 december. Op maandag 21 december wordt
er dan vlak voordat de zaal opengaat
een generale repetitie gehouden in Van
Pagée sporthal die om 19.00 uur begint.
Zangers(zangeressen) kunnen zich
melden bij mevrouw M. Schuiten,
Zuiderstraat 12, tel. 12905 en mevrouw
W. Pols, Bilderdijkstraat 13, tel. 15123.
Het ligt in de bedoeling dat het koor
niet zozeer solistisch, dan wel optreedt
als ondersteuning van de samenzang.

Financiën
Wanneer het lukt een koor van de
grond te krijgen, dan is men in ieder
geval verzekerd van de zang. Het
volgende probleem is de muziek. De
keren dat men een Volkskerstzang
hield, was ook aanwezig de Amsterdamse Politie Kapel. Ook dit jaar is
contact opgenomen, maar in de besprekingen speelt de onzekere financiële
positie van het Comité wel een rol. Van
de subsidie die men tegemoet kan zien,
moet betaald worden: de dienst PW

nog meerderen een gift hiervoor over
zou hebben. Daarom wordt een beroep
gedaan op al diegenen die een warm
plekje hebben voor de Volkskerstzang
in hun hart en dit gevoelen willen
omzetten in een bijdrage.
Zo lang men niet zeker weet of men Het gironummer van het comité is:
iedereen kan betalen, wil men liever 4.000 Algemene Bank Nederland te
geen afspraken maken. Het blijkt dat Zandvoort, rekeningnr.: 56.57.12.349
wel geld door particulieren werd toege- t.n.v. Comité Kerstvolkszang te Zandzegd, omdat in Zandvoort de Kerst- voort.
. volkszang een aparte plaats lijkt te
' hebben verworven, doch het Comité
Vrijwillige Hulpverlening
zou bijzonder dankbaar zijn wanneer

Wc willen
de grond in...
Laat uw bollen niet in de kou staan.
Onder degrond is het beter toeven.
En als blijk van waardering zullen uw
bollen in 't vroege voorjaar al hun
kleuren en geuren tentoonspreiden.
Speciaalvooru...
Kom snel naar Empelen & van Dijk.
Maak nu een goede keus voor straks
een mooie tuin. Een royale

bloemenpracht valt u ten deel. Onze
bollebozen zijn er in talloze soorten
en maten. We hebben bijvoorbeeld
alléén al 60 a 70 soorten bij goed.
Al vanaf 1.50,10 kwaliteitsbollen.
Ook tweejarige-planten (dit jaar
groeien, het komend voorjaar
bloeien) en 1001 soorten vaste
tuinplanten, heesters en coniferen
staan bij ons voor u plant klaar.

voor vervoer van stoelen en extra
werkzaamheden in de zaal, de zaalhuur
moet betaald worden en ook de huur
van extra stoelen.

17373
MENSEN helpen MENSEN

15600

Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson, tel. 12058, Drenth. lel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.
TANDARTS: telefoon 023-313233
WIJKVERPLEGING: Zr. Tr. Dijk,
Lorentzstraat 435, Zandvoort, tel.
12382
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
N.v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847
POLITIE: telefoon 13043

ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkplein: 10.00 uur ds. C. Mataheru
(crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
dienst onder leiding medewerkers Gemeenschappelijke Werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 15: 10.30 uur ds. H.J.J. van
Waveren, Remonstrants pred. te Haarlem.
Rooms Katholieke kerk. Parochiekerk
St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 24
oktober: 19.00 uur Eucharistieviering
met orgel en samenzang. Zondag 25
oktober: 8.45 uur Stille Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharistieviering met
medewerking van het St. Caecilia kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14: 9.30 uur ds. J.E. van Veen van
Wassenaar, gemeenschappelijke dienst
met de Ned. Herv. kerk; 19.30 uur ds.
A. Alblas van Amsterdam.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur, diensten in
gebouw Madoerastraat l, HaarlemNoord.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

DRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA)
KENNEMERLAND

ZANDVOORT - Gehuwd: J. Sijtsma
en E. Schiller; Evert W.J. Bosman en
M.M. Abcclen.
Overleden: Maria M.M. Holtmann, 79
jr.; Willem S.M. Blom, 67 jr.; Nicolaas
ten Broeke, 68 jr.; Maria E.D. Pauwels
geb. De Blok, 81 jr.

ongevallen 023-319191, besteld vervoer
tel. 023-319277
TAXI: telefoon 12600 en 16843
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641

Taxi Jansen BV

STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD telefoon 18083
ZANDVOORT • Met ingang van vandaag, dus 22 oktober, heeft Taxi Jansen
WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur BV goed nieuws voor ouderen boven
iedere maandagmorgen van 11.00 tot de 65 jaar. ,,Met het oogop bezuinigin12.00 uur in de openbare bibliotheek. gen die alom worden toegepast zijn wij
Op dat tijdstip ook telefonisch bercik- van mening dat wij ook ons steentje
baar onder nr. 14131
moeten bijdragen", zegt Leo Bonkerk.
terwijl hij vertelt dat voor deze bevolkingsgroep een extra voordeel is gcWETS WINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids- maakt.
straat. Eerste en derde woensdag van
Op vertoon van de 65 -f pas kunnen
de maand van 17.30 tot 18.30.
ouderen voor de helft van de ritprijs
rijden. Dit geldt voor het rayon HeemCRISISCENTRUM
stede, Bennebroek, Haarlem. AcrdenSchotersingel 2, Haarlem, tel. 023- hout, Vogelenzang, Bentveld en Zand256198. Geeft direkt hulp wanneer u voort. Wél is een beperking ingesteld
die nodig heeft bij acute problemen voor de tijden. De halve ritprijs op
vertoon van een 65 + pas kan tussen
de uren 9.00 tot 14.30 uur en van )9.00
tot 24.00 uur.
Waterstanden
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
HW LW HW LW
Datum
10.51 6.10 23.47 18.39
22 okt.
-- 7.45 12.10 20.02
23 okt.
0.50 9.01 13.12 21.08
24 okt.
1.35 9.50 13.58 22.00
25 okt.
2.11 10.29 14.35 22 38
26 okt.
2.50 11.06 15.09 23.12
27 okt.
28 okt.
329 11.40 15.42 23.43
29 okt. 4.03
16.16 12.08
Maanstanden: dinsdag 27 oktober
21.13 NM.
Doodtij op 22 oktober.
Springtij op 29 oktober.

Taxi Jansen BV heeft hiervoor speciale
bonnen ontworpen, die door de bejaarde passagiers moeten worden ingevuld
en aan de taxichauffeur overhandigd
moeten worden. Deze bonnen kunnen
gratis afgehaald worden bij Taxi Centrale Jansen BV, of met medewerking
van de receptie bij het bejaardencentrum waar men woont.
De receptie kan de bonnen bij de
centrale bestellen, deze worden dan zo
spoedig mogelijk bezorgd.
Een bijzonder initiatief dat alleen kan
slagen met medewerking van alle betrokkenen.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

.UW VERHUIZING. ONZE ZORG!,

INTERNIBER CARAVAN BV
Provincialeweg a8E, Montfoort, telefoon 03484-2234.

Voor de betere tour- en stacaravans gaat
u naar MONTFOORT of HOOFDDORP
Reeds 1982 modellen aanwezig en voor een
mooie occasion naar Montfoort of Hoofddorp.
Hoofddorp, Kruisweg 1539,
telefoon 023-285863. Let op het witte huis

De serie 1982 Kip-tèurcaravans
is er!!!
Superlaag afleveringsgewicht, vanaf 485 kg. Zeer
concurrerend geprijsd als vanouds bij Interniber.
Tevens voor hobby met zijn nieuwe ADX-modellen en
voor uw laaggeprijsde nieuwe stacaravan naar Hoofddorp.
Altijd ruime sortering, occasions aanwezig. Voor de
prijsbewuste koper een extra voordeel in het najaar.

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

met schuifdeuren
182-60-97

ƒ 198,Gratis thuisbezorgd.
Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

ÏBKBIDE
VRHUIZKS

[ makelaars ft taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners

020 - 767868

CDe toekomst van
het tanddij^ cje6iecL

Hang- en legkast

DE WIT VERHUIZINGEN

AMSTERDAM-c

herman heijermansweg 6, amsterdam-z.. telex 18143

Welkom bil Interniber.

Uw tuincentrum heet Empelen & van Dijk.
lOkwaiiteitsbolien
leder seizoen uw vaste ritje. Fijn kiezen uitveel
en goed plantmateriaal. Overdekt en behagelijk winkelen.
Bovendien: door onze manier van verpakken blijft uw auto aardevrij.
Uw auto, die overigens heel dichtbij op ons eigen parkeerterrein staat.

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos
Arts: C.J.J. Mol, telefoon 15091 en

Burgerlijke stand

pprcf
a IVWQIILdL,
lc\A/alitPkit'
kCIOLC

handgekloofd

OPENHAARDHOUT
• m^f^r m

1

2 m thuisbezorgd
v.a. f200,-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

A. J. v. d. Moolenstraat 54 r d
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

RUILEN
Vrije etagewoning
3 kam., keuken, douche,
event. nw. gestoff. div.
overn., in prima staat,
opzeergez. punt.,
lage huur.
Gevraagd:

kl. vrij huis
midden dorp, lage huur.
Br. onder nr Z561,
bureau van dn blad.

Hondenkapsalon

RENEE
Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren^ trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee Truder.
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

De regering heeft dit jaar de drie zogenoemde 'groene' structuurschema's gepubliceerd. Daarin wordt in grote lijnen het beleid voor het landelijk gebied
in de komende 25 jaar besproken. Het gaat om

Voor een mooie

* landinrichting (ruilverkaveling of herinrichting)
* openluchtrecreatie
* natuur- en landschapsbehoud

arive-m tuincentrum

s m pelen & van dij k
randvoortselaan 192 - Heemstede-Aerdenhout -Tel (023)249221

r

AUTOBEDRIJF

l

Zandvoort BV l Myrna Bruynzeel #

FIAT

**

Gedipt, schoonheidsspecialiste
(Stivas).
Kostverlorenstraat 89,
Zandvoort, telefoon 14692.

t

$*
$É
ML
if

Behandeling ook 's avonds

^

(na afspraak).
Depositaire: Dr. Eckstein-Lady Robe.

ifc
^

De regering wil gebieden aanwijzen die in aanmerking komen voor landinrichting, gebieden waar mogelijkheden voor openluchtrecreatie moeten worden
ontwikkeld, gebieden waar het landschap zoals het nu is in stand moet worden
gehouden, gebieden waar de recreatie niet verder mag groeien, enzovoorts
Deze plannen van de regering hebben dus verstrekkende betekenis voor de
toekomst van het landelijk gebied, en daarmee voor de inwoners van NoordHoUand Zoals dorpen mogen niet mee» groeien; landbouwgebied wordt recreatiegebied; open land wordt bos, en dergelijke.
Tot 31 december 1981 kan iedereen schrifteli/k reageren op deze Planologische
Kernbeslissingen die de regering wil gaan nemen. Daarna gaan regering en
Tweede Kamer het beleid vaststellen.

De volgende week verschijnt de inspraakkrant 'Noordholland's Platteland', die
aan een groot aantal adressen zal worden toegestuurd. Vervolgens vinden m
de provincie INFORMATIE-AVONDEN plaats.

Ook uw adres voor

donderdag 29 caoher
maandag 7. november
dinsdag 3 november
donderdag 5 november
maandag 9 november
dmdsdag 10 november

MAZDA

(verkoop - service - onderhoud)
Tevens eigen schade-afdeling
voor alle merken.
Om kwaliteit te handhaven:

6 cent korting
op super-benzine

2 cent korting
op diesel.

Benzine- en reparatiebonnen
van leaseplan-auto's
worden ook in ontvangst genomen.
Tevens hebben wij diverse occasions.
Kamerlingh Onnesstraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 45 80.
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur. H
Zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur.
H

l

SANTPOORT
PURNIEREND
HOOFDDORP
HOORN
SCHAGEN
ALKMAAR

donderdag 12 november TEXEL
Iedereen wil alleen dat horen en /icn, »ut hij begrijpt.
Gocihe- I749-I832

maandag 16 november

HORLOGERIE

C. WAANING

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - 'lel. l 23 07
tracht ii steeds te doen begrijpen welk een «eklaad hel is
om i]ji\ tijd te bezitten \». jni Wiiumiig-njü is precisie-lijd.
U kunt er altijd op tekenen!

Komt u eens kijken in /ijn .•*licmrooin.
't Is een belevenis!
met elektronische apparatuur.

o°

~j

l

WEESP

eafé-rest. De Weyman, Hoofdstraat 218
hotel-caté-iesl. De Doele. Koemarkt 56
De Deining, Marktplein 92
Chw Dick, Ramen 10
hotel-café-rest. De Gouden Engel, Markt 17
calé-iest. 'Het Wapen van Haarlem'.
Ged Nieuwesloot 91
aula Rijksscholengemeenschap, Haffelderweg 24, Den Burg
Verenigingsgebouw Hervormde Gemeente,
Waagplem 10 (bij de kerk)

Op de avonden zal worden toegelicht wat de
regenngsplannen vooi uw gebied kunnen
betekenen. Er zal ruimschoots gelegenheid
bestaan om vragen en discussiepunten aan de
orde te stellen.
Mocht u de inspraakkrant niet ontvangen, of wilt u meer informatie:
schrijf of bel naar Henri Dijksterhuis,
Opbouworgaan Noord-Holland,
Kleine Houtweg 32. 2012 CD Haarlem
telefoon 023 - 31 91 30.

a «e
Maar
d
r
is
nog
aanzienlijk
meer
keus
Uw buurman betaalt de andere helft
in tuinafscheiclingen bij Smoelen &
Dat is niet meer dan redelijk Ook al
van DijK Vele heesters lenen zich er
zal 't hem waarschijnlijk wel weer net
uitstekend voor om als haag te
nietgoed uitkomen
fungeren En7 wel'ns gedacht aan
Maar afspraak is afspraak
een pergola
Daarom komt u samen met uw
Hoe dan ook een ding is zeker, u
buurman naar Empelen & van Dijk
bent met uw buurman m ieder geval
Om te kiezen uit de beste materialen
wel bij hetjuiste tuincentrum
en de fraaiste oplossingen Houdt u
beland Wat een keus Wat een
t opeen simpele,
degelijke
7
mogelijkheden Ongetwijfeld wordt
schutting Dat kan Empelen & van
u irretelk^ii eens
Dijk heeft palen en planken in
verschillende soorten en
Empelen & van DIJK,
afmetingen Of kiest u beiden voor
om 't samen eens te worden.
iets speelser? Levend plantmatenaal
komt'ort j'oel overdekt winkelen
al vanaf 7.50 per strekkende meter
Genieten van zoveel keu? Van zoveel
goode kwnhtrit Daar hoort bu een
geert en deskundig advies en
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U rf BIJ Empelen & van Dijk
slaagt u samen al voor

p. strekkende meter
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empeSen & van dijk
ZandvoortSL'lun 11: ''*.f
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
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Voor smulpapen, lekkerbekken en liefhebbers hebben wij de
grootste, de dikste, de bestgevulde en de lekkerste

' v •
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•
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Wegens enorm succes 1 week geprolongeerd. OP = OP
Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag van 5,95 nu

PIZZA'S
van Zandvoort. Bij

Grote Krocht 23, tel. 14404.

Taxicentrale
JANSEN BV
ROSBIEFLAPPEfy
TAXI: Groic Krocht 18 - Zandvoort - Te). 02507-12600
TAXI: Roemervisserplein - Heemstede - Tel. 023-242400
ADM.: Zandvoortselann 140 - Heemstede - Tel. 023-241760.
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KNIP UIT:

BUNDERHART
GHOTE KROCHT i (n««t A.H.)
HwmUdK Knrnnng m • Héirttro: Bolmiwtt/hMk Gtdtmpll Oudt Gricht • Jiimpirti M ICro^fatnu) • Zfrnf 102 •
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Droogbloemen

REDUCTIE-BON 65 +

Naam:
Adres:
Vertrektijd:
Nr. 65 + -pas:
Alleen geldig, indien geheel ingevuld, van 09.00 tot 14.30 uur en van
19.00 tot 24.00 uur, binnen het rayon Heemstede, Bennebroek, Haarlem, Aerdenhoul,
Vogelenzang, Bentveld en Zandvoort.

's Lands grootste kruidenier blijft

KtUKMSN

d/^ Goudse licht belegen kaas
/ vipjS

allemaal bij:

ka

Wij hebben veel sneeuw- en zonzekere bestemmingen
per vliegtuig/touringcar of trein

REINIGEN • STOMEN - PERSEN

500 gram

heijn

Grote Krocht 20, Zandvoort. telefoon 02507-12560/13203
Grote Krocht 9-15

GROTE KROCHT21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02507-12574

Uw adres voor:

De Krocht

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Grote sortering kalenders

BAR BODEGA NOORD

B.V. RANDSTAD PUBLICATIES
Dorpsstraat 8 — Aalsmeer
Postbus 264.
1430 AG Aalsmeer
TELEFOON 02977-28411

Grote sortering

HOIMDE
MANDEN
ANDERE OPENINGSTIJDEN

die luiden als volgt: van maandag t/m vrijdag v„..
8.30-12.30 uur en van 13.00 tot 18.00 uur, zaterdag

*g

verkrijgbaar bij

KROON

per persoon .

Ontvangen

de nieuwe wintercollectie
Helioform schoenen
en laarzen
Komt u kijken?

'*~r'fifé

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

r^jiotëb

Proef het verschil in
sbgroomgebakjes
van
BAKKERIJ

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

Aangeboden:
ruime

-ƒ-

4-KAMERFLAT
Gebakken en gekookte
mosselen

'

' \x
0*0* "
\ m /\ a. / i l yL^w' Vx

met kruidenbotcr, stokbrood en
glas wijn.

** \

(^£)tdV ^

Ouders heeft u een
kinderfeestie? Delicia
heeft heerlijke
pannekoeken

Kerkstraat 16, Znndvoorl
ON/K

OAGSCHOTELS:

Ysstïlet frites
Schoüilet frites
Gebakken lever

7.95
7.95

Kotelet frites

Kroketten met frites, frikadellen
Met meer dan 5 kinderen

Een feestje bij
u thuis?
Wij verzorgen uw

koude schotel

8.45

Diverse kinderaltracfics!

8.95

Ook d la carte!
Steak Delicia 250 gram
Heerlijke bicfstuk niet gehakte uien,
champignons en verse paprika, overgoten
mei pikante pepersaus, gebakken aardappelen en diverse groente en eompôte.

Elke dag verse schol

lejclas kwaliteit en
toch goedkoop!

in Osdorp, dicht bij
bos en winkelcentrum.
Huur f 260,- p. mnd.
Gevraagd:

WONING
Inlichtingen:

tel 020 -19 32 68.

Vanaf l oktober
winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

10% korting

uien-champignons frites

Te bevragen bij:
02507-16033/15182.

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

Bruiloften en partijen
verzorgen wij ook

Heeft u een
vergaderzaaltje nodig

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

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

Englisfi granwnar
and conversatiofi
tessons in Zandvoort.
Group s of 5 persons.

Tel. 023 -28 20 06.

DAME,
die veel alleen is...
zoekt dame in gelijke
omstandigheden
voor gezelschap.
Cond. n.o.t.k.

Tel. 02507 - 1 27 56,
na 18.00 uur.

GROTE KROCHT 20 b
ZANDVOORT'

Dit is té gek.'

Wildlederen broeken
ivoorkleurvoor

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort.

tifnaM*^

J

1.

Rijwielhandel BOS

WONINGRUIL
ffij)

Te huur:

op de kleintjesletten.

bij:
Harms Schoenen

Haltestraat 55

CELS1USSTRAAT 196 TEL. 02507 - 1 60 44

WEZENBEEK
GR. KROCHT 28.

van 9.00 tot 13.00 uur
Grote Krocht21 -Telefoon 12574

Zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur

BARBECUE

Dierenspeciaalzaak

hnnft mat Inoano van dnze weefi

Sokken, sportkousen, maillots,
panties, kousen en
massage panties

TRAVESTIETEN-SHOW

Grote Krocht 28,
Zandvoort

voor o.a.

HUDSON

Fredje van Rhee
Vrijdag- en zaterdagavond a.s.

-8-90

DIERENSPECIAALZAAK

Gesneden groenekool

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

nu

$%li^^ ° "*

u aan winterzon
en wintersneeuw?

Handzame jonge

BODY FASHION

international

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(O25O7)14985

Trimsalon Ellen
Ir. Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Telefoon W»07 -12773.
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Uit de
commissies:
Politie
^"
Ab van der Moolen stelde in de conv
missie financiën voor om de twee admirjistratieve krachten bij de politie
,slangzaam af te bouwen" of over te
plaatsen naar gemeentelijke diensten.
Door bezuinigingen van het Rijk korhen deze twee krachten nu ten laste
Van de gemeente.
fiet hechthout aanbrengen voor
ƒ 4500,— bij de politiepost van de
reserve-politie op het circuit kon volgens hem ook nog wel even uitgesteld
worden. In tegenstelling tot de mening
van Richard van As die vindt, dat ook
bij opheffing van de racebaan, Zandvport dankbaar gebruik kan maken van
de diensten van de reserve-politie.

Verloskundige
Het college heeft voorgesteld de standplaatstoelage aan de verloskundige af
te bouwen.
Qit stuitte bij zowel maatschappelijk
'velzijn als financiën op weerstand. Een
Verloskundige is zondermeer noodzakelijk, maar of nu onderzocht gaat
worden of deze de subsidie wel kan
missen, of dat men trenmatig de subsidie gaat verlagen of bevriezen, werd
niet duidelijk.

Zwembad
Het nadelig saldo van het zwembad was
uiteraard weer een vette kluif op de
diverse vergaderingen.
Flieringa heeft nimmer onder stoelen
of banken gestoken dat hij dit een
bodemloze put vindt die hij liever kwijt
dan rijk is.
Wethouder Aukema rekende voor dat
sluiten van het bad de gemeente toch
nog altijd vier tot viereneenhalve ton
zou kosten aan kapitaallasten. Aan de
andere kant zijn er in het zwembad veel
aktiviteiten niet alleen op sportgebied,
maar ook op het gebied van de recreatie." Het zwembad moet je niet afstoten, wij zijn op redelijke wijze bezig
met bezuinigingen en Ik voel niets voor
rigoreuze maatregelen, die zijn niet aan
de orde", aldus Aukema.

Godsdienstonderwijs
Er werd een beslispunt gevraagd van de
raadsleden over de voortzetting van de
subsidie godsdienstonderwijs op de
openbare scholen.
Wethouder Aukema is hier een voorsiander van op grond van de culturele
waarde. „Het is een onderdeel van
onze christelijke beschaving," aldus de
wethouder.
Alleen het CDA (Ingwersen) was het
Hier niet mee eens. Op principiële
gronden had hij geen enkele moeite
met het laten vallen van deze post.

Bezuinigen

MEERDERHEID COMMISSIE IS VAN MENING:

Geen totale uitverkoop va
verspreid gelegen woningbezï
ZANDVOORT - In de begrotings vergadering van de commissie PW kwam
naar voren dal het college van plan fs
een aantal woningen uit het eigen woningbcdryf te verkopen om zodoende op
de post onderhoud huizen te bezuinigen.
Dit zou dan jaarlijks een besparing
betekenen van ƒ 50.000,— voor de gemeente.
Als discussiestukken waren er twee
rapporten, één opgesteld door de direkteur van PW, ing. Wertheim, waarin tot uiting komt dat een totale verkoop van het verspreide woningbezit
van de gemeente voor de gemeentekas
het voordeligste zou zijn.
Het tweede stuk, met een andere visie,
is dat van de heer J. Heemskerk, hoofd
van de afdeling Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting.
Door de heer Heemskerk wordt er
opgewezen dat de raad op 26 juni 1979
heeft besloten de eerste drie jaar geen
woningen te verkopen (dus tot 26 juni
1982). Het aantal moeilijk te vestigen
huisgezinnen is nog steeds stijgende,
zodat het hoofd Volkshuisvesting adviseert het raadsbesluit uit 1979 met drie
jaar te verlengen.

Verschil in visie
Het verschil in beide nota's is groot.
Wil de direkteur PW liever het gehele
verspreide woningbezit te koop aanbieden (eerst aan de huurders), de visie
van de heer Heemskerk is „mondjesmaat", en dan nog met recht tot
terugkoop.
De visie van het college is nog niet
bekend, alhoewel in de memorie van
toelichting van de begroting 1982 uitgegaan wordt van het voorstel van PW.
Desgevraagd deelde wethouder Jan
Termes mee, dat het college er nog niet
uit is, en ook eerst de visie van de
commissieleden wilde horen, alvorens
tot een voorstel te komen.

Van Dam-eenheden aan de Zandvoortselaan en in Bentveld, aan de andere
kant gaat men verkopen. Het beleid
verloopt nogal kris-kras", zo constateert hij.
Bovendien voelde hij meer voor het
voorstel van de heer Heemskerk, een
mening die werd gedeeld door Ingwersen en Ineke Wind.

„Kris-kras politiek"

Steun PW

Huizen aan de Prinsenhofstraat, destijds aangekocht voor de doortrekking van de tramlijn. Een inmiddels achterhaald plan,
reden waarom deze huizen in ieder geval niet verkocht dienen te worden, eerst moet dit gehele gebied planologisch worden herzien
(visie dienst R.O.).
.. „
foto Europress

Van As wees erop dat dit onderwerp in Steun voor de visie van PW was er van
de laatste jaren al meer aan de orde is de heren Attema en Landman.
geweest. Hij heeft in de loop der jaren Hoewel de heer Landman vroeg of er
noodgedwongen zijn mening moeten niet een middenweg te vinden was voor
herzien. Oorspronkelijk vond hij het dit probleem, steunde hij uiteindelijk
een slechte zaak wanneer de gemeente de visie van PW.
als huisbaas optreedt; door de verslech- Jelle Attema is van mening dat huizen
terde woningsituatie is hij van mening die te veel kosten moeten worden
veranderd, hetgeen niet wegneemt dat afgestoten, op een paar uitzonderingen
hij het gemeentelijk beleid niet kan na. Hij zette vraagtekens bij de lijst van
volgen. „Aan de ene kant worden er Heemskerk, met betrekking tot de
woningen gekocht, Tournesolflats, en Willemstraat 7/9 en de Prinsenhof-

De presentiegelden van de raadsleden
zullen dit jaar niet trendmatig worden
verhoogd, wanneer L-Nel Vreugdenhil
(D'66) haar zin krijgt.
Met het oog op de bezuinigingen was
zij van mening dat hier in ieder geval
vierduizend gulden bespaard kan worden. Hierin werd ze door Marian Hugenholtz en de overige raadsleden (fi- ZANDVOORT - Modieuze mode, veel Voor de smallere beurs waren er ook
nanciën) gesteund.
niches, lurex, én draagbaar, dat was diverse modellen, veel gebreide pakjes
bet kenmerk van de modeshow die door in de kleuren blauw en grijs in de
de vereniging Vrouwen van Nu werd prijsklasse rond de tweehonderd gulVrijwillige hulpverlening
getoond op dinsdag 13 oktober in Hotel den.
Door het college was voorgesteld de Keur.
Sportief de yersey stretch pantalons
verhoogde subsidie aan de Stichting
met prachtige Santos pullovers; geVrijwillige hulpverlening niet te hono- Men had zich ook dit jaar weer verze- toond door Tanja en Swaan. Een perreren.
kerd van de medewerking van Bouti- fecte pasvorm, een applausje waard.
Zowel Maatschappelijk Welzijn als fi- que Andorra, terwijl de mannequins en
nanciën deelden deze mening niet. ladyspeaker Suus van Orden afkomstig
Wintermode
Men vond de gulden middenweg, in waren uit ,eigen huis'.
plaats van ƒ 2500,—, kan de stichting Ongetwijfeld éevan de charmes van Veel wollen japonnen deze winter, met
nu ƒ 1500,- voor 1982 tegemoet zien. deze show, want juist dat geeft die kleine details, zoals de jabots en de
aparte sfeer van ,wij vrouwen onder witte kraagjes, al of niet afneembaar.
elkaar' die borg staat voor een ontspan- Andere modellen waren hoog gesloten.
Een speels accent waren de niches
nen middagje uit.
Vlaggen
Enthousiast was het applaus dan ook langs de hals en manchetten. Sluitingen
Het vlagvertoon van de gemeente voor de mannequins Tanja, Swaan, zijn vaak a-symmetrisch.
Zandvoort blijkt toch altijd nog zo'n Sophie, Henny, Aafke en Nel, die met
ƒ 2400,— per jaar te kosten. Dit tot verve en durf de kleding toonden.
grote verbazing van de commissie PW.
Iedere afdeling hijst voortaan maar de Maten
eigen vlag op feestdagen, en ook in
Bentveld hoeven in de toekomst geen Het is al vaak gezegd, maar toch nog
extra vlaggen meer te zijn (mening voor herhaling vatbaar, het is een
sprookje, dat de vrouw met de wat
Attema).
grotere maat niet modieus gekleed kan
gaan. Nel toonde bijvoorbeeld een
blauwe japon (ƒ 429,-) met alkantara
voorpand plus een prachtige wollen
frotté mantel en bijzonder chic complef. Apart de shawl bij deze mantel
(ƒ 445,-).

Elegante draagbare mode
op show Vrouwen van Nu

zandvports^. _.
nieuwsblad

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

uur.
Uiterste inlevertermijn advertenties: woensdagmorgen 10.00 uur.
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commissie. ,,Ik wil in zo'n principiële
kwestie als „verkoop van gemeenteeigendommen" nu eerst de voorstellen
van het college zien. Het spijt mij,
maar de commissie van Financiën moet
voorlopig die vijftigduizend gulden
maar elders zoeken. Op deze wijze kan
ik geen weloverwogen en verantwoorPrincipiële kwestie
delijk uitspraak doen", aldus Van As.
Na deze discussie stelde Van As dat hij De meerderheid van de commissie
eerst het voorstel van het college wilde sloot zich bij zijn standpunt aan, en
afwachten. Dit zou dan in de volgende wethouder Termes beloofde dat deze
PW vergadering aan de orde kunnen gewenste procedure gevolgd zou workomen. Men kende nu de visie van de den.

Weer gastvrij onthaal in Duinpan

Ontmoetingsdag 1981 met
gevarieerd programma
ZANDVOORT - Het Comité Ontmoetingsdag heelt de organisatie voor 10
november, dé dag dat men talrijke
gasten in „De Duinpan" zal ontvangen,
„rond".
Met gepaste trots kan gemeld worden,
dat het gelukt is om opnieuw Herman
Emmink, dit jaar met medewerking van
Helen Shepherd, naar Zandvoort te
laten komen om voor de gasten op te
treden. Ook het trio van Norman Smith
zal aanwezig zijn en zorgt uiteraard
voor een uitstekende sfeer.

bereikbaar is. Sanitaire voorzieningen
en de garderobe bieden tevens voldoende capaciteit voor het grote aantal
aanwezigen. De temperatuur wordt
aangepast en er is een groot aantal
helpsters beschikbaar, die, waar nodig,
de helpende hand zullen bieden.
Zij die niet op eigen gelegenheid
kunnen komen, worden door de autorijdienst gehaald en gebracht, met al de
wensen wordt rekening gehouden. De
dag zal omstreeks vier uur met een
verrassing worden besloten.
Uiteraard vergt de gehele organisatie
een aardig bedrag en, hoewel deze
ontmoetingsdag voor de gasten geheel
gratis is, zou het comité het bijzonder
op prijs stellen wanneer iedereen, die
zich hiertoe geroepen voelt, een bydrage zou willen schenken. Dit kan op giro
4000 van de Algemene Bank Nederland,
rekeningnr. 56.59.21.444, t.n.v. L. Rikkert, penningmeester Comité Ontmoetingsdag, Zandvoort.

De Ontmoetingsdag is bestemd voor
ouderen, mindervaliden en iedereen,
die er eens een dagje uit wil. Uitnodigingen zijn al verzonden naar de diverse bejaardentehuizen, terwijl ook via
Maatschappelijk Werk, Rode Kruis en
Vrouwenverenigingen uitnodigingen
ontvangen kunnen worden. Voor het
geval men iemand is vergeten, aarzel
niet en meldt u nog even aan; dit kan
bij mevrouw Th. Robbers-Van Oosten,
Emmaweg 4 in Zandvoort, tel. 12813.
Natuurlijk wordt er dit jaar in het
zwembad gezwommen. Er is een demonstratie van aktiverend zwemmen
voor ouderen, de kunstzwemgroep van
De Zeeschuimers gaat speciaal voor de
gasten te water, terwijl er een staaltje
„stijldrijven" door weer anderen gegeZANDVOORT - In het kader van de
ven zal worden.
winteraktiviteiten van de KruisvereniDe gasten worden omstreeks 9.30 ging Zandvoort, werd op 14 oktober in
uur in het zwembad verwacht, de koffie het Gezondheiscentrum aan het Beaen lunch worden geserveerd en, ter trixplantsoen een avond gehouden over
geruststelling, deelt het comité mee, homeopatie.
dat de zwemzaal zonder trappenlopen Een honderdtal belangstellenden volgde de lezing van dr. H.J. van der
Klashorst over dit onderwerp, dat de
laatste jaren veel meer in de belangstelling is gekomen en al dateert vanaf de
vorige eeuw. Deze geneeswijze werd
geïntroduceerd door dr. Samuel Hahnemann (1755-1843).
Dr. Van der Klashorst noemde in zijn
lezing diverse praktische voorbeelden
ZANDVOORT - Donderdagavond 15
oktober j.l. vulde de „Grote Kroft" over deze geneeswijze.

Veel belangstelling

Sprookjes
op

Welfare verhuist
ZANDVOORT - Op zaterdag 31 oktober wordt door de Welfare afdeling van
het Rode Kruis de nieuwe accommodatie in de kleuterschool Klimop in gebruik genomen. (Dr. de Visserstraat 2,
ingang achterom).
Er wordt dan „open huis" gehouden,
van 10.30 tot 16.00 uur, om iedereen de
gelegenheid te geven een kijkje te
nemen in de nieuwe ruimte waar men
bijzonder mee ingenomen is.

Vergadering ZRB
ZANDVOORT - Op vrijdagavond 23
oktober wordt de najaarsvergadering
gehouden van de Zandvoortse Reddings BiigadeJ-Deze begint om 20.15
uur, en vindt plaats in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.
De agenda vermeldt onder andere:
bespreking van het strandrapport over
1981. verbouwing van de loods aan de
Marisstraat en mededeling over de
komende jubiliumviering.

straat. Deze panden zijn destijds aangekocht voor het doortrekken van de
tramlijn, een achterhaalde zaak. Wél
was Attema het eens met het in dat
voorstel genoemde recht van terugkoop.

Hoogtepunt ongetwijfeld ook hier de
avondtoiletten en de feestelijke kleding
(kort) voor een avondje uit. Veel zwart
met ook hier het goud in de vorm van
lurex in de avondmode.
Terugblikkend een vlotlopende show,
met betaalbare mode. Voor grote en
kleine maten, voor grote en kleine
beurzen.
José

(de ontmoetingsruimte van de Nicolaasschool) zich met vele ouders, kin- In de pauze, werd door leden van de
deren en andere belangstellenden. Zij werkgroep die de winteraktiviteiten
kwamen kijken naar de werkstukken organiseert m samenwerking met de
die de kleuters en lagereschool leerlin- wijkverpleegkundigen, diverse soorten
gen met als onderwerp „Sprookjes" koffie aangeboden, waaronder bamboekoffie. Ook w.iren er verschillende
hadden gemaakt.
ledere groep had een bepaald sprookje soorten kruidenthee, waarvan de aanals onderwerp genomen en dat uitge- weztgen met smaak kennismaakten.
werkt. Zo waren b.v. maquettes, kijk- De boekentafel opgesteld door de verdozen, schilderstukken, kleiwerken, te- eniging tot bevordering der homeopatic in Nederland bracht veel informatie
keningen en opstellen te zien.
Een groep leerlingen van de vijfde klas over deze geneeswijze. Ook werden er
had het sprookje ,,De Vuurvogel" tot brochures en informatie uitgegeven.
een hoorsspcl verwerkt, dat deze avond Na de pauze was ei gelegenheid tot
te beluisteren viel. In de „Kleine vragenstellen, waarvan druk werd geKroft" werden dia's gedraaid uit ver- profitecrd.
schillende sprookjes, met daaraan ver- In de serie winteraktiviteiten van de
bonden een quiz, uit welke sprookjes Kruisvereniging Zandvoort, zal de
de dia's afkomstig waren. Het was een eerstvolgende avond worden gehouden
bijzonder sfeervolle avond, waarvoor op donderdag 12 november. Het onalle leerkrachten en leerlingen zich denverp is dan acupiinctuur, eveneens
in het ue/ondsheidseentruni te houden.
buitengewoon ingespannen hadden.

Over de evenaar

Tobber is terug

Het lag niet in mijn bedoeling dc/c
week alweer iets te schrijven over
onze zeczciler Kees Visser (Knssie), die met zijn zeiljacht de ,,Vnjheid H" op weg is naar Rio de
Janeiro als eerstvolgende aanloophaven. Hij heeft regelmatig kontakt
met z'n ouders en blijkt nu de
evenaar te zijn gepasseerd. Als dat
geen bel.ingrijk en vermeldenswaardig nieuws is, dan weet ik het niet
meer. HIJ vertelde dat het vrijwel
windstil was en bloed en bloed heet!
Maar hij heeft er alle hoop op, dat
hij. wanneer het 'n beetje meezit,
aan het eind van deze maand of
begin volgende maand in Rio zal
kunnen afmeren. Zijn grootste zorg
op dit ogenblik is, het aankocken
van zeevuil aan de romp van z'n
scheepje. In Rio hoopt hij dan ook
op een werf de zaak te kunnen
schoonspuiten. Hij had midden op
de oceaan nog een leuke ontmoc-'
ting met een Duitser, eveneens met
een jachtjc op de wereldtoer. Ze
hebben gezellig gekeuveld en hij
kreeg voor alle zekerheid van zijn
collega wat extra water mee. Wat
zijn verdere plannen zijn, daar laat
hij zich nog niet over uit. Wanneer
ik het hoor, hoort u het ook. Sterkte
Kees en goede vaart. We leven met
je mee. Stuurt u hem nog een kaart
of iets dergelijks naar Rio? Zijn
adres aldaar gaf ik u reeds vorige
week.

Bezoekers die hi| ons in hel k.intoor
aan het Oasthuisplcin k o m e n , hehhcn de Kuiste m.i.inucn 'lobber
gemist. De c r o t j yv.,ir*e poes die
regelmatig op he/oek kv.am. en /ieh
dan gedroeg ot het kantoor \ a n hem
was. Dat had <-en üoede reden.
Tohher's haas u,i i \erhui-.il en Tohber verhuisde mcc M I,T /o uel
meer gebruikelijk b i > '\dtun Tobbcr pikte dat me!.

Nico ten Broeke overleden
Vorige week donderdagmorgen is in
zijn woning aan de Brederodestraat
no. 68 plotseling overleden Nico ten
Broeke op bijna 69-jarige leeftijd.
Zijn plotseling verscheiden heeft
velen onder ons diep geschokt, want
de overledene was een in brede
kring gezien en geliefd persoon, een
rustig en prettig mens die zich
steeds ten volle inzette voor de
Zandvoortse gemeenschap.
Een plotselinge,
door niemand verwachte dood nam
hem uit ons midden weg. Onze
gedachten gaan uit naar zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen. Mogen
zij kracht en sterkte vinden om dit
zware verlies te dragen. Nico ten
Broeke zal nog heel lang in veler
herinnering blijven voortleven.

Naderend afscheid
Naar ik vernam, zal de heer Wim
van der Moolen begin volgende
maand zijn functie als leider/beheerder van het Gemeenschapshuis
neerleggen. Vele jaren lang heeft
hij dat op een voortreffelijke wijze
gedaan. Waarschijnlijk op 14 november a.s. zullen zijn vrienden en
kennissen hem een afscheidsreceptie aanbieden en dat heeft hij zeker
verdiend, want in brede kring heeft
hij een hechte vriendenkring om
zich heen verzameld. Ik kom op dit
naderend afscheid binnenkort nog
uitvoerig terug, wanneer ik hierover
een persoonlijk onderhoud met
hem heb gehad.

Worst vergeten
Vorige week schreef ik over het
kunstwerk dat bij Aart Veer in de
winkel stond, namelijk de boerenkoolplant opgepot, met liefde, door
Van de Berg.
Je kunt je voorstellen dat Aart Veer
deze plant met zorg behandelde, en
daarom zette hij hem dan ook even
buiten zaterdagavond omstreeks zes
uur. Hij dacht, ,,dan frist hij nog
even lekker op in de regen voor ik
straks de zaak sluit."
Anderen vonden het kennelijk ook
een unieke plant, want toen Aart
hem binnen wilde halen, was de
boerenkoolplant verdwenen. Namens Aart Veer maak ik dan ook
bekend, dat de worst die gewoonlijk
bij boerenkool gegeten wordt nu
nog bij Aart Veer afgehaald kan
worden, ,,is> het zaakje compleet"
zegt hij!!!

Vorige weck ontdekte ATMO M.i'cnaar. onze buurxrouv. uit het hnitiekje, een sterk v e r m a g e r d e ï"bber op de stoep Ze hè. f! /ich nu
maar over nem ontreitnd en I i . b ber komt weer b i n n e n s t a p p e n op de
tijden die hem unkonii.ii l l i j i> TOL;
wat mager, maar dat /ai u el snel
bijtrekken. Toch o p m e r k e l i j k dat
deze kat in zijn centje v a m n t Haarlem de weg terugvond naar het dorp
waar hij werd grootgebracht Een
knap staaltje!

Op de haaienvangst
Vrijdagmorgen 9 oktober is een
zevental jongelui uit Zandvoort op
het vliegtuig gestapt met bestemming Ierland. Daar hebben ze een
speciaal uitgeruste vangstboot gecharterd en zijn daarmee een week
lang op de haaienvangst geweest. Je
moet er maar zin in hebben, vooral
in dit jaargetijde, maar het i* nu
eenmaal zo: een mens z'n lust is een
mens z'n leven en de een houdt van
de moeder en de ander van de
dochter. Het zijn de heren Wally
Akersloot, Jan van der Fluit, Frans
van der Ploeg, Arie Akersloot Jr.
(een zoon van eerstgenoemde), Peter Loos, Ton de Timmerman en
een knaap, wiens echte naam ik niet
meer weet, maar die „Rooie Maarten" wordt genoemd. Vrijdag 16
oktober zijn ze teruggekomen.
Ik had op vrijdag na hun thuiskomst
een gesprek met hen. Ze keerden
allemaal even opgetogen terug.
„Het wat grandioos" zeiden ze. En
wat het weer betreft: terwijl wij in
die week opgescheept zaten met het
meest miserabele weer dat je maar
denken kunt, was het in de Ierse
wateren elke dag -prachtig, rustig
weer en ideaal visweer. Alleen de
haaien lieten verstek gaan. Ze vingen er slechts één, een hondshaai
van ongeveer 65 cm.
Maar wat de vangst betreft, was er
elke dag leven genoeg aan de lijnen.
Er werd ook veel kleingoed gevangen en wat de platvissen betreft was
de voornaamste vangst een vrij grote rog. Men had nogal wat moeite,
om dit tegenstribbelende beest binnen te halen. De grootste vis die
men ving was een leng, die bijna
anderhalve meter lang was en 65
pond woog. Een soort kabeljauwachtige, die enorm groot kan worden. De allergrootste moeite heeft
men gehad met de Kommeraal of
Conger, een soort zeepaling, ter
dikte van ongeveer een dijbeen. Hij
was ongeveer 130 cm lang. Het is
een zeer agressieve vis. die gemeen
kan bijten en men had de grootste
moeite om het hevig spartelende
beest binnenboord te krijgen. Verder behoorden bij de vangst nog een
Pollak (58 cm) en een zcebrasem
die 30 cm lang was. De kleinste vis
werd gevangen door Rooie Maarten.die een visje ophaalde v a n nog
geen vier centimeter, een soortement wijting ter grootte van een
kleine spiering. Hij kreeg dan ook
met algemene stemmen de poedelpnjs!
Maar m elk geval hebben ze volop
genoten, van de/e zo geslaagde
vis-vakantie. Het volgend jaar vullen ze het ergens anders proberen.
hun ideaal b l i j f t : het vangen van
haaien!
K. Sr.

Advertentie)

is weerde eerste met het
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(High-Spcof! Dubt »ng Cassette Doc.kTA-VVaO)
Een wereld vdn mouwe ninijeli|KhP(lun vooi tuli < 'nthnusiasten.
-kopieren op dut'lx'le snelheid v,m lapc 1 n.i.if tap": 1
-automatisch,K (He: elkaar alspek uvan tape l en tape 2
• t!eli|kaf?pe!en van Inpc l en tape.?
- en noi) veel meer mei]eli|khrdi n

wij demonstreren u dit graag.
Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56-Zandvoort-Tel. 02507-13618

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 22 OKTOBER 1981

PAGINA

nop

Strijder bv

B. van Alphenstraat 102/Van Lennepweg 104, Zandvoort, telefoon 02507-14565
i.v.m. personeelsreisje naar de VW fabrieken in Wolfsburg.

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts

isner & Co.

Voor a! uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

naar

/

\

Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:
Scheldeplein - Tel. 15068/13612/12518

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

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

Nu GRATIS wintercontrole bij
Autobedrijf Versteege BV
PAKVELDSTRAAT21 - ZANDVOORT.
NOG TOT 7 NOVEMBER

NU GECONTROLEERD, WINTERPROBLEMEN GEWEERD

Sensationele prijzen voor Home Decor Tapijt!
Nu honderden guldens voordeel....
14 dagen lang koopt U tapijt tegen prijzen anno 1970!
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Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -1 61 23
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ACADEMY FOR ASIAN
FIGHTING ARTS
Krachttraining, kick-boxing en karate!
Maar ook:

YOGA
op maandagavond van 21.00 tot
22.00 uur.

T'AI-CKi
op maandagavond van 22.00 tot
23.00 uur.

Krijgt u gasten?

Bergoss Athene
Een velourstapijt met foamrug
in 4 sprankelende kleuren.
Geschikt voor slaapkamer en
huiskamer, gratis gelegd.
400 breed

Een fijn ribtapijt in beige of
blauw. Geschikt voor slaap
kamergebruik, gratis gelegd.
400 breed

Een stoeisterk bouclétapijt, in een
goed gemôleerde kleurstelüng.
Geschikt voor huiskamer en
slaapkamer, gratis gelegd.
400 breed.

Gratis en geheel vrijblijvend maatnemen
en offerte.

l.v.m. korte duur van de aanbiedingen,
is ook reservering voor later mogelijk.

Gratis tapijt gelegd in huiskamer en
slaapkamers.

Wij leveren nog echt ouderwets vakwerk.

Gratis tapijt geplaatst op trap-gang-overloop.

Onder uw wollen huiskamertapijt een
gratis ondervloer

Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur 16658

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3,
Zandvoort,
telefoon 16580

JAZZBALLET
op donderdagavond van 20.00 tot
21.00 uur.
Op het adres: Brugstraat 15 -17

GLAZENÏERSBEDRIJl

heeft nu leuke

Glas in lood ramen;
Gebrandschilderd glas!-

winterkleertjes

'Corn! Slegersstraat 2r,"Zandvoort
Telefoon 02507'.- 15094 >.- '••'
.*

REPARATIE
van alle soorten

Reims
Een synthetisch tapijt in
echt mooie berberkleur en
uiteraard met een foamrug.
Geschikt voor woonkamergebruik, gratis gelegd.
400 breed.

Een tapijt - gemaakt van
30% wol en 70% acrylvezel.
In een prachtige berberkleur, geschikt voor
zeer intensief woonverkeer,
gratis gelegd, 400 breed.

119.-

Eer oersterk anti-statisch
hoppenberber, in 2 prachtige
kleurstellingen. Geschikt
voor zéér intensief gebruik,
óók voor trappen. Alles
gratis gelegd.
400 breed.

Kom met de coupon uit onze jubileumkrant bij ons langs.
Tegen inwisseling van de coupon en bijbetaling van f 17.50 koopt u deze fantastische massief eiken kandelaar met
kaars.
Zolang de voorraad strekt.

B/akker

DAKBEDEKKING
Tel. 02507-173 53.

Alle matrassen
zijn in iedere
gewenste maat te
leveren

^^^•BBMi^Mi^M d(£C&

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
in- en verkoop en
ooslao v^n inbo^dob

en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Fa.WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

CttMA

PRÖZBL

SPOELEN BUIZENNET
Wegens het spoelen van het buizennet zal in
de navolgende nachturen de waterdruk zeer
gering zijn.

Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.

MATRASSEN

Gemeente Waterbedrijf
Zandvoort

Het spoelen voor Zandvoort „NIEUWNOORD" vindt plaats in de periode
WOENSDAG 28 OKTOBER t/m VRIJDAG 30
OKTOBER a.s. van 23.30 - 5.00 uur.
Men gelieve fn deze periode 's nachts zo weinig
mogelijk water te tappen of anders wat water
in voorraad te nemen.

Drogisterij • Reform

MOERENBURG

Dormlta badstof
stretch hoeslakens tn
diverse maten en
kleuren. Eenpersoons

Massief vuren bedbank (80 x 190) in gelakte uitvoering,
kompleet met rollattenbodem en
voorzien van ruime berglade (80 x 190)
op rollers, die eveneens plaats kan
^tjtfïlsï?
bieden aan een logeermatras.
jijt ff VÈ
Meeneempnjs
mauttïi'&i

Polyether matras
s.g. 40, totaalHoogte 12.5 cm.
Afm. 80 x 190 cm

van 27.50
nu

Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

alle kleuren

Nu 139.-

Polyether matras
s.g. 30, totaalhoogte 12.5 cm.
Afm. 80 x 190 cm
van 129.- nu voor
de meeneemprijs

Massiuf vuren teener ledikant
mcl. rollatu-nbodem mcl prima matras
90 x 190, lotaal

van 99.-

'U "^O

nuvoorde
wakkere
po-Ijs van

. fa,

Polyether matras
s.g. 35, totaalhoogte 12.5 cm.
Afm. 80 x 190 cm

Nu 129.-

Inwoner van Zandvoort.
'J-?'* '

^

51 jaar, alleenstaand,

zoekt zeer eenvoudige

Aanbevolen wijn:
Crozes Hermitage 1978
Jaboulet et Vercherre
RESTAURANT

voor de tijd v. ca 1 '/4 jaar.

Deense dekbedovertrckken in
diverse dessins en kleuren.,
100% zelfstrijkend katoen.
140x200 cm ^J^\

uan 139.- nu \^^ür<
240x200 cm
+ 2 slopen
van 169.- nu

Br. onder nr 2560
bur. v. d. blad.

Biedt zich aan:

ONDERHOUDS
TIMMERMAN
20 jaar ervaring
in burgerwerk.
Brieven onder nr.
Z 559 bur. v. d. blad.

Foto Quelle

15057

Gemarineerde hazerug met een
room-pepersaus
vossebessen, verse groente
een aardappel
croquetten
29.50

kamer, al of niet
gemeubileerd.

ixin 35.- nu ^JP^r»
200x200 cm ^Ojk'

«•*«T

5tt-

Damai lakengarnituur.
100% zelfstrijkend
katoen van pure
Twentse kwaliteit
Eénpersoons niet
sloop van 54.50

Rable de Lievre

Compleet foto/filmassortiment, voorclcliy
iildrukkun on
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort.

la reine
culinair
Kerkstraat 15, telefoon 02507-12253
Zandvoort

Gezelligheid
in huis...
Koop een bloemetje bij

J. BLUYS
Iliilloslrual fi5-Xand\(i<irl
"Iel. 02507- l 20 6(1

De !>/)i'cialn,i voor al u w bloem werken.
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Onvolledig damesteam te zwak

Winst voor Zeeschuimers

T

Knappe defensie van Sporting
tegen snelle Haarlemmers

Beur?-

HILLEGOM

TRESLONGHAL

ZANDVOORT - De volleyballers van Sporting-Oss hebben hun thuiswedstrijd
tegen het Haarlemse OVRA 3 niet in een overwinning kunnen omzetten. Na vier
aantrekkelijke sets prijkten de standen 6-15, 15-12, 12-15 en 11-15 op het
wedstrijdformulier, wat inhoudt dat Capser Bonset, Wim Keur, John Koning,
Rob Mol, Hans Vlaanderen, Joop Rogaar en Cor Augustijn de zege aan de
rood-witte Haarlemmers moesten laten.

toe^unx'.pnj. /
CJP en 65+ r>a\pm>n / 2 ~'
kinderen onder geleide ^iai,
zaterdag

Die 1-3 nederlaag van de Zandvoortse dat KDO uit Uithoorn op bezoek
formatie kwam tot stand na een wel kreeg, moest als gevolg van de herfstzeer late start van het duel, veroorzaakt vakantie drie basisspeelsters missen.
door een organisatorische blunder; de Riet Vossen, Marja v.d. Lugt en Joke
voor deze wedstrijd aangewezen van Dam waren niet van de partij en
scheidsrechter was als speler actief op die aderlating was oorzaak, dat het
een belendend speelveld in een wed- zelfvertrouwen in het team niet bijster
strijd die een uur uitliep. Men kwam groot was tegen het overigens niet
laat in de avond toch tot spelen en al imponerende KDO. Mede door te veel
gauw bleek, dat de partijen elkaar serveerfouten liep de Zandvoortse
zowel in conditie als in technisch en ploeg al in de eerste set tegen een
I taktisch kunnen, weinig ontliepen. duidelijke 4-15 nederlaag op.
OVRA bracht iets meer variatie in de
aanval en liep geleidelijk uit naar een In de tweede set liepen de combinaties
tussen Patricia Boeree, Thea Terol,
verdiende 6-15 setstand.
Vooral in de tweede set liet Sporting- Loes Kras, Ella Sebregts, Coby Schuyt
OSS zien, dat er een veelbelovend en Cock van Kessel wat soepeler, maar
team binnen de lijnen stond. Met ook nu wist de ploeg uit Uithoorn veel
deugdelijk serveren en veelal knappe verdedigingsfoutjes af te straffen: 6-15.
combinaties werd de beweeglijke Pas in de derde set kwam het ZandOVRA-ploeg naar een 15-12 nederlaag voortse aanvals-arsenaal redelijk uit de
gespeeld. De twee resterende stes, die verf. Het bleek na veel spanning toch te
de einduitslagen moesten bepalen, wa- beperkt om de KDO-dames in moeiren het bekijken ten volle waard. In de lijkheden te brengen: 11-15.
meeste spelonderdelen waren de Haarlemmers iets superieur en ook in hun Coach Akkerman vertelde na afloop,
aanvalsopbouw zat iets meer lijn. Door dat hij deze 3-0 nederlaag in de promoveelal kundig verdedigen, zowel aan tie-klasse wel had venvacht: ,,Je mist
het net als in het achterveld, konden de uiteindelijk de helft van je team in deze
Zandvoorters de schade tot 12-15 en wedstrijd en dat is funest. Toch had er
tegen dit weinig indrukwekkende KDO
11-15 beperken.
wel een winstkansje in gezeten. We
blijven optimistisch en als we compleet
Dames
kunnen spelen hoeven we beslist niet te
Het Ie damesteam van Sporting-OSS, degraderen. Het is belangrijk, dat we
ons in deze klasse handhaven tot onze Sporting-OSS scoort tegen een éénmansblok van OVRA. foto Europress
jeugd doorbreekt."

Ï

Rinko wint
van Concordia

ZANDVOORT - In de zaalvoetbalwedstrijd Concordia-Rinko moesten de
Zandvoorters het zonder Gerard Koper en Rob v.d. Bergh stellen. Toch
domineerde Rinko al in de eerste helft
en in deze periode vielen met name de
afstandsschoten van André Koper en
Teun Vastenhouw op.
De kortdekkende tegenstanders kregen
een numerieke meerderheid, toen Wim
Paap voor enkele minuten naar de kant
moest. Met een schuiver wist Concordia de score te openen.
Na de rust trok Rinko fel van leer en
wist Addy Ottho vele schoten van
Concordia-counters uit zijn doel te
ranselen.
Twaalf minuten in de tweede helft
kreeg Rinko een man meer binnen de
lijnen en wist Wim Paap de gelijkmaker te produceren. Kort daarop was het
Teun Vastenhouw, die met een zuiver
schot onder de lat de stand op 1-2
bepaalde. Concordia viel furieus aan,
Ottho moest nog een strafschop onschadelijk maken en er volgde een
spannende eindfase. Maar de Rinkoverdediging onder aanvoering van
Manfred Bakels bleef overeind en zo
konden de Zandvoorters zich in de
kopgroep handhaven.

Aktiviteiten
Sandevoerde
ZANDVOORT - Door de autosportvereniging Sandevoerde wordt op zaterdag 31 oktober een familie-autotoertocht én de ,,Zandvoortrit III" georganiseerd.
De Zandvoortrit III is een routebeschrijvingsrit, die meetelt voor het zone-kampioenschap van Noord-Holland
en voor het clubkampioenschap van de
vereniging.
Lengte van de rit is ca. 35 km. Er kan
ingeschreven worden in de volgende
klassen: A-klasse, ervaren rijders, Bklasse, gevorderde rijders, of C-klasse,
beginnende rijders. Er zal gestart worden vanuit Hotel-Restaurant Delicia
aan de Kerkstraat 16 in Zandvoort.
Inschrijfgeld is ƒ 10,— per équipe,
hierbij geldt een korting van één gulden per lid. De inschrijftafel is geopend
vanaf 19.00 uur, de start van de eerste
deelnemer 20.01 uur. Prijsuitreiking in
hetzelfde hotel. Inlichtingen op tel.
02507-14389.

voor de derde maal de familie-autotoertocht gehouden. Een groots opgezette familietoertocht per auto, die
voert door de mooiste gebieden van
Noord-Holland. De lengte bedraagt ca.
150 km, terwijl de tocht meetelt voor
het KNAC-brevet.
Vertrekpunt is Hotel-Restaurant Delicia aan de Kerkstraat. Inschrijfgeld
ƒ 15,— per auto, inclusief twee consumpties plus twee KNAC-zegels.
Voor ƒ 5,— is een extra routebeschrijving voor de passagiers op de achterbank verkrijgbaar. Er wordt vanaf 's morgens 11.00 uur gestart. Voorinschrijvingen kunnen geschieden bij N.
Paap, Nic. Beetslaan 46 in Zandvoort,
tel. 02507-14389. Inschrijfgeld kan worden overgemaakt op postgironummer
737646, t.n.v. A.S.V. Sandevoerde.
Ook op de dag zelf, 31 oktober, is
inschrijven aan de startplaats mogelijk.

Lotus l
ZANDVOORT - Het eerste team van
Badmintonclub Lotus is bezig aan een
bijzonder succesvol seizoen. Na één
gelijkspel en vier 8-0 overwinningen
werd het ook jl. zondag in de thuiswedstrijd tegen ZIGO weer een eclatante
overwinning. Gerda Koornstra, Alice
Frank, Ed Wyting en Richard Wetzel
stonden hun tegenstanders zowel in de
enkel- als de dubbelspelen geen enkel
tcgenpunt toe. Het werd wederom 8-0
voor de Zandvoorste ploeg. Zo tegen het
eind van de eerste helft van de competitie in de landelijke 3e klasse gaat het er
duidelijk op lijken, dat BC Lotus dit
jaar de titel binnenhaalt.

Het 2e team van Lotus, dat in dezelfde
klasse opereert, heeft het uiteraard
moeilijker. Karin Beekhuizen, Ank
v.d. Mije, Ute Klaassens en Jaap en
Jan Edeman moesten tot nu toe drie
KENNEMERLAND - Op zondag 25 nederlagen incasseren en konden daaroktober a.s. van 10.00-17.00 uur houdt naast drie knappe gelijke spelen op hun
de afdeling Kennemerland van ,,De conto schrijven.
Verzamelaar" een grote landelijke ruil- Ook jl. zondag in de Pellikaanhal werd
beurs voor postzegels, munten, oude het een draw; 4-4, en wel tegen het
Familie-autotoertocht
ansichten en tientallen andere verza- sterke Flash 1.
Op dezelfde dag, dus 31 oktober, wordt melobjecten in de Beijneshal op het
Stationsplein in Haarlem. Toegangsprijs leden ƒ 1.—, kinderen ƒ 0,50, niet Na een aantal uitwedstrijden spelen de
leden ƒ2,-. Inlichtingen tel. 02520- Lotus-teams weer thuis in de PelHkaan(Advertentie)
hal op zondag 15 november.
17552.
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Zekveld geeft voorsprong uit handen

Hong Kong
nonchelance teoen
AALSMEER/ZANDVOORT - In de
wedstrijd tegen Hong Kong Zandvoort
bouwde Zekveldsport Aalsmeer een 3-0
voorsprong op, die men tot de rust vast
wist te houden. Na de wissel zagen de
Zandvoorters kans om die opgelopen
achterstand weg te werken en in de
slotfase zelfs de volle winst naar zich toe
te trekken. Een huzarenstukje van de
bovenste plank en de Aalsmeerders
moesten met gebogen hoofd het veld
verlaten.

Het begon allemaal zo goed bij de
thuisclub. De Zandvoortse veste werd
flink onder vuur genomen en na 3
minuten werd de score geopend. Van
Wirdum scoorde op aangeven van
Hoogenberk, 1-0. De laatste was in de
eerste helft voortdurend een plaag voor
de Hong Kong-spelers, maar hij was
niet gelukkig in zijn afwerking. Aan de
andere kant had Mattu zijn handen vol
aan de behendige Schoorl, die echter
ook geen kans zag om doelman De
Gooijer te verrassen.
Zekveldsport verhoogde in de 15e minuut de score. Hoogenberk zat met een
tijdstraf aan de kant, maar Van Dam
goochelde zich langs een aantal opponenten. In eerste instantie stuitte hij op
de doelman, maar de terugspringende
bal werd door Schnabel ingetikt, 2-0.
Nog voor rust brachten de Aalsmeerders de stand op 3-0. Van Wirdum
vond met een breedtepass Koster en
deze schoot hard en laag nummer 3 in
de touwen.
Was Zekveldsport voor rust de beste
ploeg, na de wissel waren de rollen
omgedraaid. Hong Kong joeg fel op de
bal en kreeg tegen een nonchalant
spelend Zekveldsport ook mogelijkheden. In de 4e minuut rondde Vastenhouw een fraaie Zandvoortse aanval af
en bracht de stand terug tot 3-1. Nog
geen minuut later was Hong Kong weer
in de race, toen Schoorl met een hard
schot De Gooijer verraste. Zekveldsport zou gewaarschuwd moeten zijn,
maar men volhardde in nonchalant
spel. Volkomen ten onrechte, want

Geslaagde aanval van Hans van Weerden (Zekveld), die het de Hong Kongse
verdediging moeilijk heeft gemaakt. Uiteindelijk vertrokken de Zandvoorders met
winst uit Aalsmeer.
men werd met de rug tegen de muur
gezet.

Slim
Na een matige periode laaide de strijd
in de slotfase weer op en het was weer
Hong Kong, dat het spel dikteerde. De
Gooijer wist echter van geen wijken en
pas nadat Mattu met een tijdstraf aan
de kant zat, moest hij capituleren. Van
Santen scoorde van dichtbij, 3-3. De
strijd was weer open en ook Zekveldsport kreeg mogelijkheden. Hoogenberk zag een treffer afgekeurd en
Mattu stuitte op de laatste man van
Hong Kong. De slimme Zandvoorters

HOC
Dirkson is gereed met
een enorm ingrijpende
verbouwing en
uitbreiding.
Binnenkort dus ook in Zandvoort
een sensationele multimarkt, waarin zich
bevinden: supermarkt - slijterij - slagerij groenten /f ruit - warme bakker - poelier kaas van 't mes - notenbar.

geluk voor Z'75
meer op een verschil in de afwerking
van de kansen.
Bij Zandvoort '75 moesten Rob Baars
en Rob Gansner verstek laten gaan,
terwijl Gerard Nijkamp een goede
rentree maakte.
Zandvoort '75 trok direct ten aanval,
maar toch was het de thuisclub, die
door Dcnny Broere de leiding nam.
Nadat Nijkamp en Keuning dicht bij de
gelijkmaker kwamen, had Hoofddorp
In de wedstrijd tegen Hoofddorp waren alle geluk, toen de bal uit een scherde partijen meer aan elkaar gewaagd mutselmg tot driemaal toe net niet in
dan de uitslag doet vermoeden. De het doel belandde. Aan de andere kant
cornerverhouding l tegen 8 wijst ook in waren het na ruim 30 minuten Roei
die richting en de uitslag duidt dan ook Meier en Bert Booyer die de stand op

ZANDVOORT - Door een geflatteerde
4-0 nederlaag in Hoofddorp is zaterdagclub Zandvoort '75 afgezakt naar de
onderste regionen. In deze klasse bleef
DVVA aan de leiding door een 0-2 zege
op VVRA en bleef Aalsmeer goed volgen door een 6-0 overwinning op
SCZ'58. Spartaan klopte Energie met
3-2, terwijl De Geuzen en SMS op 1-1
eindigden.

3-U in het voordeel van de gastheren
wisten te brengen. In de laatste 5
minuten voor rust viel nog een serie
goede en harde inzetten van Keuning,
v.d. Putten. Nijkamp en Bergh te
noteren.
In de tweede helft trachtte Zandvoort'75 het getij te keren, maar er lukte
weinig, fn de 30e minuut kreeg de
ploeg uit Zandvoort de genadeslag toen
de ex-Lisser Boys-speler Ed Langereis
alleen voor doelman Gudc verscheen
en zeer beheerst scoorde: 4-0. Zandvoort '75 poogde nog de eer te redden,
maar het bleef bij een schot van v.d.
Putten tegen de lat.

ÉN MET UITGEBREIDE PARKING
(nu ruim 100 auto's).

trokken vlak voor tijd toch nog de volle
winst naar zich toe. Schoorl rondde een
lange pass op fraaie wijze af, 3-4.
Zekveldsport was geklopt en kreeg
geen mogelijkheden meer op een beter
resultaat. Men had de nederlaag aan
zichzelf te wijten. Een 3-0 voorsprong
weggeven mag door dergelijke, geroutineerde voetballers niet gebeuren.
Men bleef nonchalant spelen en kreeg
prompt de rekening gepresenteerd.
Hong Kong kwam voor rust nauwelijks
aan de bal, maar wachtte geduldig op
zijn kansen. Die kwamen na rust endaar maakte men handig gebruik van.
Men nam de beide punten verdiend
mee naar Zandvoort.

ZVM - Volewijckers 0-0

Gelijkspel na
kleurloze we
JP

GROOT NIEUWS VOOR
ZANDVOORT EN OMGEVING!

SCHARWOUDE/ZANDVOORT Zaterdagavond werd in Z-Scharwoude
m Avcmbad De Reuringecn bclanprijke fompetitiewedstrijd gespeeld tegen
St. Pancras. Hel herenteam van de
Zeeschuimers won met duidelijke cijf'Ts. Scoreverloop: 0-1 Ron P h a f f . 0-2
R.ilh Kr.is, 0-3 Ron Phaff. 1-3 Henk
v a n de W e y d e n , 1-4 Mare Hommes na
een pr.tchtige voor/et van Rob Arens,
1-5 Robert Arens, 2-5 Kecsjan Stnjbis,
2-n Maarten Janssen. Weer een ovcrv . i n n i n u voor de Zecschuimers-waterpolners. mede dank zij het kecpcrsv.erk van polosecretaris Niels K i n n e L'ina en het verdedigingswerk van John
• i-.n de H e l t , Fernando Heeroma. Marin Herfst. Roy Warmerdam, Coen
L L, O:- Kees van Duyn als aanvoerder
•-- F r / n k Philipoom als trainer-coach
r -. ; j.-n met hun aanwijzingen vanaf de
• m t _• _• n b e l a n g r i j k aandeel in deze
• .'':- " r .ip? De Zeeschuimers willen
, r - r t j / -.poedia mogelijk met een 2e
"-" "'.-."\ van start gaan en zoeken
".-.'*.r .<~ r . ir n i e u w e k a n d i d a t e n m
Z<:r.o. ,ur; -.n omgeving. Belangstel-"'-.'' • - " _ n 7ich melden op elke
•' c*_'> .< po in De Duinpan.

B

ZANDVOORT - Na het verrassende zich boven de Zandvoorters, die nu
bekersucces tegen RCH heeft Zand- tevreden moeten /ijn met een vijfde
voortmeeuwen in het competitie-treffen plaats. In de middenmoot won ADO '20
met Volewijckers weinig kunnen impo- uit met 1-2 van ZVY.
neren. Ook de Amsterdammers staken De beginfase van het duel tussen de
niet in een produktieve vorm en zo bleef Meeuwen eri de Voleuiickers k e n het na een nogal bloedloze partij voetbal merkte zich dcor v e e l acties op het
tot het laatste fluitsignaal 0-0. ZFC bleef middenveld Pas na een k w a r t i e r kredoor een 1-2 zege bij Vitessc '22 aan de gen doelman L:d Stretters en / i i n collekop van de lijst. VIOS-W kwam door ua H a m a k e r cmc vw,k a.m de v. inkel
een 2-0 winst op Ripperda gelijk met De Amdvoortv. dooibi '.kei! in ckve
DTS op de tweede plaats. Ook Zilver- periode kvvarren op n i.im v a n Stefan
meeuwen - 1-3 uit tegen IVV - nestelde W a t e r en Kees Bun i Bi] i o n scherm u t s e l i n g voor A doel v . ui /.Midvoortmeeuuen iriv'st R\liai.! Kei k man de
Bridgenieuws
hal v . i i i di. 'u i n redd.-ii en k r t e g Rob
ZANDVOORT - Na een spannende BIK rul ivg ecu niogehikhud Je score
avond waren de eindplaatsen 111 de open ;
v,. is TOL; m i n d e r ,'anDe tv
eerste competitie als volgt: A-h]n l
familie Spiers (344.05^). 2. familie t i e k M . i n k d. in d. et-rste Ook nu lu-nen
Heidoorn (317.44%). B-lijn: 1. familie de a.mv ..i 1 1. ii v in bekic iilo.'gen vast in
ilctensies. Hu .lant.ïl
Paardebek (268.48rr). 2. dames Drose- de v i n 11hiMik
1
r
v
r
i
K
ii.i,
.
!.
n
wen!
aolei en hel 300
Van Gellckom (265.93 ï). 3. d.imo
Berghoff-Stocker (263.45M
LXve m a i i -.tcikw' publiek t o n s k i f i t s enkele
ma. e i .ipwien hu wtii. s c h o t e n . I- e n
drie paren promoveren dus n.iai A
In de C-lijn promoveerden l h e i e n k MI o.iiwn:!it v, m d j Am-U'rdainIpenburg-Dc Leeuw (341W - ). 2 da- n , * r > o n d e i b r o K e n dom k. nv.cn voor
d /.LIJS e n M.'ic.'l Sclioorl.
mes Kerkman-Kiewiet (3250"',). 3 John
d j / e matige r.1. a u ••poUieve
heren
De
B l a a u w - S c h o t , m u s beslo
(315.97'';) en 4 familie Hon!>endi|k wcdsiii|d. d K' üi<eJ vvu, l uf 1 1. 1 ' door
. i i b i l e i \ eldhüu'en
(313.97 r ;).
Verrassend was overigen* de eindstand
na de wedstrijden op w o e n s d a g a v o n d .
eerste in de A-lijn weiden de lieren
Hulskempcr-Vulsnu met een d m d d i i ke voorsprong op de t a m i h e Meidoorn
Hoewel ook m B een spanneiuk stri|d 7.ANDYOORT - Het Nederlandse
werd gevoerd, brachten ook hier de leugdgollteain heeft een o v c n v i n n i n i ;
uitslagen: mevrouw Magen-heer Wan- behaald in het vierlanilontoernooi dal
n.i (1) en de dames Menke-Roest (2) en op de Zandvoortse Keiinemei Gollclub
dames Keur-Schutte ook 2. geen veran- werd gehouden
De Nederlanders eindigden niet v i t f
dering te weeg in de eindklasscring.
In de C-lijn bracht de laatste wedstrijd punten op de eerste plaats, gevolgd
wel een verandering in de verwachte door Zwitserland ( 4 ) , België (3) en
eindstand. Door de tweede rflaats kon Oostenrijk (0).
het echtpaar Hoogendiik iiiist de fami- De uitslagen w, u en Nederland België
lie Ciroen voor b l i j v e n , waardoor / i j s- 5. O o s t e n r i j k - Z w i t s e r l a n d -4.5-5,?,
wel en de laatste familie met promo- Nederland-Oostenrijk h--. Z w i t s e r l a n d
veerden. Het gelegenheidspaar De - België 5,5-4,5; N e d e r l a n d - ZwitserLeeuw-Baan legde hier beslag op de land 5.5-4,5 en België Oostemi|k (o3.5
eerste plaats.

Zege voor Nederlanders

op terrein golfclub

HAAL HET BIJ

Hoofddorp-Zandvoort'75: De Hoofddorpse spits Roei Meyer passeert de Zandvoortse doelman. De bal ging echter
over.

WEEKMEDIA 29/30

U wilt een
klein bedrag
tenen?
Overal nul op
het rekest?
B/j mevr C P. Boon
lukt het vaak wel1
Tel. 02507-17699
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Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'
HOUTHANDEL C. MOOU B.V.
PIJLSLAAfSJ 5, TEL. 744603

Zeestraat 41
ZANDVOORT
02507-15110

Wegens uitbreiding \an on/e export van polplanten /oeken wij op korte termijn een

verkoper/
vertegenwoordiger

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

Meubel panelen, geplastificeerde
panelen en edrlhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lalwerk un lijsten W.indkurktoqcls, fineer, vouw
rel-i^s, olpmontcnsystoem, plankendragers,
trLiphck|e; Allo soorton lijmen, klein ij?erwarcn, verf, Louvredeuien edelfmeer, binnendeuren, sdloondouron, ocreedschap
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16 00 uur
's Maandags gesloten
's Middags van 72 3G 13.30 uur gestoten

(van maandag t/m vrijdag)

Vereisten: middelbare Tuinbouwschool,
ervaring in export van potplanten,
spreekvaardigheid in de Engelse- en Franse
taal. Schriftelijke sollicitatie te richten aan:

wintermenu
- Gou/ashsoep stokbrood
- Gemixte grillplaat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
-Palacinka warm flens/e met koude roomvulling

Elke werkdag van
haltnegen tot halteen
en van halftwee tol
half zes geopend

Bovendien zaïerclags
van 10.00 12.00 uur
U bent welkom.

BV In- en Verkoop
Combinatie Aalsmeer

f 15,80

(I.C.A.) Postbus 1135 - 1430 BC Aalsmeer.
Tel. inform.: 02977-20293.

We /ijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND
vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uu r.

DRST LANCEERT HET NlEUWE
A&NBEHR.
Een subtiel spel van open en gesloten
x l . i k k i n. Somseu n n.ur voren of terug spnn^end.
CiLis en in nbbelsrmkruur. Ook v.irutie in breedtes.
TIK h alrijd periekt naadloos passend, l ioeken even
alleroud.
Ziedaar liet 7orgvuldm ati^ewogen
.111 t u i mi d \.in Bebron de \i.ui;die tloor de alom
be keiuie "kasten \\anu" ei u;enh|k nooit èeh t be.ii i CA\ oord
is. Maar hiei is liet dan: efficiënt en tegelijk
ongebonden. Onbeperkt toe te passen m hoogte en
bi eedte. Op en top lichi: dus vervaardigd uit de beste

Swingform-ontwerpers
Franz Hero en KarlOdermatt
Enkele citaten
" alles is zodanig op elkaar
afgestemd dat rekken,
kasten en funktionele
elementen een vloeiende
overgang vormen "
" de verschillende dieptes
van 28,41 en 60 cm passen
- overal naast elkaar Ceen
plinten, geen afsluitli/sten
voor plafond en vloe'
Daardoor werkt de ruimte
royaler en levendiger.."

materialen volgens de nieuwste technische methoden.
Vol verrassende vondsten.
Dit is «een variant meer op bestaande
svstemen maar iets volkomen nieuws. Swingfbrm is
de naam. En liet adres: Co van der Morst Amstelveen.
Al vele-jaren trefpunt van de grote internationale
ontwerpen.
Waar biiinenhuisndviseiirs de tijd nemen
om u een strikt persoonlijk advies te geven. Geen
systeem leent zich daarvoor beter dan Swingtorm:
voor wonen, werken en .slapen...

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

de ridder ö- strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288650*

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentic
houder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te kopiëren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de geavan
ceerde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekerheiüs bewijs.
•UW DEALER ••

v. d. Meer Sleutelservice
Binnenweg 73 - Hccmslcde
Tel. 023-28 04 90

is ons cabaret van internationale allure.
Ieder weekend treden hier bekende
artiesten op, terwijl ü geniet van een
vorstelijk dinerZaterdagavond 24 oktober speelt hier
van 19.00 tot 01.00 uur het

KWARTET FRANS VERBEEK
Daarnaast, als speciale attraktie, muzikale
clownerie op top niveau van

MINI & MAXI
De kosten voor deze héle avond 'uit'
bedragen, inklusief een speciaal voor
deze avond samengesteld vorstelijk
diner f. 75.- p.p.
Zondagavond 25 oktober speelt het

COMBO RINUS VAN GALEN
vanaf 17.00 uur, terwijl vanaf 19.00 uur
een diner wordt geserveerd voor slechts
f. 47.50 p.p....
badhuisplein 7
zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:
02507-12144

WIE WIL ER
50 GULDEN
PREMIE?
struktuur.

**•* .,---

U hebt gedegen
redenen om hetbinnenonderhoud uitgerekend deze winter te
laten plaatsvinden.
nu kan de winterschilder u
een premie bieden die hoger is
dan ooit: f50,- per man per dag!
Maak dus snel een afspraak
voor een vrijblijvende
offerte.

,

wd denken van Behr

KEUR en ZOON
i vsigno. W.K..

't Kompleetste wooncentrum van Nederland.

co van der horst

Schildersbedrijf
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 56 02
Heemstede - Tel. 023 - 28 61 82

Binden j 2, Amstelveen, tel. 020-412505".
's M.uiul.igs Uit 1 uur gesloten. Doiulealagavoiul kc

LAAT DE WINTERSCHILDER
KOMEN, UITGEREKEND NU.

UITGAVE WEEKMEDIA

(,ASTHt ISIM.KIN 12 - /AM)\ OOR l - TKJ,. 02507 - 1 71 66-OPLAGE 3400 I.X.

Steun van Rijk
voor Cenav
DEN HAAG/ZANDVOORT
- Door perschef Van Wamelen
en toekomstig direkteur Jim
Vermeulen, werd maandag al
aan ons bekendgemaakt dat
de Cenav een steun van het
Rijk heeft ontvangen ter continuering van de autosportaktiviteiten op het circuit.
De steun komt van de ministeries van CRM, vier ton en
Economische Zaken ook vier
ton, die de leningen verstrekten om het toerisme en de
werkgelegenheid in de badplaats te behouden.

Wellicht huisvesting éénpers.

opnemen. Persoonlijk kan ik de
beweegredenen van de ministeries
wel begrijpen, gezien in het kader
van toerisme en werkgelegenheid.
Men is echter wel in een spanningsvcld terechtgekomen met deze besluitvorming, omdat die indruist tegen die van de gemeente."
Uiteraard zullen deze leningen ook
worden betrokken in de beraadslagingen rond de besluitvorming van
het circuit. De motie zal wel overeind blijven, doch het invullen van
de datum waarop het moet sluiten is
nu een open vraag.

ZANDVOORT - De gemeente heeft
een bod gedaan op het voormalig
kinderhuis Groot Kijkduin aan de
Dr. Smitsstraat. Enkele weken geleden zijn de bewoners, (het huis
diende de laatste jaren voor begeleiding kamerbewoning van de stichting) vertrokken, werd er uitverkoop gehouden van overbodig rneubilair en ook de staf zal volgende
week vertrekken, waardoor het
voormalig kindertehuis leeg komt.

Bedroevend
Voorzitter van het Anti Circuit Comité, de heer Bleijs, zei het een
diepbedroevende zaak te vinden dat
men in de huidige tijd subsidie
verleent aan een milieu-onvricndclijke zaak. Het woord sport kon hem
niet over de lippen komen. Wél wist
de heer Bleijs andere objekten te
noemen waar het geld beter besteed
zou zijn geweest. „Bovendien geldt
dit maar voor een jaar, want per l
september 1983 treedt de wet op de
geluidshinder in werking en dan
moet het circuit toch dicht," aldus
de voorzitter van het Anti Circuit
Comité.

Resultaat van deze lening is dat de
Nederlandse Grand Prix voor formule-1-wagens, op zijn minst tot
1982 op de internationale kalender
zal blijven staan.
Beide ministeries dragen nu bij aan
de schuldenlast van de voormalige
eigenaren van de Cenav. Om de
grote prijs van Nederland en daarmee het circuit van Zandvoort te
redden moest er deze maand een
bedrag van 1,1 miljoen gulden worden overgemaakt (zie interview Vermculen pag. 3) aan de FOCA. Dit is
mede dank zij een bijdrage van een
aantal sponsors gelukt en werd de Vrienden
Grand Prix voor Zandvoort behou- Uiteraard heeft de Stichting Vrienden.
den van het Circuit met grote vreugde kennis genomen van het besluit
Commentaren
der ministeries. Men is van plan de
Burgemeester Machielsen zei gister- Cenav daadwerkelijk te steunen
morgen nog steeds geen officiële door de uitgifte van aandelen.
kennisgeving van de ministeries te Gedeputeerde Van der Knoop was
hebben ontvangen. „Het is in strijd woensdagmorgen niet telefonisch
met de politieke beleidslijn van de voor commentaar bereikbaar, zodat
gemeente, ik denk dan ook dat de nog niet bekend is hoe het bericht
politieke partijen, op een enkele na, van de lening bij het Provinciaal
wel contact met de ministeries zullen bestuur is ontvangen.

Groot Kijkduin zoals het er thans bij staat. Volgens deskundigen in een handomdraai geschikt te maken voor bewoning door eenpersoonshuishoudens.
(Foto: Europress).
(Advertentie)

BOUW- EN
BETONBEDRIJF
J. RIEMERSMA
Nieuw-, ver- en
renovatiebouw
Haarlemmerstraat 14
Tel. 16091-13086.

Commissievergadering
ZANDVOORT - Vanavond, 29 oktober komt de commissie PW in openbare vergadering bijeen in het raadhuis.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Op de agenda staat:
>
Herstel trottoirs Haarlemmerstraat/Kostverlorenstraat; verhoging waarborgsommen bouwwerken; huur grond
aan de strandweg inzake rotonde; douchegelegenheid L'Amistraat; rondvraag.

Uitglijdende wethouder zorgt voor rumoer

Brief van Pastoresberaad Zandvoort
met gemengde gevoelens ontvangen
ZANDVOORT - Door het Pastoresberaad te Zandvoort is aan het college van
de gemeente een brief geschreven over
de racerij op het circuit. Men verzoekt
in dit schrijven bij de beraadslagingen
van het circuit aandacht te willen schenken aan drie, volgens hen essentiële
zaken, te weten het welzijn van de
bevolking, de racerij en de benaming
sport.
Door het college werd in de raadsvergadering van dinsdag 27 oktober gevraagd dit schrijven te behandelen bij
de definitieve besluitvorming over de
bestemming van het circuit die op 19
november zal plaatsvinden.

Tegen
De WD-fraktie was tegen dit voorstel
van het college. Attema zag geen verschil tussen deze en andere brieven die
voor kennisgeving worden aangenomen en in handen van het college
worden gesteld ter verdere afdoening.
Attema vroeg zich af waar de pastores
van Zandvoort zich mee bemoeiden,
zijn fraktie had geen behoefte aan. wat
door hem werd genoemd ,,de bemoeizucht" van de kerken, die zich moesten
beperken tot hun eigen terrein.

Idc Murk Aukema, een goede wethoudcr mag uitglijden.

brief bij de behandeling van de motie
rondom het circuitterrem in de discussie mee te nemen was drs. Terveer van
het CDA. ,,Er zijn tegenwoordig zoveel groepen: buurtvereniging, aktieVoor
groepen etc., waaraan inspraak wordt
Degene die er wel voor voelde om de verleend, buurtverenigingen, akticgroepen etc, en juist het feit dat de
clerus van Zandvoort eindelijk de
mond opent, daar heb ik persoonlijk
veel waardering voor. Maar ik moet
wel eerlijk zijn en zeggen dat ik vind
dat ze wel laat reageren, dat had men
tien ja.ir geleden ook kunnen doen,"
aldus de CDA'er.
ZANDVOORT - Zondagmiddag werd
geconstateerd dat een 60-jaiige in- Nadat de voorzitter het voorstel van de
woonster van Zandvoort, wonende aan VVD. voor kennisgeving aan te nede Kanaalweg, onverwachts was men. in stemming had gebracht, en
overleden. Een vriendin van de overle- bleek dat de VVD (zes stemmen)
ciene kwam een bezoekje brengen. Op allOén stond, verleende de heer Mahaar bellen werd niet opengedaan, ehielsen het woord aan wethouder Auterwijl ze van buitenaf de hewoiinstei kem.i. op diens verzoek.
op de bank zag liggen. De gevvaaischuwdc politie opende de deur en Ethische prietpraat
vvaarschwde een arts. die een natuurlijke dood constateerde. De vrouw bleek Het p.istoiesberaad ds. P. van Halle
(Geief. K c i k . en lid Anti-Circuit-Coal op \ri|dag te zijn overleden.

Vrouw
overleden

mité). ds C. Mataheru en vicaris En wat de dubbele moraal betreft, het
Haitjema (Ned. Herv. Kerk), pastor is nu wel erg gemakkelijk, als het
Kaandorp (RK kerk) en C. Schram circuit ter discussie staat, nu pas hier
(Ned. Prot. Bond) is van mening dat mee te komen. Dat noem ik profanehet materiële belang van de racebaan ren, ethische prietpraat", zo brieste hij.
niet opweegt tegen het algemeen belang en dit zou zijn het welzijn van de Dubbele moraal
plaatselijke samenleving.
De geestelijke leiders van de gemeente Drs. Terveer had met stijgende verbazijn van mening dat de snelheidswed- zing en boosheid kennis genomen van
strijden op het circuit spotten met de Aukema's zienswijze. „Mijnheer de
waarde en de waardigheid van de voorzitter, ik begrijp dit niet, u beperkt
mij en Attema in onze woorden, wij
mensen.
Instandhouding van de racebaan houdt houden ons daar netjes aan en de
onder meer in, volgens de briefschrij- wethouder laat u doorgaan. Ik noem
vers, dat b en w en de raad medeve- dit dubbele moraal!"
rantwoordelijkheid dragen voor hetgeen er op de baan gebeurt. Volgens Voorzitter Machielsen suste de gemoehen toont men een dubbele moraal, te deren door op te merken dat Aukema
kiezen voor het circuit en anderzijds de wel een keer motht uitglijden, omdat
gevolgen voor de verantwoordelijkheid hij zo'n goede wethouder is.
de deelnemers te laten.
Terwijl Terveer nog namopperde werd
Wethouder Aukema vond Jat hij wel de discussie gesloten en zul dus hij de
enig recht had hierop wat nader in te beraadslagingen omtrent het circuit
gaan. Hij had persoonlijk veel moeite worden voortgc/et.
met de door de clerus geschetste
„waarde" en „waardigheid" dat beroemde „vingertje opheffen", „Als er
wat gebeurt dan ben jij verantwoordetrëtvB, c Aalsmeer, !xi
lijk". „Dat pik ik persoonlijk niet" liet
..
hij met verve weten. De hele protestantse leer is een bolwenc en leerstuk
over de eigen verantwoordelijkheid.

02977-28411

(Advertentie)

GARAGE
ELITE
Dr. Schaepmanstraat 1/hoek
Brederodestraat,
telefoon 16768.
Geopend van 7.30-22.00 uur.
KORTING BENZINE

SUPER) - r - MT
WORMAAL j 7CENT

DIESEL] s CENT
Ook alle voorkomende reparaties.
Tevens diverse occasions
Inruil mogelijk.

Clandestiene zender
in beslag genomen
ZANDVOORT- De clandestiene /ender. bekend onder de naam Rona Lisa
kan deze weck nog met uit/enden,
omdat de politie /aterdagmorgen de
zendapparatuur in beslag heeft gcnomen.
In verband met een ernstige storing
op het inobiloloon- en portotoonverkeer werd dooi ile radiocoiitroledienst
van de PIT een onder/oek ingesteld,
met bovenvermeld resulta.it. De twee
verdachten, een '2- en een Ui-|.mge
/.andvooitei. wonende aan de dr. J.G.
Me/.gerstiaal. werden na veihooi lieenge/.onden Men /egt dat men deze
week vveei in de lucht zal /.i|ii v.m.il een
amlere lokalie

der de woningnood het hoogst is. namelijk de starters.

Ongerustheid

Onder de werkgroep huisvesting is
onrust ontstaan door een krantehencht
de meldde dat Groot Kijkduin zou
worden aangekocht voor de sloop. In
brieven aan de gemeente en EMM
schrijft de werkgroep over deze op
hande zijnde sloop.
„Groot Kijkduin is nu reeds ingericht
voor bewoning door één persoonshuishoudens. Sinds twee jaar heeft het
Het bod van de gemeente, ƒ 175.000.- pand een vernieuwde brandbeveilmg.
wordt door het bestuur van de stichting Direkt na aankoop zou dit verhuurd
aan de lage kant genoemd, men had kunnen worden. Kortom de gemeente
een hoger verwacht, omdat de stichting heeft de mogelijkheid om op zeer korte
uit de opbrengst van de verkoop wacht- termijn circa twintig woningzoekenden
gelden wil betalen voor twee hoofdleid- te helpen aan betaalbare woonruimte"
sters en twee leidsters die vele jaren in aldus de werkgroep in haar schrijven
dienst van de stichting zijn geweest en
door de fusie met drie andere kinderGemeenteraad
huizen op wachtgeld komen.
Omdat Groot Kijkduin moest voldoen Kopieën van de brieven van de Werkaan de eisen die de kinderbescherming grocp Huisvesting werden ook gezonstelde is het gebouw altijd goed onder- den aan de pers en de raadsleden,
houden. Enkele jaren geleden werden reden waarom Gert Toonen in de
nieuwe brandwerende voorzieningen rondvraag nader geïnformeerd wilde
getroffen en keukenblokken geplaatst, worden over de eventuele voorgcnozodat het gebouw zonder enige grote men sloop.
veranderingen geschikt kan worden ge- Wethouder Termes zei dat er indermaakt voor direkte bewoning voor die daad onderhandelingen gaande waren
bevolkingsgroep in Zandvoort waaron- om te komen tot aankoop van het
pand. Op de vraag van Toonen of de
aankoop zou worden gedaan om tot
slopen over te gaan, was het antwoord
van de burgemeester, dat men morncnteel nog niets bezit en je eerst iets moet
bezitten wil je slopen. Overigens had
ZANDVOORT - Het filmrolletje dat
het college begrepen dal het bod iets te
op 20 februari jl. tijdens een demonlaag was.
stratie door één der politiemensen uit
de camera werd gehaald en ven'olgens zoekraakte op het politiebureau
Ruimtelijke ordening
blijkt wel een zeer kostbaar rolletje te
Afdeling huisvesting en ruimtelijke orworden.
dening van de Gemeente geeft volmondig toe dat men bezig is Groot Kijkduin
De gemeente heeft destiids. bij monaan te kopen. De heer Heemskerk van
de van burgemeester Machielsen, als
deze afdeling zegt dat het hem ongehoofd van de plaatselijke politie,
loofwaardig voorkomt dat men een
erkend dat hier een fout was gegoed gebouw zou slopen terwi|l er
maakt. De politieman werd binnensgebrek aan woningen is. „!n de verre
kamers berispt, en de gemeente bood
toekomst zou een sloop misschien pasaan de ko-ten te \ergocdcn.
sen in bestemmingsplannen die voor
De gedupeerde ontving het aanbod
het gebied rond het Stationsplein in
van een tientje ter vergoeding van de
voorbereiding ?i|n, maar voor lopig
koelen, edoch enige tijd later belandweet ik niets van een sloop", aldus de
de op het raadhuis een nota van de
chef van huisvesting
betrokkene voor de koeien van de
filmrol. :i]nde duizend gulden, omEen volgende gesprek van gcmeentebedat er onvervangbare, verloren gegastuur en de stichting Groot Kijkduin zal
nc luchtfoto's op zonden hebben
op dinsdag 3 november plaatsvinden.
gestaan.
Aan beide zijden lijkt bereidheid te
Door de gemeente werd met ofte laat
bestaan om tot elkaar te komen, zodat
gereageerd, u aardoor door de eiser
de alerte werkgroep huisvesting wat
een proces tegen de gemeente werd
Groot Kijkduin betreft gerust kan zijn.
aangespannen. Dit diende op 23
Voorlopig lijkt het kopen om te slopen
oktober. IN de raadsvergadering van
niet in de bedoeling Ie liggen.
27 oktober weid de rand gevraagd
akkoord ie gaan met een door de
gemeente op de rechtszitting te vaeren verweer, waarvoor een advocaat
werd ingeschakeld.
De raadsleden, bij monde van Toonen en Attema hadden het hier
uiterst moeilijk mee. Ten eerste \vus
de zitting van de rechtbank al gepasZANDVOORT - Xatenl igav.uul
seerd, dus was deze vraag een wusstreeks tien uur vnnd op de B<mL
seit neus, ten twctti' zo \rocg AtteBarnaart tegenover liet tv/me^:
mu znh tij ,.üls men niet de pniknjk
een ernstig onueval plaats ï en ,\
van de lang/' tutten voen, maar die
nenauto was over de kop neslaLMi 1\
van o\eileg, waarom is dan tn tweebestuurder, een JM-iariüe I I i
HIKT
tle instantie geen o\ er/eg gevoerd met
werd met ernstm h t i s e n l e i s J i i u * e n
de betrokkene toen b/eek dut et een
ziekenhuis in l l a a i l e m v u v . V i J l au i
verschil vun negenhondeidnegentig
bleek o v e i b i e n t i i n g n 1,11 t i n \m -U-i
gulden Ie overbrugden viel? Bovendams ziekenhuis nocul.'akelnk voo i IK i
dien constateerde l-ïicringa, dat de
ondergaan van een opei.üic
kosten van een niddsmun wel veel
Helaas is hel s l a t h t o t K i in OA
hoger zullen liggen dan de gev/aagde
van ninatuiatimoicen ou-ilt. i'i.'
duizend gulden
l en uitgi-h'eiil PUUA i, o^k n.i i
Hoewel de unspnitik IUH> niet bekend
ooi/aak v a n liet o i i ' e l u k w pul! i
is, i\ wel zekei dut het een heel duur
Meld
filmrolletje zal uiiiden

Duur filmrolletje

Q IK n i e u w e d i r e k t e u r van de
( i n.iv h e e f t bepaalde ideeën
OUT de t \ p l o i t a t i t \ a n het d r - j
e i j i t l i rri-m. /ie hiervoor uit^fh r c i r l i n t i r v i e u op pa^. 3.
•
© l-a^t-bouu of p r e f u b b o u v i v o o r ;
"t ^ t f - k k i c . l.r is h i e r f i v t r door de ;
dtsbttrt-flendt- afdt-lmt; mter i n - 1
f o r m a t i e v e r s t r e k t . De ra;id is j
d i n s d a g a v o n d a k k o o r d iityaan!
mt-t htl b ^ s t h i k b a a r stellen v a n !
h u k r t d u t voor h e r M e l w e r k - ;
/uamhidtn.
j
© Door de P v d \ w o r d t een!
d i s t u s - i t - a v o n d 'jthouden over j
dt ttlf-i-ie piraterij, bestrijden]
of titdo.itn is de v raas;. Du me-!
nm'j h i f o v e r v u n /.andvoorts
tc.lt > i - i t p i r a a t "sr: l op pas;. 5\
© Dt o p e n i n g van het h a n d b a l - !
s t i / o t n vu; r d een suctes v o o r !
/and v oo r t m t eu vu-n (sporlpagi- j
n a i . bovt-ndien kruipt Z\ M-;
v o e t b a l v o o r / i c h t i g hoger op de!
ladder.
© Het afscheid v a n \ \ i n i v a n der
Moolen van het Gemcenschapshuis. een terugblik op een vverkyaam l e v e n .

telefoonketen
ZAND\ OORT - \ on je week donderdagmoreen w e r d een rondie kotfie
gedronken door de deelnemers van het
..rondje" telefoon, n a m e l i j k de telefoonketen in Zandvoort. die nu al weer
tvvee jaar draait
Het koffiedrinken in de openbare bibhotheek werd een blij herkennen,
want wat is er boeiender clan eens
persoonlijk met iemand kennis te maken, die je al een jaar ot langer kent
omdat je iedere morgen door haar/hem wordt gebeld en zelf belt.
Het werd dan ook een bijzonder geanimecrde bijeenkomst, die nog werd
opgeluisterd door de aanwezigheid van
de heren Steen en Zvvaag. die een
diapiesentatie verzorgden over Zandvoort van weleer. De heer Steen gaf er
op inspirerende wijze kommentuar en
uitleg bi|.
Tot slot werd de telefoonstartster, mevrouw Moei beek, die deze keten al
twee |aar begeleidt en iedere morgen
prompt om negen uur de keten opent,
m het zonnetje en in de bloemetjes
gezet.
Het werd al snel duidelijk dat bijna alle
deelncemsters(ers; vanaf het begin aan
de/c keten meedoen en dit stukje
communicatie niet meer kunnen en
willen missen.
Wanneer u alleen woont en u wilt zich
aansluiten of inlichtingen over de telefoonketen, een van de aktivitciten van
hel Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening, dan graag een telefoontje naar:
A.R. Los, telefoon 13-434 of aan het
Centrum zelf, tel.: 17373 (het laatste
nummer is bereikbaar van maandag
t / i n vrijdag tussen 11.00 - 12.00 uur).

ÏP ?

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,
financieringen en
belastingzaken
. Qe\ vrijdag Vqöf 1#.fJQ .üür.'óns-.
'

ÏRi^^^'&^<\-**Z\^*ijt*jjtiiiPï^'i!tln~f&'+'''~rr!•,••»~

r»-) ^i

& rWi^i^/ L^lP-hN Q L^ ^"
af^tWSö^MwJ^
ït5B#_tvï^lï„^tu^jSV!*A ''jit.iuiÏTta>^ V-'-.^i è»-ïESi*"™"^:
l

Mevr. C.P. Boon
Kantoren te Zandvoort,
Heemstede on Lisse.
Tel. 02507-17699.

[kÊ-'^i'-Tsh""': - i
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Te koop gevraagd

tUr. d.u /\\ /o l.uie in ons mi uu en mocht /un,
na oen koiistondiue /ickic. op 22 oktohci. \u\lii; \:in on
, niijn hocnioctlci en on/c /oiLV.inu" onut

tjf»homt i r a nff Op|g«p woo'iipn wün b't'dr' 'ubbo' vwtc
p'.iKlisch geluidloos en 5la.il muurvast Opee

\IJMAN-AIH:M-.R
I.IH \\illom HeriDai) Niini.m
op de leelmd \.m Sfi ia.u
uï/s i'cn nnn'tlct ui tic \\-urc :
ZaïuKooi l
II.
\vilm.i Hellekom IVnouuh
Thoiu.'.s lïellekoin
DIMÜ.IM Pemniuh
M.inike Pel rov u i. h-l urn.1,111 s
Carol Pelroviioh
20-42 CA Xaiuhnorl, 27 oktober I'»M
C'orl \.HÏ der Lindensir.ui! 2 Hal 7.
De lera.irdebesielliiii! heelt heden plaatsgevonden m hel
lamiliegral op de Nieuwe (Joslcrliegia.ilplaats. KIIIISla.m 126 ie AiiiMcid.ini
neen be/oek aan (mis

'k Sla d 'OKCII "nar 'i xcberKie heen
vanwaar ik (Ui^ en nac/il
de*, hooii'tii'ii', bii-tiantl uw///
Heden heeft het de Heer bchaacd lol «in.lt te nemen
UKKKTRUIDAGKOOT
riion

HUIS MET GARAGE

Drogisterij • Reform

Speel nu mee in de

MOERENBURG

en cv in Zandvoort-zuid. Prijsindicatie
tot 250.000,-. Te aanvaarden uiterlijk
15 maart 1982. Eventueel
3/4 kamer-appartement als ruilobject.
Echter beslist niet noodzakelijk.
Reacties gaarne tel. 13847

Gespecialiseerd in

vernieuwde lotto!
Bij 3 goed al prijs!

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Hallestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507- 1 61 23.

glolcIcr inopg.irage (Ie v nuu'ol
huiskamer kan nu eenvoudig m*1! (Je Ï.1C. Home tiainoi

TUEEHICLERBEDRIJF

Peter Versteege

Voor al uw c.v.-, Eoodgietersen dakbedekkerswerk
naar
TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

SUÈDE
HERENJAS
maat 54.

HALTCSTRAAT 18
TUEFOON 02507-14499
ZAliDVOORT AAN ZEE

Uit aller naaitr
C. M. S/int, CA les!.

Tel. 02507 - 13469

Corr.adies' C. M. Smil, Narcisscnlaan 13, 2106 IJK
Hecnislede
De crcrnalie liecfi inmiddels plaatsgevonden m het ercmaloriLim Velsen.

• MIJN NAAM IS MARK
•IK BEN 18 JAAR
• BEN BEZIG MET RIJBEWIJS
•WIL GRAAG WERKEN
• ONVERSCHILLIG WAT
• WIE BELT MIJ VOOR EEN AFSPRAAK
• OVERDAG 02502-5047
• NA ZES UUR ZANDVOORT 14598

Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jhr. P.N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoort,
telefoon 15635.
BEHANDELING NA AFSPRAAK.
Ook 's avonds.

a reine)

PATISSERIE\

EVEN BIJPRATEN

Boulevard Barnaart 12,
Zandvoort-Noord.

doet men natuurlijk bij La Reine met

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.
KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507 -12253.

Voor recepties en

KLAAS GROOT
op de leeftijd van 75 jaar.
S. Groot-Alderlicste
Willy en Theo
Rida en Theo
Sia en Cock
Carla en Tony
Emim en Hans
Kleinkinderen en
achterkleinkind
2042 TS Zandvoort,
de F-'avaugeplem 57'.

(verkoop - service - onderhoud!
Tevens eigen schade-afdeling
voor alle merken.
Om kwaliteit te handhaven:

B cent korting
op super-benzine en

op diesel!

HANG-en

van leaseplan-auto's worden ook in
ontvangst genomen.
Tevens hebben wijd/verse occasions.
Kamerlingh Onnesstraat 23 - Zandvoort
Telefoon 14580
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur

LEGKASTEN

Lelystad/Zandvoort
Mooie 5-kamer
EENGEZINSWONING
tuin op zuiden, gar.
Gevraagd:
ruime 4- tot 5-kamer
WONING/FLAT

Het onbegrijpelijke heeft altijd een grote bekoring voor
de mens.
Olive Schreiner. 1855-1920

met schuifdeuren

HORLOGERIE
C. WAANING

Uit voorraad leverbaar en
gratis thuisbezorgen.

Tel. 032-417 35

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
ervaart dat meerdere malen met zijn horloges, klokken en
wekkers. Want elk zo'n uurwerk is een wonder van
vernuft en kennis! Daarom worden uurwerken van
Waaning ook zoveel gekocht! Denk er eens over met het
OOE OD de naderende feestdagen!
Komt u eens kijken in zijn showroom.
'l Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

Benzine- en reparatiebonnen
Gemeubileerd

ZOMERHUIS
te huur
voorechtp. z. kind.
f600.-excl.
Br. onder nr. Zt562
bur. v. d. blad.

HET KLOKKENHUIS MET PIT

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

Harms Schoenen
Diaconiehuisstraat 5A,
Zandvoort

BAKKERIJ

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

Wordt het spel geheel
volgens de talloze, zeer oude regels
gespeeld, dan is er geen
fascinerender schouwspel dan de jacht achter de meute.
Mensen, paarden en honden
\,
vormen een harmonieuze eenheid,
die in het spoor van de vos voortraast
door het landschap.

Hazevoorbout
gebraden en gaargestoofd
in een wildsaus met
rode wijn en sjalotjes

v.a.250f-

Het Kastenhuis

in de

Autorijschool

Laan van Aogers (83)

Phi! Waaning

f 24,50

RESTAURANT

Net iets beter.
Eventueel met
anti-süp.
Rijks gediplomeerd.
B rugstraat 20,
Zandvoort,
tel. 02507-12071.

cyimair

Ten overstaan van notaris mr. J. C. de Waard, Bloemendaalseweg 198,
Overveen, telefoon 023-271744:
BOULEVARD BARNAART 16, ZANDVOORT
Winkelkiosk met woonruimte (horecabedrijf), cv-gas. Ind.: restaurant, bar en
open keuken. Souterrain: woonkamer, spoelkeuken, berging, toiletten. Krachtstroom. Bar en keuken eigendom huurder Matig onderhouden.
De winkelkiosk is verhuurd zonder toestemming van hypotheekhouder.
Vaste lasten: f 164,- per jaar. Totaal achterstallige lasten: ƒ698,-, welke voor
rekening van koper komen.
Makelaar- verkoper

Jhr. P. IM. Quarles van Uffordlaan 2 te Zandvoort,
telefoon 02507-12614
Inlichtingen en een uitgebreide veilmglolder zijn desgewenst te verkrijgen bil
gcimenidu /lorjm en nhihi'l,i,ii

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

R E MP EZ V O US

d' A U T O M H E

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

Op deze avond kunt u t*tf menu ze£fj 4amenA.te££en vJÜL onze
neifjó-t 19S7 te.iM.jt net nagetedtt een ve/iAa^-cng b
het dlne.1 feu/men u en uw gooden danóen op muz-Lzk uan on*
hut "TRIO NOSTALGIE" o.l.v. K&umn HeJ.e.njna.n

Diverse merkfietsen.
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.
Zandvoort- Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa (1:56).
Reparaties zo mogelijk in één aay maar.

KOCHSTRAAT 8- ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

ueenie

n

De toekomst van
het fancfefijf^ ge6iecL
De regering heeft dit iaar de drie togenaamde 'groene' structuurschema'» gepubliceerd.
Het gut om het beleid in de komende 25 jaar voor:

• landinrichting (ruilverkaveling of herinrichting)
• openluchtrecreatie
• natuur- en landschapsbehoud
Voordat regering en Tweede Kamer het beleid gaan vaststellen kan iedereen tot 31 decem
t*r ichriftelijk reageren op de regeringsplannen.
De plannen zi|n van verstrekkende betekenis voor de toekomstvan hel landohik gebied,
en daarmee voor de inwoners van Noord-Holland. Voor de boeren (Waar kan ruilverkaveling ol herinrichting plaatsvinden' Hoeveel landbouwgrond gaal verloren ten behoeve van
boi o' recreatiegebieden' Welke beperkingen stelt het natuur- en landschapsbehoud?).
Voor de openluchtrecreant (hengelaar, fietser, wandelaar, *watersporter, kampeerder
Waar vind ik m'n stekkie, m'n rust, m'n vertier). Voor de campinghouders en andere recreatie-ondernemen (Kan ik noq uitbreiden'). Voor iedereen Worden natuur, milieu en
landschap voldoende beschermd? Enzovoorts.
Over deze zaken heeft het Opbouworgaan Noord-Holland de inspraakkrant 'Noordholland's Platteland' uilgegeven. Ook organiseert zi| informatie-avonden, waarde betekenis
van de regeringsvoornemens voor uw gebied wordt toegelichi

Uitvaartverzorging
KennernerEartd bv

dinsdag 3 november / HOOFDDORP / De Deining, Marktplein 92

Dag en nacht bereikbaar
PAKVELDSTRAAT21 - ZANDVOORT
Kecsomstraat 61 - Telefoon 15351

Op \J>ü.jdo.Q 30 oktcbeM. aanstaande, openen w-cj oni iticCd4ex.zoen me£ een

Menu d'Aatomte a Ft. 57, 75 pe* couue/Lt
-----------------------------------Aanvang Dine/i danian-t 19.00
Avondkleding ? IGAaag)
.................
Ta^e^ieiCAveAing 02507-13599
iilL} heien a van hatóe «ie£kom op deze 4pec-ca£e avond en -tekenen me*
v/U.ende£t/ke g/toeten,
Fam.H.van Hou/ten

Veiling onroerend goed

79.95

(beige/bruin) v.a

17-v

jacht
achter de mede

Cu/ss e de Lievre

PLAVUIZENTAFELS

Met toepassing van de nieuwe algemene bepalingen en veilingregels zullen in het
Veilinggebouw aan de Bildcrdijkstraat 1A te Haarlem op dinsdag 3 november '81
19.30 uur, onder meer het navolgende perceel worden verkocht krachtens
artikel 1223 B W.

Dames vachtgevoerde

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Grote sortering

Kerkstraat 15, telefoon 02507-12253
Zandvoort

v.a.

Het Kastenhuis

Echte speculaasbrokken
haal je zeker bij:

Aanbevolen wijn:
Crozes Hermitage 1978
Jaboulet et Vercherre

Voor al uw

5.95

198,-

Fa. Gaosner & Co.

vanaf 1 november

Warme herenpantoffels v a . 16.95
Warme damespantoffeSs

Leren pantalons ietop 179,00
Wintermantels ai v a 59,00
Merk spijkerbroeken 55,00
Ribbroeken
.49,75
(de nieuwe modekleuren)

LIBERTY

WONINGRUIL

De begiafenis heeft heden plaatsgehad op de algemene begraal plaats te Zandvoort.

VOOR DE WINTER

CELSIUSSTRAAT196 TEL. 02507 - 1 60 44

Louis Davidsstraat 15 - t.o. VVV
Telefoon 16920.

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Dirk en Edith zijn getrouwd.

ALLE WEEKENDEN
SHOWS

tot ziens bij

Na een langdurige doeh geduldig gedragen ziekie is toch
nott onverwacht, in de ouderdom van 84 jaar, van ons
heengegaan on/e zorg/anic moeder en lieve oma

Groot in ?ijn Geloof.
Op zondag 25 oktober 1981 is toch nog onverwacht van
ons heengegaan mijn lieve man, oiuc goede vader, grooten overgrootvader

Fredje van Rhee

Liberty Mode

goede koffie en vers gebak.

dagvergaderingen (i20 personen).
Voor inlichtingen en/of reserveringen
telefoon 02507-18588.

BAR BODEGA NOORD

Heerlijk eten tot
sluitingstijd.

Restaurant Weers
Voor een gezellig
sfeervol etentje.

/.anchooru 24 okloher 1981
Dr. C. A. Cn.-rkcslr.iat 119.

Fmmen:
W. Hooycr-Jonkman
J. C. Hooyer
Purmercnd:
G. H.Jonkman
B. L. Jonkman-de Rover
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort. 2<J oktober 1981
Koninginneweg 4
Correspondent ic-adrcs:
G. H. Jonkman, J. P. Grootstraat 21, 1443 L V Purmercnd.
De bij/etiing in het familiegraf op de algemene begraafplaats te Zandvoort heeft in stilte plaatsgehad op
woensdag 28 oktober 1981.

J. Lissenberg
Haltestraat 9. Zandvoort

Te koop aangeboden:

in de ouderdom \ .111 80 j.mr.

J A M I N A WII.HKI.MINA JONKMAN, GKB. KAMPS
weduwe van Gernl Jonkman

Tevsns voorverkoop van strippenkaarten,
week- en maandkaarten
Sigarenmagaijn

N(X, 1OI 7 NOVI MUI K
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Op de avonden bestaat ruimschoots gelegenheid om vragen
en discussiepunten aan de orde te stellen. De avorv
den beginnen om kwart voor acht
Wilt u de inspraakkrant toegestuurd hebben of andere informatie over alles wat met de
3 «tructuuricheme'» te maken heeft:
,
...
fchrijf of bel naar Hanri Di|kst«fhuu,
*•
• •'
Op6ouwor0aan Noord-Holland.
Kleine Houtweg 32. 2012 CD Haarlem
Telefoon 023 • 31 91 30.
•/
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Ook zege voor dames

CASIO QUARTZ
• ':

Opening handbalseizoen
eclatant succes voor ZVM
I
l
l
«

ZANDVOORT - De ouverture van hel
Zandvoortse zaalhandbalseizoen is zon-dagmiddag uitgelopen op een eclatante
dubbele overwinning voor de thuisclub.
Zowel de dames als de heren van
Zandvoortmeeuwcn wisten veel sfeer en
applaus in de volle Pcllikaanhal te
brengen en gezamenlijk brachten de
twee teams niet minder dan veertig
doelpunten op het scorebord. De dames
stuurden Onze Gezellen met een 19-7
nederlaag naar huis, de heren verslocgen Concordia met 21-14.
Die zege van de mannen was na 10
minuten nog niet te voorspellen. De
eerste aanval van Concordia leverde al
een prachtig doelpunt op en via een
vloeiende combinatie en een strafworp
werd het 0-3 voor de Haarlemmers.
Een doorbraak van Dirk Berkhout en
een knal van Ernst Pehle brachten wat
opluchting op de tribunes, maar door
twee penalties liep Concordia weer uit.
Goede aanvalsopbouw bij de geelblauwen resulteerde in twee treffers van
Wim Brugman en mede door een
benutte strafworp van Pehle kwam
Zandvoortmeeuwen bij 5-5 gelijk.
Het bleef een flitsende partij handbal,
waarin Durre en Joop Boukes, Joost
Berkhout en Ernst Pehle de Zandvoorters naar een steeds groeiende voorsprong tilden. Ook Cor v.d. Koekelt en
Laurens v.d. Bos kwamen op schot en
zo keek Concordia met rust al tegen
een 12-7 achterstand aan.
Ook na de doelwisseling kwam het
hechte team van coach Jurre Groenhof
niet meer in problemen. Met deugdelijke en gevarieerde offensieven, waarin
ook junior Hans Moll opviel, werd het
Concordia-doel onder vuur genomen.
Via 15-7 en 18-9 liep .Zandvoortmeeuwen vlot naar 21-11 in een periode,
waarin de uitstekende doelman Pieter
Trommel twee strafworpen onschadelijk wist te maken. De slotfase van het
boeiende duel was voor de Haarlemmers, die met drie knappe treffers de
eindstand op 21-14 wisten te bepalen.

Dames
De vrouwelijke Zandvoortmeeuwen,
die eerder al bij DTS in Noordscharwoude een 9-17 overwinning hadden
geboekt, kwamen ook in de thuiswedstrijd tegen OG vlot uit de startblokken. Astrid Molenaar brak met een
strafworp de score open en er volgde
een kwartier, waarin de gastvrouwen
met degelijk handbal de score tot 7-0
konden opvoeren. Het evenwicht
kwam terug en bij de rust leidde
Zandvoortmeeuwen met 10-4.
Verdedigingsfoutjes bij de thuisclub
waren oorzaak, dat Onze Gezellen kon

Een eerste prognose laat zien, dat
Zeeschuimers in punten en secondentelling zich direct bij de eerste 10
verenigingen in Nederland heeft geplaatst, waardoor een zeer goede startpositie is ontstaan. Dat was vooral te
danken aan de geweldige inzet, de
felheid en koncentratie waarmee alle
deelnemers en deelneemsters aan de
wedstrijden hebben deelgenomen.
Marjolein Phaff met 3 prachtige overwinningen op 100 m wissel dames
1.10.2, 50 m vlinder dames 0.31.5, 100
m vlinder dames 1.02.4, spande de
kroon gevolgd door Ria Willemse met
3 tweede plaatsen direct achter Marjolein. Van de 24 Zeeschuimers konden
17 maar liefst 30 ereprijzen in ontvangst nemen, totaal 11 eerste, 12
tweede en 7 derde prijzen, terwijl
bovendien ook de estafettenummers
een duidelijke overwinning voor de
Zandvoorters werden. Annet ter Heyden, Petra Hillenius, Emmy Koning en
Sandra van de Fits zetten de beste tijd
bij de 4x 50 m wisselslag meisjes onder

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Een telfout is er de
oorzaak van dat er nog al wat deining
ontstond in de Zandvoortse- Bridgewcreld. Na enige correcties bleek dat niet
het koppel Berkhoff-Stockcr, maar mevrouw G. Hagen met partner promoveren naar de A.lijn.
In de wedstrijd van afgelopen woensdag werd het pas gepromoveerde koppel Hagen-Wanna eerste in de A-lijn,
gevolgd door de familie Coops. In de
B-lijn waren het de heren Klomp-Loos
die met 57,74% eersten werden, gcvolgd door de dames Berghoff-Smink
met 56,55%.
In de C-ltjn tenslotte waren het de
dames Bos-Schouten die de eerste
plaats bezetten, nog voor het echtpaar
Groen dat 59,909r scoorde.

'
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Raadhuisstraat 89

Strafs
ZANDVOORT - In Nieuw-Vennep is
Zandvoort '75 er niet in geslaagd de
volle winst Ie behalen. Gezien de vorige
resultaten o.a. de ruime zege van SMS
en de royale nederlaag van Z'75 tegen
SIZO- was dat ook niet venvacht. Het
werd nu door een zeer aanvechtbare
strafschop voor SMS een 1-1 eindstand.
Daarmee belandden de zaterdaRvoetbaUers uit Zandvoort in de onderste
regionen van de ranglijst, die nog steeds
wordt aangevoerd door DVVA, dat nu
De Spartaan met 3-1 klopte. Hoofddorp, dat VVRA met 1-2 op de laatste
plaats drukte, blijft goed volgen en
SIZO deelde met 1-1 de punten. De
overige wedstrijden werden afgelast.
Vooral in de eerste helft demonstreerdcn beide partijen veel inzet. SMS
kwam het eerst in gevaar toen Gerard
Nijkamp het leer uit een corner van
Ruud v.d. Putten rakelings overkopte.
Bij een goede combinatie tussen Karel
v.d. Rcijden en Rob v.d. Bergh werd
de bal hard tegen de Vennepcr doelman aangeschoten. Aan de andere kant
moest keeper Gude zijn kunnen tonen
bij een harde en verre inzet. Zandvoort
'75 bleef aandringen en nadat een
prima kopbal van Ruud v.d. Putten, na
een vrije trap van Rob Gansner tot
corner was verwerkt, was het Gerard
Nijkamp, die zijn ploeg naar een O-1

Een van de vele Zandvoortmeeuwen-aanvallen op het Concordia-doel.
inlopen tot 11-7, maar door fraaie
treffers van o.a. Janneke de Reus en
Erna Duker kwam het zelfvertrouwen
terug. De Haarlemse combinatie kwam
er weinig meer aan te pas en het team
van coach Jaap Brugman kon vlot
uitlopen naar een verdiende 19-7 overwinning.
Score: Janneke de Reus, Erna Duker
en Elly Bol ieder 4, Astrid Molenaar en
Truus Draver ieder 3, Greet Molanus
1.

Beker-verlies
De heren van Zandvoortmeeuwen, die
door knappe overwinningen in de bekerwedstrijd waren doorgedrongen tot
de finale, troffen daar maandagavond
weer Concordia en wel in Beverwijk.
Het duel leek een herhaling te worden
van de dag daarvoor, met de Zandvoortse ploeg vrijwel steeds aan de
positieve kant van de score.
Met de rust leidde de Meeuwen met
10-8 en een kwartier voor tijd nog met
18-15. Door onnodig balverlies kwam
het initiatief bij Concordia, dat het
presteerde om de geelblauwe defensie
nog zesmaal open te breken zonder
Zandvoortmeeuwen nog één tegenpunt
te gunnen. Eindstand 18-21.

Lekker gezellig thuis!
WIJ hebben alles voor thuis:
VIDEO, HIFI, etc., etc.
't Kan dus nóg gezelliger!

RADIO PEETERS
Haltestraat 56-Tel. 1 36 18

Cursussen op
circuit

Zaterdag voetballers
goede tweede

Vechtpartij

Competitie
h

' . ' - . • • .n '..;'i e-. n t>.^j
• :. • - - - • • _ - " , ; . 'j :' '.cr-cnil.." -- ' :'." - .' /•~•-•: goc: d j. n Het
i.- J _-'".:~ '. - '.^T - -taat c.-ir\ kop met
'f PL.V.T t ' - v-wd-Tijdcr. de tv.ee 4e
kU^-c t-jar- rsr-jn -taan op d L tweede
pUati ha 3_- j ï U g d t e a m be?et een 3e
p l a a t s Hst e c r ^ t s f en emcu üamesteam kon tot nu toe niet v e r d e r dan een
5e plaat-- r u k e n , maar zij z i j n dan ook
ingedeeld in de zeer zware 2e klasse
\an de dames districtskompetitie
Vooral het enthousiasme van de jeugdteams is o p v a l l e n d en zij z i j n dan ook
de trouwste bezoekers van d j traimngen op maandagavond.
De t a f e l t e n n i s v e r e n i g m a S C Unicum
wil graag meer jeugd- en seniorleden
interesseren voor de tafeltennissport.
Iedereen die wel eens in de garage, in
de huiskamer, de tuin of op kantoor of
op vakantie een balletje geslagen heeft
en het leuk vindt dit in klubverband te
gaan doen is welkom bij deze sportverenigmg. Elke maandagavond, dinsdagavond, donderdagavond of zaterdagmorgen bent u welkom. Inlichtingen
voor senioren en jeugdtafeltennis tel.
16511
Zandvoort.

Slecht weer was het, hè?

ZANDVOORT - Gedurende de jaarlijkse wintermaanden wordt onder auspiciën van de CENAV weer de rensportschool gehouden, op het circuit.
Deze bijzondere en zeer leerzame cursus neemt vijftien zaterdagochtenden
of zondagen in beslag.
De cursus wordt speciaal in de wintermaanden op het circuit georganiseerd
omdat men dan kennis kan maken met
de verschillende weertypes die ons land
kenmerken. Rijden bij sneeuw en ijs,
regen en een droog wegdek zijn de
vaste ingrediënten van deze opleiding.
Daarbij wordt men door de instructeurs vertrouwd gemaakt met de stuurtechniek, de autocontrole en met verschillende vertrouwde handelingen die
de autorensport en het normale autorijden kenmerken.
de 16 met 2.23.6 en Roy Warmerdam, Onder leiding van Alfred Abbenes en
Kees van Duyn, Robert Arens, Ruud door deskundige instructeurs zoals Jim
Heeroma en Fernando Hee.roma lieten Vermeulen, Ros de Giaxa de Salvi en
de konkurrentie ver achter zich tijdens Hans Kitsz wordt men met raad en
de 5x 50 m vrije slag jongens onder de daad bijgestaan.
16 en lieten een geweldige tijd van De deelnemers kunnen kiezen uit drie
2.28.9 -een nieuw klubrekord- afdruk- cursussen. Zo wordt er op zaterdag 7
ken.
november begonnen met de cursus
Marja Molenaar, een nieuw talentje op Formulewagens. In de toerwagen-secde rugslag, Eric Wempe Ie op de 100 m tor begint de cursus zondagmorgen 8
school jongens onder de 10, Aldo november, terwijl er 's middags weer
Wanderman 1.54.3 op dezelfde afstand een formulecursus zal worden gehouen Laura Hendrikse met Sabine Se- den. De toerwagenbestuurders rijden
bregts verdienen zeker een kompliment met hun eigen auto, terwijl in de cursus
voor hun inzet. Een kompliment voor Formulewagens men de keus heeft uit
trainster Agnes van Loon en Frank een eigen wagen of een formulewagen
Philipoom die met zoveel geduld, in- van de rensportschool.
zicht en overgave de zwemtrainingen Zoals gezegd duurt de cursus vijftien
van de wedstrijdkinderen op zich heb' weekeinden en wordt besloten op zaben genomen.
terdag 27 februari 1982 met het afneEinduitslag: Marjolein Phaff 3 eerste men van een examen.
plaatsen, Ria Willemse 3 tweede plaat- Wil men een licentie halen van de
s>en, Petra Hillenius 2 eerste en l KNAC, dan is daar de mogelijkheid
tweede, Emmy Koning 2 tweede en l voor een weck later, op 6 maart.
derde. Mare Hommes l eerte en l Voor meer informatie omtrent dit gctweede, Nico Wempe l eerste en l beuren inlichtingen: Cenav, Postbus
tweede, Jaco Koning l eerste en l 132, Zandvoort, tel. 02507-18284.
derde, Eric Wempe, Fernando Heeroma. Ingrid van de Fits elk een eerste
plaats, Annet ter Heyden en Ron Phaff
elk een tweede en een derde plaats,
Linda Schuiten, Roy Warmerdam,
Wander Halderman een tweede plaats,
Pauline Willemse en Ruud Heeroma
tenslotte elk een derde plaats.
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag
stond het topduel in de tweede klasse
HVB op de agenda. Een wedstrijd
tussen Velsen en Zandvoortmeeuwen,
de eerste en tweede m deze afdeling.
ZANDVOORT - Zaterdagmorgen om Beide teams gaven elkaar geen duiinhaifvijf werd een 91-jange man in de brccd toe in deze sportieve strijd, waar
Dr. Gerkestraat door de politie aange- de eindpunten bij winst voor ZVM de
troffen, die zich niet meer kon hcnmic- doorslag konden geven om nummer l
ren waar hij woonde. Na onderzoek te worden. Hel geluk waar ZVM op
bleek de bejaarde man te wonen in de hoopte, bleel u i t , want een fraai schot
Haarlemmerstraat, een in Zandvoort van Koos Rood in de 23ste m i n u u t ,
wonende dochter heeft haar vader op- stuitte af op de paal. Ook de kopbal
gchaald.
van Willcm Wcrthcim in de 38ste
minuut kwam op de lat terecht.
Hoewel Velsen goede kansen creëerde,
was het de ZVM-doelman en het uitstekende spel van voorstopper I lans Sidak
Zaterdagavond ontstond een vechtpar- dat Velsen op oen negatief doelsaldo
tij in de Nieuwstraat. Een 21-jarige hield.
Zandvoorter was op de vuist gegaan Na de rust bleet ZVM de sterkst
over een arbeidsgeschil tussen Item en aanvallende ploeg, maai alle schoten
een bewoner uit de Nieuw.straat. Hij ook die van Willcm M i n k m a n opnieuw
gooide een ruit in en verkocht de op paal en l a t . ledden Velsen van een
Nieuwstrater een klap in het gezicht, nederlaag. De uiteindelijke stand was
De politie kwam tussenbeide en zond ()-(), Velsen leidt. ZVM is t\\eede m
de vechtersbaas na veihoor naar huis. deze competitie.

Verdwaald

voorspronsi wist te koppen SMS • -•-'•
hierna gevaarlijk in de aan'. ^1 "'.'.'
Gude wist enkele malen uitst-J'-.:'-: •.
redden.
Kort na rust verraste de scheicKrec'"-j r
vriend en v i j a n d door SMS een p-.i ' •
toe te kennen wegens hands toen ^._ ' _
hard tegen een Zandvoortse v e r d u d u , '
werd aangeschoten. Zelfs h i j de t h u -club w<is er weinig feestvreugde !o„n
Theo van Dijk het vonnis voltrok. 1-1
Het presentje had tot gevolg, dat SMS
de zege rook en Z'75 even w a n k e l d e
In de slotfase knalde v.d. Bergh de bal
rakelings over en werden Karel v d
Reijden, Bert v. Staveren en Ronald
Zaadnoordijk op de rand van het strafschopgebied gevloerd. Ook de toegekende vrije trappen leverden echter
geen resultaat en onder grote spanning
bleef het 1-1. De standls nu: DVVA
5-10, Aalsmeer 4-7. SIZO 5-7, Hoofddorp 5-7, SMS 5-6, Geuzen 4-3, J.
Hercules 4-3, Zandvoort '75 5-3. Spartaan 5-3, SZC '58 5-3, Energie 4-2,
VVRA 5-2.

Z A N D V O O R T - Onder officieel toe/icht van en gennj.uiisccrd dooi de zeer
,'iktieve icugd.ifdeling van de NederLimlse T a f e l t e n n i s Bond, afdeling Kenn e r n e r l a n d wordt een groot tateltennis' ' , - r i . i K u voor alle pupillen van heel
'•'. n n c m c r l . i n d gehouden, in de fantas:• kommodatic v a n Stichting
'• .>• l n i c u m ie Zandujort. A. s. za' ' . . " . o k t o b e r k u n n e n o a de
- ' • . •'\ de Stu-htim: Nieuw Uni" •:'•.'; '.an de tafeltenmsvapaci" •.' . -^'l"_'e deelnemers en deel" '.' •••.~ " i ma alie tafetenmsver• . - . - ! K e n n e m e r l a n d Na' / ' . • i n s c h r i j v i n g e n van
, - • '/.-.'•'. • oome t a f e l t e n m s v e r - '. r. ' ~ ' c o m '73 met Joost
" -.' K . , c-, V / i j s m a n . Jcroqn
r
•' ••"."".-^ Hdlderrrun A n n e t t e
"-- - P-ilrit en A r l a n Berg.

(Advertentie)

Succes Zeeschuimers
in nationale wedstrijden
ZANDVOORT - Met een wedstrijdploeg van 24 zwemmers en zwemsters
hebben de Zeeschuimers het opgenomen tegen De Meeuwen uit Diemen,
. ZNA uit Amsterdam en de Swaenen
uit Zwanenburg. Dit gebeurde in
zwembad De Waterlelie te Aalsmeer
tijdens de eerste verenigingskompetitiebijeenkomst (er volgen er nog 3)
waar de Zeeschuimers ondubbelzinnig
van hun aanwezigheid blijk gaven.
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ZANDVOORT - Voor eigen publiek
heeft Zandvoortmeeuwen een kleine
maar verdiende 2-1 overwinning op
Vitesse '22 behaald en zich daardoor
weer op de derde plaats weten te nestelen. Koploper blijft ZFC, dat Ripperda
met 0-3 klopte, Zilvermeeuwen, dat
ZVV met een 4-2 nederlaag naar huis
stuurde, werd tweede. Volewijcker-IVV
eindigde in 0-2, terwijl ADO'20-Volendam een 2-2 gelijkspel tot resultaat had.
Het laag geklasseerde Vitesse'22 ging
van meet af in de aanval, maar de
afwerking liet te wensen over en verder
dan twee hoekschoppen brachten de
Castri'cummers het niet. Zandvoortmeeuwen moest het hebben van de
counter en dat bracht in de 17e minuut
de eerste treffer: Frans Makau bediende John v.d. Zeijs op maat en die zag
zijn van afstand ingeschoten bal van
richting veranderen en achter doelman
v.d. Ven verdwijnen (1-0). Een prachtige omhaal van Chris Jongbloed uit de
corner ging net over. Na een half uur
moest de geblesseerde Frans Makau
zich laten vervangen door Piet Kerkman.
Vitesse bleef aandringen maar voor het
doel gekomen bracht men er weinig
van terecht. Overigens gaf de als vanouds spelende Kees Bruin de gasten
geen duimbreed grond cadeau. Toch
moest Ed Steffers bij een doorbraak
vallend redding brengen en ook aan de
o\erkant moest doelman v.d. Ven optreden toen Marcel Schoorl alleen voor
hem verscheen.
De tweede helft was nog maar 7 minuten oud of Steef Water liet 2-0 aantekenen: uit een goed aangegeven bal van
John v.d. Zeijs schoot hij beheerst en
zuiver in. Drie minuten later schrok het
Meeuwenkamp duidelijk op, toen
Hans Kaandorp, vanaf de linkervleugel
naar binnen zwenkte en met een hard
schot doel trof: 2-1. Kaandorp kwam
kort daarop weer in schietpositie, maar
nu ging de bal ver naast. Het aandringen van Vitesse had tot gevolg, dat
Zandvoortmeeuwen zich door snelle
uitvallen de best kansen kon scheppen.
Marcel Schoorl schoot uit een voorzet
van Chris Jongbloed over en John v.d.
Zeijs zag zijn inzet naast gaan.
Nadat Piet Kerkman in de eindfase was

vervangen door Bert Leijenhorst kreeg
Steef Water nog ceiï prachtkans op een
doelpunt. Zijn lob belandde echter op
de lat en tot het laatste moment bleef
het spannend of de bezoekers nog tot

ZFC 4-8, Zilvermeeuwen 3-5, Zandvoortmeeuwen 4-5, VIOS-W 3-4, DTS
3-4, ADO'20 4-4, IW 3-3, Volewijckcrs 4-3, Volcndam 3-2. ZW 5-2,
Vitesse'22 3-1, Ripperda 3-1.

Marcel Schoorl zet een Vitesse-speler de voet dwars.
(Advertentie)

hockeydames

ZANDVOORT - Op Duintjesveld
hebben de ZHC-dames een knappe 2-1
overwinning behaald op Amersfoort.
Vooral in de eerst helft werden de
gasten verrast door de snelle start van
de Zandvoortse dames. Mede door de
stuwende kracht van de voorhoede en
liet goed aansluitende middenveld had
het team uit Amersfoort in die periode
weinig in te brengen.
Zandvoort had al in de 7e minuut
Micces. toen de geroutineerde Mieke
Hamann een strafcorncr benutte: 1-0.
De thuisclub bleef pressie uitoefenen,
maar velddoelpunten bleven uit. Toch
was het Y\onne Ovaa. die uit een
strafpush. grlorcoerd uit een strafcorZANDVOORT - In het sportfondsen- ner. de stand op 2-0 \\ist te brengen.
bad in Haarlem hebben de Zeeschui- Na de rust kwam Amersfoort sterk
mers zaterdagavond een benauwde lenigen de Zandvoortse delensie kreeg
overwinning geboekt tegen HPC 1. het erg moeilijk. Maar dank zij MieheDoor veel gemiste kansen in de eerste hne Verdonck werden vooral de a.mperiode konden de Zeeschuimeis maar v>illen o\er rechts regelmatig gestopt.
niet tot een goed overwicht komen en Het initiatief bleet echter bij A m e i s moesten zij zelfs met een zware 4-2 foort, dat door een stralcorner nog tot
achterstand aan de tweede periode 2-1 wist in te lopen.
beginnen. Maar onder de bezielende
leiding van Frank Philipoom wisten
Ron Phaff, Mare Hommes. Maarten
Jansen en Coen Lucas toch even meer
doelpunten te scoren dan het zeer
geraffineerd spelende 1IPO. Martin
Herfst, Kees van Duyn, Roy Warmerdam en Rulph Kras waren afwisselend
zeer goed bij het afstoppen van opkorncnde tegenstanders en wisten de aanvalslinie van <le Zeeschuimers .steeds
weer per passé op maat de diepte in te ZANDVOORT - Z.itcril.iga\ond 24
oktober weid de jaail.|kse hiidgedrive
sturen.
Vooral Iv.'t zwemvermogcn gaf uitein- van de ZamKoortse Buiige Club legen
dehjk de doorslag hoewel bij de stand de budgers u i t Beveuvijk gehouden.
4-5 in de slotfase een gelijkspel vooiko- Dit weid vooi ZiimlvopM een eel.it.mt
men werd door een snoekduik van succes, was tl e stand m de pauic reeds
keeper Niels Kinneging. Met vreugde 284-245 voor ile Zanilvooitcis. de einden opluchting werd hel enulsignaal stand 580-458 spreekt \ooi /.icll.
door de Zeeschuimers begioet. Zater- De hoogste scoie heha.ildc het viertal
tlag 31 oktober volgt de uit\vedslri|d dames Hos-Schouten/' echtpaar llootegen DWR. ook in het spoitloiulsen- gendi|k niet een p u i i t e n t o t a a l d.it het
bad in Haarlem. Aanvang 19.25 u u r . .succes voor ZaniKoorl nog veihoog.de.

Krappe zege
waterpolo

de gelijkmaker zouden komen. Zandvoortmeeuwen stond echter geen treffer meer toe en behaalde een kostbare
zege met als gevolg een derde plaats op
de competitieladder:

GROOT WSEUWS VOOR
ZANDVOORT EN OMGEVING!

Dirkson is gereed met
een enorm ingrijpende
verbouwing en
uitbreiding.
Binnenkort dus ook in Zandvoort

een sensationele multimarkt, waarin zich
bevinden: supermarkt • slijterij - slagerij -

groenten/fruit - warme bakker - poelier kaas van 't mes - tjgffenbar.

MET UITGEBREIDE PARKING
(nu ruim 1QÖ auto's).

DIHKSON
MULTIMAtlM

HAAL HET BIJ
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KOFFE1S

ZOLANG BE VOORRAAD STREKT

VOOR
WIT OF BONT

PHILIPS

GLOEILAMPEN

1000
STUKJES

40+ 60 Watt

diverse
afbeeldingen

Ó
PUZZIEWOORDENBDEK

KRALENSET
VLIEGTUIG
RACE-AUTO

KWARTET-SPEL
verschillende
onderwerpen

PISTOOL

PER STUK

PAPIEREN
ZAKDOEKJES

WATFR••IIIMI

AGATHA
CHRISTIE
diverse titels
ZOEKUIT:

OEOR-TOCHTSTRIP
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Nieuwe direkteur treedt 1 november in funktie:

Jim Vermeulen:
„Ik geloof in een circuit
dat naast de autosport
plaats biedt aan ander
aktiviteiten"
ZANDVOORT / ZOETER WOUDE Het ontmoetingspunt voor dit interview
lijkt welhaast symbolisch, halverwege
Zandvoort en Zoeterwoude, de woonen werkplaats van de nieuwe directeur
van de Cenav. Jim Vermeulen wil best
iemand tegemoetkomen, wanneer het
belang van de autosport én de Cenav
dat vraagt.

Uit zijn uitspraken blijkt ook dat hij
vast van plan is, de Cenav weer uit het
slop te halen en dat hij en zijn medewerkers iedereen die een oplossing
weet of kan aandragen voor de circuitproblematiek graag halverwege, of verder tegemoetkomt, mits er begrip en
bereidheid zijn ook eikaars standpunten te gaan zien. „Problemen kunnen
opgelost worden wanneer men de positieve kanten van de ander wil zien en
ook de negatieve kanten van de eigen
plannen wil erkennen".
„Het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer de gemeente Zandvoort woningen
in de sociale sector kan gaan bouwen
en het circuit toch de ruimte kan
' blijven bieden aan de Nederlandse
autosport.
Onderhandelingen, overleg en nieuwe
i plannen maken, om te komen tot een
1
oplossing, dat lijkt de beleidslijn van
Jim Vermeulen en zijn team te worden
in de strijd om het circuit. „Voorlopig
is Hordo met een aantal plannen gekomen, die door het gemeentebestuur
zijn afgewezen, maar we kunnen nog
zoveel andere plannen ontwikkelen,
waar dan toch op den duur wel een
j aantal bij zal zijn, die wél uitgevoerd
kunnen worden. „Ik word nu wel de
nieuwe directeur van de Cenav genoemd, maar dat is niet correct. Ik zal
mij belasten met de dagelijkse en
lopende zaken, toch zullen de commissarissen (het commissaris-zijn is namelijk meer dan een erefunctie zoals wel
eens wordt gedacht), de beleidslijn
moeten uitzetten. Dat is ook beter,
want wanneer één man zoiets in handen heeft, is het gevaar toch groot dat
je een bepaalde blindheid ontwikkelt",
aldus Vermeulen.

Grand Prix
Als een rode draad loopt de Grand Prix
van 1982 door het interview. Nog niet
bekend is op dat moment of de rijkssteun wél of niet zal worden verleend.
Ieder halfuur staat Vermeulen op om
telefonisch te informeren. Het wordt
later en later, en de blik op de komende
Grand Prix wordt er niet zonniger op.
Het blijkt waar te zijn dat Enzo Ferrari
aangedrongen heeft op een boycot van
Zandvoort tijdens een persconferentie
in Maranello. Óók dat hij van de
Grand Prix 1981 op Zandvoort nog
geen cent heeft ontvangen. ,,Ik kan
Ferrari geen ongelijk geven," zegt Jim
Vermeulen. „Kijk, Bernie Ecclestone
wordt nu wel als de grootste schuldige
aangewezen, maar dat is niet correct.
Ecclestone organessert de races, hij
zorgt dat de coureurs komen, en betaalt ook de mensen. Wanneer hij van
de Cenav nog zo'n 1,1 miljoen te goed
heeft (hij heeft.slechts een half miljoen
ontvangen) is het logisch dat hij niet

zandvoorts
nieuwsblad
Kantoor: Gasthuisplein 12,
tel: 02507-17166.
Postadres: Postbus 26,
2040 AA, Zandvoort.
Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.
Aalsmeer, tel.: 0297728411.
Postadres: Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00
uur.
Openingsuren Zandvoort: maandag 13.00-16.00 uur; dinsdag
10.00-16.00 uur; woensdag 9.0012.00 uur; donderdag 10.0013.00 uur en 14.00-17.00 uur;
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Klachten bezorging: vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur.
Uiterste inievertermijn redactie
kopij: woensdagmorgen 10.00
uur.
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aan zijn verplichtingen kan voldoen, en
dat Ferrari nog geld krijgt".
p os j t j e f bericht
Inmiddels levert een derde telefoontje
het zo begeerde bericht van het ministerie van Economische Zaken op. De
directeur generaal deelt mee dat men op
bepaalde voorwaarde een overeenstemming heeft bereikt. Vermeulen legt uit:
„Dat de Cenav in de loop der jaren een
negatief kapitaal heeft opgebouwd van
1,5 miljoen. Inmiddels hebben crediteuren een half miljoen kwijtgescholden, en
blijft er dus nog een gat te dichten van
één miljoen. Zonder steun van de rijksoverhcid, die nu een garantie wil geven,
die het karakter van een lening heeft,
kan men bij de Cenav niet met een
schone lei beginnen. Het ministerie van
Economische Zaken heeft beslist de
Cenav als bv te helpen dit negatieve
kapitaal weg te werken, men is dan
echter wel rekening en verantwoording
schuldig aan het ministerie, dit is ook de
basis waarop de garantie wordt verstrekt, om tot een gezondere exploitatie
te komen en het geheel weer rendabel te
maken.

Geluidarm
De mooiste oplossing zou zijn, wanneer men geluidsarm zou kunnen racen, volgens Vermeulen. ,,Ik kan mij
voorstellen dat wij uiteindelijk tot zo'n
oplossing zouden kunnen komen."
Vermeulen wijst in dit verband op een
groot aantal praktijkgevallen, waar in
.dit verband al geluidwerende maatregelen zijn genomen. Bij diverse snelwegen zijn geluidswallen gebouwd die hun
uitwerking niet hebben gemist. „Neem
bijvoorbeeld de Utrechtse baan in Den
Haag waar de mensen die achter de
wallen wonen geen last meer hebben
van het geluid van de snelweg. Ik kan
mij voorstellen dat je in Zandvoort
gebruik kunt maken van de natuurlijke
wal die er al is in de vorm van de
duinen. Je zou dit waarschijnlijk kunnen uitbreiden en aanpassen".
Verder wijst hij op proeven die in
Amerika zijn genomen met het plaatsen van luidsprekers die een bepaalde
golflengte uitzenden die het afkappen.
Men is hier rond een fabrieksterrein in
een dichtbevolkte stad gekomen tot
een geluidsniveau van nul, iets dat men
voor onmogelijk gehouden had.
Uiteraard komt Zandvoort voor deze
laatste oplosing nog niet in aanmerking, omdat het geluid niet continu is.
Ook is er in de formule-1. race een
ontwikkeling gaande waarbij men
steeds meer gebruik gaat maken van
turbomotoren, die zorgen zelf al voor
veel minder herrie dan tot nu toe.
Vermeulen voorziet dat in 1983 waarschijnlijk 70% van de formule l wagens
uitgerust is met een turbomotor, hetgeen een geluidsvermindering van 50%
zou betekenen.

Plannen
Behalve continuering van de autosport
bestaan er ook andere plannen om te
komen tot een betere exploitatie van
het circuitterrein. milieu-vriendelijke
recreatie. Voorlopig heeft men nog
geen oor gevonden hiervoor, toch vermoedt Vermeulen dat men in de naaste
toekomst we! tot een overeenstemming
voor sommige plannen zou kunnen
komen.
Wij zijn nu bezig om te komen tot een
(Advertentie)

race die gecombineerd wordt met een Naast de autosport moeten er ook pen in de toekomst „neen" gezegd zal
marathonloop. In zulke evenementen aanverwante aktiviteiten komen, want worden."
ziet Vermeulen veel. Het dient twee één Grand Prix verleent het circuit nog Als voorbeeld wordt door hem Schevedoelen, liefhebbers van autosport en geen bestaansrecht.
ningen genoemd, terwijl hij ervan overatletiek attent te maken op eikaars Volgens Vermeulen wordt er dan te tuigd is, dat door de meerdere vrije tijd
sport, dat kan een groots evenement snel gedacht aan een lunapark, dat in in de toekomst van de bevolking, speworden, wanneer het lukt.
Nederland geen bijzonder goede naam ciaal die van West Europa, meer be,,Je zou kunnen denken bijvoorbeeld heeft. ,,Men denkt dan direkt aan hoefte zal ontstaan aan recrcatieooraan paardesport, waarbij Zandvoort pretparken met veel lawaai, rnaar er den, omdat men niet altijd met sport en
een vaste plaats gaat opbouwen, maar zijn ook wel andere recreatie-oorden, werk bezig kan zijn.
zulke plannen vergen tijd, toch ben ik waar zowel de jeugd als de ouderen aan
optimistisch dat het kan in de toe- hun trekken kunnen komen, milieu- „Zandvoort en het circuit zijn onverkomst", aldus de nieuwe man van de vriendelijke recreatie zoals de Flevo- brekelijk met elkaar verbonden in mijn
Cenav.
hof, ik bedoel nu niet dat er een tweede ogen. Eén van de redenen dat Zand„Wanneer het circuit kan zorgen dat er Flevohof moet komen, maar gedacht voort over de gehele wereld bekend is,
zes maal per jaar, buiten de Grand Prix moet toch worden in de richting van dat een Amerikaan weet dat Zandvoort
om, een groots evenement plaatsvindt een circuit met een dubbele funktie. in Nederland ligt bij wijze van spreken,
dat duizenden toeschouwers trekt dan Ten eerste het behoud van het circuit komt door het circuit en de Grand Prix,
is dat alleen maar gunstig voor Zand- voor de Nederlandse autosport. Neder- daar moet Zandvoort dan ook gebruik
voort, dat het in de toekomst toch zal land telt toch altijd nog zo'n 375 van maken, met het oog op de toekomst,
moeten hebben van de toeristenindus- autosporters, die toch recht hebben om op de meerdere vrije tijd. Zandvoort
trie. Wij kunnen in Zandvoort niet hun sport in Nederland te beoefenen. moet klaar zijn wanneer de behoefte er
bestaan zonder toerisme, dat levert Daarnaast kunnen andere sportieve en is en ik voorzie dat dit eerder gebeurt
daadwerkelijk inkomsten en werkgele- misschien ook andere aktiviteiten wor- dan men nu verwacht."
genheid.op en daar zal men het toch den ontwikkeld. Ik weiger te geloven
van moeten hebben".
Margreet Ates.
dat op alle plannen die worden ontwor-

College kiest voor fasebouw

Prefabbouw wijkcentrum
bijna vier ton voordeliger
ZANDVOORT - Het college blyft voorlopig vasthouden aan variant „D": het
bouwen van een verkleind centrum als
eerste fase van een totaalplan, wanneer
hel gaat om vervanging van het wykcentrum 't Stekkie. Dit deelde wethouder Aukema mede op de dinsdagavond
20 oktober gehouden begrotingsvergadering van de commissie financiën.
Tevens moet dan een krediet beschikbaar gesteld worden van ƒ 36.000,voor het opknappen van de bestaande
accommodatie ter overbrugging van de
bouwperiode.
Binnen de begroting voor 1981 kan
geen ruimte gevonden worden voor het
doen van deze uitgave. Het geld zal dan
ook moeten komen uit de algemene
reserve, dit in verband met het feit dat
het hier een tijdelijke voorziening betreft, waarop niet kan worden afgeschreven.

Voor jonge mensen
tussen 6 en 12 jaar:

leesprogramma
'beestachtig'
De helo maand
november.
Zorg dal je daar
bij bent..!
Prinsesseweg/Zandvoort

Woningbouwaspekten
Een preafab.-objekt kan worden gebouwd aan de Fahrenheitstraat op een
voor bij.-ondere bebouwing in het bestemminpspliin opgenomen terrein nabij het huidige cenlrum. Alsdan k;in
het terrein naast de Van Pagéehal
worden bestemd voor woningbouw.
Volgens opgave van de Dienst PW
kunnen daar dan vijftien wooneenhcden (etapebouw) worden gerealiseerd,
terwijl op het terrein aan de Rihrenhcitstruut ongeveer vijf wooneenheden
worden gebouwd. In totaal dus twintig
wooneenheden.

m c-: r -;•.- ••.-.•
VOO,'.':! '.~.-.'.•

eind -.':'. - .
i n d i e n -; ; ••••
week ";' -••:•;•
van /il": :•:•
xijn oud--.-:' '.-.
nisch tor.ü'.:
thans bij d.
hij zal h;i|-.eerstvolgend-,-

Rond de Kaap
Nu we het tóch over varen hebben:
ik ontving vorige week een kaart
van Ron Sperling, die als bootsman
vaart bij het sleepvaartbureau Wijsmüller te IJmuiden. Hij behoort tot
een der jongste bootslieden in ons
land en naar insiders beweren ook
tot een der beste. De kaart, waarvan ik u hierbij een afdruk toon,
kwam uit Kaapstad. De achterzijde
vermeldt: „Kaappunt, die suidelikste punt van die Kaupse Skiereiland, Suid Afrika." Erg aanlokkelijk ziet het er daar nu beslist niet
uit. Hij vaart, naar ik meen, op de
sleepboot ,,Noordholland" een bijzonder mooie boot. Waar hij nu
heengaat, is mij nog niet bekend.
Dat hoort u nog wel. Ik weet alleen,
dat men enige tijd geleden vertrokken is uit een kleine plaats in de
Perzische golf met een sleep en
bestemming Kaapstad. Het was
daar niet uit te houden van de hitte (
50 graden), maar die ellende is ook
alweer voorbij. Ik hoop u op de
hoogte te houden van zijn verdere
belevenissen.

Op dinsdag 10 november zal de heer
Th.B. Hiïbers, directeur van de
WV Zandvoort in hotel Keur aan
de Zeestraat de prijzen gaan uitreiken van de in juli en augustus jl.
gehouden tuinkeuringen van voortuinen door de afdeling Zandvoort / B e n t v e l d van de Kon. Neci. My.
voor tuinbouw en p l a n t k u n d e . De
keuringen waren onderverdeeld in
diverse groepen, o.a. kleine en grote voortuinen, «elke van de weg af
zichtbaar z i j n en voorts balkon en
gevelerfraaiinp. Bij de keuringsnormen werd rekening gehouden met
aanleg, bloemrijkheid en onderhoud. De heer C. Davids zal deze
avond een aantal dia's vertonen van
diverse voortuinen, planten, bloemen. dieren, dorpsgezichten enz.,
die door hemzelf werden vervaardigd. Ik kan u deze interessante en
veelbelovende avond van harte aanbevelen en wellicht behoort u ook
nog tot de prijswinnaars. De aanvanc is om 8 u u r .

Door Jan Jongsma was voorgesteld te
onderzoeken of de zogenaamde prefabbouw van een nieuw wijkcentrum niet
voordeliger zou kunnen zijn. Hij wenste graag meer informatie hierover,
alvorens men zou besluiten tot verlening van het krediet van ƒ 36.000,voor herstelwerkzaamheden.
Door de afdeling OPZ is nu een notitie
gemaakt waaruit blijkt dat de zogenaamde prefabbouw zo'n kleine vier
ton voordeliger zou zijn. De voordelen
van de prefabbouw zijn dus: aanzienlijk kostenbesparend, ook kan deze
bouw veel sneller worden gerealiseerd,
in acht weken, het centrum kan door
middel van units worden vergroot of
verkleind, en heeft een veel langere
levensduur dan bijvoorbeeld noodlokalen.

De voordelen van de door het college
voorgestelde variant D zijn: Dat gcbruik kan worden gemaakt van de
bestaande bijruimte (keuken etc.) van
de Van Pagéehal. Er een combinatie
van behecrsfunkties (beheerder Van
Pagcehal/ Wijkcentrum) mogelijk is.
Dat er een multifunktioncel centrum
ontstaat, namelijk sport en sociaalculturele aktiviteiten, en de langere levensduur door de traditionele bouw.

e helangnL'en van
-.-~\ ( K r i s m-j' / i j u
;rl II" uit
". '••• -.T•-!<!. j r' ••ji-.-n-

Tuinkeuringen

Offerte

Voordelen

Onze solo-zeiler

Kienavcnd
Dat er herstelwerkzaamheden aan Het huidige Stekkie moeten n i"i:V'i uitgeroerd,
staat als een paal boven wat ,,de brokken vullen er a f ' . djür /.> iedereen het over
eens. Of het nu prefab- of fasebouw wordt, dat meet de r.:
Een voordeel is ook dat de boekwaarde
van het terrein nabij de Van Pagéehal
vrijwel nihil is. Indien daar vijftien
woninp.cn worden gerealiseerd dan zou
op een bijdrage van l a 2 ton in de
grondkosten kunnen worden gerekend,
aldus de dienst PW. Dit betekent een
extra „injektie" ten gunste van het
grondbedrijf.

teilen-aanbod is voor 't Stekkie nog
geen uitbreiding \.m het personeel
nodig, doch het k.in n a t u u r l i j k wol
noodzakelijk b l i i k c n in de toekomst.

Keuze

De grote vraap b l i j f t , of uit het oogpunt
van schoonheid een pretabpebouw zal
voldoen aan de eisen die in dit opzicht
kunnen worden gesteld. De afdeling
Beheersaspekten
POZ laat hierover «raap de deskundiBij aanbouw aan de Van Pagéehal- gen aan het woord. Het woord is
(variant Dl kan worden uitgegaan van voorlopig aan de raadsleden; of deze
een combinatie van beheersfunkties. kiezen, zoals liet college, voor faseUitbreiding van personeel zal dan niet bouw, of de prefabbouw.
noodzakelijk blijken. Volstaan kan dan
worden niet één beheerder voor sport- Feit is wel dat, wanneer men het doel
luil en één voor hel wijkcentrum, die fasebouw voor ogen houdt, men ook in
znnodip elkaar de helpende hand kun- de naaste toekomst op liet terrein prcnzcnd aan de Van Pagéehal «ecu woninnen bieden.
Daar staal tegenover dat, wanneer een gen kan bouwen, men moet ruimte
pielabwijkcentrum wordt gerealiseerd houden voor een eventuele uitbreiding
er waarschijnlijk één funktie (part- van hel centrum.
time) zal moeten worden vervuld, dit
afhankelijk van de aktiviteiten die in Op hel vrijkomende terrein waar het
huidige Stekkie staat kunnen slechts vijl'
het gebouw zullen plaatsvinden,
liij afweging tegen het huidige aktivi- wooneenheden worden jjcrcaüsecrd.

De Volkstuinvereniging ../.andvoort" organiseert een k i c n a \ o n < l
op zaterdag 7 november, a a i u a n «end om S uur iu hel Gcnieenschapshuis met een ge/ellip dansje
als omlijsting. De toepan», is gesteld
op ƒ J.— per persoon, kinderen
/' 1.—. Fraaie prijzen /uilen beschikbaar worden gesteld. Het
wordt weer een echt pe/.ellige
avond, l let h'.'stiiur verzoekt m i j .
alle scholen die de afgelopen zomer
een hc/ock hehheii gebracht aan
het volkstuincomplex h a r t e l i j k dank

Janeiro heeft bereikt. Hij moet
daarvoor nog ongeveer XOO mijl
afleggen. In verband met de gevaarlijke kust door de vele klippen,
moet h i j een behoorlijk eind in zee
b l i j v e n om zoveel m o g e l i j k risico te
v e r m i j d e n . Hij hoopt echter eind
van clc/e maant! of begin november
in Rio aan te komen. Het weer is
nog a l t i j d bijzonder goed. Maar
e n k e l e problemen' beginnen zich
\ i i o r te doen. Zo sukkelt hij mom e n t e e l met bedorven drinkwater,
rn;:;ir hoopt, dat hij hiervoor hulp
z;;i o n t v a n g e n , ik houd u op de
rv f i c t e en wens onze dappere solo/ e i i . r /o spoedig mogelijk een beh',-'j d •„• n aankomst in Rio. Er wordt
~ _•: rum meegeleefd hier in Zand~''.. daar kan hij vast van op aan.
v
- ' - . - - • • K-.-ev. dapper volhouden en

te brengen voor hun betoonde interesse. Het succes was zó groot, dat
het bestuur besloten heeft hiermee
ook het komende jaar door te gaan.

Eénmansgaten
Het lijkt momenteel wel oorlog in
de Zeestraat! Enige tijd geleden
heeft de Plantsoenendienst er weer
twee grote lepenbomen moeten
verwijderen, die door de lepziekte
bleken te zijn aangetast, 't Was
zonde en jammer, maar er was geen
andere mogelijkheid. Maar de omwonenden haalden alweer verlicht
adem, toen enige tijd daarna de
ontstane gaten werden uitgediept en
men dacht algemeen: nu zullen er
wel weer gauw nieuwe bomen voor
in de plaats komen. Maar vergeet u
het maar. want men heeft die gaten
volgestort met zand en zwarte grond
en dat ligt er nog altijd! Vrachtwagens. die moeten lossen, rijden erin
en eroverheen, vernielen de trottoirbanden en op een aantal plaatsen zijn grote modderpoelen ontstaan. vol met zwarte blubber, vooral tijdens de overvloedige regenval
van de laatste tijd. Er zijn al een
paar mensen des avonds in het
donker in zo'n kuil met blubber
getrapt. Tot over hun enkels zaten
ze onder de smurrie. Wat ze allemaal hebben gezegd, zal ik maar
niet herhalen, 't Zou ook niet kunnen. maar bepaald ..vrome vvensen" waren het niet! Zijn de nieuwe
bomen nog niet aangekomen? En
zo n i e t . kan men dan voorlopig geen
provisorische verbetering aanbrengen? 't Is tóch al zo'n rolzooi in die
straat, door de vele verbouwingen
die er momenteel plaatsvinden, 't
L i j k t wel oorlog! En ik zit er met
m'ii neus hoven op. dus krijg het
allemaal op een presenteerblaadje
aangeboden. Kan P.W. er niet eens
achterheen'.'

Weet u wat ..Büikcnbrij" is? Ik heb
het de/e week voor het eerst gezien
hij een slaper in Zandvoort. 't Zijn
grote grijze plakken, net wit uitgeslagen krentcbrood met allerhande
r c m m e l t jes erin. wat precies weet ik
niet. 't Moet erg lekker zijn. Maar
ik /al toch eerst Opoe eens om het
recept vragen. Alles weten is alles,
beurijpcn! U hoort er noe, we! van.
K.Sr

ATTENTSE HEREN ONDERNEMERS
Hedenavond 20.00 uur in

Zandvoort met als gastspreker

wethouder Aukema
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voor verkoop
en service
naar

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

RENAULT

Curiesiraat 10, Zand voort, fel. 02507-12323.

I. de bij hen binnengekomen aanvragen om een
zogenaamde revisievergunning op grond van
de Hinderwet en de Wet Inzake de luchtvcrontreiniging van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland, Ign. Bispincklaan
19, 2060 AD Bloemendaal voor de electricitcitscentrale, gelegen aan de Noorderlaan 53
te Vclsen;
• voor het uitbreiden en wijzigen van de centrale met onder andere een nieuwe productieccnhcid (E-25) en
- voor het uitbreiden van de centrale met ccn
mechanische werkplaats;
II. de aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
gerichte en bij de hoofdingenieur-directeur
van de Rijkswaterstaat in de directie NoordHolland te Haarlem binnengekomen aanvraag
van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van
Noord-Holland tot wijziging van een reeds verleende vergunning ingevolge de Wet verontrciniging oppervlaktewateren in verband met
de uitbreiding van de centrale te Velsen met
de eenheid 25.
Met toepassing van het gestelde in artikel 3 van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is als
datum van ontvangst van alle aanvragen bepaald
15 september 1981.
De aanvragen genoemd onder I. liggen vanaf 29
oktober 1981 gedurende een maand ter inzage op
werkdagen tijdens de kantooruren:
ten Provinciehuize te Haarlem (Afdeling Milieuhygiëne, Paviljoenslaan 7) en ter secretarie der
gemeenten Velsen, Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest, Castricum, Zaanstad, Bloemendaal,
Haarlem, Zandvoort, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude.
Desgewenst kan na telefonische afspaak met de
Dienst voor de Milieuhygiëne van de Provinciale
Waterstaat (telefoon 023 - 31 93 50) mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
De onder II. genoemde aanvraag ligt vanaf 29
oktober 1981, gedurende een maand ter inzage
op werkdagen tijdens de kantooruren bij de
directie Noord-Holland van de Rijkswaterstaat,
Florapark 8 te Haarlem, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting verkregen kan worden
(telefoon 023-31 93 76, toestel 319) en ter
secretarie van de gemeente Velsen.

ïf

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.
Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht
tijdens de openbare zitting, die op 19 november
1981 j om 20.00 uur zal worden gehouden in het
gemeentehuis van Velsen.
Met toepassing van hel bepaalde in artikel 43,
tweede lid van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne is de beschikkingstermijn van de
aanvraag verlengd met vijf maanden.
Haarlem, 29 oktober 1981.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

is ons cabaret van internationale allure,
leder weekend treden hier bekende
artiesten op, terwijl ü geniet van een
vorstelijk diner-

Bestel tijdig uw

BOB MATA
Zaterdagavond 31 oktober speelt hier
van 19.00 tot 01.00 uur het

KERST- EN
NIEUWJAARS-

ORKESTGLADYS
ANDTHENEWFIVE
De kosten voor deze héle avond 'uit'
bedragen, inklusief een speciaal voor
deze avond samengesteld vorstelijk
diner f. 75.- p.p....

Onze nieuwe collecties zijn
binnen.
Kom vrijblijvend eens kijken.

COMBO RINUS VAN GALEN
vanaf 17.00 uur, terwijl vanaf 19.00 uur
.een diner wordt geserveerd voor slechts
f. 47.50 p.p....

Randstad
Handelsdrukkerij
Stationsweg 38. Aalsmeer. 02977-25141
Pa Verkuyllaan 8. Badhoevedorp, 02968-2673
Binnenweg 23, Heemslede, 023-289472

Bedrijfsruimte te huur
in Zwanenburg

Van Kuijk
Van Iperen bv
Als technisch adviesburo op het gebied van de
utiliteitsbouw verzorgen wij de planmatige
ontwerpen van
CV - AIRCONDITIONING - ELEKTRICITEIT SANITAIR - GERUISBËHEERSING.
Wij zoeken voor onze afdeling cv, welke aan
uitbreiding toe is een

Bestaande uit een gelijkvloerse ruimte van
ca. 190 m', geschikt voor opslag of klein be
drijf, betonnen vloer, krachtstroom, verlich
ting, cv (eigen ketel), inrijdeuren, keukentje,
kantoor, toilet. Hoogte drie meter.
Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt

opnemen met
MAKERLAARDIJ

A. Kwee-Dijkshoorn

jonge dynamische
werktuigkundige m/v
Minimum opleiding MTS, bij voorkeur enige
jaren ervaring in de cv-sektor.
Sollicitaties schriftelijk aan ons adres:
Postbus 122,1430 AC Aalsmeer,
telefoon 02977-22955.

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6. amsterdam-z.. telex

18143

van Hallstraat 1. Zwanenburg,
telefoon 02907-5348.

KOOIJMANS

*W:>.?,,i\.;vVv,K"'».'!.' .• -'•••• -

beter bewegen
Minder moe ter voorkoming van
rugklachten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij
op dinsdagmiddag

Tolweg 10
Opgaven tel. vrijdag 30 oktober,
maandag 2, dinsdag 3 november
14026/14880 tussen 19.00-21.00 uur

HiiiiH'nwi'i; 7.1 • HiTinsIcilr

ld. OM . :K IM 'in

SPECIALITEITEN

f 15,50
We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND
vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00uur.

Gbalêt Het Witte Huis"

GEVESTIGD:

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

praktijk fysiotherapie
A. J. Ferenczy
Asterkade 22, Heemstede,
telefoon 023-285958.
Behandeling volgens afspraak
ook in de avonduren.
Geen wachtlijst.

JACK
HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU

FORDOTO
v *%mpiftestraatlO
(naast Colpitt)
Tel. 02507 - 1 63 25.
- '•••B.g.g11324Z..
..'',,, Ford verkoop en
'j, . v/seryice. ""\•

Qok vbqf. diverse
*m&rkenjriïuHauto'si

voor f 15,50

U wilt een
klein bedrag
lenen?
Overal nul op
het rekest?

Eerste kwaliteit,
handgekloofd

OPENHAARDHOUT

2 m1 thuisbezorgd
v.a./200,-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

Een handige pot van Empelen & v. Dijk.
Daar worden onze tuinplanten graag
groot in. En laten ze zich gemakkelijk in
vervoeren. Zonder vuil in de kofferbak
en nerveuze stofzuigerslangen...
Alléén al 500 soorten en variëteiten
vaste planten bij Empelen & v. Dijk
hebben zo'n funktionele behuizing.
't is nu de tijd ervoor...
Tijd om uw nieuwe tuinbewoners i
aan hun'stekkie 1 te laten
fi
wennen. Ook heesters en w jV;
coniferen verpakken wij \ L . f A /i
op deskundige wijze.
VV/i'>!y»*
En hebt u dit
weekend nog\ ;, .'C'Vï
7
geen tijd... Dan kunt,. ^ -..ffi *y^
'u ze rustig een weekje^\«V,,
A^'- '•
in de doos laten. Daar \^"^>l'^,^
kunnen ze tegen.
-^s'S!!>ï\ >^

drive-in tuincentrum

empelen & van dijk
n 192-Hecmstede-AerrJenhout-Tpl (023)249221

Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

garnalencocktail of soep
stokbrood + kruidenboter
goulash met rijst of aardappelpuree
Servische salade
palacinka.
Reserveren vanaf 3.00 uur.
Maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Garagebox

,DE
GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
7

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

te koop
Burg. v. Fenemaplein
Vraagprijs
11.500,-k.k.
Inlichtingen
MAKELAARDIJ O.G.
H.W.COSTERBV
Tel. 15531

't Kinderwinkeltje
heeft volop leuke
winterkleertjes
Nieuwe openingstijden:

maandag en dinsdag
gesloten; geopend van
li.00-17.30 uur; zondags
van 13.00-J 7.30 uur

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
x Trouwkoetsen bespannen met
2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk
Reductie voor 65 plussers

Hand*) voor uw schoenen:

SCHOENENKASTJE
70 x 70 x 38 cm

139,-

Trouwens, al vanaf 2,25 kunt u terecht
voor een keur aan mooie gekweekte
tuinplanten!
vanaf
Prettig winkelen bij Empelen & v. Dijk
Overdekt, dus nooit een nat pak. En wat
een keus! Volop mooie vaste planten, heesters,
coniferen. .Van heel klein tot heelgroot. Mooiomtezien.
Mooi in uw eigen tuin En uw auto kunt u natuurlijk makkelijk
kwijt op ons ruime parkeerterrein.

apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.

LA

brengt u van woensdag t/m vrijdag
een speciaal goulash menu

Het Kastenhuis

Van 9.00 tot 14.30 uur en van 19.00 tot 24.00 uur, binnen het
rayon Heemstede, Bennebroek, Haarlem, Aerdenhout, Vogelenzang,
Bentveld en Zandvoort.

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Taxi Centrale Jansen bv

Te huuraangeboden:

zitkamer en
slaapkamer
Eigen kookgel.,
gebr. van douche,
toilet.
TEL 02507-18200

Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600
Zandvoortselaan 140, Heemstede, telefoon 023-242400
ADVERTEREN'
DOtT
VE.RKOPE.N .

REPARATIE

KUNSTGEBITTENREPARATIES

van alle soorten

•••••••••••••••••••••••••••••••M

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

DAKBEDEKKING
Tel. 02507-173 53.

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.

c^-

v. d. Meer Sleulelservite

- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte grillplaat 3 sporten vlees l mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacinka warm f/ensje met koude roomvulling

ZANDVOORT
••

Bij mevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!
Tel. 02507-17699.

Cursus

tcaat

SKMirwniJMJ.KHni

(van maandag t/m vrijdag)

RESTAURANT

Pot voor mevrouw

I let Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten (lilde is door (,ips
Sinten Fabrieken b.v. als sub-liccntie«3&
houder gcmaehtigd de I.ips-Keso
sleulel Ie kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de geavan&
&
teerde maehines v,m het C.ildt
K^?X~~?\ garanderen u /.ekeiheul
d " / — \ *•'" veiügheid. Alleen bij
JK-'LIPS ) de gemachtigde dealer
4jk\_
"•_/ krijgt u het originele
'A'kerheids bewijs.

wintermenu

'inlichtingen en
•• reserveringen:
02507-12144

'£

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

Zondagavond 1 november speelt het

Tevens liggen alle stukken ter inzage ter secretarie
van Velsen op donderdagavonden van 18.45 uur
tot 21.45 uur en in de Openbare Bibliotheken:
- Plein 19458-12 te IJmuiden;
- Kerkstraat 44 te Beverwijk;
- Beneluxlaan 205-207 te Heemskerk.
Een ieder heeft de gelegenheid gedurende de
termijn van de ter inzage ligging schriftelijk
gemotiveerde bezwaren in te brengen tegen het
verlenen van de gevraagde vergunningen:
a. met betrekking tot de aanvragen sub I. dient
het bezwaarschrift te worden gericht aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem;
b. met betrekking tot de aanvraag sub II. dient
het bezwaarschrift te worden gericht aan
de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Holland,
Postbus 3119, 2001 DC Haarlem.

Zeestraat 41
ZANDVOORT
02507-15110

Vrijdagavond 30 oktober van 19.00
tot 24.00 uur speelt voor u op organist/
. pianist

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; delen
mede, dat zij ingevolge het bepaalde in hoofdstuk
2 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
de volgende aanvragen coördineren:

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

TEAK OEURPLATEIN»
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwcrk en lijsten. Wandkurktcgels, fineer, vouwrekjes, elementcnsysteem, plankcndragcrs,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf, Louvrcdeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
OOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 76.00 uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.
••••••••••••••••••••••••••••••M

Wegens uitbreiding van onze expori van polplamcn zoeken wij op korte termijn ccn

verkoper/
vertegenwoordiger

A. RITMAN
Reinwardtstraat20. telefoon 02507 - 1 43 65.

Maak van uw balkon
een groene golf.
Met mooi wintergroen van Empelen
& van Dijk. Groeizame blijvertjes, ook
al is de temperatuur op de nullijn
aangeland. Kleine coniferen, groen
blijvende heestertjes, winterheide...
in een mooie bakaan uw balkonrand
staat'tuit de kunst...

te vergeten...
Hebt u zelf nog een
bak staan? Neem
'm gerust mee. We
maken er iets moois
van. ..en dat reeds
vanaf 19.95

Groen per strekkende nieter al
vanaf 19.95 voor een gevulde
bak.

Empelen & van Dijk is uw
bezoek meer dan waard.
Zomers en 's winters.
U wordt er deskundig en gezellig
geholpen. En goed advies hoort
daarbij. Net als komfortabel
overdekt winkelen en een riant
parkeerplaatsje voor uw auto.

Empelen & van Dijk heeft tuinvarens
en balkonbakken in vele soorten en
maten. Kompleet met beugels om
ze op te hangen. Onze vakkundige
tuinadviseurs maken graag een
mooie bak voor u op. Met winterhard wintergroen. Zodat u hartje
winter de zomer nog niet hoeft

Kom naar Empelen & van Dijk
't licht staat op groen...
een gevulde
bak. al vanaf

Vereisten: middelbareTuinbouwschool,
ervaring in export van potplanten,
spreekvaardigheid in de Engelse- en Franse
taal. Schriftelijke sollicitatie (e richten aan:

BV In- en Verkoop
Combinatie Aalsmeer
(I.C.A.) Postbus 1135 - 1430 BC Aalsmeer.
Tel. iiilorm.: 02977-20293.

drive-in tuincentrum

empelen & van dijk
Zandvoortselajn'i92-Heemstede-AerdenriLut -"el OJ5 249221
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Discussie in Gemeensohapshuis

de televisie-piraterij
ZANDVOORT - Vanavond wordt door
de PvdA, afdeling Zandvoort in het
Gemcenschapshuis een discussieavond
gehouden over het bekende vcrschijnsel, „de televisicpiraat".
Kernpunt van de discussie zal staan, het
bestrijden of gedogen van deze tot nu
toe klandestiene zenders.

Dienst, die soepeler optreedt tegenover zenders die geen porno uitzenden
en rekening houden met de voorwaarden van de reclame-code- commissie,.
„Bovendien scheelt het wanneer je
geen andere nit/endineen stoort."

.,De landelijke discussie over het al
dan niet legaliseren van televisiepiraten
is nog in volle gang. Op zich is het een
illegale bezigheid. Immers in de Omroepwet staat geregeld aan welke eisen
moet worden voldaan om tv-uitzendingen te mogen verzorgen. Beantwoordt
men daaraan dan heeft men recht op
een zendmachtiging." Aldus de socia; listen in een discussie-nota, die werd
; opgesteld door Leo Heino en Gert
i Toonen, die vervolgt:"

Dat het momenteel in de piratenwereld
een ongestruktureerde janboel is,
wordt door hem volmondig toegegeven.
„De kwaliteit, zowel inhoudelijk als de
beeldkwaliteit, laat nog al eens te
wensen over," zo stellen de samenstelIers van de discussienota. Glimlachend
constateert Rob dat dit ook bij de
legale omroepen het geval is, anders
zou er niet naar de piraat gekeken
worden.
Een bekend voorbeeld noemt hij de
situatie in Engeland van zo'n vijftien
jaar geleden. Destijds opereerden er
meerdere piratenzenders, het antwoord van de Britse regering was het in
gebruikstellen van een nieuwe zender,
die uitsluitend goede muziek uitzond.
Binnen de kortste keren waren de
piraten verdwenen, omdat er voor hun
programma's geen belangstelling meer
was.

i
i
i
:
•
j
<
•

Janboel

!
\
i
:
,

i Aangezien de piraten niet beantwoor; den aan de wettelijke voorschriften en
zij derhalve geen zendmachtiging hebben, zijn ze illegaal bezig. Maar moet
dat nu ook betekenen dat ze hard
: worden aangepakt. Moet voorkomen
worden dat de piraten „inbreken" in
het televisienet. Of is het zo dat de
Omroepwet, mede door de technische
ontwikkelingen, achterhaald is en moet
die wet worden aangepast. Is Jiet dan
geoorloofd dat piraten blijven uitzenden in afwachting van die wetswijziging
of in ieder geval tot de resultaten van
de landelijke discussie hebben geleid
tot een kameruitspraak. Hoe denkt de
PvdA over deze problematiek.
Landelijk is er niet zoveel materiaal
i voorhanden.

Ondertussen een bekend beeld in Zandvoort bij evenementen televisiepiraat Rob
van der Waal in aktie.
c . r
Foto Europress
discussienota en is mét de samenstellers Het onderscheid dat er is tussen een
van mening dat het mediabeleid er op piratentelevisie en bijvoorbeeld reklagericht moet zijn te voorkomen dat de mefolders, aktiepamfletten, etc. is volmedia een speelbal worden van com- gens Van der Waal groot. „Een televimerciële belangen en doelstellingen. sie-uitzending komt beter over, is inHij denkt dat het niet te realiseren is en dringender" constateert hij.
waarschijnlijk niet te betalen em de
Een ieder die belangstelling heeft voor
kwaliteit en originaliteit van de Nederde vraag of televisie- piraten bestreden
landse programma is uit te breiden en Wetgeving
te stimuleren.
Dat de wetgeving praktisch altijd ach- dan wel gedoogd moeten worden wordt
Hij ziet niets in een nieuw systeem van ter de feiten aanholt wordt door de dus vanavond om 20.00 uur in het
zendtijdverdeling, maar wel in de uit- piraat bevestigd. Kijk maar eens naar Gemeenschapshuis verwacht om deel te
breiding van een regionale omroep.
de toestanden rond de 27 MC. Eerst nemen aan de discussie.
Op de volgende punten van de diskus- werd het verboden, nu is het toegesie is het antwoord van Rob Van der staan. Hij bestrijdt dat de piraten
illegaal en altijd anoniem zouden zijn
Waal:
dat er zeker behoefte bestaat aan loka- en niemand verantwoording behoeven
Commentaar
le en regionale omroepinformatie.
af te leggen.
De enige bekende televisiepiraat, Rob dat de vrijheid van meningsuiting reeds Volgens hem is hij zeer zeker niet
v.d. Waal, die werkt voor TV-Noord- aanwezig is, en ook de vrijheid van anoniem, en de verantwoording wordt Datum: 31 oktober-1 november 1981
zee, heeft kennis genomen van deze ontvangst van informatie.
afgelegd aan de Radio Controle
ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
ARTS: B.F.J. Bouman, telefoon
15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Andersoatel. 12058, Denth-tel. 13355,
Flieringa tel. 12181, Zwerver tel.
12499.

Metermode
ZANDVOORT - Sinds kort is in de Nieuwstraat een zaak gevestigd die speciaal in de belangstelling zal staan van de
vrouwelijke bevolking, die ondertussen de weg al heeft gevonden, want Meiermode, de naam zegt het al, verkoopt
modieuze materialen voor zelfmaak mode.
Mevrouw Joke Eldering heeft een jarenlange ervaring opgedaan in de confectic-industrie met haar eigen atelier en k wam op
het idee, gezien de slechter wordende tijden, er ook \vel belangstelling zou zijn voor een zaak waar men behalve de stof,
ook deskundig advies kan krijgen.
Haar zaak heeft dan ook een grote sortering stoffen, naar de laatste mode, zoals berbers met kleurige rand dessins,
beeldschone wollen stof met gouddraad doorweven, ruilen, lurex. Veel kleuren zoals lodengroen en wijnrood, alsmede
winterwit en de zo bekende folklore stoffen.
Groot voordeel is dat men er de fournituren er in de zaak zelf bij kan komen.
Er worden ook lessen gegeven.
Mevrouw Joke Eldering en haar assistente Pam Hangers starten met groepen van acht vrouwen die anderhalf uur les
krijgen, tarief is tien lessen voor ƒ 120,-.
Het accent zal hierbij komen te liggen op de praktische kant van het zelf naaien. ledere vrouw kan zelf beslissen wat ze wil
maken en wordt daarbij dan geholpen door beide dames.
Men moet geen officiële coupeusecursus verwachten, wel praktijk ,,Hoe zet ik de rits er netjes in"?, ,, Wat doe ik nu met de
mouwen?" etc.
Binnenkort begint men ook met de verkoop van patronen. Huishoud-naaimachines voor de leerlingen zijn al besteld.
Voor inlichtingen kan men bellen: 16703, maandags gesloten en vanaf dinsdag {/m vrijdag van 9.oo-17.00 uur geopend,
zaterdags van 10.00-17.00 uur.
Foto Europress

Weekenddiensten
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, tel. 15847.

Bij afscheid in Gemeenschapshuis

GESLACHTSZIEKTEN: voor algemene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).

Van der Moolen
Van der Moolen

POLITIE: telefoon 13043.

ZANDVOORT - Met ingang van zondag l november a.s. is de beheerder van
het Gemeenschapshuis, de heer Wim
van der M ooien, niet meer verbonden
aan deze instelling. Op eigen verzoek
heeft hij zijn ontslag genomen en zal
worden opgevolgd door zijn zoon Ab en
diens echtgenote. Het zal voor deze
populaire beheerder, die in zeer brede
kring geliefd was en gewaardeerd, een
enorm moeilijke stap zijn geweest om
hiertoe uiteindelijk te besluiten.
'Wim van der Moolen solliciteerde als
opvolger van Theo van Veen en diens
echtgenote, die een verantwoordelijke
functie kreeg bij „Nieuw Unicum" Hij
aanvaardde zijn betrekking begin 1970
toen hij in vaste dienst als beheerder
van het Gemeenschapshuis werd aangenomen.
Een betere keuze had men moeilijk
kunnen maken, want hij bleek voor
deze verantwoordelijke baan uitermate
geschikt, evenals zijn vrouw. In verenigingskringen was hij eveneens een zeer
geziene figuur. Hij blonk uit op toneelgebied, was een begaafd zanger en nog
altijd voorzitter van de Zandvoortse
operettevereniging, welke vereniging
zijn hart gestolen heeft. Het Gemeenschapshuis werd de laatste periode uit
zijn actieve en bewogen leven. In het
begin had men nog wel wat vrije tijd.
Er was b.v. alleen maar op woensdagen vrijdagavond wat te doen. Maar dat
veranderde al spoedig. De verenigingen kregen steeds meer aandacht voor
het Gemeenschapshuis en na ongeveer
een half jaar was er geen avond meer
vrij. Ook de morgenuren werden meer
en meer bezet. In alle opzichten werd
het Gemeenschapshuis een centrum
waar de verenigingen elkaar vonden.
Maar het gastheer en gastvrouw zijn
was voor Wim en z'n Coby een hobby,
ook al was het een zeer drukke werkkring, vooral met het schoonhouden
van de grote ruimte, die in het gebouw
aanwezig is. Hun beminnelijk optreden
ondervond waardering in brede kring.
Het werd een hele uitzoekerij om alles
op rolletjes te laten lopen. Er waren
dagen bij. dat men veertien bijeenkomsten op één dag had, soms met uitschieters naar zeventien.

Gezin
Het hele gezin Van der Moolen moest
soms bijspringen, en doet dat nog wel.
Gelukkig bestaat er een uitstekende
band onderling, zodat dit altijd kon.
Dank zij de hulp van de gezinsleden en
zijn vrouw, verliep het altijd uitstekend.
Toen kwamen de kwade tijden. Eerst
kreeg Wim een hartinfarct, waarvan hij
weliswaar herstelde, maar het werd wel
een periode van ziekenhuis-in, zieken-

Langs de Vloedlijn

TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zuster Th. de
Roode, telefoon 16358.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. Tel. 02507-14437 b.g.g.
023-313233.

Burgelijke stand
Geboren: Daniel Lewis Mansel, z.v.
E.H.M. Powell en L.M. Lawn; René
Aart, z.v. A. Mentink en M.J. Egberts.
Gehuwd: R. de Roon en A.M.L. Hofland; G. Wirth en M. Rodenbecher;
D.J. van Aacken en E. Steegman.
Overleden: Praskovie Ivanovna Bondareff, geb. Simonoff, 86 jr.; Teunis
Koper, 79 jr.; Dine Grada Meijer, geb.
de Wit, 76 jr.; Dirk Vleghert, 83 jr.;
Wiliemijntje Nijman, geb. Auener, 86
jr.; Everdina Gennissen, 60 jr.

Kerkdiensten
huis-uit. Daarna volgde achtereenvolgens nog twee operaties, maar dank zij
de volledige inzet van zijn vrouw en
kinderen bleef alles goed draaien in het
Gemeenschapshuis en Wim hield de
verantwoording, en wist ziek of niet,
precies wat er omging.
Er waren altijd hoogtijdagen, teveel
eigenlijk om op te noemen, maar van
de verschillende jubilea van bijvoorbeeld de Zandvoortse Reddingsbrigade, „Jong Zandvoort", de folklorevereniging „De WurF', het 50-jarig bestaan van de schaakclub, de Zandvoortse Operettevereniging, het afscheid van zuster Bokma de vele politiemensen en ambtenaren, maakten
Wim en Coby de hoogtijdagen, ware
feestdagen, niets was hen teveel.

Gemis
Toch was het voor Wim. ondanks zijn
ziekte, een fijne tijd, waar hij met
genoegen aan terugdenkt. Het noodloot sloeg toe deze zomer toen zijn
vrouw aanvankelijk snel herstellend
van een zware hartoperatie, plotseling
overleed. De verslagenheid om dit
verlies was groot en algemeen, want
Coby was de hartuder van het Gemeenschapshuis, Wim's rechterhand, zijn
steun en toeverlaat. Zelf zegt hij er
ovei: ,,Wanneer je 42 jaar lang liet, en
gelukkig weinig leed, met elkaar hebt
gedeeld is zo'n verlies moeilijk te verwerken." Gelukkig ontving hij veel
medeleven, maar wel heeft hij bekend
dat h i j hi.'t in de eerste tijd na het
overlijden van Coby niet meet zag

zitten. Bijzonder verheugd was hij dan
ook toen Ab en zijn vrouw het vertrouwen kregen van het bestuur en als zijn
opvolgers werden aangenomen. „Op
deze wijze wordt de goodwill van de
familie voortgezet", zegt Wim.

Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur
ds. C. Mataheru (crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
dienst door medewerkers van de GeAfscheid
meenschappelijke Werkgroep.
Natuurlijk is Wim van der Moolen na Woensdag 4 november: 19.30 uur ds.
zulk een lange, zeer werkzame periode, P. van Hall, dankuur voor gewas en
veel vergeten. Hij had het b.v. prachtig arbeid.
gevonden als zij als man en vrouw
afscheid hadden kunnen
nemen dan Nederlandse Protestantenbond, Brugzou het precies 121/: jaar geweest zijn straat 15: 10.30 uur prof. dr. A. van
op zijn A.O.W.-leeftijd. Maar nu hij Biemen van Bentveld, (Ned. Herv.).
alleen is overgebleven, wil hij er liever
Rooms Katholieke kerk, Parochiekerk
mee ophouden.
..Veel vreugde hebben zowel m'n St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 31
vrouw als ik toch ook wel in dit gebouw oktober: 19.00 uur Eucharistieviering
gekend", verklaarde hij. Hij vroeg mij met orgel en samenzang; zondag l
tenslotte, in deze terugblik zijn respekt november: 8.45 uuur Stille Eucharisticover te brengen aan liet dagelijks be- viering; 10.45 uur Eucharistieviering
stuur vaa het Gemeenschapshuis en met medewerking van het St. Caecilia
aan alle bestuurders van alle vercnigin- kerkkoor.
gen.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
Wat dit afscheid betreft, hierover be- 14: 9.30 uur ds. J.A. van Arkel van
Bloemendaal; 19.30 uur ds. L.J.
richt het bestuur het volgende:
Boeyinga.
,,\\irn van der M ooien, beheerder van
het Gemeenschapshuis, heeft besloten, Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
zijn functie als zodanig te beëindigen, aankondiging zondag 9.30 en 16.00
liet bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij uur, woensdag 20.00 uur diensten in
laten gaan. Daartoe nodigt zij u uit hem gebouw Madoerastruat l, Haarlemop zaterdagmiddag 14 november a.s. Noord.
tussen drie en vijf uur te bedanken voor
zijn jarenlang goede gastheer zijn van Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgen 9.45 uur: dienst in gebouw
onf.e stichting.
Voorstraut 100 te Katwijk aan Zee.
K.Sr.

Het doet een mens goed
zo af en toe te constateren
dat Sinterklaas nog echt bestaat

BRANDWEER: telefoon 12000.

ZANDVOORT - Dinsdagavond 3 november komt de commissie algemene
zaken/ruimtelijke ordening bijeen om
te spreken over de verdere plannen van
de Canadese Hordo ten aanzien van
het circuitterrein. Er werd een brief
ontvangen op 15 oktober die op 22
oktober door het college werd beantwoord.

Tweede concert in
serie A van NPO

In dit laatste schrijven werd voorlopig
negatief gereageerd op enkele voorstellen.
Bovendien zal op verzoek van Gert
Toonen worden gesproken over de
KENNEMERLAND - Op dinsdag 3 verkeersveiligheid rondom de Zandnovember a.s. geeft het Noordholfand- voortse scholen.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
se Philharmonisch Orkest het tweede Aanvang 20.00 uur.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: concert van de serie A in het Concertgebouw te Haarlem, aanvang kwart
telefoon 17641.
over acht. Het orkest wordt geleid door
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK Roelof van Driesten. De solist van deze
avond is de violist Ulf Hoelscher. Het
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g. concert wordt geopend met de Symfo023-320899 of 320464). Spreekuur op nie no 16 van Haydn. Vervolgens ZANDVOORT - In restaurant Le
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, vertolkt Ulf Hoelscher het Vioolcon- Dauphin (Bouwes Hotel) zal dit weekmaandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. cert van Sibelius. Na de pauze brengt nd wederom een aantal artiesten opVerder volgens afspraak. Voor deze het orkest de Symfonie no 6 „Pastora- treden. Onder het genot van een
drankje of een diner kan men luisteren
hulpverlening, beschikbaar voor iedere le" van Beethoven ten gehore.
naar en dansen op de muziek van
inwoner van Zandvoort geldt dat er
organist/pianist Bob Mata op vrijdagvoor de vrager geen kosten aan verbonivond 30 oktober en naar het orkest
den zijn.
Gladys and the new Five op zaterdagavond 31 oktober. Op zondagavond zal
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
bet Combo Rinus van Galen wederom
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tel. ZANDVOORT - Bijzonder veel an- .iptreden. De toegang is voor alle
17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot sichten van Zandvoort van vroeger kan wonden gratis.
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus men ruilen op de beurs die a.s. zondag
l november wordt gehouden in het Op 6. 7 en 8 november is er in het
100, 2040 AC Zandvoort.
Schalkcrerf te Haarlem. De afdeling Bouwes Hotel een wervelend Country
STICHTING WIJKRAAD NIEUW Kennemerland van De Verzamelaar & Western festival. De Nederlandse
NOORD: telefoon 18083.
houdt dan namelijk een ruilbeurs voor groep Early Bird staat borg voor een
munten, postzegels, etc.etc. Het Schal- uitstekende show op vrijdagavond en
korerf is aan de Bernadottelaan, toe- zaterdagavond 6 en 7 november. Op
WERKLOZENCOMITÉ
Spreekuur iedere maandagmorgen van gangsprijs niet-leden, ƒ 1.25. kinderen zondagavond 8 november treedt de
11.00 tot 12.00 uur in de openbare ƒ 0,25 en leden cratis. Inlichtingen: groep John Williams and the Pride of
Texas op. Geen toegangsprijs.
bibliotheek. Op dat tijdstip ook telefo- (023)-337988.
nisch bereikbaar onder nr. 14131.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND
Ongevallen 023-319191, besteld vervoer tel. 023-319277.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem. Tel. 023256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

ATERSTANDEN

Jazz i
ZANDVOORT - De Midgetoun Ja//
Band komt ook in de wintermaanden
naar Zandvoort. Op 31 oktober. 14
november en 12 december wordt deze
groep verwacht in 't Wapen aan liet
Gasthuisplein. Aanvangstijden ^an deze avonden zijn 9.01) u u r . Het programma omvat een herhaling van het „jazz

behind the beach l l )Sl" programma,
daarna een ver/oekprogramma.
Billi B. Jacket is de leider saxophonist.
Peter Loss trompettist e;i Japie Schotvanger de drummer. Frans von Ronde
bespeelt de bas terwijl Johann Sebastiaati T-bone als pianist-entertainer optreedt.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
HW LW HW LW
29 okt.
4.03 -- 16.16 12.08
30 okt.
4.31 0.15 16.51 12.31
31 okt.
5.04 0.46 17.23 13.04
l nov.
5.39 1.17 17.49 13.37
2nov.
6.13 1.45 18.24 14.04
3 nov.
6.51 2.16 18.59 14.35
4 nov.
7.31 2.53 19.46 15.25
5 nov.
8.30 3.45 21.13 16.24
Maanstandcn: donderdag 5 november
EK 2.09 uur
Springtij op donderdag 29 oktober.

Vrijwillige Hülpvërrehihg

17373
MENSEN heipon MENSEN
Een reddingslijntje.
. Als de zee u je hoog gaat>

Jii~z linntl die in
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zocht op de Grote Krocht
8

's Lands grootste kruidenier blijft
IVIagere varkensper kilo voordeliger
1000 gram

8,98

Leuke
droogstukken
te koop bij:

lffVtëV
afbeet heijn

Grote Krocht 9-15

op de kleintjes letten.

voor een aardige
prijs bij:

Aart Veer

kiloJfcflCT.

l U,«13

niet vergeten
lekkere pizza's
eten.

reisbureau

Grote Krocht 23

• 7ongeivo/sf
.15°Qrani,3-fn
fcrerlKias

Rosbief lappen
^
1KQ5
kiloiareff
l«Jjrv«J

0.95:

1501
1.95

Stukje rosbief

17,95'tm

•S7Z
Te huur:

gemeubileerde
KAMER

Lid ANVR

voor u een extra zekerheid

Te bevragen bij:
02507-16033/15182.

GROTE KROCHT) IDMM A. H.)
Hmniinl»; Bmmng 117 • H*ri*K tJaUnmMh»k (Mmpta Ouh Gndn . Jubni^li M (boifatmd) • Z^mg 102 •
Mtfm: HoohfetraM (J - lim: MM*Mnm BWrftB II,

Wij reiken het u aan!!!

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

Flash blijft deze winter open.

Kom kijken!
Dr. t/m vr. 10.00-18.00 uur.
Za. 10.00-17.00 uur.

TE KOOP:

65x123 cm,
blad 4 cm dik,
hoogte 38 cm
f250,Tel. 02507 -1 31 93

Het Kastenhuts
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

Grote Krocht 28

VRIJSTAANDE
VILLA
met aangefa. zomerhuis
Tuin voor en achter.
Leeg te aanvaarden.
Kostverlorenstr. 71.
Tel. 02507-146 56

DOtT

Nieuwe gst
peulvruchten
^^^^^•^^A

• II

*
*
*
*
*
*
*

CAPUCIJNERS
WITTE BONEN
BRUINE BONEN
LINZEN
GRAUWE ERWTEN
KIKKERERWTEN

Voor al uw bruiloften en partijen

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Paviljoen „De Vijverhut"

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

Nu ook het adres voor uw

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

Drogisitsnj

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort/
tel.02507-1 61 23

ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG

• Groenleplantcn met kluit
• Groente- en bloemzaderi
• Zaaigrond
« Jiffypots
° Bcstrijdings- en
bemcstingsmitldelen
« Tuinbonodigdhedcn

P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort.
telefoon 17093.

-^C

Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. I 25 38

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Haltesuaat 8.
Zandwoorl.

Grote Krocht 23, telefoon 14404.

T*

AUTOMATISERINGSADVIES

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

auto-brand-leven
alle verzekeringen

^
-R

-K
*

/UPPORT

AUG. v. d. MIJE

woningstoffering

13212

Uit grootmoederstijd.
verpakt in puntzak
voor een
ouderwetse prijs bij:
AART VEER

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

FSuwelen kostuums
298,00
in de kleuren marine en grijs

Schuitengat 7,
telefoon

ADVERTEREN^

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

* I^IS^^H •mm«^%,

Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600
Zandvoortsclaan 140, Heemstede, tel. 023-242400.

v.a. 119,"

Wezenbeek

^^^J^^^J^^J^^^^^J^J^^^J^^^^P^J^^J^J^^^^^^^

Taxi Centrale

BQERENTAFEL

En u hoeft bij de kassa niet in de rij te staan.
En gratis deskundig advies

VLRKOPE.N

Reductie voor 65 -t- ers.
Van 9.00 tol 14.00 uur en van 19.00 lol 24.00 uur binnen het rayon Heemstede,
Benncbroek, Haarlem, Aerdenhoul, Vogelenzang, Bentveld en Zandvoorl.

VOUWBEDDEN

REISBUREAU

Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

voor o.a.

Te koop:
massief eiken

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Aart Veer

Rijwielhandel BOS

Wij kunnen u bieden:
* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouvvkoetsen bespannen met 2 of 4
paarden
Ook in combinatie mogelijk

De Krocht
verkoop staatsloten

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF

Uw adres voor:

2 november a.s.

RUNOERHART

5.9R

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Grote Krocht 23

DONDERDAG T/M ZATERDAG VOO RDEEL
Magere varkensrollade
1ft Q-

V

Banketbakkersijs

ERICA

>.

-•>•

'

EERST LEKKER ETEN...

A.J. DE LEEUW

ST.NICOLAASAANBIEDING:

ASSURANTIËN
Grannetia
GELD LENE^NIET DUUR

Boek uw afspraak vóór 25 november a.s.

Bedrag
5.000.10.000.15.000.20.000..000.-

Serie van 6 kinder- of

mnd

mnd.

mnd.

120
mnd.

151.31
289.87
428.42
566.98
705.54

130.29
247.87
365.45
483.03
600.61

184.87
270.99
357.11
443.23

163.87
239.50
315.14
390.77

1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
Informeer eens!
Helmerstraat 11 - Zandvoort,
telefoon 02507 -12150.
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020-223456.

familiefOtO'S in professional kleur v.a.. 45,Echt iets aparts. NIEUW VOOR ZANDVOORT.
1 Gratis vergroting van de leukste opname.

Ook voor uw pasfoto's en huwelijksfoto's.

5 MINUTEN POSTERFOTO
in de Kerkstraatgalerij -Zandvoort
Tel. 1 89 97

U Myrna Bruynzeel
Mt
Jt
^f
^jf

Gedipt, schoonheidsspecialiste £»
(Stivas).
Kosivorlorensiraai 89,
Zandvoort, telefoon 14692.

l£

Behandeling ook 's avonds

*»<t
^

(na afspraak).
Dcposiiairc: Dr. Eckslcin-Lady Roso.

V»

Nu series postzegels!

Chinees Indisch Restaurant

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

Uw ddies vooi
dast. housen, pantics,
knie en enkclstulikon,
ook naar maat

SPECIALE AANBIEDING

Drogisterij

/
Indische rijsttafel
+ koffie, per persoon all-in

f 15.00

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Doe een goeie gooi
niet een bloemetje
van
BLOKMKNHUIS
Marja en Piet zijn weer terug van vakantie en

WEER GEOPEND VANAF VRIJDAG 30 OKTOBER,
alle dagen tussen 12. 00 en 20. 00 uur.
HOEK VAN LENNEPWEG EN TOLLENSSTRAAT

TEL. 1 74 01

II
i»

J. BLUYS
ll;llH'Mr;i:ll 65 . /.uiulxxirl
l d. (12507 . l 20 60

• Commentaar op de spoedvcrgadcring die op dindagavond 3
november werd gehouden, (pag.
3)
* Hel Dolfirama dicht? Trainer
Slootrnaker is het hier helemaal
niet mee eens.
Lees hel interview met de/e be| iangliebbende / gedupeerde op
pag. 3.
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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SPOEDVERGADERING

DONDERDAG 5 NOVEMBER 1981

WAS

oekomsf cür
ZANDVOORT In de spoedvergadering
van 3 november die werd uilgeschreven
naar aanleiding van de besluiten van de
minsteries van CRM en EZ een lening te
verstrekken aan de Cenav en waarin de
raadsleden gevraagd werd zich uit te
spreken over de toekomst van het circuit, is nog geen besluit genomen.

Dat het circuit in het middelpunt van de belangstelling slaat bleek wel uit de overweldigende belangstelling óók in de hal van
het raadhuis, waar alle in allerijl geplaatste stoelen tot de laatste bezet was. (Foto Europress).

Na het bekend worden vorige weck van
de eventuele leningen aan de Cenav
door de beide ministeries, op bepaalde
voorwaarden, is door het college een
bezoek gebracht aan de het Ministerie
van EZ waar een gesprek werd gevoerd
met de staatssecretaris de heer P.H.
van Zeil, de heer De Boer (ambtenaar
op het minsterie van EZ, directoraat
toerisme c.a.), de heer Jorritsma (ministerie CRM) en nog twee heren
verbonden aan deze ministeries.

Conclusie bezoek
Na uitvoerig beraad werd afgesproken
dat getracht zou worden op 3 november
het oordeel van de raad te krijgen over
de toekomst van het circuit. Om tot een
verantwoorde besluitvorming te komen
zou Zandvoort ontvangen:

ZANDVOORT - Het werd een drukbezochte vergadering van de Federatie
Handelsvereniging Hanze op dondcrdagavond 29 oktober in Hotel Keur.
Niet alleen leden, maar ook andere
belangstellenden waren gekomen, om
wethouder Aukema te beluisteren die
ccn causerïe /ou houden over de financiëlc situatie van de gemeente.
De vergadering stond uiteraard in liet
teken van het circuit en de pas vcrstrekte leningen van de ministeries van
CRM en Economische Zaken. Pas
enkele dagen later zou blijken dat de
circuitsituatie niet zo zwart / wit was als
men donderdagavond vermoedde.

mening die niet door het bedrijfsleven
werd gedeeld.
,,Ik heb meerdere malen in een bungaiowpark vertoefd, maar ben nog nimmer in het dorp zelf geweest. Op zo'n
bungalowterrein heb je winkels, restaurants, een zwembad, een golfbaan, ik
noem maar wat," aldus een der aanwezigen, die van mening was dat Zandvoort de toerist toch een dergelijk park
zou moeten bieden uit het oogpunt van
concurrentie. ..Wanneer de toerist kilometers naar het dorp moet lopen
voor dagelijkse boodschappen, vergeet
het maar. die nemen het van thuis mee
uit de supermarkt."

Grand Prix

Bungalowpark
Wanneer het circuit als autoracehaan
ophoudt te bestaan, dan is het Zandvoortse bedrijfsleven zeker géén voorstandcr van een bungalowpark; men
venvacht dan niet dezelfde omzet te
behalen.
Als een deel van het circuitterrein
wordt ingericht als bungalowpark dan
zal een betere spreiding van de inkomstcn voor de middenstand optreden,"
was de stelling van de wethouder, een

De wethouder bracht naar voren dat de
middenstand zich blind staart op de
inkomsten van het circuit, met name de
Grand Prix. ,,Ik weet dat een aantal
hotels en pensions inkomsten uit de
Grand Prix heeft, maar men moet zich
toch anders richten," aldus Aukema.
Daartegenover zette het bedrijfsleven
vraagtekens. „Het is niet alleen de
Grand Prix, maar al de andere aktivitciten die ongemerkt op het circuit
plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld de
Duitse BMW-club, die op 21 mei een
evenement op het circuit heeft gehoudcn. In het dorp werd voor drie dagen
voor 1200 man logies geboekt," aldus
Sicm Waterdrinker.
De Zandvoortse middenstand neemt
liever het zekere voor het onzekere;
tegenover het argument van de wéthouder dat een badplaats het ook van
het strand en de zomer moest hebben,
kozen ze voor de Grand Prix, ..omdat
je die in eigen hand kunt houden en de
zon niet."

Seizoenverlenging
Ook de seizoenverlenging van bepaalde aktiviteiten kwam ter sprake. Aukema is van mening dat de gemeente ook
de taak heeft om de toeristenindustrie
te bevorderen. Deze uitspraak kwam
wat vreemd over. omdat bij het begin
van de vergadering de evenementen
over 1981 ter sprake waren gebracht
door het bestuur.
Het afgelopen jaar werd tweemaal
door het bedrijfsleven een braderie
georganiseerd, die bijzonder succesvol
is verlopen. Bij het aanvragen van de
tweede vergunning is door het gemeentebestuur echter naar voren gebracht
dat het marktwezen geen medewerking
meer in de toekomst mag verlenen.
Dus geen speciale attrakties er meer
tussendoor, terwijl ook in het kader
van de bezuinigingen een verschil dient
te worden gemaakt tussen commerciële
en idieéle evenementen, waar het de
medewerking van de Dienst PW betrcft. (Plaatsen dranghekken, extra
schoonmaken straten en pleinen. Voorgesteld is door verschillende raadsleden
de kosten van de commerciële evenenicntcn op de organisatoren te verhalen. red.).

voelde niets voor het uitbreiden van de
Grand Prixweek die dit jaar in Noord
werd gehouden. „Tijdens de Grand
Prix is het druk genoeg in het dorp, dan
hoeven wij er geen extra drukte bij".
Nu is het alleen nog maar afwachten of
er inderdaad nog een Grand Prix komt.

- de tekst van de overeenkomst tussen
de Cenav en het Rijk, een schrijven
waaruit onder andere zou blijken dat
uiterlijk in 1985 een vervangende
circuit-accommodatie
beschikbaar
komt, zodat het circuit per 31 dccember 1985 gesloten wordt.
- Dat op basis van het zekere einde van.
de geluidsoverlast bij voorbaat mede-

ZANDVOORT - Een week nadat
hij officieel in ons land aankomt,
houdt sint Nicolaas zijn intocht in
Zandvoort.
In tegenstelling tot andere jaren zal
de intocht dit jaar in het winkelcentrum Noord beginnen. Hij wordt
daar om 12.30 uur door een delegatie ontvangen.
Omstreeks 13.00 uur vervolgt Sint
zijn tocht naar het centrum, waar
hij om 14.00 uur door de burgetneestcr zal worden ontvangen. Dit
duurt allemaal vrij kort, want Sint
heeft namelijk een grote verrassing
in petto voor de jeugd van Zandvoort.
Sint vertrekt vanaf het bordes direkt naar het Dolfirama, waar hij
een grandioze middag zal bijwonen. Deze middag is het Dolfirama
namelijk alleen bestemd voor de
Zandvoortse kinderen in de leeftijd
van 3 tot 12 jaar (moeders mogen
met de kleintjes meekomen). De
• jeugd heeft gratis toegang. Er
wordteen dolfijnen-en zeeleeuwenshow opgevoerd, er is een optreden
van een echt zwarte Pieten orkest
en de komische groep de Maria's.
Wanneer we goed zijn ingelicht is
er voor de brave kinderen nog een
klein geschenkje. dus heb je een
goed geweien, haast je dan naar het
Dolfirama.
Sint Nicolaas zal op zijn schimmel
zijn intocht doen, en wil je niet de
hele route vanaf Noord meelopen,
wacht dan op het Raadhuisplein,
want daar speelt een zwarte Pieten
orkest, en wordt je op de hoogte
gehouden waar Sint zich op dat
moment bevind.
Volgende week volgt de route die
Sint vanaf Noord naar het Centrum zal volgen.
lAtivcrh'itlic)

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,
financieringen en

belastingzaken

werking wordt verkregen bij het realiseren van woningbouw in het zogenaamde
bestemmingsplan Reinwardtstraat.
- Dat al het mogelijke zal worden
gedaan om te bereiken dat de Cenav/Vomil (Ministerie van Volksgczondhcid en Milieuhygiëne) geen bezwaar maakt tegen woningbouw binncn de geluidshinder-zoncring van
het circuit.
- Dat de Cenav bereid zal worden
gevonden om het racen in Zandvoort
uiterlijk in 1985 te beëindigen zonder
dat door de gemeente ter uitvoering
van de bestaande overeenkomst een
schadeclaim moet worden voldaan
aan de Cenav.

Notitie
Wél het enige dat op tijd voor de
raadsvergadering arriveerde was een
notitie van EZ/CRM, zonder briefhoofd of datering, waarin deze punten
niet exact zijn weergegeven.
Wél is duidelijk geworden dat de Cenav géén lening zal ontvangen wanneer
de gemeenteraad van Zandvoort hiervoor geen toestemming verleent.
Het standpunt van D'66 (Nel Vrcugdenhil) verwoordde zonder te veel uitwijdingen het standpunt van de collegeondersteunende partijen (PvdA, CDA,
Inspraak Nu en D'66), dat van alle
door de gemeentesecretaris genoemde
punten vrijwel niets is terug te vinden
in de notitie, „Waarbij men zich af kan
vragen hoe groot de waarde is van
toezeggingen, wanneer hiervan in de
notitie nauwelijks iets terug te vinden
is, zodat men het in Den Haag met ons
eens zal moeten zijn, dat een verantwoorde besluitvorming niet mogelijk
is", aldus Ne) Vreugdenhil.
Ook het CDA (Richard van As) vroeg
naar keiharde afspraken, die niet terug
te vinden zijn in de notitie.

Mevr. C.P. Boon
Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.

Tel. 02507-17699.
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Trainer Slootmakcr tracht stemmen te
winnen in zijn strijd voor het Dolfirama, met een aanklacht bevond hij
zich tussen het publiek op c/e onlangs
gehouden spoedvergadering.

behandelen en wilde zelf een motie
indienen om stemming van de VVDmotie te beletten. Na de gebruikelijke
schrecuwpartij van de huisarts, werd
tot een schorsing besloten, waarna
Inspraak Nu kwam met een voorstel
van orde (door de enige terzakekundige vliegensvlug opgesteld (Ingwersen)
waarin werd verzocht de motie van de
VVD wél te bespreken, maar niet in
stemming te brengen. Omdat dit voorstel werd aangenomen, maar de VVD
niets voelde voor een gesprek, verdween de motie geruisloos van het
toneel. Op dit moment kwamen de
college-ondersteunende partijen met
een motie, die men al de gehele avond
gereed had. waarin werd verzocht de
notie uit Den Haag voor kennisgeving
aan te nemen, op grond van de al
eerder door Nel Vrcugdcnhil verwoorde bezwaren. En... men ging over tot
de orde van de dag, dus géén uitspraak
over het circuit.

« Nét naast de zege greep de
Zandvoortse Hockey Ciub, ook
! verlies voor het zo goed draaiend
j Hong Kong, nederlagen voor
voetballers en baskctbalsters, gelukkig goed bericht van De Zee-|
schuimers (sportpagina).

ZAND VOO RT - Reinier Goll
uit de Frans Zwaanstraat in
Zandvoort heeft zijn studie
tandheelkunde aan de Gemeentclijkc Universiteit van
Amsterdam met succes bekroond.
Vrijdag 30 oktober ontving hij
zijn bul, en op dinsdagmorgen
3 november vertrok Reinier
Goll naar de kazerne, want
voordat hij aan een praktijk
kan denken, moet hij eerst zijn
militaire dienstplicht vervullen.
Wellicht dat hij daar de nodige
ervaring zal opdoen. Succes en
Proficiat.

Eisen
Hoewel voorzitter Machielsen de raad
duidelijk trachtte te maken, dat men nu
eindelijk als gemeenteraad aan Den
Haag harde eisen kan stellen bij handhaving van het circuit tot 1985, bleven
de raadsleden van de college-ondersteunende partijen, hardhorend voor
dit gegeven. Men borduurde verder op
de toekomstige wet op de geluidshinder
en de onverstandige beslissing van Den
Haag.

Compromis
De enige fraktie die wel iets voelde
voor het door het college voorgestelde
compromis was de VVD-fraktic. Ook
hier is men tot de overtuiging gekomen
dat het circuit niet meer tot in lengte
van dagen te handhaven is en wilde wel
graag uit het vuur slepen wat er in zat.
Hiertoe werd door Jan Jonsma een
motie ingediend. Hiermee was Flicringa het niet eens. Hij wilde de motie niet

Verkiezing
wijkraad
ZANDVOORT - De Stichting Wijkraad Nieuw-Noord roept de bewoners
van Zandvoort Nieuw-Noord op om
een definitief bestuur voor de wijkraad
te kiezen op maandag 9 november a.s.
in het wijkgebouw 't Stckkic aan de
Fahrenheitstraat 7, en wel van 's middags 12.(K) uur tot 's avonds 22.00 uur.
Direkt na de stcmbussluiting om 22.IK)
uur zullen de stemmen geteld worden.
Deze telling is openbaar en kan door
iedereen die belangstelling heeft worden bijgewoond.
De kandidatenlijst is alfabetisch en ziet
er als volgt uit:
mevr. J.M.H, van den Bcrg-Koppen;
de heer M. van den Berg; de heer J.\V.
Ewoldt Sr.; mevr. M.S. Ewoldt-Hiddes; de heer J. van der Oord; de heer
Fr. van Rhee; mevr. H. RisseeuwEckclboom; mevr. M. Wallig en de
heer A. van Zwol.
Stemgerechtigd is iedereen die de ieeftijd van 18 jaar bereikt heeft en
woonachtig is in Zandvoort NieuwNoord, d.w.z. de wijk tussen Keesomstraat, Limiaeusstraat, Van Lenncpwog
en Vondellaan.

Feestweek
Wel wordt overwogen het komend jaar
hè' begin van Ivjt s'-M/oen nieuw leven
in Ie blazen door het lioiulen van een
leestweek, deze /.ou dan op 30 april
moeten beginnen.
Ook de wielerronde in dezelfde periode is voor herhaling vatbaar, doch men

' " ' s ', ' '
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Dorpsstraat "8*

I-'oto Kuropress.
ZANDVOORT - Het is nog wel even wennen in de Noordbuurt. waar sinds
enkele weken nieuwe vorkoorsregels van kracht zijn geworden. Het anloniatisch in- of uitrijden van bepaalde stralen kan niot moer. men moet even
opletten, en attent zijn op de gewijzigde verkeersregels. Hieronder volgt oon
opsomming van straten en wegen waar de verkeersregels worden izewijzigil.
Thans is de toegestane rijrichting in de:
• Stationsstraat van de l'rinsenhofslraat naar de /eestraat;
• Brugstraat van de Zeestraat naar de IViiisenhofstraat;
• Spoorbuurtstraat van de l'rinsenliofstraat naar de AchtcniTg-Sualuotraat;
o Achterweg van de Ilaltestraat naar de Swaluestraat;
• Swaluestraat van de Achlcrweg naar de IVinscnhuf'straat;
• Prinscnhofslraat vanaf de Hurg. Kngvlhi'rtsslraal lot Stationsstraat en vertier
in heide richtingen
o Noorderstraat van Agnctaslraat naar burg. Kiigelhcrlsstraat:
• Agnetastraaf van Kruisstraat naar Sar.drimistraatt;
• Sandrinastraat van Agnetastraat naar \\ageninakerspini;
• \Vagenmakerspad van Dorpsplein naar Burg. Kngelbvrtsstraat:
« Kruisstraat van l'akvelilstraat naar fïastlmisplein;
• (ïasthuisslraat van (Jasthuisplein naar Ko/eiiDhelslraal;
o Kozcnobclstraat van Kruisstraat naar S\v:iluestraal:
e l'aUveldstraat van Swaluestraat naar l'niiseithofstraat:
• .Sinedeslraat » a n Kruisstraat naar (Jaslliuisslraat;
• Uozenobelstriiat tussen Noorderstraat en Kruisstraat, hehalve \oor inolorvoertuigcn, in beide richtingen.

Woonerf
Ook hooft hot godoolte omsloten i h x t r do S w a l u ó s l r a a l . Jo r n n - . e n l n i t > . ; t ; i a t . Je
Kruisstnial on hot Gasthuisplcin do bostomming ..uniinerl" u e k r o i i e n . Het
verkeersgedrag in oon w o o n o r t is a h v i j k o n d \ , n i J,o n o r n u i l e v c i k e o i M o ^ e l s . op
wegon binnen oon woonorl golden ! M | \ O O I beeld do vulgende bopahns:on.
• Men mag overal lopen en kinderen kunnen nver.il spelen.
• Auto's moeten stapvoets rijden, brommers en fietsers ook.
• Hesliiurdm mogen voetgangers niet liindereir. maar x'iK'tgangi-rs en spcleiule
kinderen mogen auto's en/,, ook niet tegenhouden of onnodig belemmeren in bun
doorgang.
• I'arkeren binnen een uooiierf is \crhoden, behalve op diuirtoe kenbaar gemaakte
plaatsen.
• Verkeer van rechts heeft altijd voorrang, ongeacht de categorie
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Per 15 november 1981 zal

DANKBETUIGING
A in ilkn die m «elke vorm din ook bchngstellmc heb
ben Leioond m hel ovcrlnden \an nnjn lieve vrouw en on/c
moeder belutt-en wij hiermede on/c opreehle dank

Ten on/i. i rolt ontsii.lii.nis xirmmcn \si| cht lui
\ inci.li 111 1 o onui.\ il is o\ (.click n OII/L In. u in un

Uil aller na im
1 fan u i h

n \NSSM mi RS

7indvoort november 1981
KonriKstra il ^

Heden is pchcel onverwacht, van ons heengegaan onze
lievi v ider sehoonv ider en lieve opa
JOHANNtSTHfrODORUS) NIJS
weduwnaar van Wilhelmma Petronclla Koopal
opdelcelnjdv in T) jaar
Zand\ oort
M C HFI DOORN-NIJS
H HLLDOORN

Joh uiiiLsbiiri' / u i d A l n k i
oktobir 1%I

McJi nimcns /ijn \clc vrienden /ulkn wn hii de leraarde
hislcllin(,a IIHIL/M /rin m loh mn<.shurt, /uid \lnki

]' J NIJS
A P M NIJS PUTTER
Haarlem
W P MASSOP-N1JS
W MASSOP
en KLEINKINDEREN
7ANDVOORT l november 1981
Helmerstraai 27
Correspondentie adres
Nicolaas Bectslaan 22 2041 NN Zandvoort
D( begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
A tgemene Begraafplaats Ie Zandvoorl

D \NKB1 TUIGING
l triLs dc7i. wen uil ik lukrccn hcdinkcn \oor de \L!C
k i irlui hloi.nitnc.n fruiiinindc.ii tijdens mijn verblijf in
Int /ickinhuis

zijn praktijk hier ter plaatse

beëindigen

bekendmaking

De praktijk wordt voortgezet door
dr B F J. Boumanendr G J.J Mol
Koninginneweg 34A te Zandvoort

in cii IciJiijil «..in ^0 j i ir
M M Snuckrs v Hunnik
Ci l H Swidcrs
l C \1 Sniitkcs
"l l Snuc.krs
! N Snuikrs
M Til v Hunmk

gemeente
zandvoort

dr. F.N. Ridderbos

Mijn vrouw en ik, willen een ieder, die in ons
vertrouwen stelde, bedanken
F N. Ridderbos

Kruisvereniging Zandvoort

Winteraktiviteiten 1981-1982
Lezing over alternatieve geneeswijze in het
Gezondheidscentrum, Beatnxplantsoen 1 te
Zandvoort (zijstraat Kostverlorenstraat).
Donderdag 12 november, aanvang 20.00 uur
onderwerp

De Burgemeester van ?andvoort brengt mge
v o l g e a i t i k e ! 2 ? 2e lid vin de Wet op de Ruim
lelijke Ordening ter openbare konnis dit de
gemeenteraad bij besluiten van 27 oktober
l^Sl op giond vin artikel 21 vjn de/e wet
heeft verklaard dat voor
1
net perceel Wilhelmmaweg 38
2
het terrein Juli irasrhool/St Agathaschool
3
het teup n Gioot Bentveld
bestemn ingspljnnen woiden vooi bereid
Genoemde besluiten liggen met biiuehoiende
tekeningen wiaiop met rode omli|ninc<de per
celen zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage
Zandvoort 30 oktober 1981
De Burgemeester voornoemd,
H Machielsen

ACUPUNCTUUR
Spreker H. van Brero.
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen
van vragen. U bent van harte welkom, de toegang is gratis voor leden en met-leden

In hel blonder iHi bewoners \ m de Bun Biukrn in
He! » js L.eiukiig

Cursus dieren-ehbo

H' i Duijn
\ondcllaan42

Dinsdag 10 november
start de cursus
DIEREN-EHBO, tijd 19.30-20.30 uur
Belangstellenden kunnen zich telefonisch
opgeven bij

H A R T E L I J K BEDEKT

Dierenarts Dekker,
Thorbeckestraat 17, telefoon 02507-15847

Pir l november j) heb ik mijii dagelijkse «erl/aamhedcn
op hu uriuit biundicd Diarom \vil ik nu alic /andvoorise
inwoners dank/cj, en die mij in de afcclopen jaren op
enigerlei uij/c di iduerkclijk hebben geholpen moreel
testeund of mders?ms op de been gehouden m de ' strijd '
om lie! Circuit vin 7andvoort

Speel nu mee in de

Tevens voorverkoop van strippenkaarten,
week- en maandkaarten
Sigarenmagaijn

J. Lissenberg
Haltestraat 9, Zandvoort

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Allemaal heel hartelijk dank voor uv. onmisbare steun
Als kersverse sirandpachter 71! ik u \ maf rmart 1982 graag
als gas! welkom helen bij. strandpaviljoen nr 9 (bij de
rotonde) Tot dan'

Dag en nacht bereikbaar
Jol'an Beerepool

gemeente
zandvoort

vernieuwde lotto!
Bij 3 goed ai prijs!

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Handig voor uw schoenen.

SCHOENENKASTJE

bekendmaking
De Burgemfester van Zandvoor t maakt bekend
dat met ingang van 9 november 1981 geduren
de 14 dagen lei gemeenlesecretane bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor
een ieder lei in/jge ligt het bouwphn tot het
oprichten van 'j9 woningen op het t e r r e i n van
de voormalige Jultanaschool en de St Agatha
kleuteisr hooi gelegen aan de Biederodestiaat
en de L i j S t e r s h a a t
Gedurende de U'imi|n van de ter rn/agelegging
kon een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen

gemeente
zandvoort
QPI N/j/XKf BtKCNDMAKING
HINDE RWfcT
Biirqr-mpp ti i r n Wolhouclpr, vin Z jnd«oorl
cjelct op i r l r k f l ,M ^p hei, oncjrr c vjn de Wet
akjcmenf lx p rlinrjr n milieuhygiëne mjken
bekend d,il / i j voor nr mf ns /ijn om op de aan
v/raag van
l
Shell Ni dn l ind V< ikooprruiatschappi]
BV Hofplein ?f) (p Roltcrdcim d d ]3
maail l rJ8 l inrjrkomrn 1 3 j p n l 198!
om vGiqunmng ingevolge de Hinderwet
voor hel uilhioidon van con inrichting voor
hot ontv mrjf n opslaan er iltappen van
vloeibaif m o t o r b r a n d s t o f f e n inclusief
L P G (propaan) gelegen aan de Boulevard
Barnajrt |p /andvoort, k.idajtracjl bekend
gemeente / mdvoorl, seclK B no 7009
(ged ). dfwij/end Ie beschikken
2
Shell Nederland Verkoopmaatschappij
B V , Hofplein 20 te Rotterdam d d 10
juni 1981, inrjtkomen l l juni 1981, om
vergunning ingevolge de Hinderwet voor
nel uitbteidfn/wij^igen van een verkoop
punt voor motorbrandstoffen gelegen aan
de Zandvoortselaan 351 te Bentveld,
kadastraal bPkend gemeente Zandvoort
sectie B no s /3bl ,7352 en 73b4 positief
te beschikken
De ontwerp beschikkingen en itidere op de
aanvragen betrekking hebbende stukken liggen
met ingang van b november 1981 tot 19
november 1981 vooi een ledei ter inzage
ter gemeentesecretarie, afd algemene zaken,
Swaluöstraat 2 te Zandvoort op weikdagen
van 8 30 12 30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden ver
kregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage
bij de Openbare Bibliotheek, Prmsesseweg te
Zandvoort, elke zaterdag van 1000 1400
uur
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleic. ng van de aan
vraagen een ieder die aantoont, dat hi] daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest kunnen
tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding
van de ontwerp beschikking
Degenen, die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken
Zanclvooil b november 1981
Burgemefstei en Wethouders voornoemd,
DeSecretans
De Buigemeestei

70 x 70 x 38 cm

139,-

?andvoort 29 oktober 1981
De Burgemeestei voornoemd
H Machielsen

Het Kastenhuis
Grote Krocht25
Tel. 1 77 51

Ik vond wat
ik
zocht
op
de
Grote
Krocht
•:' i .v '- '•• •-, •^•• :sm^^^^^s^^!^^^^^^^^m^^'-.
t

AART VEER
Grote Krocht 23 - Telefoon 14404.

zoet, sappig, om te eten en drinken, div. maten, zonnig geprijsd, weer een ster-rek!ame van

Leuke
droogstukken
te koop bij:

's Lands grootste kruidenier blijft
Deze week bij AH
Duitse week
Nieuw, donderdag, vrijdag

DEMONSTRATIE
TACO TR!0

Te huur

reisbureau
Te bevragen bij
02507-16033/15182

IIUHU

Kom proeven

Lid ANVR
Grote Krocht 9-15

op de kleintjes letten.

voor u een extra

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

REISBUREAU

Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

Kalfsborstlappen
kilo 16 00

12.45

Kalfsroüade
k,io
13.45
j Kalfspoulet
il kilo

Magere kalsriblappen
kilo 18 00 .

.13.95

Magere kalfsfricandeau
VklIoZOOO

.. 15.95y

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

. . ..10.95

Kalfsfricandeau
kilo 26 00

9

'****i?

Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Grote sortering
kerstkaarten

Een nieuwe, moderne bril

9.95

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn
voor o d

kilo 14.00

ss Karfsschenkel
met been
kilo

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
EVIotobécane, Kyoso en
div. kinderrijwielen.
Tevens KIS-sIeutelservice
en rijwielverhuur.

Magere kalfsgehakt

Uw adres voor:
BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STBIPBOEKEN
KANTOOR
ARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

-^ Altijdsnel en
chemisch
reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden,dekens, slaspzakken
REINIGEN STOMEN PERSEN

ZANDVOORT
GROTE KROCHT 21
Tel 02507 12574

betekent vaak een ander gezicht, een
nieuwe persoonlijkheid. Betekent ook
méér dan een modieus kledingstuk.
,Een bril draagt U immers elke dag. In
nze bij-de-tijdse-kollektie vindt U
ijiprecies de bril die U flatteert. Zeg
jmaar wat U wenst: hip of klassiek
„'*charmant of een beetje intellectueel,
elegant of sportief. Of wilt U het comfort van een lichtgewichtbril' Kornt
U eens kijken en passen ? Wij hebben
wel 100 gezichten voor U in huis!
OOGMETING MET MODERNE RODËNSTOCK-APPARATUUR

SLINGER
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon 02507 -14395.
Gediplomeerd opticien
Leverancier van a'teziekenfondsen
Vrijdag koopavond

*
k,
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ROOMBOTERSTAVEN

Gaat u paag mei

Te koop
aangeboden

Proef het verschil

Grote tv-kast
eiken

antiek meubilair
en andere

BAKKERIJ

750,00

antieke
voorwerpen

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

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Telefoon 17751

Tel. 02507-17937

Bloembollen
Bloeiende violen
Erica

Winterharde
beplanting voor
bloembakken
Witlofpennen

Kwekerij P. van Kleeft

Part-time
verkoopster
45 jaar, zoekt werk
voor2é3dagen
per week
Tel. 02507-17463.

Van Stolbergweg IA, Zandvoort.
telefoon 17093.

WONINGRUIL
Lelystad/Zandvoort

PAGINA

HEFZS9

Eerste kwaliteit,
handgekloofd

Duurgas?
Dubbel glas!

Mooie 5-kamer
EENGEZINSWONING
Tuin op zuiden, gar.
GEVRAAGD
ruime 4-tot 5-kamer

OPENHAARDHOUT

2 m* thuisbezorgd
v.a. ƒ200,-.

In een dag kunt u uw ramen
zelf isoleren met

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel 023375381-314107.

WONING/FUT
Tel. 03200-41735

Te koop:

FLOREXPO BV
Bloemenexportbedrijf te Aalsmeer, zoekt zo spoedig
mogelijk

voor alle voorkomende werkzaamheden
Goede beheersing van de Engelse taal vereist en ervaring
met computer en telex Pact 220
Variabele werktijden
Telefonische inlichtingen FLOREXPO BV Legmeer

Massief eiken

eethoek
ca

70

TE KOOP

ISOVItre o ntnrc
l

Pr n o i t
Tel. 02968-3471.

p T l'

l

NU!!!
KLOMPEN

\ imp n' i n
t L ]

donf

Itc

(Jou r n / i of door
)i lover K c f
S mpr i n t iqr Door irrf «
rhnffl
t nQ r
ucnispn
cii
t n t T oa 'h
L
r l" ü l! tcqon *ourK \\ i mti i?f q<
lu a D n t lol 66 goLfkopc don induc
y-ltmcn

gasfornuis

jaar oud.

Mkl u i l S L h i n r b n r nul
kriiispnoi ft Moeien

f

(Etna)
l n goede staat
Prijs 65.00
Tel. 02507-16156

(groot assortiment)
voor lom en toerist bij

TUINCENTRUM
P. H. v. Leeuwen

VERSTEEGE

Louwcsweg 105 hoek
Pfesmanlaan A dam
telefoon 020 151657

IJZERHANDEL
Pakveldstraat19,
telefoon 12554

TE KOOP:

dijk 313 te Aalsmeer Telefoon 02977 40552

Benzineoorlog weer opgelaaid

„Witte pomp"
loopt
gesmeerd

vlotte verkoopster
ca. 18jaai
Aantal uren in nader overleg Heeft u zin om
m een leuke winkel zelfstandig te werken?
Bel ons dan even en vraag naar de heer
Teileman voor een informatiegesprek.
DEKKERS BAKKERIJEN BV
Grijpesteinweg 14,2014 KX Haarlem,
telefoon 023-241580

BOTTERDMI

*
*

Bar Bodega Noord
Fredje van Rhee

*

De elfde van de elfde
elf over elf

*
*
*
*

Groot f eest!
Celsiusstraat 196, telefoon 02507-16044

Dr wf«*

GARAGE ELITE

PEUGEOT

te huur
TALBOT

Te koop aangeboden in

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN. Royale

4-KAMER FLATS
op de 1e verd.: geheel gerenoveerd, met
nieuwe keuken, balkon voor en achter.
Vraagprijs: f 175.000.-

Autobedrijf
VersteegeB.V.
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

Tel. 02507-15505
na 18.00 uur

Eerste kwaliteit,
handgekloofd

OPENHAARD
HOUT
2 m thuisbezorgd

/UPPORTi
AUTOMATISERINGSADVIES

Verdere inlichtingen-

v.a. f200.-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

CENSE MAKELAARS O.G.

HORLÓGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
heeft er_ectncr velen al van overtuigd, dat zijn
uurwerken in alle opzichten de toets der kritiek glansrijk
kunnen doorstaan Geen wonder' 't Zijn toch mcr^cp
van wereldklasse'
Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis.'

Eigen reparatie-afdeling
met elektronische apparatuur.

4 dessins
172-50-97

159.-

Tuin voor en achter
Leeg te aanvaarden
Vraagprijs 225.000Kostverlorenstr 71.
Tel. 02507 -1 48 56
Te koop-

ZWARTE
MIN11000

Kunsthandel Creatief
In kunsih.indel Crt iti<_f j.in ck Buur*,
weg wordt clt eerstkomende veertien
dagen t i n bijzondere ^xposiiie tïchou
den Yvonne l looizervorst houdt d >n
namelijk een tentoonstelhniz \ in h ui r
werken die de titel Oud / tncKoort in
Olieverf nucArem v, int het h e t r e t t
hier sehilderstukken \eel portretstudie
van Oud Z mdvoort Mevrouw l l o o
cervorst heeft vee'! dokument itiim.ili
n u l van De Wurl ize-leend en heeft dit
op h Kir geheel eigen wi|/e geinterpre
teerei Opcnins; v m de/e expositie is
aanstii tnde vnjd.igiivonJ om 19 (X) uur
Een 7andvoorts eehtpa ir in oude kle
derdracht / il ervoor A>ruen ddt he/;oe
kers Ceen dorst /uilen hehhen
Ovcrmens is de expositie te he/ichtmen
op de openingstijden v,m ele kunsth m
del te weten maandag van 10(10 1 S ( K )
u u r dinsdag t / m vrijdag v i n 900
18 00 uur en zaterdags van 9 00 17 00
uur
Len goede gelegenheid om v, unieer u
toch St Nieol laskadootjes moet kopen
voor creatieve familieleden bijvoor
beeld \erfdozen pastelverl kunst
schildermateriaal etc etc even l mgs
te gaan Een bezoekje meer dan waard

BIJ d e / e i i|uielh mdel i in ele ürott
Kroeht h e e l t /ieh de ifjelopen W e e r
een ürotc v e r m d e n i u voomed i m
\ [ e i is n imeli|k driltii, t m h e t v t r b o u
\Ven
üLsImeil ei het resulti.it m IL
ge/ien worden
Ten Lnite V e r b e t e n n i z is oncctwijfeli'
de e t i l i t e nu kun je tenminste builen

il een keu/e bepalen en mocht Je de
(iets niel /len die je izr i i£ wilt hebben
d m snel n i ir binnen u, int ooV. m de
/ i ik ^elt is de sortering door ee i
mdere ops'.ellm., over/ielltelljker «L
worden

( l f/u rli ii r/i \/

Wij zijn u graag behulpzaam
bij het samenstellen van
uw Sint- of Kerstpakket

1976, vr pr.2500Flemingstraat 164.
Na 18.00 uur,
telefoon 17508,
Zandvoort.

van 2 50 voor
Sinterklaasje
van 3 00 voor

WONINGRUIL

Aangeb ruime
3-kamer woning,
tuin, badk, 2 w c 's.
Gevr eengezmswoning te Zandvoort
Tel. 072-615249.

£• B ö

öiv. marsepein suprises
voor de schoen
V "^t-

£B

** ^ 5-

1.75

van 2 00 voor

terTf^ipfes'
^=K\
.fe'^ïM v\

Kerkstraat 22

DE NIEUWE
JE MOET'M BELEVEN

Uit voorraad leverbaar en
gratis thuisbezorgen

Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

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

ZANDVOORT
Per direct

Krijgt u gasten?
Geen bezwaaM
Wij verhuren
bedden, tafels stoelen
glaswerk, oorselein enz
voor elke gelegenheid i

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 78 00 uur 16658

2 kamer
appartement
te huuraangeb.
Luxe gemeub., max.
4pers. 1200.-p m.
incl. serv. kosten.
Tot 1 mei 1982.
Tel. 02159-41453.

la U
voor ?on l 2 S ü o o - \ \ L noemen Lier siuarhi.krKh[ii HV
T versnt-llinK r(.mh<.kni.liiiginR i'itmijis (.liktristiibLÜni i n
'amen voor \ hooldsttuntn (otanttlkr \<.rsitlbjjr s!uur l'U
m de vudkisicn M u r o m jl de,t plus ,11e mdere

BHLËËF'MBÖ:

i n _ i h uv J„ t. \ i

Is alle model na twee dagen er weer uit 7
Een regenbuitje en uw haar springt en piekt
weer alle kanten op9
Zonde toch? Wij zien liever, dat u een tijdlang plezier hebt van ons werk
Want het is ook niet nodig Voor een goede
ondersteuning m uw haar gebruiken u ij in de
salon OPTAf ORM.

ZANDVOORT

OPEL

van Wella Een soort permanent,
maar niet met van die eigenwij/e
krulletjes. De/c permanent gebruiken
wij m (.ombuidUe met hei bekende
SYSTLM PROFLSMONAL
n a t u u r l i j k ook van Wella

5 cent korting
op superbenzine

op normale benzine.
Mogelijkheid tot opening maandrekening.

HEEZIUS HAIRSTYLING
Tolweg 20
/undvoorl
lel. 02507-12231.

Prinses Kculrixplcm 81
Haarlem
Tel. 023-332216.
ifllA

De beste haaradviseurs werken er
mee, omdat het werkelijk helpt

i M.

\

Kamerlingh Onnesstraat 23 - Zandvoort - Telefoon 14580

f t

J J u r JL

/ J

i _ r ^ -^*A ^ s*6.*-w* ^*-^>-

Nog steeds de goedkoopste m het dorp met een keur aan specialiteiten

IViaar wij zijn dinsdags gesloten!!
Hoek Van Lennepweg en Toüensstraat - Tel. 17401.

Voor een lekker én voordelig stuk kaas,
blijft de Kaashoek de baas !
HEEL KILO

Deze produkten helpen u ook Ihuis
het haar m de juiste konditie houden.
Het is net dat extra beetje aandacht,
dat goed permanent haar lol een
mooi kapsel maakt
Wij slaan achter u niet advie/en voor pioblcemhaar, haarLosmeiica en bovenal h a a i verzorging

5 cent korting

op l 1.1 L l RIJ \ in n i-

ludi.niJiiii i iilnidi
>un ili u nu hl i
KI \
\ . n d u t d i t \ i u 1 1 1 i di
viiii.i.np L
Sjmvitf"at.'jl
&tfiM&$M UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE.

Autobedrij

EEN PERMANENT,
MAAR HOE LANG?

van lenf

KAMELINGH ONNESSTRAAT 15ZANDVOORT NOORD - TEL. 15346.
Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.15 uur,
zaterdags showroom geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

Rijwiefhandef Bos

W uit Hos heett letterh|k voor iedereen
een pissende Ilets een zeer sportieve
Motobei me
of een Oerdecelijke
Union (met te \ e r s l i j t e n ) of een snelle
Cmpo de h e e r Bos st i U ür i ig ledei
een terzijde mei desklindiL: adues
Even binnenlopen voor een n i e u w ach
terhchtje doet u misschien toeh beslui
Talentenjacht
ten een n i e u w e fiets te kopen d omd u
In de Ch iplm Bar um de Kerkstraat 10 Bos toch meer n,erken verkoopt dan |c
wordt a instaande maandag een talen dacht

-n** ^t^+4 ^c&

Uw adres voor onderhoud en reparatie van uw
auto, ongeacht welk merk
Diverse occasions voorradig

tenj lehl üeorü tmseerd
Dus iedereen die denkt d it hij izoed
k m /int-tn ot een instrument bespe
len op n i ir de C h iplm B ir ma ind u
ivond 9 november w int er is een
desktindiue jurv die de punten ver
deelt en je kunt miar nooit w e t e n
(iet tieliele e v e n e m e n t st i it onder lus
pieKii v m Hresouml Produetions dus
men « e e t meteen «elke sound het
meeste op prijs wordt gestekl Aanv u
20 00 uur

Het Kastenhuis

Telefoon 02507 -12614.

Men wordt alleen door zelfdenkcn overtuigd, daarom
laten zo weinig mensen zich overtuigen
Ernsl HohencmscrJ1870 J954)

*
*

Hang- en
iegkast

1

Op de 5e verd.: goed onderhouden
HOEKAPPARTEMENT
uitzicht over boulevard, strand en zee.
Vraagprijs f 225.000.-.

*
*
*
*

Aangeb. eengezinswoning, perf st van
onderhoud, met
voor- en achtertuin,
garage, c v
Gevr. flat met uitzicht op zee, liefst
Favaugeplem
Brieven onder nr.
Z-563, bur. v. d. blad

KORTING BENZINE
— ..... .. - .

*

Koopruil

Garage

Dr Schsepmanstraat 1/hoek Bredflrodastraat
telefoon 16768 Geopend van 7 30 22 00 uur

SUPER/NORMAAL - 7 CENT

VRIJSTAANDE
VILLA
rnel aangeö. zomerhuis

Brood-0-Theek
vraagt voor haar vestiging in Zandvoort

mensen om1 En hertl U
enketo uurtjes per weck
over1 Dan is IK! nu tijd
om Ris btj te verdienen
Sent U 21 jd.ir of ouder
houdt U van schoonheid ]
en mode bel dan no
Mpvr Galct
02152 50369

7

voor maar

vers van de boerderij

Tot ziens bij clc

H a l t c b t r o n t 3 8 telefoon 15000
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I t N I'R\C line Slllkir M A R I I I t M I

te huur m de

VLIURTORFNS
Our vicrbuittn lii.hl«iehtcrs en mirkanic bouwwerken

nabij Schiphol (Boesingheliede)
Het Ncdtrl mdsc Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabnckcn b v als sub-lieentiehoudtr e;cmjehtu>d de I ips Kcso
sleutel te kopieren Voortdurende

cetrdc machines van het Gilt:
i>ar.indcren u zekerheid
en veiligheid Alken bi)
L.IPS ) de gem.ii.hti^de dealer
'\ƒ Knj^t u het ongmcle
Zckerheids bewijs

IGRCTO;

KERST en NIEUWJAAR in ERMERZAND
December is een knusse maar vermoeiende maand'
Ontspant u zich daarom in deze periode met uw gezin in
onze moderne en comfortabele bungalows gelegen in
Erm (gem Sleen Dr l Op het park tevens restaurant,
bar overdekt verwarmd zwembad tennisbanen speeltuin
etc Tijdens Kerst en Nieuwjaar speciale evenementen

ca 2.100 rn bedrijfsrmmte
niet kantoorruimte

GROEI\SIGEN
makelaardij

telefoon
02503-12341

v. d. Meer Sleulelservice

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

Voor nadere informaties

wintermersu

Bloemenexportbedri|f te Aalsmeer
mogelijk

diisselhofplantsocn 12 postbus 7372
^delholl vestigingen door gcticel neclpilanfl ^

In du schunrend geïllustreerde botk wordt het heden in
\crkden van de Ncdcrl indse vuurtorens txhimklcl
I illo/t schetsen tekeningen en kleuren foto sfccvcnten
boeiende kijk op de vuurtoren
Mier dan 200 illustraties 160 blz f 2 9 5 0

DE BOER MARITIEM-BUSSUM

(van maandag t/m vrijdag)
- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte gnllplaat ~
3 soort en vlees lmager l
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacinka warm f/ensje met koude roomvulling

f 15,50

zoekt zo spoedig

We zijn m beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND
vanaf 17 00 UUR
Reserveringen vanaf 14 00 uur

secretaresse
voor alle voorkomende werkzaamheden
Goede beheersing van de Engelse taal vereist en ervaring
met computer en telex Pact 220
Variabele werktijden
Telefonische inlichtingen FLOREXPO BV Legmeer
dijk 313 te Aalsmeer Telefoon 02977-40552

CARAVANSTALLING
Winter- en zomerstallmg
Winterstalling m stenen loodsen
Tevens het adres voor alle reparaties en
service-beurten aan caravans en
reparaties aan kachels en koelkasten
Verkoop accessoires, onderdelen en alle
soorten flessen gas
Trekhaakmontage.

Eerste kwaliteit,
handgekloofd

OPENHAARDHOUT

2 m1 thuisbezorgd
v.a. f 200.-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

Tweedelige Kostuums
scheerwol en srt wo
Sn diverse
dessins en

Jansstraat 44
HAARLEM
023 322609

KERST-ARRANGEMENTEN
reeds v.a. f 325,- all-in.

hoofdweg 716
2132 BV Hoofddorp

SEB3 LTV\ DFJVIJLR IBffiS»

Hinnenwei; 73 - Heemstede
I cl 023 28 04 90

Zeestraat 41
ZANDVOORT
02507-15110

Vrij-tijdspark Ermerzand, Dalerstraat.
Erm, tel.05915-40 18

Bouwjaar 1979
Ruime parkeermogelijkheden

van

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

De Klerk Caravans BV
Haarlemmerstraat 5, 2182 HA hillegom,
telefoon 02520-15238.

Wij zoeken voor
onze kamerplanten

Nu een kompjefe kornbinatie
kopen betekent
extra voordeel voor u!
Sportkolbert 89,~Pantalon 68,-Spencer 25,—
Uni overhemd 19,75

9,95

Das

TABBERT- EN KNAUS-DEALER

NU VOOR

Onze kamerplanten
zien er prachtig uit
Goed gekweekt
mooi in t blad mooi
in bloem Zoals t
hoort We zouden er
graag een ander een
plezier mee doen
Want kamerplanten
horen uiteindelijk in
de kamer en niet in
onze kas Hoe mooi en
groot die kamerplantenkas
van ons ook is
Een goede verzorging van onze
planten stellen wij op prijs Vooral
onze verschillende variëteiten
hebben we dejuiste verzorgingsartikelen Zodatuzemtopkonditie
kunthouden Enuerjaarm-jaaruit
plezier aan beleeft

Onze afdeling portene is erspeaaal
voor kieskeurige mensen en
En als onze mooie planten dan straks planten Wateen geweldige keus'
m uw mooie kamer staan dan is het
Voor iedere plant is er een geschikte
wel zo aardig als er ook gelijk een
pot Passend bij uw interieur en smaak
mooie, bijpassende pot omheen zit

We wÜkn de grond in...
Laat uw bollen niet m de kou staan
Onder de g rond is het beter toeven
En als blijk van waardering zullen uw
bollenm tvroegevoorjaaralhun
kleuren en geuren tentoonspreiden
Speciaal voor u
Kom snel naar Empelen & van Dijk
Maak nu een goede keus voor straks
een mooie tuin Een royale

•^itn

Sportkolbert 125-Pantalon 68,—
Spencer 25,—
Uni overhemd 19,75
Das
9,95

Sportieve
winterjacks in
polyester/
katoen
Kleuren
zwart,
grijs,
bordeaux
groen
blauwen
zand

NU VOOR

bloemenpracht valt u ten deel Orze
bollebozen zijn er in talloze soorten
en maten We hebben bijvoorbeeld
alleen al 60 a 70 soorten tuingoed
Al vanaf 1 50, lOkwaliteitsbollen
Ook tweejarige planten (ditjaar
groeien het komend voorjaar
bloeien) en 1001 soorten vaste
tuinplanten heesters en coniferen
staan bij ons voor u plant klaar

*«£•^
LAI vanaf!_

©
10kwa)iteltsbollen

Goed gereedschap
is *t halve
k* a*

En dat geldt zeker voor
tuingereedschapi Harken schoffe's
snoeischaren spaden d r is nogal
wat op de markt En de kwadtei*" is
niet altijd even goed Uw vakman
hovenier weet er alles van
HIJ gebruikt uitsluitend de beste
materialen en gereedschappen
wat sneller prettiger en effektiever ^
werkt Kom maar nskijkenbij
Empelen & van Dijk
En als u toch bij ons bent...
Kijk dan ook eens naar al die
andere tuinmaterialendiewy
als tuinspecialist hebben Tegels
m vele soorten en patronen paaltjes
bielzen klinkers kinderhoofdjes
houten terrastegels hoe meer
keus hoe aardiger het hezen en
straks des te mooier uw tuin En als
drnieuwetuinaardeopmoet bent
u eveneens bij ons aan hetjuiste
adres Onze vrachtwagens met
aarde ziet u vast wel nsrnden Ze
kunnen voor tzeifdegeldookbiju
even stoppen

AALSMEER AMSTELVEEM
Kruisweg 2a Rembrandtweg 419
Tel 02977-22070 Bus 65 en 66

Vnjdag koopavond Halte Laan Walcheren
(ook woensdag Tel 020-430550
de hele dag open) Donderdag koopavond

'"oma,
l^njda.'9900
'?"^9t, m

£? 30
drive m tumcontrurn
Donderdag
Koopavond

* AMERSFOORT -k DEN HAAG
AMSTELVEEN * LEIDEN

Vrijdag
koopavond

3£

/

^w

Empelen & van Dijk,
waar u meteen slaagt.
Waar u graag even naar toe rijdt uw
auto op het parkeerterrein zer en
komfortabel en overdekt winkelt
tussen al datgroen
Onze tuindeskundigengevenu
graag gratis advies

l? oo.

* DELFT
* AALSMEER
-k VEENENDAAL
ALPHEN A/D RIJN * PURMEREND
Zdndvoortbclaan )92 Heemstede Aerdcnhoi/t Tel (023) 249221

WEEKMEDIA 30

Het spel en
de knikkers
Lr is nog steeds geen besluit genomen over de toekomst ion liet
circuit Zoals gebruikelijk, werd
toen het aankwam op een dmdelijke uitspraak het circuit te sluiten
per I januari 1986, of vast te
houden aan de motie van 19 nogember 1979 (•sluiting per I januari
1983 met alle financiële consequennes van dien) de beslissing door de
raadsleden niet genomen, men
schoof het voor zich uit
Dit tot grote teleurstelling van zowel de voor- en tegenstanders vart
het circuit, die in grote getale naar
het raadhuis waren gekomen om
getuige te zijn van de uitspraak,
hoe die dan ook mocht uitvallen
Na eindeloze uiteenzettingen, spectaal Gert Tooncn brak alle records, over de handelswijze van de
ministeries van Economische Zaken en CRM, die met ,,eigenmachtig" mochten optreden en hoc met
name de socialisten naar Den Haag
waren getrokken, onder aanvoenng van Gedeputeerde Van der
Knoop, op maandag- en dinsdagmiddag, om de toegezegde lenm
gen ongedaan te maken en een
,,zoekgeraakt" contract tussen Cenav en het Rijk weer boven tafel te
krijgen, kwamen de college-ondersteunende partijen met een motie
waarin werd verzocht de notitie
van EZ en CRM voor kenmsgeving aan te nemen

Belang gemeente

S

Tijdens de lange tirade van Toonen
viel het op, dat door hem geen
enkele maal de belangen van de
gemeente, in dit geval de bewoners
van het dorp, werd genoemd Het
eigenmachtig optreden was niet
goed gevallen, dat werd al snel
duidelijk, men had er geen goed
woord voor over, doch het belang
van de dorpelingen, een overweging hoe hiervan te profiteren door
keiharde eisen te stellen met name
voor de sociale woningbouw, een
duidelijke beleidslijn vast te stellen
ook voor het bedrijfsleven, wanneer het circuit nu dicht gaat, zodat
men er met investeringen rekening
mee kan houden, was er niet bij
Men was gedwarsboomd in de
eigen beleidslijn en dat werd niet
gepikt De politieke visie ,,wat in
dit geval het beste zou zijn voor de
gemeente, werd gemist Een vraag
die vaak wordt gesteld is, of het om
het spel of om de knikkers gaat
Wel hier ging het duidelijk om het
spel en niet om de knikkers waar
de dorpelingen belang bij hebben
Jammer, dat er m de gemeenteraad
van Zandvoort met meer echte
politici zitten, die met de nodige
souplesse kunnen reageren en er
voor hun gemeente uitslepen, wat
er op dat moment te halen is
Margreet Ates

DONDERDAG 5 NOVEMBER 1981

VOORTBESTAAN DOLFIRAMA ONZEKER

Hes kan?'
ZANDVOORT - ,,Ik /al tot het uiterste vechten om mijn beesten te behouden,
wanneer ?e inderdaad verkocht worden, dan gaan ?c dood, dat is een ding dat
7eker is. Als dit gebeurt, dan alleen over mijn lijk." Dit zegt een zeer
geëmotioneerde trainer/ver/orger en sinds kort ook manager van het Dolfirama
te Zandvoort, de heer Slootmaker.
Volgens de laatste berichten wordt door de huidige eigenaar, Michacl J. Hordo,
overwogen het Dolfirama af te stoten, omdat het verlies oplevert. Het Dolfirama
trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers naar de badplaats tn is door de huidige
verzorger/trainer, Slootmaker groot gemaakt.
, Ik kan natuurlijk niet veel /eggen
want ik ben sinds de overname van het
concern m loondienst bij Hordo en het
is niet gebruikelijk dat je over je
werkgever klaagt maar het is ook in
Nederland zeker niet gebruikelijk /o
met her personeel om te springen en
met de beesten, zoals hier nu gebeurt'
aldus Slootmaker, die vreest dat hij
door uitlatingen aan de pers op straat
zal komen te staan

wordt een andere opzet overwogen dat
is alles

Tegenstrijdigheden
Zoals ondertussen gebruikelijk bij het
Bouwes Concern en met name rond de
plannen van Michael Hordo, wemelt
het van tegenstrijdigheden, wanneer
berichten geverifieerd dienen te worden De huidige bedrijfsleider van het
concern die belast is met de bcdnjfsleidmg van Hotel Bouwes Bouwes PaJace
en het Dolfirama, de heer Pessers is
uiterst terughoudend

Trainer/verzorger Slootmaker in het Dolfirama bezig met moeder en kind vorigjaar oktober. Gelukkiger tijden voor zowel
trainer als dieren, dat is zeker.
(archieffoto)

HIJ doet de vraag af, of zou het hier
slechts een storm m een glas water
betreffen
Michae! Hordo vertoeft opnieuw, zoals
gebruikelijk bij lastige vragen in het
Hij blijkt juist teruggekeerd van vakan- buitenland, waar dit dan ook moge
tie en weet alleen ,,vaag ' dat er onder- zijn Tenslotte is het buitenland een
handehngen zouden zijn geweest of rekbaar begrip
nog gevoerd worden, met de trainer Volgens de heer Pessers zijn er anonie„Het is zeker met de bedoeling, dat wij mc bne\en verzonden waarin de aanhet Dolfirama verkopen, misschien dacht gevestigd wordt op de plannen

Volgens mevrouw W J E RoosendaalStnjder is men van de hel m de hemel
terechtgekomen
De vrijwilligsters
kunnen nu tenminste uit de voeten, er
is ruimte en licht genoeg en ook de
materialen kunnen op overzichtelijke
•wijze worden opgeborgen
De vrijwilligsters van de Welfare afde- hng houden zich bezig met zieken
ouderen en gehandicapten zowel in
bejaardenhuizen, (Huis in het Kostverloren. Huis m de Duinen) maar komen
bijvoorbeeld ook op woensdagmiddag
m de bejaardensoos om \ia handenarbeid ontspanning te bieden
Nu het ruimteprobleem is opgelost
Kantoor: Gasthuisplein 12, wordt
nog gezocht naar een oplossing
tel: 02507-17166.
van het vnjwilligerstekort Want hoePostadres: Postbus 26, wel er momenteel dertien dames bij
betrokken zijn die iedere maandag2040 AA, Zandvoort.
middag en donderdag in De Klimop-

zandvoorts
nieuwsblad

Uiterste inlevertermijn advertcnties: woensdagmorgen 10.00 uur.

ZANDVOORT - In de openbare bibhotheek wordt morgenavond 6 november om 1900 uur de film Oliver
Twist vertoond
De film duurt tot ongeveer halftien
Ouders die hun kinderen naar deze film
laten g.'an, weten dus hoe laat het
ongeveer is afgelopen
Kaartjes voor deze film kunnen bij het
inlichtmgenbureau op de jeugdafdeling
van de bibliotheek gratis, worden afge
haald
De film ib van Carol Reed die Oliver
Twist van Charles Ditkcns naar de
musical van Lional Bart heeft vcrlilmd
Het is een overrompelende dim geuor
den met grandioos a c t e e r w e r k supeneur ballet en u i t s t e k e n d e nni/iek Al
deze superlatieven doen een goed brok
jeugdan'-'senient verwachten

Ook de tweede wedstrijd m de
remokompctitie heett tut tweede
te mi v tn de /andvoortse Sch i ik
club niet succes k u n n e n ifsluitcn
Het bevoekend Bloemend i il 4
werd eerst niet een voorlopige tus
senst md v i n l '
n i ir huis ue
stuurd Na de hervatting afgelopen
donder ivond kon men echter een
einduitsl is; v in "i } in de boeken
bijschrijven Ten fr i n succes dat
een felicitatie waard is

Oude geslachten
Dat hel i^oed en (jezond wonen is m
Zandvoort. dat bewees dc/e W e c k
de wekelijkse opcave van de Bur
gerlijke st md w uirop di'm i il de
namen v a n acht overledenen voor
kwamen Het was een m m v m 7S
een vrouw van 77 een man van 102
een vrouw van 80 een van 84 een
>an 95 een van 90 en een man van
85 jaar' Daar word je w el even stil
van Die man van 102 had mijn
bijzondere interesse Het bleek een
oude houthandelaar te zijn ene
Arie van de Vijsel die al ruim 20
jaar m de Bodaanstichting woonde
Maar hij brak het record van oudste
inwoner niet want er is nog iemand
ouder nl 103' Doch bovenstaand
instrukwekkend lijstje m ig in deze
rubriek toch wel eens even met ere
genoemd worden'

Verzetskruis uitgereikt

vindt ,.Wij vinden de belasting van
twee kwartjes op een kmder-entreebewijs dat slechts drie gulden kost te
hoog Er gaat nu hetzelfde berekend
worden voor een overnachting een
bezoek aan het casino en het Dolfirama, hierover is door ons concern wel
aan het college geschreven, maar het
antwoord hierop is mu niet bekend "

Bevestigend
Worden de berichten door deze bednjfsleider zo met ontkend, dan toch
afgezwakt, trainer/mede werker Slootmaker vertelt een heel ander verhaal
„Ongeveer drie of vier weken geleden,
belde Hordo mij op en zei dat ik het
Dolfirama maar moest kopen, omdat
hij er geen brood meer in zag
Dat was op de dag, dat mijn kinderen
in de Maria Stichting werden geopereerd en ik daar dus was Hij heeft
zeker wel elf maal naar mijn huis
gebeld en toen ook nog het ziekenhuis,
om dat even te zeggen "
Het volgende dat ik hoorde was een
brief, waarin hij mij vroeg een bod uit
te brengen en te zeggen hoeveel de
, veestapel ' waard was Die man weet
gewoon niet waarover hij praat Ten
eerste een veestapel' is in mijn ogen
een stal met koeien en geen dolfijnen
en zceleeuwen ten tweede kun je deze
dieren met meer verplaatsen Wanneer
ze uit Zandvoort vertrekken dan gaan
ze dood dat is een ding dat zeker is "
Uit zijn woorden valt op te maken dat
de heer Slootmaker bijzonder aan de
dieren is gehecht geen wonder, want
hij kwam twaalfeneenhalf jaar geleden
op verzoek van Nico Bouwes naar
Zandvoort om daar een Dolfirama in te
gewerkt, het was m de acht (aar dat ik

ZANDVOORT - Een dag met een „sterretje", dat was het afgelopen zaterdag
voor de Welfare Afdeling van het Nederlandse Rode Kruis in Zandvoort.
Zaterdag werd de nieuwe accommodatie aan de Dr. de Visscrstraat in de
vroegere kleuterschool Klimop in gebruik genomen.

uur.

richten Hij was het die de dolfijnen
Flip en Monique aankocht en trainde
voor de show Enkele jaren is hij
weggeweest en werkte in l ranknjk
maar op verzoek van Bouwes keerde
hij met zijn gezin naar Zandvoort
terug , Als ik alles vooruit geweten
had, was ik rustig m Frankrijk gcbleToeristenbelasting
ven Ik \md zo weer werk d it maakt
Wel wil Pessers kwijt dat men de mij niet uit maar ze moeten met aan de
voorgestelde toenstenbelasting (vijftig dieren komen want dan gaat het mis
cent per kaartje) aan de hoge kant Drie-en een half jaar heb ik keihard

van Hordo met betrekking tot de verkoop van het Dolfirama ,,Ecn bijzonder onverkwikkelijke zaak, ik weet ook
met waar die vandaan komen, maar
zover mij bekend, is er niets aan de
hand", aldus Pcssers

Zeker is m ieder geval dat sinds enkele
weken door Hordo overwogen wordt
het Dolfirama te verkopen Aan de
heer Slootmaker werd gevraagd of hij
interesse zou hebben het gehele Dolfirama over te nemen Slootmaker hteft
dit serieus overwogen HIJ heeft getracht hiervoor een kapitaal bijeen te
krijgen, maar hem werd geen steun uit
het bankwezen toegezegd Sterker nog,
tijdens een bezoek van enkele bednjfsleiders van een bank, die de mogelijkheid tot een h)potheek kwamen onderzoeken kwam Hordo plotseling binnen
en maakte de opmerking „Dat hij wel
interesse had om het Dolfirama te
Harderwijk te kopen " Bijzonder ongeloofw aardig wanneer je het eigen
Dolfirama te koop aanbiedt

'Van de
hel naar
de hemel

Openingsuren Zandvoort: maandag 13.00-16.00 uur; dinsdag
10.00-16.00 uur; woensdag 9.0012.00 uur; donderdag 10.0013.00 uur en 14.00-17.00 uur;
vrijdag 9.00-12.00 uur.
Klachten bezorging: vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur.
Uit?r«.te inlevertermijn redactie
kopij: woensdagmorgen 10.00

Schakers op dreef

Zeker

We/f are verhuisd

Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.
Aalsmeer, tel.: 0297728411.
Postadres: Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00
uur.
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school bezig zijn ontbreken helpende
handen altijd
Wij zoeken ook veel
mensen thuis op en dan kom je ook al
ben je nu , dertienvrouvv steik' toch
altijd nog vvel een paar handen te tart
Momenteel wordt door een drietal
dames een cursus gevolgd in Bloemendaal, het zou prettig zija wanneer we,
nu v\e meer ruimte hebben gekregen,
ook meer vrijwilligsters konden krijgcn, ' aldus de leidster van de afdeling
Welfare
Jammer dat de belangstelling zaterdagnuddag, toen men ,open huis
hield wat tegenviel Behalve mevrouw
Machiciscn kon van , officieel bezoek (waar bleven bnvoorbceld de vier
vrouwelijke raadsleden') niet gesproken worden
Voor de vrijwilligsters die zo enlhousiast verhuisd /ijn van t Loosje aan de
Kanaalweg naar de Klimopschool toch
wel een kleine teleurstelling
Ook zou de berichtgeving vu
huisartsen, sociaal werksters en wijkverpleging beter kunnen funktioneren
Nu moeten wi| zelf te vaak via vn
vernemen dat w i j iemand kunnen helpen maar misschien komt hier ook
verbetering in aldus mevrouw Roosendaal
Wil men meer welen overhel \rijwilhgsterswerk van de afdeling Weltare van
het Rode Knus dan k,in konlakt opgenomcn worden met mevrouw Roosen
daal tel 14464 uf men kan persoonlijk
een kijkje nemen m de Klimopschool
op ni.iand.iLtmiddag maar dan wel de
ingang achterom nemen
Foto Luropress

Vrijdag 6 november,
1900 uur, wordt de
speelfilm

oliver twist

weg was hier erg verwaarloosd, met
een minimum aan kosten heb ik alles
van de grond opgebouwd
Het laatste jaar had ik ook de bednjfsleiding, het is het eerste jaar zonder
verlies, iedereen kan de boeken inzien
Mijn vrouw en ik hebben al die jaren
geen vakantie gehad, datjjeeft allemaal
mets Als een van-de weinige bezitten
wij een babydolfijn, hier geboren die
nu ruim een jaar is, nemen ze bijvoorbeeld de baby _weg, _dan pleegt de
moeder zelfmoord, wat willen ze toch,
denken ze dat voor geld alles te koop is
of verkocht kan worden r zo vraagt hij
zich vertwijfeld af

Losse schroeven
Het bericht dat het Dulfirama verkocht
en gesloten zou worden is in Zandvoort
ingeslagen als een bom Behalve de
vele inwoners die vinden dat het Dolfi
rama van ons is dat toch niet verkocht
kan worden of het een zak aardappelen
is', rijzen er ook problemen voor het
Sint Nicolaas Comité dat zo bijzonder
gelukkig was met het aanbod van de
heer Pessers om op 21 november de
Zandvoortse jeugd tussen de drie en
twaalf jaar een geweldige middag met
dolfijnenshovv Zwarte Pieten orkest
kadootjes en wat dies meer zij geheel
kosteloos te bezorgen
Want het blijkt dat men zeer rijk is aan
gedachten en het onwikkelen v a n plan
nen, geld schijnt een schaars goed te
zijn

Margreet Ates

Zilveren jubileym
ZANDVOORT - Bij voelbaivcremging TZB wordt op zaterdag 21
november een receptie gehouden
Deze is dan \oor de heer M A l M
Crabbendam die op dat moment 25
ja ir penningmeester van de elub is
De heer Cnbbcndim heeft iltijcl
een bijzonder goed beleid ge\oerd
hij was zuinig op de centjes dus
voor de vereniging een goede cele
genheid hem in het /onnetje te
/etten Belangstellenden zijn weikom van 15 00 - 1700 uur in het
clubgebouw aan de Kenncmcrweg d
te Zandvoort

Operette cocktail

ZANDVOORl - Het wintersei/oen is
weer begonnen en het is d i t m a t l de
Zandvoortse Operette Verenmnm die
vertoond
het spits afbijt met uitvoeringen In
Alle jonge mensen van
Gebouw De Krocht wordt namelijk op
10 jaar en ouder
zijn
\njdag 20 zaterdau 21 zaterd m 2S en
1
welkom
zondag 29 november aanstaande een
uitvoering gegeven die de naam OpeDe toegang is gratis,
rette cocktail meekreeu Dit doet
wel eerst plaatskaarten
vermoeden dat verschillende fraizmeii
ophalen
ten vandiverse operettes ten gehore
zullen worden gebraeht
Prinsesseweg/Zandvoort
Kaarten kunnen worden besteld v i i de
volgende telefoonnummers mevrouw
Iroupee tel 13840 mevrouw Scha ip
tel 12870 José Paap tel I S l d S en
ZANDVOORT - Door dierenaris mevrouw Van Cig 021 2^6"! 16
Dekker wordt op 10 november gestart Bovendien kunnen tussen 1 9 0 0 2 1 00
m het Cremi.cnint t een cursus voor dieren EHBO uur op 12 november
1
Een belangrijk initiatief, dat veel deel- sehapslnns en op l' november in Ge
bouw de Krocht ook kaarten worden
nemeis verdient
Inlichtingen en aanmeldingen graag bij verkocht Bovendien voor de aanvang
mevrouw Dekker tel 1S847 De eur- van de voorstelling
suMijd is voorlopig vastgesteld op dins- Toegangsprijs bedraagt ƒ 7,50 pi r per
soon
d.-gavond tussen 19 "U) en 20 ^0 uur

Dieren-EHBO

Op het Schelpenplcin ik meen nr
I'S maar het kan ook nr !7 geweest
zijn woonde tijdens de eerste we
reldoorlog - om precies te /ijn van
begin 1914 tot oktober 1919 - het
gezin Blom Het bestond uit vader
moeder twee zoons en een dochter
De dochter werd aldaar geboren
Een van de jongens Lodewijk H
kan zich die oud-Zandvoortse tijd
nog heel goed herinneren I lij was
op school bij meester Schumachcr
(Sjoempie) en weet nog volop te
verhalen van velen van zijn vroegere klassegcnoten Eind 1919 is het
gezin verhuisd naar Haarlem Wel
nu om een lang verhaal kort te
maken die Lodewijk Blom, die
eind van deze maand 74 jaar wordt
heeft vorige week woensdagmorgen
op het gemeentehuis in Bloemendaal m welke gemeente hij nu al
weer ruim 30 jaar woont uit handen
van burgemeester G H Wcekhout
het Verzetsherdenkmgskruis ontvangen, alsemge inwoner van Bloemendaal en ook een beetje want
het bloed kruipt nu eenmaal waar
het niet gaan kan als oud-inwoner
van Zandvoort Ik feliciteer hem
daarmee van harte Vele ouderen
onder ons zullen zich hem nog wel
herinneren Hij heeft het ook vvaarlijk wel verdiend Tijdens de laatste
oorlog was hij actief in het verzet in
Zwolle en omgeving waar hij toen
woonde Vlak voor de laatste oorlog was hij uit Haarlem na ir die
stad gegTin waar hij bedrijfsleider
werd bij een gntische instelling Dit
Deroep maakte hem uitermate geschikt voor medewerking a in de
falsificitic-centrale voor de persoonsbewijzen Voorts heeft hij zes
weken lang in huis een neergeschoten Engelse piloot verborgen gehad
en anderen helpen verbergen en
laten ontsnappen via Frankrijk naar
Engeland Hij werd daarvoor benoemd tot erelid van de RAFES
(Roval Air Force Escapinu Societv)
een Engelse vereniging \an \roegere Fngelse piloten Hij kreet: ook
nog twee ccrtifieiten ondertekend
door Eisenhower en de engelse
luchtniachtuencra il Tedder
Het
werd een gciioechik s i m e n / i i n vo
rige week woensdjumorncii w i ir
van slechts enkele ücnodi_dcn en de
n laste familie getuiae w ircn Maar
a l s o u d inwoner v i n Z i n d v o o i t
meende ik hierv m toch e v e n m e i
ding te moeten m ikcii t u n c c r om
d i t velen onder ons hun IM_ wel
kennen

De bomen komen

gesprekje met on/c wethouder v a n
Publieke \\erken de heer J 'n Ter
mes Hij v e r t e l d e m i j dat het leed
niet tic bomen aanpl int nu gauw
geleden is lot nu toe w is p l a n t e n
niet mogelijk v i n w c u c het bar n itte
w e e r De n i e u w e aanpl int AHI on
herroepelijk / i j n g i in verrotten
M ur nu l i j k t het getij te keren
w int een dezer dai>cn /a! deze
n i e u w e a i n p l a n t in Zandvoort aanKomen en onmiddellijk worden a in
pcpl int Het / u i l e n u c c n iepen 7ijn
m i ir pi i t a n e n vvaarv m het meeste
succes wordt v e r w icht b i j de sroei
Velen o n d e r ons j i w i j illem ia!
zijn hogelijk b e n i e u w d n i ir het
result i it De pi tntsoencndicnst /e
ker niet het minst

De solo-zeüer
Lr is uoed n i e u w s te melden van de
solo/eiler Kees Visser (Knssie)
N uir hij per telefoon mededeelde
dacht hij m land ie uiterlijk dinsdag
ji m Rio de J meiro i m te komen
De laatste dauen is het voor de kust
van Br izilie b ir slecht weer Danen
achtereen al doorlopend een windkracht van 7 a 8 In v i e r dagen is hij
al niet in / n kooi geweest Z n
drinkwater is bedorven Hij doet
het nu maar rnet mineraalwater en
wijn Maar hij 7al de hemel op zijn
blote knietjes danken wanneer hij
eindelijk na zo n lange tijd weer
eens vaste grond onder de voeten
krijgt Hij weet precies waar hij
zijn moet want dat is hem van
bevriende zijde al meegedeeld
Bal-boord van het grote standbeeld
moet hij de haven binnenvaren Hij
had intussen nog een avontuurlijke
ontmoeting met een potvis die om
z n bootje heendartelde Toen hij
z n filmapparaat beneden ging halen was het beestje alweer verdwe
nen Het is bekend, dat potvissen
erg nieuwsgierig zijn De grootste,
ooit gevangen tot nu toe was in
1955 die was 27 meter lang' Maar
de doorsnce-mannetjes zijn ongeveer een meter of achttien de
vrouwtjes wat kleiner Later heeft
het dier nog weer een poosje om de
boot heen gezwommen HIJ was als
de dood dat hij z n bootje een klap
met z n staart zou geven, maar alles
liep goed af

Prins Carnaval
Het schiet alweer op want het is
bijna de elfde van de elfde, de
datum waarop de carnavalsveremgingen zich gaan beraden over de
prinsen, de feesten de optochten
etc
Bij carnavalsvereniging ,,De Scharrckoppen moet men dit jaar een
nieuwe prins benoemen want Bobo
den Ursten vertrekt voorlopig met
7ijn gemalin naar Italië om m een
wintersportcentrum de scepter te
zwaaien een goede baan voor een
carnavalspnns overigens
Nu hebben de Scharrekoppen besloten om met op de elfde van elfde
te vergaderen en de nieuwe prins te
benoemen, neen ze hebben het
uitgesteld naar v njdag de dertiende
Of de nieuwe prins nu zo n ongeiuk
betekent of dat men zich zo ongelukkig voelt dat Bobo vertrekt, is
niet bekend nog minder wie de
nieuwe prins zal worden Daarover
bewaart men voorlopig een angstig
stilzwijgen Ik weet wel meer maar
ja ik kan het nu natuurlijk nog niet
\crtellen

St. Maarten
11 N o v e m b e r doet een mens auto
m itiseh denk., n lan St M u r t e n
H o e w e l er in ons dorp eigenlijk
vveinu i mJ i c h t a in deze goede
hcihi_c w o r d t besteed is het de
l l iMe | irell toch il meer siebruike
h i k ei it zingende, kinderen l mgs de
deuren t r e k k e n
\ls u toch (H| c'e h i n k e ( b i k k e r of
s u p e r m i r k t bent denk d in even
a in vv u e\tr i snoepgoed w int dat
L I it e i bi| de l imp'ondr l U e r t j e s
i l t i | d in iN Cocls woord in een
oueierlin.;
K Sr

Begin van dc/c w e e k li ld ik een

s weerde eerste met het

r ;
(i k hS,)i i < DnhhimC i

U ^ K 1A^ i')

n v\ J k) v n i u\
'Po l li|kh d il \
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wij demonstreren u dit graag
Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel 02507-1 3618

l ti n
'
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Voor aS ww c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk
naar

Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.
Zandvoort - Amsterdam en terug v<xw nog
geen riks op een Vespa (1:56).
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

KUNSTGEBITTENREPARATIES
GAS- en OlIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraarl nashaarrion
Joonzaal:
Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518

GrarmetSa
GELD LENEN NIET DUUR
l Bedrag
5.000.10.000.15.000.20,000.25.000.-

fyiet het enige, wel het beste adres

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

60
mnd.
130.29
247.87
365.45
483.03
600.61

48
mnd
151.31
239.87
428.42
566.98
705.54

B>

163.87
239.50
315.14
390.77

184.87
270.99
357.11
443.23

_

14.00 uur

^^

**

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

Tel. 1 89 97

Helmerstraat 11 - Zandvoort,

Nu series postzegels!

telefoon 02507-12150.
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020 - 223456.

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renoe Truder,
Van Ostadestraat 28, tei.
15G26.

Nu ook het adres voor uw

in de Kerkstraatgalerij - Zandvoort

Informeer eens!

Hofitfenftapsalon

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

...

He en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.

Doe een goeie gooi
met een bloemetje
van

Autorijschool

RENEE

Zaterdag 7 nov. a.s., aanvang

ST.-NSCOLAASAAMSEO^G:
Boek uw afspraak vóór 25 november a.s.

famiÜefOfO'S in professional kleur v.a. . 45,"
Echt iets aparts. NIEUW VOOR ZANDVOORT.
1 Gratis vergroting van de leukste opname.
Ook voor uw pasfoto's en huwelijksfoto's.

120
mnd.

-en

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 • 1 43 65.

Serie van 6 kinder- of

ASSURANTIËN
KOCHSTRAAT8-ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Net iets beter.
Eventueel met
anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
Brugstraat 20,
Zandvoort,
tel. 02507-12071.

Maandag 9 november om 20.00 uur met medewerking van veel jong talent, gejureerd door
bekende artiesten in de Chaplin Bar, Kerkstraat 10 te Zandvoort.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltcslraal 65 - 7-andvoort
Tel. 02507 - l 20 60

in olieverf
doop

De specialist voor al u w bloem werken.

met eten en een drankje.
Goochelaar en clown.
Nieuw programma.
Leuk voor je verjaardag of
zomaar, ƒ 12.50 p.p.

• Groente- en bloemzaden

74e '9U» "Wfatvit

• Zaaigrond
• Jiffypots
• Bestrijdings- en
bemestingsmiddelen
• Tuinbenodigdheden

ETEN...

Geproduceerd door Fire sound productions.

Muziek voor uw party's?
TRIO

• Groenteplanten met kluit

Reserveren telefoon 16939.
Raadhuisplein 3 - Zandvoort.

DE

Wl

voor het betere genre
Telefoon 02507-13014

AUTORBJSCHOOL

Chinees Indisch Restaurant
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.
Gcdipl. schoonheidsspecialiste £*«
(Stivas).
4?j|
Kostveriorenstraat 89,
"^
Zandvoort, telefoon 14692.
^

Behandeling ook 's avonds

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

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

SPECIALE AANBIEDING

Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

(na afspraak).
^
Depositaire: Dr. Eckstein-Lady Rose.

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

+ koffie, per persoon all-in

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

t-fff:*.

Audi bouwt eigenzinnige automobielen. Waarin eigenschappen gecombineerd worden die op
papier volkomen tegenstrijdig zijn. Maar die in de praktijk verbluiïencl goed bij elkaar passen. Neem de Audi 80 Diesel. Eén
van de zuinigste auto's ter wereld. Dat geldt overigens louter
voor het brandstofverbruik. Wal rijplezier betreft is nergens op
bezuinigd.
' V©f DfUI R B ij 90 km/h constant rijdlu in de Audi 80 Diesel
met4-versnellingsbak l op 18,2. Met de4 + E economy versnellingsbak (meerprijs) gaat het nogzuiniger: l op 20,4! Voeg daarbij
deóSlitergrotebrandstoftankeiui rijdt ruim 1200 km
zonder tussentijdse tankstop. Bijzonder detail
is de schakelindicator. Die geeft precies
aan wanneer u 't best-en dus't zuinigsik u n l overschakelen.

l-

Buurawegl-3.
Zandvoort,
telefoon 16580

Nu ook automaat

heeft nu leuke

Voorafspraken bellen tussen 18.15en 18.45 uur
van maandag tƒm vrijdag.

winter-

Tel. 02507 - 1 38 87

De Audi 80 Diesel is uitgerust met een
sterke 1,6 liter motor met een vermogen van 40kW ofwel 54 pk's.
Goed voor een top van 144 km/h en een acceleratie van O tot 100
km/h in 20 snelle seconden.

i

... comfortabel interieur, let op de
anatomisch gevormde stoelen...

Ing. Friedhoffplein 11
Rijksgediplomeerd.

't KinderwinkeJtje

... van binnenuit verstelbare
buitenspiegel ...

Rijden in de Aui 80 Diesel betekent comfor-Hôt COmfOff
tabel rijden. De voorwielaandrijving en de grote spoorbreedte
zorgen voor een rotsvaste wegligging en een probleemloze besturing. De zelfcorrigerende sluurinrichting houdt u in hetjuiste
spoor als de rijweg plotseling overgaat in berm. Daarbij zit u in
anatomisch gevormde stoelen. Het verwarmings-ventilaliesysteem zorgt voor een aangenaam klimaat, het hele jaar door.
Bij ruim 200 VA.Gdealers kunt u de
zuinige eh krachtige capaciteiten van de Audi 80 Diesel ontdekken. Doe 'ns zuinig. Maak een proefrit.

"S^^^^^mmsmmsms

\H'*M$,*."ï'a trWUB'ïw £= JfiS

uw V.A.G-dealer voor Volkswagen en Audi:

Burg. van A l p h e n s t r a a t 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Functioneel en veelzijdig

WEEKMEDIA 30
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Lions' damesteam kansloo:
tegen geroutineerd
ZANDVOORT - Het in de tweede divisic debuterende dames team van Lions,
heeft in de wedstrijd van jl. zaterdag
geen kans gezien het bezoekende Mosquitos aan de zegckar te binden. Een
sterk spelend Mosquitos had weinig
moeite met Lions, en bereikte na een
I6-38 ruststand een 13-80 overwinning.

ZVM-handbal
ZANDVOORT - In de tweede competitiewedstrijd in de zaal leden zowel de
heren als de dames van ZVM handbal
een niet verwachte nederlaag.
De dames waren zeker niet de minderen van Foresters. Foresters had achter
een doelvrouwe die voortreffelijk op
dreef was. De strijd ging vrijwel gelijk
op. ZVM deed ai het mogelijke om aan
de leiding te komen, maar met rust was
de stand 4-3 in Zandvoorts nadeel. Na
de pauze opnieuw een gelijkopgaande
strijd. Veel werd er niet gescoord mede
door de goed sluitende defensies. Met
nog enkele minuten te gaan was de
stand 6-5 geworden en speelde ZVN
alles of niets. Het werd niets, door
neige snelle break out werd de stand
8-5 in het voordeel van Foresters.
De heren leden eveneens een verrassende nederlaag. Na het goede spel in
de eerste thuiswedstrijd had men zeker
op meer gerekdn. Veel heeft het niet
gescheeld, maar SRC bleef met 12-11
net aan de winnende hand. De gehele
wedstrijd ging gelijk op met voor beide
teams kansen op de zege. SRC was
echter de meest gelukkige.

Voetballer gewond
ZANDVOORT - Tijdens een voetbalwedstrijd op het trainingsveld van
ZVM kwam een 18-jarige Zandvoortse
speler in botsing met een tegenstander.
De Zandvoorter werd dermate gewond
dat hij naar een Haarlems ziekenhuis
moest worden vervoerd.

Het team van Lions stond de gehele
wedstrijd onder zware druk, door het
gebruik van de zonepress, die Mosquitos hanteerde. De geroutineerde Rotterdamse lieten Lions weinig ruimte om
te spelen. De Zandvoortse leden hierdoor veel balverlies, en dat werd direkt
afgestraft. Vanaf het begin lag er een
nederlaag in het verschiet. Wel vocht
Lions hard voor elke bal, maar het kon
er niet van profiteren.
Na 10 minuten had Mosquitos reeds
een gat geslagen van 8-20. Het beter
opzetten van de aanval en een goed
schot van de gasten zorgden er voor dat
de stand geleidelijk werd opgevoerd.
Lions verweerde zich fel maar kon toch
niet voorkomen dat de achterstand bij
rust was opgelopen tot 22 punten 16-38.
Na rust een zelfde beeld. Mosquitos
technisch beter en ook in de rebound
waren zij door het lengte overwicht
sterker. Lions speelde wat ongekontroleerd, waardoor onnodig balverlies
werd geleden. Wil Beerepoot en Kika
de Leon probeerden om wat meer lijn
in het Zandvoortse spel te leggen, doch
het gelukte niet.

HALVE
PRIJS!
schoenenhuur 11.- per persoon

BOWLING

HIU.EGOM
Ingang Parklaan
V\ TELEFOON: (02520) 1 62 14

gelijkmaker (3-3) laten aantekenen.

Nihot
In een aardige wedstrijd heeft Nihot
kans gezien Berdee met 2-0 terug te
wijzen. De gehele wedstrijd is Nihot
nauwelijks in gevaar geweest, en het
weinige keeperswerk werd goed verricht door Fred Bakkenhoven. Ook de
keeper van Berdee was in prima vorm,
maar kon niet verhinderen dat Ruud
van der Putten, na een combinatie Rob
Gansner en Wiebe de Vries 1-0 scoorde.
Ook in het tweede gedeelte van de
strijd bleef Nihot de aanval zoeken,
waarbij de verdediging zeker niet werd
verwaarloosd. Na een goed opgezette
aanval kwam Wiebe de Vries vrij voor
doel en schoot keihard in. De bal werd
echter door een verdediger met de
hand gekeerd. De toegekende strafschop werd bekwaam benut door Rob
Gansner, 2-0.
(Adwrtentiet

LP André Hazes • 'n Vriend
12,95
LP Abba •Superüouper
12,95
LP Ultravox - Viema
12,95
LP Toon Hermans, dubbel-lp
9,90
LP Rob de Rfis • Je ogen dicht .. 12,95
LP Star on 451
12,95
LP Neil Diamond Jazzsinger
12,95
LP Kate Bush - Never for ever .. 12,95
Zolang de voorraad strekt.
RADIO PEETERS
Haltestraat 56-Tel. 1 36 18
De Nederlandse staat schijnt de
Grand Prix toch belangrijker te vinden
dan de Zandvoortse gemeente.
En daar ben ik blij mee!
Het zijn toch niet allemaal lege vaten die
hol klinken.

fr\dvenenlie)

htelligentspam

De Meesrente
Hoge vrije opname:

lol l 3.000.- p.m.
In december: l'b.OOO..

lluijercniv. in november l Wl.

m baan

(vanaMO personen)

Verlies voor SC Hong Kong

Ed Vasthouw (Hong Kong) maakt het de Carillon-defensie moeilijk (foto K.K.
Lo).

f

per

GROEPEN

Na 10 min. in de tweede helft was de
stand opgelopen tot 22-56 en aan de
dreigende grote nederlaag was niet
meer te ontkomen. De press van Mosquitos in de laatste minuten deed het
spelbeeld niet ten goede. De strijd
werd rommelig, met vaak veel heen en
weer gedraai. Ondanks enige time-outs
aan Zandvoortse zijde kwam de rust
niet meer in het spel en leed Lions een
33-80 nederlaag.
Toch blijven de Lions dames met 6
punten uit zes wedstrijden een redelijk
gemiddelde draaien. Deze nederlaag
tegen een ploeg die verblijft in de kop
van de ranglijst was dan ook ingecalculeerd. De punten moeten komen van
ploegen onder Lions en die in de
middenmoot vertoeven. Doen de da-mes dat, dan moet het mogelijk zijn om Eén van de weinige aanvallen op liet Mosquitodeel door het Lions' team
foto Europress
zich te handhaven in de tweede divisie.

Na de doelwisseling opnieuw een aanvallend Hong Kong dat door fraaie
doelpunten van Alex Noya en Menno
Visser een 3-1 voorsprong nam. De
Zandvoorters bleven technisch een
overwicht behouden, maar konden de
voorsprong niet uitbouwen. Allengs
kreeg Carillon meer vat op het spel en
probeerde alsnog iets aan de stand te
doen. Hong Kong verdedigde koel,'
maar kon niet voorkomen dat de Beverwijkers 3-2 op het scorebord brachten.
Met nog vijf minuten te gaan werd
Alex Noya twee minuten weggezonden, omdat hij niet voldoende afstand
zou hebben genomen bij een vrije trap.
Van deze numerieke meerderheid profiteerde Carillon en kon zodoende de

EEN HEEL UUR

(voor 6 personen)

Goed spel Nihot
BEVERWIJK - In de interregionale
zaalvoetbalcompetitie
speelde SC
Hong Kong met 3-3 gelijk tegen Carillon Boys, na een 3-1 voorsprong. Door
dit resultaat blijft Hong Kong in de top
van de ranglijst meedraaien. Nihot
behaalde in de eerste klasse een gedegen overwinning op Berdae, 2-0.
Over het algemeen was Hong Kong in
de strijd tegen Carillon de betere.
Goede combinaties werden besloten
met knappe schoten op het Beverwijkse doel. De Carillon-keeper redde echter menigmaal fraai of de bal verdween
rakelings over of naast. Het overwicht
van Hong Kong bracht toch een verdiend doelpunt, dat op naam kwam van
Chris Jongbloed, 0-1. Even voor rust
kwam Carillon verrassend terug tot 1-1.

l VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
l TUSSEN 10.OO EN 17.00 UUR:

Geld nodig voor onroerend
goed: /onder on/eglennijn
of opnamekosten.

Meergeld opnemen:

Wij durven

op/cgtcrmijn
24 maanden óf
2"n opname kosten

elke vergelijking uan.

BANKMEES & HOPE NV
Amslerdam. Herengracht :ï4.S;(()20) r>2 7«J III.
(IUiilenvelderl).Assuinburgl r i():(020)4248n():
Haarlem. HoiUpleiii tf; (023) 31 W "50:

Kiedingaktie
mensen in nood

,/?

AMSTERDAM - Het in de top van de Na rust bleef de strijd zeer aantrekkederde klasse meedraaiende Zandvoortse lijk met de beste kansen voor Zandheren hockey-team sleepte een punt weg voort. Opnieuw werd echter een strafbij AMVJ, 2-2. In dit duel werd Zand- push Zandvoort onthouden. Iedereen
voort twee strafpushcs door de /.wakke kon constateren dat een strafcorner
leiding onthouden. De dames leden een door een AMVJ speler met de voet van
3-0 nederlaag tegen Kampong.
de doellijn werd gehaald, maar ook nu
Zandvoort had in de wedstrijd tegen lieten de scheidsrechters doorspelen.
AMVJ meer verdiend dan het 2-2 Zandvoort pikte de tegenvaller en bleef
gelijkspel. Het zwakke fluiten gokt vlot combineren, dit leidde in de 15e
voor beide teams, maar Zandvoort was minuut tot een verdiend doelpunt. Na
toch wel het meest gedupeerd. Nadat goed voorbereidend werk van RayOlaf van Ekeren uit een strafcorner mond Leffelaar. was het de jonge
Zandvoori op 0-1 had gezet, leek even veelbelovende Willem Jubels die 1-2
later een tweede doelpunt zeker. Wim scoorde.
Venekamp kwam geheel vrij voor de AMVJ zocht hierna verwoed de aanval
Amsterdamse doelman, omspeelde cle- en het gelukte de Amsterdammers om
ze bekwaam, maar werd van achter in de 21e minuut uit een strafcorner de
gelijkmaker te forceren, 2-2.
door cie doelman neergelegd.
Strafpush dacht iedereen, doch de
scheidsrechters Üeten rustig doorspe- Dames
len.
Toch bleef Zandvoort het betere spel Tegen koploper Kampong heeft Zandop de grasmat leggen. Er volgden nog voon op het kunstgras, goed partij
enige strafcorners. Helaas werden deze gegeven. Ondanks dat dit kunstgras
niet benut. Eén van de AMVJ aanval- voor Zandvoort een nadeel is kon het
len werd wel bestraft met een strafbal team uit de badplaats vooral in de
eerste helft goed op de been blijven.
Cii dat betekende 1-1.
Het spel ging in deze fase over en weer,
met kansen voor Zandvoort in de vorm
van een aantal strafcorners, die niet
verzilverd werden. Kampong was iets
beter in het nemen van strafcorners.
Uit een daarvan wist Kampong vijf
minuten voor het rustsignaal, 1-0 scoren.
Na de doelwisseling kreeg Zandvoort
het zeer moeilijk. Het kunstgras vergde
veel van de Zandvoortse conditie, terwijl Kampong steeds beter ging draaionder de druk vandaan te komen, en en. Dat werd bevestigd na 10 minuien,
creëerde wel enige kansjes maar het door een tweede doelpunt, opnieuw uit
lukte in de eerste helft niet. In de 25e een strafcorner. Zandvoort trachtte in
minuut was het Progress dat met een het resterende gedeelte van de wedstrij
goed opgezette aanval op 2-Ü kwam, de stand een beter aanzien te geven en
waarmee de rust inging.
trok ten aanval. Het gevolg was dat
Na de pauze liep het bij TZB beter, Kampong ruimte kreeg voor uitvallen.
mede door enige omzettingen in het Uit één daarvan werd het tenslotte 3-0.
team. Via twee fraaie treffers van Nikie De stand: Kampong 8-13, Bennebroek
Valkestcijn werd de stand 2-2. Verder 7-8, Laren 5-8, Strawberries 5-8, Voorliet Progress het niet komen en aangc- daan 5-5, Schaerwijde 6-6, Randwijk
zien ook de TZB defensie geen kansen 6-5, H1C 5-3, Zandvoort 7-3, Amersmeer weg gaf bleef het bij deze stand. foor 6-1.

Eerste nederia
HAARLEM - TZB is er niet in geslaagd
om ongeslagen te blijven. Tegen DSC
'74 2 gingen de Zandvoorters met 2-1
ten onder. De dames van TZB deden het
beter en speelden tegen Progress, na een
2-0 achterstand, met 2-2 gelijk.
Technisch legde TZB een aardig spel
op de mat. DSC'74 stelde veel meer
inzet tegen TZB en door dit felle spel,
raakte TZB in de problemen. Ook
reageerden de Zandvoorters te veel op
het fluiten van de scheidsrechter hetgeen het litme uit de ploeg deed
verdwijnen. In de eerste helft hield
TZB de stand op 0-0, mede door enige
fraaie reddingen van doelman Huub
Halewijn.
Na de rust was TZB nog steeds niet
wakker. Te gemakkelijk werd er gespeeld. In de 15e minuut ontstond een
strafschop voor DSC'74 en dat betekende 1-0. TZB schrok en trok eindelijk feller ten aanval. Toch moest er een
strafschop aan te pas komen voor de
gelijkmaker. Wim Koning knalde keihard raak, 1-1 na 25 minuten.
De Zandvoorters waren nu geheel los
en zetten DSC'74 onder zware druk.

Weekenddiensten
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en beckestraat 17, tel. 15847.
Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5, GESLACHTSZIEKTEN: voor algetelefoon 12633.
mene informatie tel. 023-320202 (dag
Verdere inlichtingen omtrent de week- en nacht).
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
POLITIE: telefoon 13043.
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver BRANDWEER: telefoon 12000.
tel. 12499CENTRALE POST AMBULANCETANDARTS: telefoon 023-313233.
VERVOER (CPA) KENNEMERLAND, ongevallen tel. 023-319191,
WIJKVERPLEGING:
besteld vervoer tel. 023-319277.
Zr. T. v.d. Spek, v. Lcnnepstraat 42
hs., Zandvoort. Tel. 18741.
TAXI; telefoon 12600 en 16843.

Het plaatselijke actie-comité van de
Stichting ,,Mensen in Nood" houdt zijn
jaarlijkse kledinginzameling voor de
Derde Wereld. Kleding, schoeisel, dekens en gordijnstoffen kunnen gebracht worden op de volgende adressen:
Op vrijdagavond 13 november a.s.
tussen halfacht en halfnegen: Ned. Een snelle counter van de HaarlemHervormde Kerk, Kerkplein; Gerefor- mers, 5 minuten voor het einde, en
meerde Kerk, Julianaweg; R.K. Kerk, doelman Halewijn was kansloos, 2-1.
Grote Krocht; Gebouw van de N.P.B.
Brugstraat; R.K. Noodkcrk, Linnacus- In de laatste minuten gooide TZB alles
op de aanval. Met man en macht
straat.
En op zaterdag 14 november tussen verdedigde DSC de voorsprong, waar- APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
10.00 en 13.00 uur: R.K. Kerk. Grote door er voor TZB geen doorkomen v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
telefoon 17641.
Krocht; R.K. Noordkerk. Linnaeus- meer aan was. Had TZB van het eerste
straat; Vrachtwagen bij Watertoren; fluitsignaal af gelijk de zaken stevig VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
auto met aanhanger op Stationsplein. aangepakt dan was deze nederlaag Oudshoorn, Linnaeusstraat
3, flat 2, WERK ZANDVOORT
zeker
niet
nodig
geweest.
Gelukkig
In de eerste helft van 1981 heeft de
Zandvoort. Tel. 02507-14437, b.g.g. Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
voor
de
Boys
leed
concurrent
De
Meer
Stichting „Mensen in Nood" kleding
023-313233.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
verzonden naar vele landen. Enorm eveneens een nederlaag.
•werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,
veel mensen konden met die ,,wegDIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
werpkleding" gelukkig gemaakt wor- Dames
Verder volgens afspraak. Voor deze
den. Daarom mag de gebruikte kleding
; - . . :
j,
i
i
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
niet zo maar weggegooid worden, want De dames raakten tegen het sterke
inwoner van Zandvoort geldt dat er
dan gaat kostbare hulp voor de Derde Progress vrij snel op achterstand na een
fraai doelpunt 0-1. TZB probeerde
voor de vrager geen kosten verbonden
Wereld verloren.
zijn.
Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.00
uur: geen dienst wegens Gemeenschap- CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
pelijke
Gereformeerd/Hervormde HULPVERLENING ZANDVOORT
dienst in de Gereformeerde Kerk, Voor informatie, advies en hulp tel
Julianaweg 15, voorganger: ds. P. van 17373. Op alle werkdagen van 11.00 toi
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus
Hall (Ger.), aanvang 10.00 uur.
100, 2040 AC Zandvoort.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:
STICHTING WIJKRAAD NIEUtt
Jeugdkapel.
NOORD, telefoon 18083.
ZANDVOORT - Ria Willemse, Petra schap) kan worden deelgenomen.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Hillenius en Marjolein Phaff hebben het De zeven kunstzwemsters waren duide- 10.00 uur: ds. P. van Hall (Gemeen- WERKLOZENCOMITÉ, spreekuui
afgelopen weekend hun limiet gehaald lijk in vorm want zij wisten tijdens het schappelijke
Hervormd/Gerefor- iedere maandagmorgen van 11.00 to
voor de komende Nederlandse Winter- maatzwemmen op de muziek veel ap- mecrde dienst); 19.00 uur: dienst onder 12.00 uur in de openbare bibliotheek
kampioenschappen. De limiettijd 1.18.0 plaus te ontlokken aan de telrijke leiding van medewerkers Gemcen- Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.
werd royaal gehaald door Ria WiDemse belangstellenden. Zij hadden zich zeer schappelijke Werkgroep.
met 1.14.5 en Pelra Hillenius met 1.16.5 goed voorbereid op dit diplomazwcmeti precies door Marjolein PhafT met men en waren de besten in de totaal- Nederlandse Protestantenbond, Brug1.17.9. De drie schoolslag-specialistes groep van 15 meisjes w.o. Neptunes, straat 15: H).30 uur: mevr. drs. A.A. in
zullen daarom op de Wintcrkampioen- Waterlelie en de Kroosduikers
't Veld. Remonstrants predikant te
schappen in maart 1982 zeker de ZceHaarlem.
schuimcrs vertegenwoordigen. Bij de
heren behaalde Mare Hommes de B- Waterpolo
Rooms Katholieke Kerk, Parochiekerk GEBOREN: Nancy d.v. J.L. Teeuwer
limiet met 1.10.4 en mei de komende De jeugdploeg van de Zeeschuimers St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 7 en F.M. Steenkist: Elisabeth Shanna
wedstrijden voor de botg zit hel er in heeft zaterdagavond in het Sportfond- november 19.00 uur: Eucharistieviering d.v. A. Paap en E.S. Staneke.
dat ook hij het A-limiet 1.10.0 zal halen. scnbad in Haarlem D.W.R. uit Haar- met orgel en samenzang (Eventueel
lem met 1-11 naar huis gestuurd. Deze met medewerking Jongerenkoor ,,De GEHUWD: M. Doornekamp en P.A
Fase.
Dat alles gebeurde tijdens zwemwcd- enthousiaste watcrpoloploeg raakt Toorts").
strijden in zwenjbad de Wiel in Scha- steeds beter op elkaar ingespeeld. In
gen waar de Zeeschuimers strijd lever- sommige gevallen weet men elkaar in Zondag 8 november: 8.45 uur: Stille OVERLEDEN: Klaas Groot. 75 jaar
den tegen Aquarius uit Schagen en het water bijna blindelings te vinden. Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha- Reinetta P. Cobussen. geb. Van Pol. 7
WZ&PC uit Purmerend. Bij de 1(10 Harold Herwarth. Jaco Diemeer, Tem- ristieviering met medewerking van het jaar; Arie van de Vijsel. 102 jaar
Geertruida Thon, geb. Groot. 80 laai
meter schoolslag heren inponccrdcn mo Draaier en Antoine. Flori selierm- St. Caecilia kerkkoor.
Jantina W. J o n k m a n , geb. Kamps. S
zeker ook Roy Warmerdam mei 1.22.2 den afwisselend zeer vakkundig het
en Fermindo Heeroma met 1.22.4. Z.eeschuimer-doel af en voorzagen de radiokerk Blocmcndaal, Vijvcrwcg 14: jaar: Sopliia M. V'eklholf. geb. Gudi
terwijl Nico Wempe op ile 100 nieter spitsspelers van passes op maat waar- 9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.3(1 u u r ; ds. 95 jaar: Anna llasselo. yeli. Ohmsieilt
90 jaar en Cornelis H. van Deelen. 8.
vrije slag jongens 1969 1.06.9 liet af- mee dan ook veel doelpunten werden L.J. Boeyinga.
jaar.
drukkcn en een Ie plaats behaalde.
gescoord. Arno Westhoven 3x, Jan
Willem Luiten 2x. Nico Wempe 3x en Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
Ruud Heeroma 3x zorgden voor een aankondiging zondag 9.30 en 16.0(1
Kunstzwemsters
overduidelijke Zeeschuimers-overwin- uur, woensdag 2H.OO uur diensten in
gebouw Madoerastraat l. Haarlem- ZANDVOORT - De waterstamlei
Zondag jl. hebben zeven kunstzwcm- ning.
voor de komende week:
sters van de Zeeschuimers verschillenNoord.
de diploma's behaald in zwembad De
L\V HW
H\V
Volle Evangelie Gemeente: zondagnior- Datum
Slag in Zaandam. Petra Holst en N;mey
3.45 21.25 l
S'. 30
pcn 9.45 uur dienst in gebouw Voor- 5 n o v
Koper konden na afloop het felbegeer4.45 22.37 l
6 nov
straut 100 te Katwijk aan Xi-e.
de F-diploma in ontvangst nemen. Re7 nov
6.14 23.48 l
nêe Verdonck en Petra Rienks ontvin- ZANDVOORT - Maandagmorgen
7.37
12.21
gen het t-diploma. d;it al iets moeilij- omstreeks halfvijf constateerde de sur- Kerk van de Nazurenvr. /ijlwcg 218, <S nov
S. 49 13.09 :
0.57
ker figuren bevat en Etty van de Aar, veillerende politie in de Professor Zee- Haarlem: 8 november 9.30 u u r : /on- 9 nov
4 . 4 1 i4.oi :
I.3S
bijbelgespreksgroepen; I I I n o v
Mascha Reinders-Folmer en Sabinc manstraat een aantal auto's die met dagsschool.
10.21 14.40 :
2.14
van Dam met het D-diploma behoren latexverf waren besmeurd. De politie 10.30 uur: moi^endienst ds. J. Smink: l l nov
3.07
11.00 15.19 2
nu tot de kunst/wcmtop van de Zee- belde hierop de eigenaars uit bed. 10.00 uur: avonddienst ds. J. Spijkman. 12 nov
schuimers en kunnen nu gaan trainen waarna do/cn op deze prille maandagvoor het C-diploma. waarmee aan lan- morgen hun diverse auto's een grote Woensdag 11 november 2(1.00 u u r : 3e Maanstiindcn: 5 november EK 2.09
I I november VM 23.27 uur
Gebedstoerustingsavond Project 82.
delijkc wedstrijden (Ned. Kampioen- wasbeurt gaven.

Kerkdiensten

Maandag, wasdag

Anne Lies Smits

Sportcenter Wim Buchel

SCHOONHEIDSSPECIALISTE

A. J. v.d. M ooienstraat 47

Jhr. P.N. Quarl. van Utïorcllaan 7, Zandvoort,
telefoon 15635.
B E H A N D E L I N G NA A F S P R A A K .
Ook 's avonds.

Gebakken en gekookte
mosselen

Deze fascinerende sport kunt u bij ons de
gehele week, 's morgens, 's middags en
's avonds beoefenen.
Nu ook voor de jeugd vanaf 10 jaar.
Voorafspraak, telefoon 15829-13965.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

'met kruidenboter, stokbrood en
glas wijn.

in- en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa.WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Ouders heeft u een
kinderfeestje? Delicia
heeft heerlijke
pannekoeken

Isoleer zelf!
• Voorzetramen profielen
Foto Quelle

• Eenvoudige montage

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

• In voorraad

U hebt gedegen
redenen om hetbinnenonderhoud uitgerekend deze winter te
laten plaatsvinden. '
Want nu kan de winterschüder u
een premie bieden die hoger is
dan ooit: f50,- per man per dag!
Maak dus snel een afspraak
cffifes-, voor een vrijblijvende
\ \ offerte.

Schildersbedrijf
Zandvoort - Tel. 02507 -1 56 02
Heemstede - Tel. 023 - 28 61 82
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• In scharnierende of vaste uitvoering

DROGISTERIJ

MOERENBURG

• In de kleuren aluminium, bruin of wit

Haltestraat 8,
Zandvoort.

• Voor binnen- en buitentoepassingen

Kerkstraat 16, Zandvoort

.7.95
.7.95
.8.45
.8.95

uien-champignons frites ..

Kotelet frites

efast. kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

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 vakhandej
schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24
Tel. 12206
Zandvoort

Bouwman

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

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

Elke dag verse schol

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

REPARATIE
van alle soorten

DAKBEDEKKING
Tel. 02507-17353.

Vanaf l oktober
winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners

Kroketten met frites, frikadellen
Met meer dan 5 kinderen

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

Diverse kinderattracties!

Bruiloften en partijen
verzorgen wij ook

Heeft u een
vergaderzaaltje nodig

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

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

Gun uw bedrijf de aandacht
van een (nog lang niet)

uitgelezen publiek

ADVERTEER!

IVIoerenburg
voor Dr. Voge;!
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -1 61 23

POSTZEGELS
J. D. MUIS

Grote sortering

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

PLAVUIZENTAFELS

HETNMJWE
RLJIMTEPROGRAMMA SWINGFORM.

v a. 250,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Tel. 1 77 51

A. J. v.d. Moolenstraat 47-Zandvoort
Telefoon 15829 -13965.

SPECIALE
NOVEMBERAANBlEOIIilG
Saunabad van 14.- voor

En wie kan het u beter tonen dan
Co van der Horst: al vele jaren specialist in
tijdloos woonnivo? Dit baanbrekende systeem
voor wonen, werken en slapen moet u zelf
gezien hebben . . .

HALFVRIJSTAANDE VILLA
in mooie boomrijke buurt Zandvoort.
Grote voor-, zij- en achtertuin (370 m2)
Garage en gas c.v.
Suite, keuken, 3 slaapk. badkamer.
2e etage: m één mooi afgewerkte kamer
f 325.000, -k. k.

SWEM MAKELAARDIJ BV
Bloemendaalseweg 139,
Bloemendaal, telefoon 023-259091

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

B

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

... 10.00

Zonnebanken met hemels van 10.voor.
i

7.50

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

November maand voor de gezondheid.
Profiteer van deze aanbieding.
Wij zijn de gehele week geopend, ook de
weekends.

DE WIT VERHUIZINGEN

(ERKENDE
VERHUIZERS
UW SPECIAALZAAK
, .JNAUE
HERENKLEDING.

U wilt een
klein bedrag

lenen?
Overal nul op
het rekest?

MAANDAG GESLOTEN

In deze opstelKnqzietulinksdeSOon
ö
, j_ „.««nkr/pur:
brede
zwenkdeur.
een noviteit Door
middelvan de funkhandgreep tr
deur eerst naar voren
en dan naar opzil
zodat hij meteen ak
'kamerdeur dienst b
doen. Let op de ribbe/
struktuur.

Bij mevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!
Tel. 02SQ7-17699.
Officiëfe
Volvo-deatef
H.P. kooijman

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

bv
ZANDVOORT
Brederodestraat 8.
telefoon 02507 -13242.
Ook voor diverse
merken inruil-auto 's.

volvo

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PU
LA
brengt u van woensdag t/m vrijdag

Elke werkdag van
halfnegen tot halléén
en van halftwee tot
hallzes geopend. ",.

een speciaal QOulash menu

voor f 15,50

't Koniplcctste \vooncentrum van Nederland.

co van der horst
Hindenj 2, Amstolvmi, u-1.020 -4125 OS',
's M,Lii)J;ii;s tot l uur ^fsliHi'ii. ))i>nili'rJ;ii;.ivonil koop.ivoiiil.

garnalencocktail of soep
stokbrood -f kruidenboter
goulash met rijst of aardappelpuree
Servische salade
palacinka.
Reserveren vanaf 3.00 uur.
Maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

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

•••••••••••••••••••••••••••••H

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOI J B. V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde .
panelen en edeihoutsoortpn.
TEAK DEURPLATElt
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegelsè'fineer, vouwrekjes, elementensysteemf^'plankendrage'rs,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, yoyecl mogelijk voor de
- DOÈHÉTZELVER
Zaterdags geopend tot J6.00 uur.
's Maandags gesloten.
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.
•••••••••••••l

makelaars 6 taxateurs in bedrijts- en woonruimten

herman heijermansweq 6, amsterdam 2.. telex 18143

(JM/-IV.I.I. A i t i t . ' i t . l iv.l.i. l' \1 l'. (.rlJi-il.iiiJ. .'.i ,li-Vil<
•TUI. l JM!C l u
Hruu.iti. |l,-ll

Drogisten/

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

Sportcenter Wim Buchel

Het begrip kastcnvvand is meteen
ouderwets als u de nieuwste kreatie van Behr
ziet: Swingtorm. Subtiel spel van verscliillende
breedtes, dieptes, strukturcn, gesloten en open
vlakken. Toen altijd naadloos passend.
Van vloer tot plafond. Hoeken even afgerond.

koude schotel

l e klas kwaliteit en
toch goedkoop!

Ook d la carte!
Steak Delicia 250 gram

Uw adres voor

Telefoon 023-286182.
Telefoon 02507-15602.

Wij verzorgen uw

ONZE DAGSCHOTELS:

Visf ilet frites
Scholfilet frites . . .
Gebakken lever

• Eventueel ook door ons gemonteerd

Keur en Zoon

Een feestje bij
u thuis?

Bovendien zaterdags
van 10.00-12.00 uur.
U bent welkom.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
B

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

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023288560'

7 rT
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o De ontmoetingsdag I 9 K I werd
eeti ware feestdag in lift /wemhad De D u i n p a n . waar oude
hekendi'ii elkaar weer eens even
konden begroeten <p ; | K- 3/.
o liovundien /ij n er veel aktiviIfiten op d f Mavo.scholen waar
de afgelopen week concerten
werden gegeven.
; -^..7 r

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT
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l/akonderwijs

ZANDVOORT - In verband met
nevciliginriswerkzaanihcden aan de
loketal'deling van het postkantoor
aan de Louis Uavidsstraat in ICundvoort, worden de loketten gedurende
de periode 18 november/4 rteccnincr verplaatst naar de kelder van liet
postkantoor.
De kelder kan bereikt worden via de
binnenplaats aan de Corn. Nlegcrstraat. Bovendien /uilen er voldoende verwijzingsbordcn worden geplaatst.

sma

nbehoorlijk best
ZANDVOORT - Eén van de maatregelen van het college te komen tot
een sluitende begroting voor het
jaar 1982 is een forse bezuiniging op
de post onderwijs.
Men heeft onder andere voorgesteld
de vakleerkracht voor het zwemonderwijs te schrappen, op grond
waarvan in een eerste fase een
bezuiniging van ruim vijftienduizend guJden (ƒ 15.862,—) wordt
verkregen. De commissieleden van
financiën konden zich hier wel mee
verenigingen; zo niet de Koninklijke
Nederlansde Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichameüjke Opvoeding.
In een schrijven aan de gemeenteraad
wordt gesteld dat de inlevering van tenminste acht klokuren vakonderwijs
(zwemmen) verdeeld moet worden over de
drie f uil-time en één part-time leerkracht.
In het algemeen kan gesteld worden dat
elke vakleerkracht twee a drie klokuren
moet inleveren. Dit is een salaristeruggang van 6 a 10% per vakleerkracht.
Door het college van b en w wordt dit
afgedaan met de opmerking dat deze
teruggang in salaris „een niet te forse
ingreep ineens is".
Het hoofdbestuur vraagt zich af of al het
onderwijspersoneel en al het ambtelijk
personeel in de gemeente Zandvoort een
salaristeruggang van 6 a 10% te verwerken krijgt door een ingreep van de
gemeenteraad. Als deze salarisingreep
uitsluitend en alleen van toepassing is op
de vakleerkracht, dan wordt geconstateerddat een kleine groep moet inleveren.
Dit is voor het hoofdbestuur van de K.N.
onaanvaardbaar en de betreffende in-

greep kan alleen maar de kwalificatie
,,onbehoorlijk bestuur" krijgen., aldus
het schrijven, waarin fel geprotesteerd
wordt tegen de voorgestelde bezuinigingsmaatregel.

Overleg , •

--n

. =

gedateerd 15 oktober stelt dat er wél
overleg niet vakbonden is geweest,
men schrijft namelijk ,,De ten aanzien
van deze propositie gehoorde vakorganisaties van onderwijzend personeel"
heeft het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse niets gehoord.
Men wil dus ingelicht worden met
welke organisaties dit overleg is gepleegd. Ten aanzien van de vermindering van het zwemonderwijs wordt
opgemerkt dat men de zienswijze van
de gemeenteraad niet kan delen, men
vreest een vermindering van de kwaliteit van het onderwijs in het vak
lichamelijke oefening.

Door het college is gezegd dat deze
maatregel is genomen in overleg met de
betreffende vakleerkrachten en de
hoofden van scholen. Ook hier wordt
het college door de Koninklijke Nederlandse op de vingers getikt. Men is het
hiermee niet eens en zegt dat overleg
met de betrokkenen en hoofden van
scholen niet juist is, omdat onderhandelingen gevoerd behoren te worden Argumenten
-••
met de vertegenwoordigers van de vak- Behalve het niet in het overleg gekend
bonden waarbij de leerkrachten zijn te zijn, wijst de Koninklijke Nederaangesloten.
landse in een aantal argumenten op de
Door de vakbond wordt er op gewezen belangrijkheid van een goede lichamedat een individuele onderwijzer niet lijke oefening voor het schoolgaande
opgeleid is om onderhandelingen te kind.
voeren over salarissen en rechtspositie- Deze vorm van onderwijs is namelijk
zaken; dat een dergelijk overleg ge- een geïntegreerd onderdeel van de
voerd dient te worden met de vakbond. totale opvoeding. Vermindering van
Twee van de vier betrokken leraren het aantal lesuren door een daartoe
zijn lid van de Koninklijke Nederland- speciaal opgeleide leerkracht betekent
se en het hoofdbestuur doet dan ook een achteruitgang van de kwaliteit van
dringend beroep op het college de het onderwijs en daarmee een terugbesprekingen te voeren met de daar- gang in de totale menselijke vorming.
voor in aanmerking komende vakorga- Het wegvallen c.q. verminderen van
nisaties.
het aantal uren dat gegeven wordt door
„Een vakleerkracht onbreekt de ken- de vakonderwijzer doet afbreuk aan de
nis en ervaring ten aanzien van de opvoeding tot zinvolle besteding van de
koppeling van de onderwijssalarissen steeds toenemende vrije tijd, dus afaan die van de ambtenaren", zo wordt breuk aan de voorbereiding op bewegezegd.
gingsrecreatie en recreatiesport.
Verder wijst men op de toenemende
schade die ontstaat bij bewegingsarVermindering kwaliteit
moede. Genoemd wordt de constateHoewel het college in een schrijven ring van schoolartsen dat de leerlingen
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bij het lager onderwijs steeds meer
afwijkingen krijgen op het gebied van
houding en het bewegingsapparaat.
,,Het aantal klachten van orthopedische chirurgen met betrekking tot deze
afwijkingen neemt nog steeds toe".
Men is van mening dat, wanneer nu
door de gemeente Zandvoort bezuinigd
wordt op hef vak lichamelijke oefening
voor later grote lichamelijke- en gecstelijke schade wordt veroorzaakt aan de
schoolgaande jeugd van de gemeente.

Jan Krcese
Mak. o.g.
voor taxatie en
verkoop van
huis en flat.

Burg. v.
Fenemaplein7/11,
Zandvoort,
tel. 13244

Langs c-e Vloedlijn

a

* Met hel winterseizoen voor de
deur cri de uitvoeringen van de
diverse cuüureli' verenigingen in
(ichouw De Krocht, is het verheugend te constateren dal een
jong edilpuar di' exploitatie van
het verenigingsgebouw op zich
wil nemen (pag. 5).
« l)t- sportpagina ook (Je/e week
weer vol, boordevol met bijna
overwinningen, verliezen en echte overwinningen van de plaatselijke sportlieden.

<-7

"TV_ «iii
De p o h ü f i ' c parii|L'ii /ouden /icli
•~'!.• n hci'';u mjiuli.'; incl /irhxeli en
een bec'. j--' meer niet de p u b l i e k e
zaak nu v i.-j n be/iy.houden.
A-N' cic C'ondorcct
( l 7.13-17941

Een winkel vol Sint Iciccën
voor jong en oud!
Natuurlijk is deze winkel de
firma PEETERS in de Haltestraat no. 56.

ZANDVOORT • Zon in november betekent niet alleen veel wandelaars langs de lucht was. deze keer dus niet het beeld van bejaarden die genieten van de
vloedlijn, surfers op zee, drukte in het dorpscentrum en sporivelden; :on in najaarszon in een bosrijke omgeving, neen, wij kozen deze foto omdat de:e toen de
november betekent da! zelfs oude daken gevangen in zonlicht een wondermooie sfeer van afgelopen zondag uitstekend weergeeft.
foto: Els Hendrikse
foto oplevert.
(Fotokring Zandvoort)
Een foto die door de weerkaatsing van het zonlicht weergeeft dot er een strakblauwe

Grand Prix '82
ZANDVOORT - Vanmiddag om
15.15 uur komt de vaste kamercomrnissie in Den Haag bijeen om vragen te stellen aan de desbetreffende
bewindvoerders over de in oktober
toegezegde lening aan de Cenav.
• De Cenav zal binnen enkele dagen
beslissen of een kort geding tegen de
Staat der Nederlanden wordt aangespannen naar aanleiding van liet feit

dat de ministeries van EZ en CRM de
lening aan de circuitexploitant hebben
ingetrokken.
• Volgens direkteur Jim Vermeulen
behoort een Grand Prix 1982 niet tot de
onmogelijkheden, omdat Zandvoort
als eerste reserveplaats op de agenda is
geplaatst. „Wanneer Detroit en Montreal wegvallen, dan is het bijna zeker
dat er toch nog een Grand Prix komt
eind augustus, omdat de Grand Prix in
Oostenrijk op 15 augustus zal worden
gehouden," aldus Vermeulen.
• Er zijn positieve ontwikkelingen
aangaande een eventuele oplossing
voor de finaniële problemen van de
Cenav. Met name de schuld aan de
overkoepelende organisatie
FISA
blijkt nog steeds een breekpunt voor de
Cenav te zijn.
• Het Ministerie van Economische Zaken (voor Handel, Ambacht en Diensten) schrijft het college in een brief
gedateerd 5 november, dat men het
voornemen had om onder bepaalde
voorwaarden
een
lening
van
ƒ 800.000.— aan de Cenav te verstrekken met de bedoeling de Grand Prix
voor Nederland te doen behouden.
Dat één van de voorwaarden was. dat
de raad van Zandvoort op 27 oktober
zou instemmen met het houden van een
Grand Prix tot c-n met 1985.
Dat de raad in die vergadering zijn
instemming heeft onthouden en ook op
3 november in vergadering bijeen is
gekomen, teneinde over deze zaak te
beraadslagen.
..Wederom heef! de raad niet besloten
zijn instemming te verlenen", aldus het
schrijven, dat ondertekend is door
staatssecretaris Van Zijl en besluit met
de opmerking dat men bereid is tot
breed overleg over de toekomst van het
circuit.
« Door de VVD-fraktie is een schrijen gezonden aan het college waarin
men nader geïnformeerd wenst te worden over de voorwaarden waarop de
lening aan de Cenav werd verstrekt.
,,Gezien de stellingname van de in het
college samenwerkende partijen, kunn'en wij aannemen dat men eventueel

^kantoor, telefoon
i.'s middags heeft u hem

<^!^'-ïn,debusl ',

-

akkoord kan gaan met de lening, onder
strikte voorwaarden," zo wordt gesteld.
Daarom verzoekt de fraktie van de
WD alsnog aan de ministeries van EZ
en CRM te vragen om duidelijkheid
van de ministeries over deze voorwaarden, waardoor de mogelijkheid om
positief te reageren in principe aanwezig is.

• Tijdens de vergadering van provinciale staten, afgelopen maandag, kwam
de kwestie circuit ter sprake naar aanleiding van"vragen van het Zandvoortse
statenlid H. de Jong. Milieu-gcdeputeerde J. IJff liet weten dat de lening
los staat van de Wet op de Geluidshinder.
Binnenkort zal een breed overleg op
gang komen waarvoor gedeputeerde
staten het voortouw nemen. De heer de
Jong is van mening dat de Wet Geluidshinder er onder meer is om Formule-Iraces onmogelijk te maken. In isoleren
van huizen zag hij niets omdat dit
tientallen miljoenen gaat kosten. Gedeputeerde W. v.d. Knoop (ruimtelijke
ordening) gaat er nog steeds van uit dat
het circuit in 1983 in ieder geval gesloten gaat worden. Dan zal een hervatting van de woningbouw in Zandvoort
mogelijk zijn.
• Door voorzitter Perquin van het
Koninklijk Ondernemers Verbond is
maandagavond in een congres in De
Wintertuin te Haarlem gezegd, dat
voortbestaan van het circuit in Zandvoort noodzakelijk is voor de nationale
economie. ,,Sluiting zou een verlies
betekenen voor de toeristische industie," aldus de voorzitter van de KNOV.
In een reaktie hierop heeft wethouder
Van der Mije de nadruk gelegd op de
woningbouw in Zandvoort, die door
het circuit volledig in het slop is yeraakt. Ook niet de Wet Geluidshinder
voor de deur was Zandvoort in een
onmogelijke positie gemanoeuvreerd.
Door de daar aanwezige staatssecretaris Van Zijl werd opgemerkt dat de
woningbouw misschien niet vertraagd
zou worden als aan de voorwaarde voor
de lening was voldaan.
• Door de Stichting Vrienden van het
Circuit tenslotte, is aangekondigd dat
men denkt aan akties in de periode dat
de gemeenteraad zich moet uitspreken
over de motie van 1979 (raadsvergadering op 22 december aanstaande). Bovendien zegt men druk bezig te zijn het
geld bijeen te brengen om volgend jaar
van een Grand Prix in Zandvoort
verzekerd te zijn.
Tot zover de laatste berichten rondom
het circuit.

yïA'ï'/e dit jaar vos r

Koop wo@|
ZANDVOORT - Ze z i j n er weer. de
kinderpostzegels l l ) S l . Daar zijn er al
veel van besteld hij de schoolkinderen
die vanaf dinsdag de in september
genoteerde bestellingen komen he/orgen. Maar de kinderpostzegels waren
vanaf dinsdag te-, en1- verkrijgbaar in
het hoofdkantoor van de PTT aan de
Louis Davidsstraat. Daar kan men ook
eer. keuze maken uit een uitgebreid
assortiment wenskaarten.
De aanschaf van wenskaarten betekent
een belangrijke financiële bijdrage
voor kinderen die l i c h a m e l i j k , geestelijk of sociaal gehandicapt z i j n . De/ewenskaarten voor het kind kan men

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,
financieringen en

belastingzaken
Mevr. C.P. Boon
Kantoren te Zandvoort.
Heemstede en Lisse.
TeI.02507-17699.

KINDERZEGELS
'M.NPVOOKT • In verhand met Sint Nïeolaas en Kerstmis /uilen de
winkels op de navolgende data geopend 'ijn:
/.omlag .-'} iiovemlKT van 13.00 tot 18.00 uur
maandag 30 november tot 21.110 uur
dinsdag l december tot 21.00 uur
woensdag 2 december tut 21.(KI uur
donderdag 3 december (ol 21.00 uur
\rijdag 4 december (ol 2i.(!(l uur (kixipavundi
/aterciag 5 divi'mhcr tot 57.110 uur

ook hij de stand in het postkantoor
kopen, evenals een uitgebreide colleelie kerst- en nieuwjaarskaarten. Albeeldingen van de ze.uels, die tlit jaar in
het teken van het Internationale J a a r
van de Gehandicapten s t a a n , / i j n ook
als serie kaarten (ƒ 2,— per serie) en
als serie posters (ƒ 15.— per serie l te
verkrijgen.
De verkoopstaiul in /.amivoort is geppeml i" de week van 10 l , in IS
november en van 7 december t / ' t u 22
december.
Voor b u i t e n l a n d moeten wens- en
kerstkaarten h i j / o n d e r vroeg gepost
worden, wil men er zeker van /\'\\\ dat
/e tijdig arriveren. Daarom kan men
voor familie en vrienden in het b u i t e n land beter HOL; in november een kaan
kopen en plak er dan meieen een
l op.

/nndag 20 ilci-einlH-r van 13.0!) !o( 1S.IKI uur
maandag 21 december tut 21.(10 uur
dinsdag 22 december lot 21.00 uur
woensdag 23 december tol 21.00 uur
donderdag 2-] deeember lot i H.(KI uur
vrijdag 25 ikTCiulK-r van 13.110 'o* IS.00 mir (Ie Kerstdag)
/aterdav; 26 diremher van 13.00 lot IS.00 uur (2e Kerstdag!
xondag 27 december van 13.00 tof l S.00 uur
woensdag 3(1 dt'eviiiher tot IS.(III uur
donderdag 31 december tol IS.01) uur
v r i j d a g l januari \ a n 13.00 lot IS.00 uur iNieiiM.jaarsdag)
/.aterdag 2 januari tol 17.00 mir

GEEFMIJMAAR'NCO-KADO!
\ V i - i v k l v. 'l L u i ' - ' - h K - r t i r s h K ' . ' ' . ; : : , \ • • l i. <i
\ V r v \ i - i i i u - n on u T i . i s s < - n \ . ' . > ; ,-: :.'' - • . . \ - • ','<.[\'t koniploi'tste uoonivntruin \-.in Neilerl.uul

covan cfer

horst

H,!iJ,'MU\.-\m^.'K.. :•.:.
'-'" •4 l- "' 'v\1. , . , , , , l...... r , . : l H U I :'i v . > : " l V - - - , i . • : , ' . , , . k , i , . ; - , \ , > !
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Stichting Mensen in Nood
KLEDINGACTIE in ZANDVOORT
Hierhi) danken w i j allen hartelijk, dn; ons 40-jang
huvu'lijXsH'cst en .ilscheid van Mi>iel Lam;n> in »cHc
vorm dan ook, tol een onvergetelijke ddg hebben genu.iU.

Oh H L L R L V M E V R . l. W. v, d. WERFF

U kunt uw kleding brengen op de volgende
adressen:
vrijdag 13 nov. tussen 19.30 en 20.30 uur in
de kerken van Zandvoort, ook Noodkerk,
Linnaeusstraat.
Zaterdag 14 november tussen 10.00 en
13.00 uur in de R.K. kerk. Grote Krocht;
R.K. Noodkerk, Linnaeusstraat.
Vrachtwagen bij de watertoren.
Auto met aanhanger op Stationsplein.

Hartelijk refelicitecid met j u l l i e 25-jariu limvclijK.

Deze eenmalige uitkering is bestemd
voor mensen die niet meer hebben dan
een minimuminkomen (loon, sociale verzekeringsuitkering of bijstand).
Bovendien geldt als voorwaarde dat zij in
Nederland wonen en een eigen huishouding hebben.

Voor alleenstaanden: als uw inkomen,
afhankelijk van uw leeftijd ligt tussen ca.
f 707,- en ca. f 999,- netto per maand (Voor
WWV f 739,-, respectievelijk f 1.041,-).
Voor één-ouder-gezinnen: als uw
inkomen niet hoger is dan ca. f 1.272,netto per maand (voor WWV f 1.339,-).
Voor gehuwden: als uw inkomen niet
U kunt deze uitkering aanvragen:
hoger is dan ca. f 1.413,- netto per maand
- Als u nu alleenstaand bent;
(voor WWV f 1.487,-).
ook:
Kinderbijslag en vakantiegeld worden
- Als u op l januari 1981 alleenstaand was,
niet meegerekend. Door u zelf betaalde
maar nu gehuwd bent of een één-ouderpremies voor een ziektekostenverzekering,
gezin vormt;
- als u ongehuwd met iemand samenwoont. bijvoorbeeld bejaardenziekenfonds,
worden van uw inkomen afgetrokken.
U telt ook als alleenstaande voor deze uit- Ligt uw inkomen iets boven het minimum,
kering mee:
dan wordt slechts een deel van de uitkering
- Als u weduwe of weduwnaar bent;
betaald.
- als u duurzaam gescheiden bent;
Hoe moet u de uitkering aanvragen?
- als u gehuwd bent, maar niet met uw
Op het postkantoor kunt u een aanvraagechtgenoot, echtgenote of gezin een
formulier
met toelichting krijgen. Lees eerst
gezamenlijke huishouding heeft
de toelichting door.
Hoeveel bedraagt de uitkering?
Vul daarna het formulier in en stuur het
De uitkering bedraag maximaal:
samen met uw loonstrookje, specificatie
- Voor alleenstaanden f 150,-;
van uw uitkering of ander bewijs van uw
- voor gezinnen van twee personen f250,-; inkomsten in de bijbehorende enveloppe
- voor gezinnen van drie personen f350,-; naar de Gemeente waar u woont.
- voor gezinnen van vier of meer
Zorg er wel voor dat u uw aanvraag
personen f 450,-.
uiterlijk 31 december indient.
Uw kinderen tellen voor deze uitkering
Wilt u meer weten?
alleen mee, als zij niet in hun eigen onderOp het postkantoor kan men u ook verhoud voorzien. Dat wil zeggen: als er voor
tellen waar u in uw woonplaats terecht
hen recht op kinderbijslag bestaat over het kunt voor meer informatie en wie kan
tweede kwartaal van dit jaar.
helpen met fret invullen van het formulier.
Voorwaarde is verder dat zij, evenals uw
Behalve op het postkantoor, kunt u het
echtgenoot of echtgenote, in Nederland
aanvraagformulier ook krijgen als u 0017
wonen.
belt U krijgt het dan thuisgestuurd.
Buitenlandse werknemers kunnen zich
Bij welk inkomen heeft u recht op de
wenden tot de Stichting Welzijn Buitenuitkering?
landers.
Kort gezegd komt het hier op neer:

BAKKERIJ

Marjolein en Louisc
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

Myrna Bruynzeel ff
Cedipl. schoonheidsspecialiste*^
(Stivas).
$\
Kostverlorenstraat 89,
Zandvoorl, telefoon 14692.

Behandeling ook 's avonds
TERVISIELEGGING

(na afspraak).

Ontwerp-programma Sociaal-Kultureel
Werk l 982
Concept Algemene Subsidieverordening
Specifiek Welzijn

Depositaire: Dr. Eckstein-Lady Rose.

Burgemeester en wethouders van Zjndvoort
maken gelet op ai tikei 5, lid S van de
Algemene Piocedure V e r o t d e n m g Specifiek
Welzijn - bekend, dat het OntwerpProgramrna Sociaal-Kultureel Werk 1982 van
6 t/m 20 november l 98 l voor een ieder ter
inzage l i g t m het R a a d h u i s van Z a n d v o o r t ,
S w a l u e s t r a a t 2 te Zandvoort.
Tevens ligt lei inzage de Concept-Algemene
Subsidieverordening Specifiek Welzijn.
Gedurende de termijn van tervisielegging
w o i d t een led 'i m de gelegenheid gesteld bij
ons kollege tai zwaien m te dienen tegen het
O n t w e i p - P i o i / r a m m a en de ConceptSubsi diever O' den mg.
De gemecnl. i.iad zal het Sociaal-Kultureel
Progiamma l<.'82 en de Algemene Subsidieverordening Specifiek Welzijn m de
vergadenn j van 23/24 novemhet a.s. defimtief vastil'-ilen.
Daarbij z,,l de raad zich uitspreken over de
ingediende bezwaren.
Zant)
> i t , 3 november 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
De burgemeester,
C.H. Merts.
H. Machielsen.

**

Trimsalon Ellen
Ir. Friedhoffpleïn 10
2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507-12773.

ST.-NICOLAASAANBIEDING:
Boek uw afspraak vóór 25 november a.s.

Serie van 6 kinder- of
familiefoto's in professional few v* . 45,Echt iets aparte. NIEUW VOOR ZANDVOORT.
1 Gratis vergroting van de leukste opname.

Ook voer uw pasfoto's en huwelijksfoto's.

5 MINUTEN
POSTERFOTO
in de Kerkstraatgalerij -Zandvoort

Tel. 1 89 97
Nu series postzegels!

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Foto Quelle
Compleet foto/filmassort'mem, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

Dag en nacht bereikbaar

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort.

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351
Drogisterij • Reform
Drogisten/
KUNSTGEBITTENREPARATIES

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

A. RITMAIM
Reinwardtstraat20. telefoon 02507 - 1 4365.

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -1 61 23

MOERENBURG
Gespecialiseerd in
DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 • l 61 23.

Haal het aanvraagformulier
op het postkantoor.
J^L

a reine

Grote eiken

PATISSERIE

m
ff

tOt

EVEN BIJPRATEN

tv kast

goede koffie en vers gebak.

Grote Krocht 25
teletoon 17751

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.
KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507-122 53.

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

13212
auto-brand leven
alle verzekeringen

T TE GELOVEN.

"" is-een jHiblik.i(ie\iinhei Ministerie t.in Soei.ile 2.iken en WeikpclegonhoiU.

DRUKKERIJ

Van Petegem

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'
Zeestraat 41
ZANDVOORT
02507-15110

b.v.

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

doet men natuurlijk bij La Reine met

695.-

Het Kastenhuis

JL.

Kerstkaarten

Weekend koop

in vele kleuren en uitvoeringen, van
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Eenmalige
voor 'alleenstaanden'

Echte spekulaasbrokken
haal je zeker bij:

/.«'i e pappa en mamma,

12 NOVEMBER

wintermenu
(van maandag t/m vrijdag)

Restaurant Weers

- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte gril/plaat 3 soorten vlees t mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacmka warm Mensje met koude roomvulling

Boulevard Barnaart 12,
Zandvoort-IMoord.

Voor een gezellig
sfeervol etentje.

f 15,50

Voor recepties en
dagvergaderingen (±. 20 personen).

We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND
vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf14.00 uur.

Voor inlichtingen en/of reserveringen
telefoon 02507-18588.
De dcccmbermaand nadert.
De geschenkenmaand bij uitstek!
(Sim Nicolaas, Kerstmis, Oud en Nieuw).
Weet u een fijner en beter kado dan een horloge,
klok of wekker?
Het past precies in deze lijd.!

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiawcj-4 - lel. l 23 07
heeft tx voor u in vele variëteiten!
Allemaal even betrouwbaar en mooi.

Aangeboden:

Franse
bulldog
Reu met stamboom
2 jaar
Tel. 02507-17444

vanlentopel
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ZANDVOORT

5 cent korting
op superbenzine

Komt u eens kijken in /ij n Mum rooi n.
'l Is een belevenis!
L'ini'ii reparatie-ajjelnif>
met elektronische apparatuur.

5 cent korting
op normale benzine

•IM n <ijnd,i,ud
[''muis;
h hi Ju nh IK
, 1 '.',', l''V
BELEEF'M BIJ:

mm hninuic CMI.IS op In l j^bin.1 \.HIIIKI N»I hv minimi «i'ilin
liuJ ni Jiiiirx.unilkiJ li ö lini'ii/nli n mu IIMIHK'I, n In Icn n
\,iiid ui Jjl wi| n iiilni)tl]);in \oni i-i n puvlni
BSiESSl UNIEK (N PRUS EN PRESTATIE.

Bcirijf Zandvoort BV
Kamerlingh Onnesstraat 23 - Zandvoort - Telefoon 14580.

MesjeuAndré
voor

al uw klcdingreparatic.
Ook voor bont.

L A A N VAN A M G K K S 83 - TK1.. 023-331356.
Prijsopgave vooraf;
ht'l werk wordt gehaald en gebracht.

Te huur aangeboden

woonkamer
en
slaapkamer
met eigen kookgel.
en gebr. v. douche,
toilet
Tel. 02507-18200

Mogelijkheid tot opening maandrekening.
Uw adres voor onderhoud en reparatie van uw auto, ongeacht welk merk.
Diverse occasions voorradig.
Kamerlingh Onnesstraat 15
Zandvoort-Noord - Telefoon 02507-15346.
Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.15 uur, zaterdags showroom
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
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TZB laat vele kansen
op nog grotere overwinning

ZANDVOORT - Na een spannende
partij voetbal heeft Zandvoort'75 jl.
zaterdag de eerste overwinning welen te
behalen, na drie gelijkspelen. Jong Hercules moest met 2-1 het onderspit delven.

ZANDVOORT - Na de misstap van
vorige week heeft TZB zich hersteld
door met 3-0 van Renova 2 te winneA.
Het spel was niet groots en de winst had
gezien het aantal kansen veel hoger
moeten zijn. Door deze overwinning
heelt TZB zich gehandhaafd in de top
van de ranglijst.

De gasten k'.vamen dirckt tof poede

Nu droge en geweekte aanvallen en de daarbij geforceerde
stokvis.
hoekschoppen waren gevaarlijk, ma.ir
Hallestraat 16.
V^S>*
-Os

Tegen het zwakke Renova 2 is TZB
vrijwel niet in gevaar geweest. Kregen
de Haarlemmers een kans, dan kwam
dit door te nonchalant ingrijpen van de
Zandvoortse defensie. Doelman Huub
Halewijn greep bij het weinige werk
steeds goed in en hield zijn heiligdom
schoon. Aanvallend scoorde TZB wel
driemaal maar het had veel meer moeten zijn. Het meeste gevaar kwam van
Ab Bol die vanaf het middenveld goed
stuwend werk liet zien. Ook zijn passes
waren in de eerste helft op maat.
TZB werd gaandweg veel sterker en
forceerde vele hoekschoppen. Leen
Bol zag zijn hoekschop voorlangs gaan
en ook de andere hoekschoppen leverden vooralsnog niets op. De gasten uit
Haarlem boden zeer zwakke tegenstand en kwamen slechts zelden tot een
goed lopende aanval. In het eerste
kwartier had TZB dan ook een voorsprong moeten nemen, maar met de
afwerking lukte dat nog niet. Een
kopbal van Cees Sebregts ging rakelings over en een keihard schot van
Henk de Reus werd tot hoekschop
verwerkt. Wim Koning was het dichtst
bij een doelpunt. Zij lob, na een gave
pass van De Reus, verdween echter net
langs de verkeerde kant van de paal.

Zandvoort'75 bood steeds netei parti]
en toog ten aanval. Rob Gansner was
bijna bij een doelpunt. Zijn schot «ing
rakelings n;uist en ook Gcrard Nijkamp

Onderdruk

Z'meeuwen 2
blijft in
HILLEGOM - Het team van de zatcrdagvoctballcrs van Zandvoortmceuwen
behaalde in de zeer lastige uitwcdstijd
tegen Concordia een overtuigende 2-5
overwinning. Door deze winst handhaven de Meeuwen zich op de 2e plaats.

openingstreffer voor zijn rekening
nam. In de 25C minuut was het een van
de weinige fraaie aanvallen die Koning
daartoe in staat stelde. De gebroeders
Bol hadden een belangrijk aandeel in
de voorbereiding van dit doelpunt.
Renova loerde op een counter, die in
het geheel geen gevaar voor het TZBdoel kon brengen. TZB bleef de strijd
beheersen en in de 40C minuut stond
opnieuw Ab Bol aan de basis van het
tweede doelpunt. Zijn lange pass die
Toch was het Wim Koning die de Wim Koning bereikte, werd goed over-

Voorsprong

genomen door Cees Sebregls die vrij
oprukte naar het Haarlemse doel, en
beheerst 2-0 scoorde.
De tweede helft was nog maar nauwelijks begonnen of TZB keeper Huub
Halewijn moest al snel zijn capaciteiten
aanspreken om een van richting verandcrd schot uit zijn doel te stoppen. Het
was in de tweede helft het enige gevaarlijke wat de Zandvoortse doelman te
doen kreeg. TZB geloofde het wel, De
Boys probeerden de voorsprong wel te
vergroten maar het lag te weinig over-

Foto: Europress.
tuiging in het spel. De Renova-defensie
gaf zoveel ruimte, dat vele doelpunten
moesten vallen. Helaas ontbrak de
afwerking. Fraaie mogelijkheden voor
Cees Sebregts, Henk de Reus en Ab
Bol gingen naast of hoog over.
De strijd was gestreden en leek als een
nachtkaars uit te gaan, met een opleving in de 40° minuut. Eindelijk werd
het 3-0 toen aanvoerder Henk de Reus
de bal vrij kon opbrengen en met een
keihard schot het doel trof, 3-0.

VOORZITTERS, PENNINGMEESTERS, DIREKTEUREN
en alle andere organisatoren van uitstapjes en feesten:

Een fijne dag In TRESLONG-HIllEGOM
Ie. 's Morgens en/of 's middags fijn samen bowlen in ons supergezelhge bowlingcentrum (12 volautomatische banen, 2 bars, intieme zitjes).
Bowlen is een spel voor jong en oud' ledereen kan het! Onze manager/spelleider
zorgt voor de nodige mstruktie en organiseert tijdens het spel een aantal
„wedstrijdjes", waarbij een ieder, ook de minder „bekwame", een prijsje kan
behalen.
2e. 's Avonds een feestelijk diner-dansant in een van de zalen van ons restaurant,
desgewenst met optredende artiesten.

LET OP! t/m 31 december 1981, van maandag t/m
donderdag voor gezelschappen vanaf 25 personen.

KOMPLETE VERZORGING: Indien u wilt
kunnen wij voor een perfecte organisatie
zorg dragen! U kunt dit met een gerust hart
aan ons toevertrouwen.

alle dranken halve prijs!
BEL VOOR ALLE INFORMATIE: (02520) 15347 (restaurant) of 16214 (bowling).

Beter uit in T

Gelijkspel te weinig
sterk Z'voortmeeuwen
LANDSMEER - Tegen IVV in Landsmeer behaalde Zandvoortmceuwen een
zeer verdienstelijk gelijkspel, 1-1. Beide
teams debuteren in deze 2e klasse.
Zandvoortmeeuwen was over het geheel
genomen sterker maar met de afwcrking had het geen geluk.

IW kwam met enige ex-profs in het
veld en ook Zandvoortmeeuwen bracht
een nieuwe aanwinst. Oud-prof en
Engelsman Duncan Pratt maakte een
wat onwennig maar toch wel geslaagd
debuut, l W moest het meer van routine hebben dan van conditie. Het trok
direct fel van leer om de Zandvoorters
op afstand te zetten. De defensie,
onder aanvoering van Kees Bruin, kon
echter steeds op tijd ingrijpen. Al snel
luwde de IVV-storm en de Meeuwen
kwamen meer aan bod. De schoten van
Zandvoortmceuwen waren net niet zuiver genoeg om de score te openen,
ZANDVOORT - De Lions dames zijn terwijl de IVV-defensie eveneens goed
er in geslaagd om de volgende beker- ingreep.
ronde te bereiken door in twee wedstrijden tegen Zoebas uit Zoetermeer Na de thee was het opnieuw Zandaan de goede kant van de score te voortmeeuvven dat de boventoon voerblijven. De thuiswedstrijd leverde een de. Na 4 minuten kwam aanvoerder
overwinning op met 7 punten verschil, Rob Buchel vrij voor de doelman.
terwijl uit, in Zoetermeer met 6 punten Maar hij knalde tegen deze op. Even
verschil werd verloren, zodat het ene later was het toch raak. Nu kwam
punt in Lions voordeel de beslissing Marcel Schoor! alleen voor de keeper
en met een fraaie boogbal verdween de
bracht.
Tegen het fel aanvallende Zoebas heeft bal in de touwen, 0-1.
Lions het bijzonder moeilijk gehad,
doch het slaagde er in om steeds meer
grip te krijgen op het spel. In dit eerste
duel was het vooral te danken aan de De Meeuwen hielden de wedstri|d
bijzondere grote produktiviteit van goed in de hand. maar waren zes
Thea Drayer die Lions de zege bracht. minuten later zeer ven ast door een met
Na een ruststand van 29-29 liep Lions verwachte ingooi, die de nodige verin het tweede gedeelte uit naar een warring in de defensie biucht. Roelvmk
maakte dankbaar gebruik van dit bui60-53 overwinning.
In de tweede wedstrijd leek Lions uit tenkansje, 1-1. De Zandvoorters waren
de bekerstrijd gewerkt te worden. Bij geenszins teneergeslagen en trokken
rust was de acnn.r:'sind opgelopen tot opnieuw fel van leer. Marcel Schoorl
10 punten wat voldoende "oor Zoebas kreeg een goede mogelijkheid, doch de
was. Lions profiteerde echter kundig keeper redde met een geweldige teflex.
van een inzinking van Zoebus en wist Zeli's laatste mun Kees Bruin trok naar
zelfs even de leiding te nemen. 44-45. voren om alsnog de beslissende tietier
Deze inspanning moesten de Zand- te forceren. Het mocht niet baten.
voorten, echter bekopen en Zoebas
nam opnieuw het heft in handen. On- Frans M a k k a u kwam 10 m i n u t e n voor
der aanvoering van de goed spelende het einde voor John vun der Zeijs in bet
Chika dijkman. Yvette van Deursen en veld, maar ook deze veumdenng
Thea Drayer wist Lions de schade te bracht niet de gewenste treffer. Gezien
beperken tot de uiteindelijke uitslag het grote overwicht en de prima inzet
van 54-48, waarmee de volgende ronde van de Zandvoorters was een overwinning zeker verdiend geweest.
een feit was.

Dames Lions
bekeren verder

Gelijkmaker

Toch kan Zandvoortmceuwen reeds nu
op een goede kompetitie-start terugzien
in deze hogere klasse en met dezelfde
inzet en enthousiastme spelend, moet de
nu ingenomen derde plaats tot de mogelijkheden behoren.

Judo-kampioenschappen
bij Wim Buchel

yatr /ijn inzet gekeerd De badgasten
bleven drukken en kansen van Karel
v.in der Reyden en Ronatd Zaadtioorilijk troffen geen doel. Ook een f r n a i c
kopbal van (ierurd N i j k . i m p bracht
geen succes Het duurde tot de 30e /
m i n u u t voordat Zandvoort'75 een ver- \
diende \ oorsprong kon nemen. Uit een
corner v a n Ronakl Z.uulnoordijk
bracht Gerard N i j k a m p ^ijn ploeg op
1-0. Direkt hierna w e i d het bi|na 2-0
toen J. Hercules doelman /ich \ e r k e e k
op een m/:et v,m Ruud v a n der P u t t e n ,
doch de bal rolde net naast.

klem zette en samen w e r k t e n zij de bal
over de daellijn. 1-3. Even later /at
Zandvoortmeeuwen al op rozen, door
een werkelijk schitterende treffer van
Marcel Cahri. Met ecu perfecte boog
verdween de bal onhoudbaar m het
doel, 1-4.
Zandvoortmceuwen begon zeer offcn- De concentratie verzwakte bij de
sief, doch een sneue counter van Con- Meeuwen en Concordia werd sterker.
cordia betekende al snel 1-0. Meer
kansen werden Concordia niet gegund. Het kreeg enige hoekschoppen waarbij
Zandvoortmeeuwen bracht meer vaart Scholtz op de doelhjn redding moest
in het spel en voor de pauze had de brengen. Concordia bleel aandringen
stand reeds een geheel ander aanzien. en na een snel genomen vrije t nip werd
Na 24 min. scoorde Rood uit een het via een kopbal 2-4. Door dit doeleffectvolle voorzet van Goedegcbuure punt wakker geschud, drong Zand1-1. Even later namen de Zandvoorters voortmeeuwen nog eenmaal aan. De
de leiding. Een afgeketste vrije trap deze wedstrijd subliem spelende Giesvan Goedegebuure bracht de bal bij bergen, scoorde 5 min. voor het einde
Minkman die keihard via het been van na een fraaie solo 2-5. Door deze
één der verdedigers scoorde, 1-2.
overwinning blijft het Ie zaterdagteam
Na de hervatting hielden de Meeuwen van Zandvoortmeeuwen in de race.
het heft in handen. Het duurde tot een Met 4 punten achter en een wedstrijd
kwartier voordat Rood door fel door- minder dan koploper Velsen staan de
zetten een der Concordia-verdedigers badgasten op een fraaie 2e plaats.

In de tweede helft waren de eerste
minuten \oor Zandvoort'75. Een eigen
inzet van J. Hercules ging net over de
lat en Karel van der Keilden h;tcl pech
met een kophal tegen de lat. De
Beverwij kers namen n.i de^e Zandvoortse wapeiiteiten. het initiatie! over
en drukten Zandvoort'75 m de defensie. Het doel van Wim Oude ontsnapte
menigmaal aan een doorboring. Eerst
een bal v l a k naast en even later moest
Wini van Straten op de doellijn met het
hoofd redding brengen. Toch weid het
1-1 loen Bert van Staveren geblesseerd
op het veld lag en het spel gewoon
doorging. J. Hercules profiteerde goed
en rechtcrspits Arnold Gertenbach
scoorde
De Zandvoorters herstelden zich goed
van deze gelijkmaker en gooiden er een
schepje bovenop. Eerst werd een strafschop wegens hands onthouden maar
even later legde de scheidsrechter de
bal wel op de stip bij wederom een
handsgeval. Ruud van der Putten
schoot Zandvoort'75 beheerst naar 2-1.
Met nog tien minuten te gaan probeerde J. Hercules de stand opnieuw in
evenwicht te brengen. Een viertal
hoekschoppen op de veste van Wim
Gude leverde wel de nodige spanning
op maar geen doelpunten, zodat Zandvoort'75 met twee zeer belangrijke
punten van het veld stapte.

Winst wat
ZANDVOORT - Zaterdag werd een
ware overwinningsdag voor de waterpoloploegen van de Zeeschuimers. De
meisjes wonnen met 8-3 van Aquavit, de
jongensadspirantcn bedwongen de nog
ongeslagen ploeg De Ham uit VVormcrvcer, en de heren stuurden Hciloo 2 met
groot verlies naar huis.
Dit gebeurde in de Duinpan onder
grote publieke belangstelling en onder
enthousiaste aanmoedigingen. In de
eerste spelperiode bij de meisjes scoorden Annet ter Heyden en Ingrid van
Fits direkt al viermaal, terwijl de Aquavit meisjes slechts éénmaal de bal
achter de Zeeschuimer-keepster Rosalie de Berg konden deponeren.
Elly van de Mye, Laura Hendriks en
Mariska van de Berg stopten regelmatig de Aquavitsp«elsters goed af, terwijl Karen Weber en Petra Hillenius
prachtige voorzetten konden afgeven
aan Emmy Koning en Ingrid v.d. Fits
die in de tweede spelperiode nog eens
viermaal scoorden. Eindstand 8-3 voor
dit nog ongeslagen meisjesteam van de
Zeeschuimers.

Jongens

ZANDVOORT - A.s. weekend vinden
de jaarlijkse judokampioenschappen De jongens met Jaco Diemeer in het
van de Sportschool Wim Buchel plaats. doel kregen het wat moeilijker. Na 1-0
In diverse leeftijds- en gewichtsgroepen van Harold Herwith en 2-0 van Nico
wordt gestreden om de titel. In het Wempe duurde het niet lang of De
sportccntre van Wim Buchel aan de Ham-spelers uit Wormerveer maakten
A.J. v.d. Moolenstraat, wordt op zater- een tegendoelpunt. Jan-Willem Luiten.
dag gestart om 13.00 uur met wedstrij- Hans Wessel, Temmo Drayer en Anden voor 6-,7-,8-,9-,13- en 14-jarigen. ton van Duyn verdedigden echter het
Op zondag is de aanvang 10.30 uur met Zeeschuimers-doel met veel inzet, hewedstrijden voor 10-, 11- en 12-jarigen. laas konden zij niet direkt de aanvallers
De toegang om de kampioenschappen Anton Westhoven, Antoine Flori en
Ruud Heeroma vinden. In de laatste
te bezichtigen is gratis.
spelperiode echter werd er ontzettend
goed gespeeld en kon Ruud Heeroma
zowaar nog twee goals maken. Eindstand 4-2, waarmee de jongens dus ook
nog steeds ongeslagen aan kop gaan.

Eén van de spannende momenten bij de wedstrijden van afgelopen zaterdag bij de
waterpolowedstrijden in De Duinpan.
l-oto: Europress.

BIJ INLEVERING VAN UW
KLEURENFOTO-ROLLETJE ONTVANGT U

in opmars

ZANDVOORT - De Zandvoortse hockey-dames komen tot steeds betere prestaties. Door de 0-1 zege op Randwijk
komt Zandvoort wat uit de degradatiezone. De heren leden een onnodige
nederlaag in en tegen Castricxum met
3-2, na met rust nog met 1-2 te hebben
voorgestaan.
De routine die Zand voort in eerdere
wedstrijden miste lijkt nu aanwezig te
zijn. Mede door enige omzettingen in
de voorhoede en op hef middenveld,
heeft Zandvoort duidelijk aan kracht
gewonnen. Gedurende de gehele wedstrijd had Zandvoort een veldover-

ZANDVOORT - De uitslagen van de
derde wedstrijd van de lopende coinpetitie zijn als volgt: m de A-lijn pla.itsto
de tam. Coops zich als eerste, met
60.61%, gevolgd door de fam. Jurriaans, die met 56,70','; tweede \\eid.
De heren Muidei Smis-Stor pakten met
62,14'A de eeiste pl.iats in de B-lijn,
gevolgd door het koppel Emmen-l leilker met 53.21'; . De verschillen bi| de
C-lijn waren voor de eerste zes plaatsen
geiing. Het koppel mw. Lenteiman-hr.
Baan won met 55,73'';, op de voet
gevolgd door de fam. Van de Veen met
De stand van de competitie met nog
drie wedstrijden te gaan is nu:
A-lijn: 1. lam. Coops. 2 fam. Spiers.
B-lijn: 1. heren Emmen-l leilker.
C-lijiv. ï. dames Bos-Schouten.

wicht, maar de ploeg had geen geluk bij
de afwerking. Was de druk in de eerste
heitt' groot, na de doeiwisscling werd
Randwijk nog meer onder druk gezet.
Een ||goed bewegende voorhoede en
een spuwend middenveld zorgden voor
leveri'dig hockey.
Het duurde echter tot 4 minuten
voor het einde, eer Zundvoort de
beslissende 0-1 op het scorebord kon
brengen. Karin van der Staak schoot
Zan'dvoort naar de zege.

Heren

Het herenteam met Niels Kinneging op
goal en Ron Phaff en Martin Herfst als
laatste verdedigingslijn wisten via doelpunten van Coen Lucas, Mare Hommes, Maarten Jansen en Ralph Kras
een comfortabele voorsprong op te
bouwen, 7-2. In de tweede periode ging
het moeilijker toen de Heiloo-spelers
binnen 3U seconden tot 7-4 terugkwamen. Dank /.ij het goede tegenspel van
Fernando Heeroma, Roy Warmerdam
en Roberl Arens die de aanvalslinie
van de tegenstander tot stilstand brachHeren
ten, en goede voorzetten aan Mare en
Zandvoort leed een onnodige neder- Coen werd de eindstand 9-4.
laag tegen Castrieum. De eerste helft
gaf een gelijkopgaande strijd te zien Zwemfilmfestival
met wisselende kansen. Eerst opende
Castricum de score, maar Zandvoort Speciaal voor alle kinderen van Zunddiende dnekt van repliek en kwam voort en omgeving, maar ook voor
door doelpunten van Olat van Ekeren ouders en ouderen, wordt tijdens hel
en Wim Venukamp op een 2-1 voor- clubuiir van de Zeeschuimers tegelijkertijd twee films gedraaid. Voor de oudesprong.
Na de pauze dacht Zandvoort de ren de bekende en spannende speelfilm
overwinning in zijn bezit te hebben. Te El Cid, en voor de jeugd de hurtvcrgemakkelijk werd er gespeeld en Ca- ovcrende film Junglcbock.
strieum profiteerde handig. De gasthc- Vrijdagavond 13 november dus in de
rcn benutten de kansen beter dan Duinpan, de avond begint om 19.15
Zandvoort en nadat 2-2 was gescoord, uur, dan worden de filmprojcklorcn
werd bev vlak voor tijd zelfs 3-2 in het gestart en kan iedereen in het water
liggend of zwemmend de films volgen.
\ooideel van Castricum.
Natuurlijk wordt er gezorgd voor gemakUelijkc zitplaatsen in het water,
ludttlKindcn en luchtbedden, en \oor
zitjes aan de rand van het bad. Kiiuleren en hun ouders worden uitgenodigd
dit zwemfilmfcstiMil hij te wonen. Zeeschuimers hebben gnitis toegang, de
overigen betalen slechts één gulden.

...EN
ONZE VASTE LAGE
PRIJS PER FOTO
BLIJFT NATUURLIJK:
(formaat: 9 x 9 of 9x13cm).

(u n. n.-- FF^Hrnin^fTQ^
Bfl fôlt P B B i'' r" t f-1 j >ï ^ F 1

ml li J«w fILU
h' Jt,imnhupMl
> h JliUv„A:v,ii
Hoofddorp: M.irktla.m 55 / Zw.inonbiirij DtMinonl.ijn 19 /
t: Burg Engi'lbertsMrj.it 21 /

NIÜUUV Vennup Hoofdweg 1 185.
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* tuinbonen (extra fijn) 500 gram ..
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IJskoud

* sperziebonen 500 gram

.1.75

de goedkoopste!

* doperwtjes (extra fijn), 500 gram.
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2.25

w capucijners 500 gram

weer een ster-reklame van:
*
Grote Krocht23-Telefoon 14404.
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GROTK KROCHT 24 - ZANOVOORT.

*tootte lachen

De beste keus
Traditioneel bereid Van
volle Normandische melk
Vo! geur en vol smaak
Grote doos, altijd van
ƒ 4,74 voor 3,98 Alléén dit
weekend, per doos

Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Uw adres voor:

De Krocht

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEW
TOTO/LOTTO

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Grote sortering
pick-up-!etters

AANBIEDING:

'Nrijefijdsmode
Grote Krocht 206, Zandvoort

voor o.a.

Empo, Union, Gicorn, Kalkhoff,
EViotobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.
Pluche dieren op schommel^.
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Tevens KlS-sSeutelservïce
en rijwieSverhuur.
Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Wij reiken het u aan!
En u hoeft bij de kassa niet in de rij te staan.
En gratis deskundig advies
Te huur:

gemeubileerde
Te bevragen bij:
02507-16033/15182.

Grote sortering

TE HUUR

PUWWZEKTAFELS

en

5

et ICasfenfeis

c

albert heijn

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Tel. 02507-17353.

Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.
Zandvoort - Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa (1:56).
Reparaties 20 mogelijk in één dag Maar.

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

A. J. DE LI

5.000.10.000.15.000.20.000.25.000.-
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GELD LENEN
NIET DUUR
60
Bedrag

Rieten
stuurmanden

48
mnd
151.31
289.87
428.42
566.98
705.54

mnd.

96
mnd.

130.29
247.87
365.45
483.03
600.61

184.87
270.99
357.11
443.23

Autorijschool

Phil Waaning
Net iets beter.
Eventueel met
anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
Brugstraat 20,
Zandvoort,
tel. 02507-12071.
ZANDVOORT

ASSURANTIËN
Grannetia
KOCHSTRAAT 8 - ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

Grote Krocht 28, Zandvoort

Grote Krocht 9-15

naar

van alle soorten

douche en toilet.
f475.- per maand.
Tel. 02507-12140.

Grote Krocht 25
Tet. 1 77 51

)ö////f c?/? c/e kleintjes letten

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

slaapkamer
gebr, van keuken,

v.a.250,-

DIERENSPECIAALZAAK

120
mnd.

163.87
239.50
315.14
390.77

te koop
Burg. v. Fenemaplein
Vraagprijs
11.500,-k.k.
Inlichtingen
MAKELAARDIJ O.G.

EERST LEKKER ETEN.
Chinees Indisch Restaurant

HONG-KONG
Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897
SPECIALE AANBJEDING

Indische rijsftafel
+ koffie, per persoon all-in

H. W. COSTER BV
Ie en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
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Tel. 15531

Informeer eens.'
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Helmerstraat 11 - Zandvoort,

'T, p handschoenen

Cuisse de Lievre
Hazevoorboul
gebraden en gaargestoolcl
in uen wildsaus met
rode wijn en sjaloljcy

Multito kilometer
•,,:..-.'.;.;..;,.'.,.,,..teller

f 24,50
Aanbevolen wijn:
Crozes Hermitage 1978
Jaboulet et Vercherre
RESTAURANT

/

Haltestraat 18 - Zandvoort -Tel. T 44 99
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Kerkstraat 15, telefoon 02507-12253
Zandvoort

telefoon 02507-12150.
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020 - 223456.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS-en

Uw adres voor

elast. kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat
Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.

Wegens
overcompleet
te koop:

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

(Kirman) 370x300 m

Nu ook het adres voor uw

antieke caulisse
eettafel

Kamerbreed tapijt - Movilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnc'n,
wandbespanningen.

Bloembollen
Bloeiende violen
Erica
Winterharde
beplanting voor
bloembakken
Witlofpennen

Perzisch tapijt

met 6 stoelen, rieten
zitting en diverse

schilderijen
stalen bureau
Tel. 13244

Fe. Ganssier & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad aashaarden.
Joonzaal:
Schelpenplein -Tel. 15068/13612/1251Ï

*
*
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Jaarlijkse ontmoetingsdag in zwembad De Duinpan
ZANDVOORT - In de heide /andvoortse MAVO-scholen (Sophiavveg en Xandvoortsclaan) heeft woensdag 4 noveinber een schoolconccrt plaatsgehad onder auspiciën van de „Stichting het
Schoolconcert". ,,Een instelling, die we
niel firaaj; meer zouden willen missen en
waarvan door de keu/e van de solisten
en het door hen gebrachte programma
steeds opnieuw een hij/on<tur leer/ame
invloed uitgaat en die heel veel bijdraagt
aan de muziekkcnni.s in het algemeen hij
onze schooljeugd. De concerten zijn dan
ook bijzonder iri trek en genieten een
grote belangstelling.

Jaap Kiewiet Mavo
Foto: Europrcss

dag om lief
ZANDVOORT - Er heerste weer
een sfeer van blijde verrassing in
het zwembad in de gemeente tijdens
de jaarlijkse ontmoetingsdag, een
dag waar men dit jaar wat langer op
had moeten wachten, want het was
zeker zo'n anderhalf jaar geleden
dat men op dezelfde plaats bijeen
was geweest.
Het aantal bezoekers was opnieuw
veel groter dan het voorgaande jaar
en het programma, zo niet beter,
dan toch bijna volmaakt.
„Dit is een land om lief te hebben,"
zong Helen Schepherd; met een kleine
variant kan makkelijk opgemerkt worden dat net zo goed gezegd kan worden: „Dit is een dag om lief te hebben", dit gaat op voor bezoekers en
organisatoren, want kunnen de bezoekers met volle teugen genieten van het

er „even" uit zijn en al heeft de
organisatie er de handen vol aan, men
kan deze dag niet meer weg denken uit
het dorpsgebeuren.

noten dat zwemmen een goede ontspanning voor deze groep kan zijn en
voor de heer Captijn een goede gelegenheid daadwerkelijk te laten zien dat
iedereen welkom is bij deze lessen.
Programma
Door een groep kunstdrijfsters uit
Haarlem
hierna deze nieuwe
Deze feestelijke dag begon met school- vorm vanwerdontspanning
kinderen. Dit jaar waren het de leerlin- streerd, terwijl de opvoeringgedemonvan het
gen van de Oranje Nassauschool die de zwembadpersoneel van „Een dagje
corsages uitreikten aan de deelnemers. zwembad" voor veel hilariteit zorgde.
Bijzonder fraaie, vervaardigd door de
parodie, gebaseerd op onder
Welfare afdeling van het Rode Kruis. Deze
andere alle vormen van zwemmen, van
Bovendien een goede gedachte van de de kleuters tot een bevalling onder
vrijwilligsters om in de hal van het water, werd door de aanwezigen bijzwembad aanwezig te zijn met een zonder gewaardeerd, zo ook trouwens
stand, zodat iedereen kennis kon ma- de kostelijke show van ouderwetse
ken met de vele creatieve aktiviteiten badpakken. Terecht een ware ovatie
van deze zo belangrijke werksters.
Na de zwemles van de kinderen was er voor beide programma-onderdelen.
een demonstratie van het recreatief
zwemmen door leden van de Algemene Artiesten
Bond voor Ouderen. Enthousiast toon- Na de badpakkenshow die werd gehouden de zwemmers(sters) hun leeftijdge- den tijdens de lunch, waarvoor men in
allerijl nog extra proviand moest organiseren, want hongerig was men wel,
kwamen de figuurzwemstertjes van de
Zeeschuimers in aktie. Perfekt was

Hoge vrije opname:
tol f3.000.-p.m.
In december: f 6.000.Méér geld opnemen:
opzegtermijn
24u maanden of
2 n opname kosten.

Hoge rcnlc. in november 1981.

Geld nodig voor onroerend
goed: zonder opzegtermijn
ut'opnamekosten.
Wij durven
elke vergelijking aan.

BANK MEES & HOPE NV
Amsterdam. Herengracht 548: (020) 52 79 II1;
(Builenveldert). Assumburg 150: (020) 42 98 60:
Haarlem. Houtplcin 8; (023) 31 59 50:

Aanmelden voor deze aktiviteit kan bij
mevrouw Spliethof (hoofd huishouVorig jaar werd door vierendertig men- ding), tel. 02507-13141.

Extra hulp

nella J.G. van Dijk, geb. Wilhelm, 89
jaar; Engel Keur, 59 jaar; Johannes
Th. Nijs, 77 jaar; Grietje J. Kiewiet,
geb. Grezel, 73 jaar; Gerardus Bakkenhoven, 80 jaar.

(Advertentie)

woningbouwvereniging

RUILWONINGEN
Maand november 1981
1. Aangeboden:
kleine beneden-hoekwoning (voor bijv.
alleenstaande) Keesomstraat,
huur f 292,60 p.m.
Gevraagd: eengezinswoning.
2. Aangeboden:
flatwoning (4 kamers)
Lorentzstraat, huur f 586,40 p.m.
Gevraagd: eengezinswoning in centrum.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Belangstellende
huurders van E M M- of yemeentewoningen
dienen vóór eind november 1981 schriftelijk te
reageren onder vermelding van de aan te
bieden woning, het lidmaatschapsnummer
en de geboortedatum.

M.A.

htelligentsparen.

sen gestart. In de loop van het jaar
echter zijn er opengekomen plaatsen
gelromen door ziekte of te drukke
werkzaamheden. Nu vraagt het Huis in
de Duinen vrijwilligers(sters) die deze
opengevallen plaatsen willen innemen.
Het gebeurt op basis van vrijwilligheid.
„Gewoon menselijke contacten leggen, belangstelling tonen, een beetje
goed zijn voor elkaar", zo wordt deze
aktiviteit uitgelegd door mevrouw
Spliethof van het bejaardenhuis.
In de praktijk komt dit neer op tweeëneenhalf uur per veertien dagen hulp
aan het bejaardenhuis. Er wordt een
lijst opgemaakt voor een periode van
een paar maanden, zodat men ruim van
tevoren weet wanneer men in het Huis
in de Duinen wordt verwacht. Ook kan
men altijd ruilen met anderen, omdat
de telefoonnummers van de overigen
worden vermeld, stuit dit niet op te
veel bezwaren.
Verder wordt per half jaar nog een
onderlinge werkbespreking gehouden,
zodat men bijtijds attent wordt gemaakt op zaken die de bijzondere
aandacht vragen.

Voor leden komen beschikbaar:
1. De flatwoning
Flemingstraat 80
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, berging.
Huurprijs: / 540,60 per maand.
2. De flatwoning
Keesomstraat 515
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift, berging.
Huurprijs f 537,05 per maand.
B & W verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonsnuishoudens.
De toewijzing van deze woningen geschiedt
op het lidmaatschapsnummer van de vereniging. 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 inschrijving dient
schriftelijk vóór dinsdag 17 november 1981 om
19.00 uur te geschieden aan het kantoor van
de vereniging onder vermelding van het
lidmaatschapsnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 19 november 1981
om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd.

,,lk vind het heerlijk hier te komen,
maar als iemand mij nu ook eens de
tekst van het Zandvoortse volkslied
zou geven was het volmaakt."
Helen Shepherd maakte een geweldige
indruk op de bezoekers, ,,ik wist niet
dat ze zo mooi kon zingen," was een
opmerking die door velen werd ondersteund. „Wie weet misschien komt ze
volgend jaar weer, ik houd hiervan",
zei een bejaarde heer die uil volle borst
het „Halleluja" meezong.
Met vereende krachten is het het
zwembadpersoneel gelukt om het
zwembad op tijd klaar te hebhen voordat de schoolzwemmertjes om vier uur
hun lessen kregen.
Het werd wel een haastje-repje, maar
met voldoening kon geconstateerd worden, dat door veler krachtinspanning
en improvisatie (dank ook aan Wim
Bos die precies op tijd in Zandvoort
arriveerde om achter het orgel plaats te
nemen en Herman Emmink begeleidde) deze ontmoetingsdag uitgroeide tot
een hoogtepunt.

(Advertentie!

in Huis in de Duinen
ZANDVOORT - In het Huis in de
Duinen worden vrijwilligers gevraagd,
om het iets uitgedunde korps te komen
versterken.
Vorig jaar oktober werd namelijk gestart met een aantal dames en heren,
die tussen 19.00 en 21.30 uur koffie
schenken in de grote zaal van het Huis
in de Duinen, en waar mogelijk bewoners aktiveren en stimuleren.
Deze vrijwillige hulpverlening bleek
een schot in de roos. Bleef de grote zaal
in het bejaardenhuis voordien altijd
leeg, sinds vorig jaar heerst er een
gezellige sfeer doordat zeker zo'n twintig tot dertig personen er een kopje
koffie drinken, en aangemoedigd door
de hulpverleners, contacten met elkaar
maken, spelletjes worden gedaan,
nieuwtjes uitgewisseld.
Het was en is nimmer de bedoeling
geweest dat deze hulpverlening een
professioneel karakter zou krijgen,
juist de gewone aanpak heeft de gezelligheid teruggebracht in de conversatiezaal. Waar bewoners voordien de
avonden doorbrachten alleen op hun
kamer vinden ze nu in de conversatiezaal een geanimeerd gezelschap.

deze uitvoering van de zes meisjes, die
dank zij de medewerking van de scholen, toch vrij waren om naar het
zwembad te komen. Een fraai gezicht
de ranke figuurtjes de figuren te zien
uitvoeren.
Mooi ook de onverwachte bloemen in
het bad, een zeer gewaardeerde geste
van een zceschuimster.
Hierna dan het optreden van Herman
Emmink, eerst met een conférence,
waarna Helen Shepherd de show stal
door ruim vijfendertig minuten het
publiek bezig te houden.
Helen zong veel liedjes van haar nieuwe lp „This is my song", naar het liedje
van Charley Chaplin, een lp die deze
week uitkomt en door Helen in eigen
beheer wordt uitgegeven.
Zowel Herman Emmink als Helen
Shepherd vonden het fijn om naar deze
jaarlijkse ontmoetingsdag van ouderen, gehandicapten en allecnwonenden
te komen. Voor Herman was het de
tweede keer en hij voelde zich, ondanks het zwembadwater (ik heb watervrecs, bekende hij „als een vis in het
water".

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman,
Mol en Ridderbos.
Arts: B.F.J. Bouman, telefoon 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de de
telefoonnummers van de huisartsen
Anderson tel. 12058, Drenth tel.
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: zr. A. Boschma, Linnaeusstraat 7 fl. 4. telefoon 14277.
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Kerkdiensten

Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.00
uur: ds. C. Mataheru, crèche aanwezig.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:
jeugdkapel.
Gereformeerde Kerk, Julianawcg 15:
10.00 uur: ds. P. van Hall. viering
Heilig Avondmaal; 19.00 uur: dienst
onder leiding medewerkers gemecnschappclijke werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat IS: 10.30 uur: pruf. dr. C.W.
Mönnich van Amsterdam, Ev. Luthers.
Rooms Katholieke Kerk
Parochie Si. Agatha, Grote Krochl:
zaterdag 14 november: 19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang.
Zondag 15 november: 8.45 uur: stille
eucharistieviering: 10.45 uur: eucharistieviering met medewerking van het St.
Caccilia-kerkkoor.
Kadiokerk Bloemendaal. Vijverwcg 14:
9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur: ds.
L.J. Boeyinga.

In de Clir. Mavoschool .Jaap Kicwiei"
concerteerde van 10.45 lot 11.35 uur
een Jazztrio, beslaande uit Edwin Corzilius-basgitaar, Koos Joppe-drums en
Roelof Stalknecht-piano. Het concert
vond plaats voor alle leerlingen van de
school tegelijk, in de zich voor dcrgelijke evenementen uitstekend lenende
ruimte met een goede akoestiek, in de
hal van de school. Het trio gaf een
overzicht van de ontwikkeling die de
jazzmuziek doormaakte vanaf' de plantagcs in New Orleans en Chicago tot nu
toe. waarbij de diverse stijlen uit dr
doeken kwamen, op bijzonder knappe
en duidelijke wijze vooraf toegelicht
door de drum-speaker Koos Joppe.
Zijn helder betoog droeg er aanzienlijk
toe bij, dat al het ten gehore gebrachte
een levend karakter kreeg. De jeugd
genoot dan ook met volle teugen. Zó
zelfs, dat het concert op speciaal verzoek nog mei ruim een kwartier werd
verlengd. Wegens afwezigheid van het
schoolhoofd, de heer Bcrkenbosch,
vertolkte de adjunct-directeur, de heer
Van Ginzel, de dank van de aatnvezigen, die, niet karig met hun bijvulsbetuigingen, het trio ovationeel dank
brachten. Het werd alzo een bijzonder
geslaagde muziekmorgen waarover nog
geruime tijd werd nagepraat.

Wim Gertenbachschool
In de Wim Gertenbachschool voor
Mavo aan de Zandvoortsclaan concerteerde diezelfde morgen het duo Willem Hylkema-piano en de violist Thomas Magyar, van 10.00 tot 10.50 uur en
van 11.00 tot 11.50 uur. Het werd een
muzikaal gebeuren van de eerste orde,
omdat naar duidelijk bleek, naast de
lichte muze, ook de klassieke muziek
bij de schooljeugd grote belangstelling
heeft. Dat kon ook moeilijk anders bij
het beluisteren van de verrichtingen
van deze beide topartiesten, die daarvoor een zeer speciaal en zeker niet
gemakkelijk te verteren programma
hadden samengesteld, met werken van
achtereenvolgens Vivaldi, de Falla,
Bartok en tenslotte de Hongaarse componist Ernest van Dohnanyi, wiens
Hongaarse dansen de jeugd van de ene

Diefstallen opgelost
ZANDVOORT - Door de politie van
Zandvoort is het onderzoek afgesloten
naar een aantal inbraken dat de laatste
maanden in de badplaats werd geplcegd.
Vorige week dinsdag werden de laatste
twee verdachten door de politie aangehoudcn,
namelijk
de
21-jariee
M.J.v.E. en de 19-jarige P.A.H.
In totaal werden twecëndertig inbraken-diefstallen opgelost, negen daders
werden aangehouden, terwijl van zeven inbraken-diefstallen de ontvrecmde goederen geheel of gedeeltelijk wcrden aangetroffen.

Ree gewond

verba/ing in de andere deed \ a l l e n
Hier was sprake van geniaal en b r i l j n n '
spel. Men heeft hier a l t i j d ook nog IK"
voorrecht, eigenlijk ilrie a r t i e s t e n u
beluisteren want Willem l l y l k e n i
overtrot hier welhaast weer zichzelf bi
hel enthousiast toelichten van de divei
so n u m m e r s , hetgeen weer op grandin
ze wijze gebeurde. Dat de beroemd'
violist Thomas Magyar. die /o goed al
alle landen van de wereld bereisde
medewerking aan dit concert verleen
df. gaf daaraan extra glans. ..Ik hen ei
dol op" zei hij mij na afloop. ,.Hr i
geen dankbaarder publiek dan tl',
jeugd. nog onbevangen om haar oordeel." Voor mij persoonlijk was di:
optreden een onvergetelijk gebeuren
Het schoolhoofd, de lieer \V. Nijhoer
d a n k t e de beide musici op enthousiast!
s v i j / e . daarin vanzelfsprekend bijgeval
len door een enthousiast jeucdiu: ptiblick.
Met grote interesse vvortit nu reëel-weer naar volgende concerten uitgezien
(er volgen IT nog drie in dit sclioolj a a r ) . En dat is waarlijk wel te b e g r i j pen, want schooleoncerten z i j n in
Zandvoort onmisbare leerstof geworden en daarnaast kostelijke, genotvolk
uren.
K.Sr.

ZANDVOORT - Het b l i j k t de commissieleden van financiën ernst met de
algemene bezuinigingen. Aanvragen
van zowel het Comité viering Koninginnedag, als die van de Zandvoortse
Operette Vereniging voor een extra
subsidie over hel jaar l'JSO werden
door de commissieleden afgewezen.
Wél is men van mening dat door liet
gemeentebestuur een schrijven naar de
diverse verenigingen moet uitgaan,
waarin nog eens nadrukkelijk wordt
gesteld, dat men in de toekomst geen
aanvragen voor extra subsidies kan
indienen, omdat deze niet gehonoreerd
zullen worden. ..Overschrijdingen kunnen niet meer worden getolereerd, dan
moet men zelf voor vervangende inkomsten zon'cn."

ZANDVOORT - Vanavond, 12 novembcr vindt in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg een concert
plaats door Marjon Kroon, clavecimbel, en Micke Holt traverso (houten
dwarsfluit).
Het eerste concert dat op 17 september
werd gegeven was bijzonder succesvol,
zodat men op de ingeslagen weg denkt
voort te gaan.
Het programma voor vanavond vermeldt onder andere: middeleeuwse
muziek uit 1551, clavecimbel, werken
van Suzanne Holt. W. Byrt, J. Holterre
en Frescobaldi voor de pauze, hierna
nog werken van Kwantz, J.S. Bach en
W.A. Mozart.
Toegang gratis, aanvang 20.15 uur.

ZANDVOORT - In het kader van de
wintcraktviteilen '81/\S2 over altcrnatieve geneeswijzen door de Kruisvereniging Zandvoort, wordt de volgende
avond gehouden op 12 november in het
Gezondheidscentrum. Deze avond
staat in hel teken van de acupunctuur,
spreker is de heer H. van Brero.
Gezien de belangstelling die er momenteel voor dit ontwerp bestaat worden
veel belangstellenden deze donderdagavond verwacht. Het gezondheidsccntrum is aan het Beatrixplaiitsoen (zijstraat Kostverlorenstraat).
Aanvang 20.00 uur in de pauze is er
gelegenheid tot vragen stellen.

ZANDVOORT - Door een Haarlemse
automobilist werd woensdagmorgen
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
omstreeks halfzes een gewonde ree
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.
aangetroffen op de Zeeweg ter hoogte
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
van Blocmcndaal. Hij bracht het geLinnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel. ZANDVOORT - De waterstanden wonde
dier naar het politiebureau die
voor de komende week:
02507-14437 b.g.g. 023-313233.
het naar een dierenarts heeft overgeDierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckebrachi voor behandeling.
Datum
HW
LW HW
LW
straat 17, tel. 15847.
11.00 15.19 23.19
Geslachtsziekten: voor algemene infor- 12 nov3.17
matie tel. 023-320202 (dag en nacht). 13 nov 3.52 11.54 16.01 -.14 nov
4.27 0.01 16.48 12.40
Politie: telefoon 13043.
15 nov
5.19 0.49 17.32 13.12
Brandweer: telefoon 12000.
6.10 1.41 18.21 14.02
Centrale post ambulancevervoer (CPA) 16 nov
6.56 2.29 19.18 14.48
Kenncmerland: ongevallen 023-319191- 17 nov
18 nov
7.56 3.20 20.27 15.43
.besteld vervoer tel. 023-319277.
19 nov
9.11 4.23 21.44 16.57
Taxi: telefoon 12600 en 16843.
Maanstanden: 18 nov LK 15.54 uur.
Storingsdienst gasbedrijf: telefoon Springtij vrijdag 13 november.
17641.
VERGELIJKING PRIJSPEIL LEVENSMIDDELENZAKEN 1)
Algemeen Maatschappelijk Werk Zandbukenile
voort: Noorderstraat l, telefoon 13459
goedkoopst
merken
itatr.vtt/iije
(b.g.g. 023-320899 of 320464). SpreckpruiluktL-n
uur op werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00
w e l Dntck/
goedkoopste \/Dirk
uur. Verder volgens afspraak. Voor
B.lsv.d Hpyili;!!'\Diilim • ^
V^i'i"" ' .x
deze hulpverlening, beschikbaar voor VOETBAL
zaken
iedere inwoner van Zandvoorl, geldt Zondag:
Zandvnortmeeuwen-ZVV,
Lil.ili
J.tc H'.Tnl.rtr. pnjssl.li)
dat er voor de vrager geen kosten aan 14.30 uur, Sportveldcn Vondellaan.
Mt'MS/TMtL-nt'.-r Bi'lki'
M3mwTrnlci:iiti!i''!)i.Tkii
M,r„
Mito
verbonden zijn.
CBS 2-TZB. 11.30 uur te Haarlem.
Piofim.irM [/: Hl-Hni;,im!:
* «;n uiti'Mdrd noK
Centrum voor vrijwillige hulpverlening SVJ dnmes-TZB. 10.00 uur.
1 ri'ci v.il. Wxill
bi/DIHKSON
Zandvoort: voor informatie, advies en Zaterdag: SCZ'58-Zandvoort'75, 14.30
Allurrt H(.'i,n \'"• H""'
Alliwt Hi'im D" Duei,
hulp. tel. 17373. Op alle werkdagen uur.
5 a 10%
l'.n „p. N„.mv,- lV..,iv
Pmliinarkt IGTO.'iw.c'ml'.j,
van 11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftet'rulirn.llk! ll.;Fi""H-,,>.,.ltl.
Smion. Tr«l v .il Wurtt
lijk. postbus 100, 2040 AC Zandvoorl.
duurder
Vl'uil.'t. V I V P V f» l>.
Stichting wijkraad Nieuw Noord: tele- HOCKEY
•'. . i;
llaarlem-Zandvoort heren, 14.15 uur.
foon 18083.
Werklozencomité: spreekuur iedere
A (i o :ooü
maandagmorgen van 11.00 tot 12.0(1 BASKETBAL
10 a 15%
uur in de openbare bibliotheek. Op dat Zaterdag: Lions dames-Wolves, 19.15
duurder
tijdstip ook telefonisch bereikbaar on- uur, Pellikaanhal Zandvoort.
der nr. 14131.
Prulinuikt Uuiil Mull.iiiii)
15 a 20%
Wetswinkel: Gemeenschapshuis, Louis ZAALVOETBAL
Davidsstraat. Eerste en derde woens- Donderdag. 12 november: Hong Kongduurder
dag van de maand van 17.30 tol 18.30 La Bouteillc, 20.45 uur. Treslong Millegom.
Nwu«v>! Wi-nu'. Vfiiili't.
uur.
20 a 25%
/Dltk « c l .

Slru.,'1- '

B.ll l il Hdyifc" '

U

V & l)

Kerk van de Nazarcner, Zijlweg 218,
'".'•V *':;<>.:>^-1iil'''•?•''•'"'' i'
Haarlem: 9.30 uur: zondagsschool, bijbelgespreksgroepen; 10.30 uur: morgendienst, lekendienst; 19.(H) uur:
avondditnst, ds, J. Smink.
Woensdag 18 november: bijbelstudie / - Ondertrouwd:
J. Oostcrom en CM. van der Meer.
bidstond.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 Gehuwd:
uur; woensdag 2C.OO uur: diensten in P, Schuitemaker en E.L. Cust;
gebouw Madoerastraat l, Haarlem- E.H.F M. Sondag en M. Snippe:
Th.J.E. Rouwendal en H. van KoNoord.
ningsbruggen.
Volle Evangelie Gemeente: zondagmorgcn 9.45 uur: dienst in gebouw Voor- Overleden',
straat 100 te Katwijk aan Zee.
Hendrik van der Vliet, 65 jaar; Pctro-

Burgelijke stand

Cult. Centrum
tijdelijk dicht
ZANDVOORT - Wegens de opbouw
van een bijzonder grote tentoonstelling
(overzichtstentoonstelling
Lodewijk
Schelfhout) zal het Cultureel Centrum
tot zaterdag 28 november gesloten zijn.
Galerie K9c. eveneens aan het Gaslhuisplcin te Zandvoort zal die periode
normaal geopend zijn, woensdag- lot
en niet zaterdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur.

duurder
meer dan
25% duurder

A MJ.'OOO. Coiitf.i.Cu MIJ.
Sp.it supnr. V.'iji'. V, vu
J..fi

J.n: Hi.'im.Mnl't'üil.u

onvoldoende
artikelen
aanwezig
1) do volootcii' Ijiniu'n lic v.'Vk

Ml IS illfallftlSLtl

i
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DOE MÉÉR ZELF

ostraatk>\

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V. °
PIJLSLAAN 5, TEL. P44609
5
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktogels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnendeurcn, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

NR19

Voor vloerbedekking kunt u overal terecht. Maar voor service én hoge kwaliteit neemt

LAAR
alle tijd.

Projektstoffering - Interïeurverzorging
Leverancier van exclusieve tapijten o.a.: MID tapijt, Axminster tapijt.

Telefoon 023 -288711.

BLEKERSVAARTWËG 51
HEEMSTEDE-TEL. 286892

Laat de Sint
even binnen lopen,
om eventueel een
bloemetje te kopen.

's voor het t
gezin

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Hallcslraal 65 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 20 60

*
*
*
*
*

BINNENWEG 74-76 - HEEMSTEDE - 023-284528.

Joegoslavisch Restaurant „PULA"
brengt u van woensdag t/m vrijdag een speciaal
Complete cassettes;
wij leveren ook elk los deel
bij uw bestaande cassette

Juwelier SMIT
RAADHUISSTRAAT 89
TEL. 280267.

OPEN VA N 9.00 -18.00 UUR - DONDERDA G KOOPA VOND.

nette dame
om eenzaamheid op
te lossen.
Br. o. nr. 2565
bur. v. d. b!.

IA

SS

0

j*

w ^ oio lolt

Wie heeft Cockie
onze WITTE
PARKIET gevonden?
Blom,
Celsiusstraat 160
tel. 15792

Hang- of
legkast

Stofzuiger
Witte vacht

172x50x50 cm

125,00
Uit voorraad leverbaar en
gratis thuis te bezorgen .

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

GOULASH MENU v00r 15,50

« GARNALENCOCKTAILofSOEP
. STOKBROOD -t- KRUIDENBOTER
. GOULASH met RIJST of AARDAPPEUPUREE
• SERVISCHE SALADE
• PALACINKA
Reserveer vanaf 3.00 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
Tel. 023-28 52 85
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Jonge vrouw zoekt

U wilt een
klein bedrag
lenen?
Overal nul op
het rekest?
Bij mevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!
Tel. 02507-17699.

Echtpaar 75 jaar
zoekt dito
echtpaar voor
gezellige omgang

KOOIJMANS

De specialist voor al uw bloemwerken.

Omg. Kostverloren
Br. o. nr. Z564
bur. v. d. blad

'Tindus"
KANT EN KLAAR

*
van een bijzondere klasse
* Lasagne,
frambozen,
* Paella,
bosbessen,
*

30.00
75.00

Voor de betere tour- en stacaravans gaat
u naar MONTFOORT of HOOFDDORP
Reeds 1982 modellen aanwezig en voor een
mooie occasion naar Montfoort of Hoofddorp.
Hoofddorp, Kruisweg 1539,
telefoon 023-285863. Let op het witte huis

De serie 1982 Kip-tourcaravans
is er!!!
15 cm, 80x190 cm

. Ford verkobp.;enM|
Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
Telefoon 17751

Superlaag afleveringsgewicht, vanaf 485 kg. Zeer
concurrerend geprijsd als vanouds bij Interniber.
Tevens voor hobby met zijn nieuwe ADX-modellen en
voor uw laaggeprijsde nieuwe stacaravan naar Hoofddorp.
Altijd ruime sortering, occasions aanwezig. Voor de
prijsbewuste koper een extra voordeel in het najaar.
Welkom bij Interniber.

ïeber

60.00

75.00

Tel. 02507-12141

INTERNIBER CARAVAN BV
Provincialeweg a8G, Montfoort, telefoon 03484-2234.

Verkrijgbaar in Heemstede, alleen bij:

2-zits bankje
nieuw
300.00
Aupingbed

met eigen
kookgelegenheid
Tel. 023-242781

Quenelles de Cabillaud.
Verkrijgbaar in Heemstede,

Zig-zag
naaimachine! 00.00
Vouwbed

ZANDVOORT *
Ampèrestraat 10
(naast Colpitt:} j
Tel. 02507 - 1 2 5

champ.taart bramen.
forellen,
aalbessen.

woonruimte

te huur, Burg. v.
Fenemaplein.
f 100,- per maand
Tel. 02507-WI21

diepvriesspecialiteiten
Hoofddealer van o.a.:
Royol Alben, Swarovski, Zilver Kristal, Tichelaar (Makkum), De Porceleyne Fles, Hummel
(Goebcl), Waierford Kristal, Chrlstinenhütte (Scfwtt-Zwiesel), R.P. Limoges.

Vitale heer, 77 jaar,
zoekt kennismaking

Loodgieter
Elektricien
Gasverwarming
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Vanaf maandagmiddag geopend - Donderdag koopavond

*

i

erkend
iiL'LL
installateur

C. Th.
Sanitaire installatie
i

i

Delicatessen • Reform- en dieetvoeding
Kruiden en thee
Binnenweg 119, Heemstede, tel. 280672

Twee weken lang

3 VOOR 2
3 stuks laten
reinigen 2 stuks
betalen.

i?-'
?"*.;;
T1"--"1
?*•• V
*~;&-«
.*-.i' -AC:-;^.

Aanslaande vrijdag van 10.00 tol 17.00 uur en zaterdag van 10.00
tol 16 00 uur zal particulier worden verkocht een aantal schitterende
lederen/stoffen bankstellen. Do partijen beslaan onder meer uit
eiken met leder, geheel leder, hoekcombinaties in leder, klassiek
lederen bankstellen w o zeer dure ong. Engelse Chesterfields.
Pri|smdicatie ledeten 3-, 2- en 1-zitscomb. van ca. ƒ 3200.- voor
/ 1690 -. Tevens wordt verkocht een aantal massief eiken kasten,
eiken toogkasten, secrétaires en massief eiken eethoeken,
diverse lypen enz.
Falkar B.V., in en verkoop kanloor van liquidatie- en laillissemenlspatti'en Op de Sniep 15 Diernen 200 meter links van
gebouw Stoutenbeok
f£/É[I&?||ES
f
(doodlopende weg volgen)
ÉT fel L ^ü» Hl
V

Dr. Schaepmanstraat 1/hoek Brederodestraat -Tel. 1 67 68
Geopend van 7.30-22.00 uur.

REINIGEN • STOMEN • PERSEN

Laagst geprijsde
gratis.

Azeanette

KORTB

ZANDVOORT

GROTE KROCHT 21

super/normaal

7 CENT!

Tel. 02507 -12574

St. Nicolaas-aanbiedingen

Wandel-berg-sneeuw-schoenen

Keus uit 5 modellen
Huiskamermaat: 122x244 cm
,j Wedstrijdmaat: 152x274 cm
[ 3 modellen verrijdbaar op wielen v.a.

Meindl - Raichle - Aday - Koflach Pallabrouse.
Zolang de voorraad strekt

20% korting!
Restanten
trainingspakken
Reeds vanaf

30.-

Restanten
winterski-jacks
SCHAAK EN DAM
BACKGAMMOW
ï BRIDGE-TAFELKLEEDJES
AUTO-BRIDGE
\ DOMINO-ROULETTE
MAHJONG

Skai clubtassen
HBC-RCH-VEWHFC-Alliance, nu

Hestant modellen en maten, tennisrackets, alle grote merken,
Snauwaert - Head, Wilson, Völkl - Jamaha, Spalding
GROTE KORTINGEN!

v,c

SNELLE LEVERING.

vakkundig geplaatst.
profielen en modelvoorzetramen
voorradig^
Bij uw vakhandej
schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24

Alle maten

Prachtige lederen

sjaelbakken

Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium

Tel. 12206
Zandvoort

V08tbalmaat5
Gold Cup van 50. -nu .29.50

De echte sjoelbak
die niet krom trekt

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN
weer bestendig. Aluminium profiel.

Camping - Sport Rekreatie
Raadhuisstraat 86-88. Heemstede tel. 023 -2832131

te huur
Haarlem

aak van uw balkon i
'mene golf.
Met mooi wintergroen van Empelen
& van Dijk. Croeizame blijvertjes, ook
al is de temperatuurop de nullijn
aangeland. Kleine coniferen, groen
blijvende heestertjes, winterheide...
in een mooie bak aan uw balkonrand
staat 't uit de kunst...

te vergeten...
Hebt u zelf nog een
bak staan? Neem
'm gerust mee. We
maken er iets moois
van...en dat reeds
vanaf 19.95

Groen per strekkende meter al
vanaf 1 9.95 voor een gevulde
bak.
Empelen & van Dijk heeft tuinvarens
en balkonbakken in vele soorten en
maten. Kompleet met beugels om
ze op te hangen. Onze vakkundige
tuinadviseurs maken graag een
mooie bak voor u op. Met winterhard wintergroen. Zodat u hartje
winter de zomer nog niet hoeft

Empelen & van Dijk is uw
bezoek meerdan waard.
Zomers en's winters.
U wordt er deskundig en gezellig
geholpen. En goed advies hoort
daarbij. Net als komfortabel
overdekt winkelen en een riant
parkeerplaatsje voor uw auto.
Kom naar Empelen & van Dijk
't licht staat op groen...
een gevulde
bak. al vanaf

Circa 765 m2 kantoorruimte vanaf 160 m?
Geheel kompleet
opgeleverd.
Zeer aantrekkelijke
huurprijs.

Zadclhoff Amsterdam
V
020-766464,
nicikclanis S tnxaiems uij,
tll|SSClllOll)lflllSOOM 1

postbus

elen&vancltik

ZandvoortbcUin i^-Heeinstcric-AtTdenhout -Tel (025)2492^1
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JAN EN CHRISTEL SMIT IN NOVEMBER BEGONNEN

oitatie van De Kr
groot avontuur en uit

Circuit moet blijven

ZANDVOORT • Per l november hebben Jan en Christel Smit de exploitatie van
verenigingsgebouw De Krocht op zich genomen, een groot avontuur en een
uitdaging, zo wordt het door dit jeugdige echtpaar beschouwd.
Voor de gemeente Zandvoort een meevaller, want een exploitant voor dit enkele
jaren geleden aangekochte verenigingsgebouw was nog niet gevonden. „Nadat de
onderhandeling met Homex bv vastliep, was het bijzonder moeilijk een plaatsvervanger te vinden," zegt wethouder Aukema.
Het blijkt dat de gemeente de diverse verenigingen die regelmatig van het gebouw
gebruik maken benaderd had om te komen tot een soort coöperatieve verdeling van
de exploitatie. „Zodra men hoorde dat de schoonmaakwerkzaamheden toch ook
collectief moesten worden uitgevoerd, waren de verenigingen een beetje huiverig
en voorzag men, misschien niet onterecht, moeilijkheden, daarom ben ik bijzonder
blij dat dit tenminste een meevaller voor de gemeente is".

Contract
Het contract tussen het jeugdige echtpaar en de gemeente is nog niet ondertekend. Wel is men mondeling tot
overeenstemming gekomen, maar
schriftelijk moet het nog worden vastgelegd. Het ligt in de bedoeling dat het
echtpaar Smit uit de Van Speijkstraat
het gebouw huurt voor een symbolisch
bedrag, het groot onderhoud én rente
en afschrijving blijven uiteraard ook
voor rekening van de gemeente, doch
het overgrote deel zal toch door Jan en
Christel kloppend gemaakt moeten
•worden.
Jan zegt hierover: „Wij gaan het eerst
een jaar proberen. Wij moeten er
natuurlijk de loop ook wel in krijgen.
Voorlopig hebben Christel en ik nog
een volledige baan en moeten wij het
echt hebben in drukke perioden van
hulp en familie en vrienden, anders
redden wij het niet. Gaat het echt goed
lopen,'ik bedoel wordt het een tweede
gemeenschapshuis met een dagelijkse
bezetting, of alle avonden, dan denkt
Christel erover om haar baan op te
zeggen, voorlopig is het daarvoor nog
veel te vroeg".

Ervaring

recepties in de grote zaal te zetten, dat
moet ik toch eens onderzoeken."
Jan Smit bezit de nodige papieren en
ervaring in het horecabedrijf. Hij is al
acht jaar kok in het Provinciaal Ziekenhuis, reden waarom hij er niet tegen
opziet bij bruiloften en partijen, wanneer dit wordt gevraagd een goed koud
buffet te serveren". „Bovendien denk
ik er aan om bij uitvoeringen van de
diverse verenigingen in de pauze en
erna wat lekkere hapjes bij het drankje
te versieren. Als de mensen na afloop
lekker blijven napraten en niet weg
kunnen omdat het zo gezellig is. Kijk,
daar ben ik op uit. Sfeer terugbrengen
daar."

Gemeenschapshuis >. •
Het blijkt dat Jan altijd wel graag
beheerder van het Gemeenschapshuis
had willen zijn. „Eerst was ik daar te
jong voor, maar het lijkt mij geweldig
om zo'n goodwill op te bouwen zoals de
Van der Moolens dat hebben gedaan,
die hebben het Gemeenschapshuis toch
gemaakt," zegt hij bewonderend.
Hij is dan ook vast niet van plan om
daartegen te concurreren. „Dat zou
niet eens gaan, want er zijn daar veel
meer ruimten die overdag ook in gebruik zijn. Wij hebben alleen maar de
grote zaal waar zo'n tweehonderd man
in mogen tijdens uitvoeringen en dan
een kleine ruimte voor kleine vergaderingen, maar dat neemt niet weg, dat
wij ook van De Krocht een begrip
kunnen maken en dat zijn wij vast van
plan."
Het allereerste begin van Jan en
Christel Smit zal zijn de uitvoeringen
van de Zandvoortse Operette Vereniging. Waarschijnlijk zullen ze die
avonden net zoveel last hebben van
premièrekoorts als de leden van de
vereniging, zo niet meer, want dat zal
hun eerste optreden worden.

Christel, blond, slank en 22 jaar, heef
voorlopig nog geen ervaring in het
horecavak. „'t Zal wel leren" zegt ze
wat aarzelend, „zo moeilijk lijkt het
mij nu ook niet. Ze is met Jan van
mening dat speciaal het bar-gedeelte
wel een andere aankleding behoeft,
„het lijkt nu net een hal van een
bioscoop," zegt ze, maar dat dit nu
direkt moet? „Laten we dat eerst maar
even afwachten."
Jan wil alvast dit gedeelte van De
Krocht met een verfje hier en een
plantje daar toch wat meer sfeer geven,
ook breekt hij zich het hoofd over het Aktiviteiten
meubilair. „Er waren vroeger toch
meer tafeltjes om bijvoorbeeld met De aktiviteiten in het gebouw zijn

TIJDENS SPORTRAADVERGADERING

Schooltoernooien vastgesteld
ZANDVOORT - Het schoolhandbal- rende taak heeft of kan uitoetenen bij
toernooi zal in 1982 worden gehouden evenementen, toernooien en dergelijke
op 8 of 15 mei, terwijl een schoolbasket- van de diverse sportverenigingen.
baltoernooi nog dit jaar, op 12 december zal plaatsvinden.
Sportuitwisseling
Dit is voorlopig althans, vastgesteld op
de vergadering van de Sportraad van
Zandvoort die gehouden werd op 20
oktober in het Gemeenschaphuis.
In verband met het schrappen van de
post voor huldigingen van kampioenen
uit de gemeentebegroting 1982, werd
op deze vergadering gevraagd om dit
evenement toch doorgang te doen vinden, misschien met steun uit het bedrijfsleven.
Het dagelijks bestuur van de sportraad
zal zich beraden of men inderdaad kan
overgaan tot sponsoring van dit evenement.
Ook zal in het dagelijks bestuur van de
sportraad worden besproken of en in
hoeverre de sportraad een coördine-

Klachtenlijn milieu

Positief varen de aanwezigen over de in
1981 gehouden sportdag en de uitwisseling van Dronten, waar de verschillende sporten geconcentreerd zullen worden in verschillende dorpskernen. De
diverse sportlieden zullen dus verdeeld
worden over Dronten, Swifterband en
Binddinghuizen.
Het schaken vindt plaats op de zaterdag, terwijl de heer A. van Breukelen
zich beschikbaar heeft gesteld als wedstrijdcommissaris.

Onderscheidingen
Op verzoek van één dersportverenigingen zal de sportraad de suggestie onderzoeken of het mogelijk is te komen
voor een speciale onderscheiding van
Zandvoort voor bewezen diensten in de
•sport. Gedacht wordt aan een onderscheiding 25 jarig 40 jarig jubileum van
bestuurders, trainers etc.
De volgende vergadering van de sportraad is vastgesteld voor donderdag 14
januuri 1982 in het Gemeenschaphuis.

ZANDVOORT - Enige tijd geleden is
het telefoonnummer van het bureau
Parkeer- en Belastingcontrole van de
politie in gebruik genomen ten behoeve
van de Klachtenlijn milieu.
Deze klachtenlijn blijft bereikbaar onder het telefoonnummer 18544..Indien
niemand van het bureau milieuzaken
aanwezig is, kan een klacht worden
ingesproken op een band van de auto- ZANDVOORT - In de najaarsledenmatische telefoonbeantwoorder.
vergadering van 7 oktober 1981 is de
bestuurssamenstelling van de WaterSj;^-*^^ A.;.•"•" i
sport Vereniging Zandvoort gewijzigd.
De heer N. Bos heeft, na 11 jaar het
secretariaat te hebben waargenomen,
deze functie overgedragen aan de heer
J. Zorge te Zandvoort. De heer ir.
W.F. Prins, algemeen commissaris,
stelde zich niet meer herkiesbaar.

Bestuurswijziging

0929 week

bibliothQQk
Deze week:

wisselkollektie
in de fonotheëk.
Zorg dat ü daar
bij bent...
Prinsesseweg/Zandvoort

Jan en Christel Smit, de nieuwe gastheer en gastvrouw van het Verenigingsgebouw
Ue Krocttt.
(Foto: Europress).
momenteel niet groot, reden waarom om er hard tegenaan te gaan, met de nu
Jan en Christel aktiviteiten zullen sti- al toegezegde hulp van de familie en
muleren. De grote zaal is prachtig vrienden moet het lukken, daar zijn ze
verbouwd en al lijkt het er dan een vast van overtuigd.
beetje op dat het geld op was, toen ook Na een jaar zal door hen worden
de rest van het gebouw nog best een bekeken of ze doorgaan met De Krocht
beurt kon gebruiken, zo is de keuken- of dat ze er toch mee zullen stoppen.
ruimte beslist niet up-to-date te noe- Voorlopig beginnen ze met het nodige
men, voor Jan en Christel zal dit alles zelfvertrouwen en optimisme aan het
geen bezwaar vormen.
avontuur.
Onze hele familie heeft altijd hard
gewerkt en wij ziin dan ook van plan
Margreet Ates

Vrouwenverenigingen
dinsdag 17 nov.:
kienmiddag in het Gemeenschapshuis,
Zandvoort. Aanvang 13.30 uur. Het is
verboden een kadootje mee' te
Nederlandse vereniging van niet
nemen;
.,.
donderdag 19 nov.:
huisvrouwen:
lunch van 5 gangen in de Technische
Vanmiddag wordt er een modeshow School, afd. Kokschool, Verspronckgehouden in gebouw ,,De Ruytermeu- vveg, Haarlem, tussen 12.00 en 14.00
bel" aan de Spaarneweg in Cruquius, uur. Kosten ƒ 10,— p.p;
dinsdag 17 november begint om 14.00 dinsdag 24 nov.:
uur in het Gemeenschapshuis een le- bezoek aan het Rijksmuseum te Amzing over hardhorendheid.
sterdam, waar o.l.v. de heer Kooij de
Vrijdag 20 november het maandelijkse stijlkamers worden bekeken. Verza^ieetentje van de dames, ditmaal in Vis- len om 10.00 uur bij de ingang van het
restaurant van Duivenvoorde. Ook de museum. Kosten ƒ 2,— p.p;
echtgenoten zijn van harte welkom, donderdag 26 nov.:
opgave bij mevrouw Louman, tel. nabeschouwing van de rondreis door
02507-15405.
Turkije met vertoning van de aldaar
De wekelijkse spelmiddag wordt op gemaakte films en dia's. Aanvang 20.00
donderdag gehouden in het Gemeen- uur in het Gemeenschapshuis, Zandschapshuis en begint om 14.00 uur.
voort.
Dinsdag 24 november een grote kien- Elke woensdag:
middag, terwijl de leden eraan worden fiets- of wandeltocht o.l.v. mevr. v.d.
herinnerd dat op l december de sin- Kruijs. Verzamelen om 14.00 uur bij de
terklaasviering wordt gehouden. Ieder- Rotonde. Zandvoort. Nadere informaeen wordt verzocht een kadootje met tics tel. Zvt. 14825.'
gedicht mee te brengen.
Elke donderdag:
Het bestuur maakt de leden erop attent soosmiddag in Hotel ZomerJust, Zanddat er nog plaats is voor de Engelse voort. Aanvang 13.30 uur. Gelegenconversatieles, terwijl de museumclub heid tot kaarten, maar er zijn ook
voor beginners en gevorderden is ge- verschillende andere spelen beschikstart op 5 november.
baar.
ZANDVOORT - Van de diverse vrouwenverenigingen ontvingen wij de navolgende maandprogramma's:

ZANDVOORT - Onderstaande
brief ontvingen wij van .,een simpele ziel die niets te maken heeft met
politiek of commercie, maar iemand
die van Zandvoort houdt met alles
erop en eraan" zoals h i j het uitdrukt. Naam en adres zijn ter redaetie bekend.
„Onder het motto ,.Cela que convient pour L'un ne convicnt pas
pour l'autrc" (Niet alles is gclijkeiijk voor allen geschikt), vind ik het
persoonlijk onbegrijpelijk dat men
het belang van het circuit niet in/iet.
Dit is namelijk volgens mij de grootste trekpleister van Zandvoort.
Ik heb percentages gelezen van 94-6
bezoekers strand en circuit, dit is
geen realiteit want baby's kleuters
on ander klein goed hebben niets op
het circuit te zoeken.
Dat de Horeca bedrijven zo weinig
profiteren van 't circuit is ook onjuist. Niet alleen op het circuit maar
in de gemeente Zandvoort zal bijna
ieder restaurant, hotel of snackbar
voor groot deel de inkomsten danken aan het circuit, niet alleen bij de
races, maar bij de oefendagen, de
slipschool, lessen van partikulieren
en overheid, het circuit is veel intensiever in gebruik clan men denkt.
Verder heeft men er hier geen idee
van wat een internationale bekendheid Zandvoort geniet door dit circuit.
Ik heb in mijn lange leven veel
gereisd, en overal waar ik ben geweest, of dit nu in Frankrijk. Algiers, Alexandrië, Beiroet, Turkije,
Cyprus, diep in Zuid Amerika was,
Zandvoort is bekend omdat het een
goed en bovenal veilig circuit heeft,
iets dat ik niet kan beoordelen.
Over geluidshinder. Ik heb ruim 20
jaar in Bentveld gewoond, en hoe
vreemd het ook klinkt, daar was het
geluid van het circuit duidelijker
waarneembaar dan in Zandvoort
waar ik nu woon. Toch zijn er
nimmer klachten uit Bentveld gekomen, voor zover mij bekend.
De meeste bewoners van het flatgebouw, de overgrote meerderheid
zegt geen hinder te ondervinden van
het geluid, en wij ritten er met ons
neus bovenop.
Waar wij wel hinder van ondcrvinden is van het straatlawaai van de
Boulevard Barnaart, waar tot diep
in de nacht geluidshinder vandaan
komt, winteren zomer! Mopperaars
over de geluidsoverlast, blijken
mensen te zijn die een huis gehuurd
of gekocht hebben na 1948, dus toen
het circuit er al lang was.
Ik heb jarenlang in Amsterdam
gewoond, en de discussies gevolgd
over de grachten die destijds moesten verdwijnen. Eindeloze discussies en tegenstanders zijn aan het
woord geweest, daar is de discussie
rond het circuit kinderspel bij.
Gelukkig zijn de grachten voor Amsterdam behouden gebleven, zo
moet ook het circuit voor Zandvoort
behouden blijven. Amsterdam zonder grachten is geen Amsterdam.
Zandvoort zonder circuit is geen
Zandvoort.
J.A.S.

2.

3.

4.

5.

nisten niet gebaseerd op een eén/.ijdig humanisme.
De beschaving van het Westen met
•/ijn volksvrijheden en z i j n volksrechteii is een produkt van 2000 jaar
Christendom. Anders ue/egd: dat
de mens als mens v r i j z e l f s t a n d i g en
onaantastbaar is. is te danken aan
het denken en h a n d e l e n in de geest
van hut Christendom. Vandaar, dat
demnkratie en vrijheid builen het
Westen min of meer een vreemdheul b l i j v e n .
Als k o n t ra-voorbeeld: de nnskenning van Het Christendom dooi' het
extreme humanisme van Kousseuu
en Robespierre enerzijds en van
M;ir\ en Lenin anderzijds moest in
haar praktische konsekwcnties leiden tol resp. de terreur tijdens de
Franse Revolutie en de /elt'de bekende terreur tijdens de Russische
Revolutie.
Ik verwijs naar een meer uitvoerige
uiteenzetting van mijn hand in het
Maandblad van de P a r t i j van de
Arbeid Socialisme en Domokratie
van maart j). Ter inzage in de
Openbare Leeszaal van Zandvoort.
De pastores hebben niet slechts het
recht, maar de plicht te waarschuwen. waar schending van de menseïijke onaantastbaarheid, zoals bij de
vertoningen op het Circuit van
Zandvoort plaatsvindt.
Dat deze schending van het beginsel
van onze samenleving in die , .gebroken wereld" min of meer onvermijdelijk is. rechtvaardigt niet de kritick van Atikema. De bestrijding
van misstanden is niet het monopolie van wethouders of andere politici.
Met dank voor de plaatsing,
hoogachtend.
Dr. J. van Santen
Wilhelminawe» 6. tel. 12099

Wat voor politiek spel er in Zandvoort
wordt gespeeld zal zo langzamerhand
heel Nederland wel weten, lien beslissing met op/et geforceerd door
schreeuwers en egoïsten, want dit is
nog de enige benaming voor deze
gemeenteraad. Afgevaardigden van
partijen die zelf met meer weten wat
hun p a r t i j n a a m betekent. Figuren die
al schreeuwend beweren voor de bevolking te spreken, of naar Den Haag
gaan alsof ze Den L'yl zelf z i j n . L-igenbelang en gezichts\erlies voorkomen
noem ik h e t . De weg naar de ..gewone" man zijn deze heren allang vergeten, behalve wanneer de rekening moet
worden b e t a a l d , dan herinneren ze zich
plotseling door wie en vooral voor wie
ze daar zitten. Zij bepalen wel of u
meer belasting kunt betalen, en dat
heet dan sociaal of nog beter democratisch. Heel Nederland gaat dank zij
zulke sociale voorstellen ten onder. Jan
met de pet hoeft geen auto te rijden, en
ook niet met vakantie te uaan, ben je
gek.
Wie denkt nu nog dat Rusland ver van
Nederland af ligt1? Maar als straks de
recreatie-bungalows er staan wordt alles anders nietwaar?
Eén ding is zeker: cSOO woningzockenden die niets hebben aan een vakantiehuisje, die worden ook dan niet geholpen, of heeft Bleys nog een pandje
achter de hand'? Ik heb altijd gedacht
dat je voor prestaties betaald moest
worden, maar dat dit hier in Zandvoort
ook geldt voor WANprestaties wist ik
niet.
Ik hoop dan ook dat de Zandvoortse
bevolking zich dit bij de nieuw-e gemeenteraadsverkiezingen zal herinneren.
Eén tip wil ik Flieringa (Inspraak Nu)
en Toonen (PvdA) niet onthouden, nl.
verander de partijnaam als volgt: Inspraak Nu?, nee NOOIT! En Partij van
de Afbrekers.
Dat deze gemeenteraad in Zandvoprts
geschiedenis komt is duidelijk, maar
dan wel op de zwartste bladzijde.
Kees Koper, Zandvoort

(Het tapijt is niet versneden.)

vm. en heht he„e T,n 7^ "Wa-<" berber/linde
''rekkende,„e,eV ' '4 °---™ P"

^

Ethische prietpraat
Blijkens het verslag van de jongste
Raadszitting heeft wethouder Aukema
de brief van de Zandvoortse Pastores
met betrekking tot het circuit als ..ethische prietpraat" gekenschetst.
Voor zover deze karakteristiek een
gevolg is van een radikaal humanisme
wijs ik op het volgende:
1. De beginselen van de Partij van de
Arbeid zijn in afwijking van die van
de oude SDAP en van de kommu-

Vrouwen van Nu
donderdag 5 nov.:
kontaktmorgen in Hotel Zomerlust,
aanvang 10.00 uur, met het laatste
nieuws over het november- en decemberprogramma;
maandag 9 nov.:
excursie naar Rotterdam. Vertrek van
de bus om 8.00 uur van het Gemeenschapshuia. Zandvoort. 's Morgens
rondleiding door het postorderbedrijf
van Ter Meulen, lunch op het vliegveld
Zestienhoven. waarna gelegenheid bestaat tot winkelen in het warenhuis van
Ter Meulen aan de Lijnbaan. Na een
bezoek aan de Euromast wordt Rotterdam dan weer verlaten. Kosten ƒ 30,—
p.p:

Beestachtig
leesprogramma

ZANDVOORT - Vanaf 9 november
wordt in de jeugdafdeling van de openbare bibliotheek een „leesprogramma"
De bestuurs-samensteüing is nu als gehouden voor kinderen van 6 tot 12
jaar met als thema beestachtig. De
volgt:
bedoeling is dat de kinderen een achttal
Voorzitter: J. Deutekom, Marisstraat boeken lezen aan de hand van een
58 te Zandvoort. tel. 02507-14163.
keuzelijst.
Secretaris: J. Zorge. ir. Friedhoffplein Deze keuzelijst bevat lees- en informa9 te Zandvoort 2042 BN, tel. 02507- tieve boeken over dieren. Van elk
gelezen boek kunnen de kinderen een
16027.
Penningmeester: H. Stiekcl, Tolweg 29 tekening of een korte boekbespreking
te Zandvoort, tel. 02507-13710.
maken. Deze werkstukken worden geMateriaalbeheer: N. Bos, Tolweg 30 te maakt op speciale vellen die afgehaald
Zandvoort, tel. 02507-15276.
kunnen worden bij de bibliotheek.
Kantinebeheer: H. van Andel, Dr. Deze vellen gaan samen een duizendC.A. Gerkestraat 14rd te Zandvoort, poot vormen.
tel. 02507-16239.
De duizendpoot zal in de jeugdbiblioStrandcommissaris; D. Deinum, Vuur- theek opgehangen worden. De boeken
boetstraat 18 te Zandvoort, tel. U2507- van het leesprogramma zullen tentoon14633.
geslcld worden. Voor verdere iuliclninWedstrijdcommissaris: D, v.d. Noord, gen en vragen kan men terecht bij het
Lorentzkade 318 te Haarlem, tel. 023- inlichtingenbureau van de jeugdbiblio243043.
theek.

Speelgoedbeurs
ZANDVOORT - Met het oog op de
komende feestdagen organiseert de
Stichting Wijkraad Nieuw-Noord in
samenwerking met 't Stekkie op zaterdag 14 november a.s. van 14.00 tot
17.00 uur een speelgoedbeurs. Wie nog
speelgoed heeft dat niet meer wordt
gebruikt en dat nog in goede staat
verkeert, kan dit - voorzien van een
kaartje met naam. adres en vraagprijs op de volgende dagen afgeven in wijkgebouw 't Stekkie. Fahrenheitstraat 7:
woensdag 11 november van 13.30-15.30
uur;
donderdag 12 november van
20.00-22.00 uur en vrijdag 13 november
van 14.00-17.00 uur.
Het is de bedoeling dat de verkoper 59!'
van de prijs afstaat aan de kas van 't
Stekkie, terwijl tle koper 5% stort in de
kas van de wijkraad ter bestrijding van
de kosten.

HAARLEM - Op vrijdag 13 november
a.s. geeft het Noordhollands Philharmonisch Orkest het tweede concert van
de serie ,.B Meestercomponistenserie". Aanvang kwart over acht in het
Concertgebouw te Haarlem.
Deze avond staat in het leken van Felix
Mendelssohn-Burtholdy. Het orkest
wordt geleid door Roelof van Driesten.
De solist van deze avond is de pianist
Arnaldo Cohen.
Het programma van deze avond luidt
als volgt: voor de pauze de Ouverture
„Die Hebriden" waarna Arnaldo Cohen het Pianoconcert no l vertolkt. Na
de pauze speelt het orkest de Symfonie
no 3 de „Schotse".

ZANDVOORT'- U'/c /;ny.v SI c 11 <>/> re/; ,i;</<'r/ t>t,i.\ H-///I. cr/i er;,'%<- A/CIT i" <v// d/mrlt' O/>I^ITI/^. tloi't t'r^tu'il min eens langs
te gaan bij Rohen Geurt: en Roliind van Wieringen.
Sinds enkele H-eken hebhen :ij hun har ..llelln Tlicie" .[.r.>/><•/;</ /;; ./<• Stutiontstriint. ite rroe^erc ..Kt>l<>iiel"wa<in-an het
interieur, deels aangepast en vernieuwd ;<>n;r voor juist i/;V ge:flligc i/<v.> t/ie uitnt>tlii>t voor een gesprekje en heznekje.
Een goede achletgn>ntliuii:iek zorgt voor de /inMe xl'eer, tern-iil <!<• hcdiening v < > . > r rekening van heide gastheren k(>int.
De etui' is van 's avonds negen uur n>l '.v morgens .' inir, zeven dage» /KT \eeek. geopend. Men .\eltenkt er hijzonder goede wijn
voor een normale prijs (f 2.50) de pils f J,- terwijl overwogen wordt ook een eigen salé te sen-eren, die. d,ir wordt er />//
gezegd, dan ook werkelijk saté :al zijn. ï-len groot voordeel momenteel is dut parkeergelegenheid annwezie, is. wél er even aan
'denken dat juist in dil gedeelte de verkeersregelingen mei gewijzigd zijn. zodat men vanaf de l'rin.ienhofstraiit binnen de korste
keren de har kan hereiken.
hoto Luropress.
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Sportcenter Wim Buchel
A.J. v.d. Moolenstraat47 - Zandvoort
Telefoon 15829 -13965.

SPECIALE
NQVEMBERAANBIEDING
Saunabad van 14.- voor

10.00

Zonnebanken met hemels van 10.voor

7.50

November maand voor de gezondheid.
Profiteer van deze aanbieding.
Wij zijn de gehele week geopend, ook de
weekends.

Sportcenter Wim Buchel
A.J. v.d. Moolenstraat 47 - ZANDVOORT

SQUASH
Deze fascinerende sport kunt u bij ons de
gehele week, 's morgens, 's middags en
's avonds beoefenen.
Nu ook voor de jeugd vanaf 10 jaar.
Voor afspraak, telefoon 15829 -13965.

iicaat
Hel Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten rabriekcn b.v. als sub-licentic
houder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te kopieren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en dcgcavanccerde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zckcrheids bewijs.
•• UW DEAUER g

Ij

v. d. Meer Sleutelservice
HCK 73 - Heemstede
cl. 023 - 28 04 MO

N l EU W solide geloogd nhixsicffikcn cellujcl op 4 polen.

12 Jaar garantie.
Omdat de Meubelmakers van
Oistervvijk met veel zorg hun meubels
maken en daarbij op de kleinste
details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.
Op de kwaliteit van het eiken en de
konstmktie van het meubel.

Geloogd voigens
oud recept.

AMSTERDAM-c

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m2.
makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6. amsterdam z . , telex 18143

De klassieke manier om eikehout
te bewerken is logen. Want door het
logen komt de prachtige tekening van
het hout tot leven. Dat is uitsluitend
mogelijk bij het beste hout van de
Europese eik.

Louter Europees eiken.
SffT'^WW^^^Sfö»

i; ]^ t^'^^ZZ
tt'bv

i« *

-

*

De meubelmakers van Oisterwijk
reizen heel Europa af o.p zoek naar
het beste hout: eersteklas Europees
eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,
daarna gaat het nog de eigen
droogkamers in.

14 Eigen toonzalen
U moet maar eens komen kijken.
Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken
beslist niet duur hoeft te zijn. U bent
van harte welkom. De koffie is vers
en het prachtige eikewoonboek ligt
voor U klaar. Gratis.

SPECIALITEITEN

RestaziraRt
„Gbalêt Het Witte Huis*'

Zeeweg 3. Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

i

WCRCK

!

m
yVï"'.
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^^$l^ls

JACK
HOUSE
Speciatiteiten-restaiirant met een
apart speciaalfondue-restaurant
lot 45 personen.
Gi'ii. Croiiji'slriutt 1-4 - Haarlem
Reserveren: «el. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

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

IW

C;r:iviiim>sieef> 9 - 1 1 - 1 3 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 31 70 58

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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DEN HAAG-ZANDVOORT - De
gemeente Zandvoort zal zelf moeten
beslissen of zij prijs stelt op handhaving van het circuit. Voorlopig valt
uit Den Haag geen steun te verwachten voor de Cenav, eerst moet er een
breed overleg komen tussen Gemecnte. Provincie en Rijk over de
toekomst van het circuit. Dit was de
eindconclusie van een zitting van de
drie vaste Tweede Kamercommissies
van CRM, Economische Zaken en
Milieuhygiëne, die donderdagmiddag In Den Haag werd gehouden.
Naar aanleiding van de door CRM
en Economische Zaken verstrekte
lening aan de Cenav werden donderdagmiddag vragen gesteld aan
de Staatssecretarissen van Economische Zaken (Van Zeil) en Milieuhygiëne (Lambers-Hacquebard).
Algemeen was er instemming met
het voorgestelde „breed overleg"
met de betrokken partijen, doch
kritiek op de wijze waarop de beide
ministers CRM en EZ de lening aan
de Cenav hadden verstrekt om de
exploitatie van het circuit voort te
zetten. Deze procedure was te slordig en overhaast uitgevoerd. Eén
van de bindende voorwaarden van
deze lening was de goedkeuring van
de Zandvoortse gemeenteraad geweest, toen de raad weigerde haar
goedkeuring te verlenen en het
slechts voor kennisgeving had aangenomen, werd aan één van de
voornaamste voorwaarden voor het

Direkteur Ton Simt van Nieuw Unicum
GASTIU ISI'LKIN 12 - /.ANDVOOK 5 - TKL. 02507 - l 7! 66 - OPLAGE 3400 KX.

DONDERDAG 19 NOVEMBER 1981

de sportbonden van mcniiiu zijn dat
de .iutosport voor Nederland bchouden moet blijven, d;in moet er
een oplossing gevonden waar deze
dan beoefend kan worden wanneer
dit in Zandvoort niet meer mogelijk
blijkt", aldus de staatssecretaris.

GEEN MODVERBAiïD'

Voortbestaan cireuï
verstrekken hiervan niet voldaan en
was de financiële hulp van het Rijk
voor de Cenav van de baan.

Noodverfaand
Hoewel door de PvdA (Worrell)
geen prijs meer werd gesteld op
deze zitting, was deze doorgegaan
op verzoek van de WD (Loek
Hermans) en Hennekam (CDA).
Door de Cenav werd donderdagmiddag aangevoerd dat men vóór 15
november moest kunnen beslissen
of er in Zandvoort ja dan nee een
Grand Prix zou kunnen worden
verreden, omdat Zandvoort anders
van de kalender zou worden afgevoerd, en zonder financiële steun
zou dit bijzonder moeilijk worden.
Hennekam en Hermans pleitten
dan ook voor een „noodverband",
een noodoplossing voor het jaar
1982 waardoor Zandvoort in ieder
geval op de kalender zou kunnen
blijven gehandhaafd.
Wanneer het Rijk geld zou lenen
voor 1982 dan zou de Zandvoortse
gemeenteraad in een spoedzitting

alsnog kunnen besluiten hieraan
haar goedkeuring te verlenen.
Staatssecretaris Van Zeil, die al
eerder erkende dat de eerst toegezegde lening zeker geen schoonheidsprijs verdiend had, dat onder
andere het ministerie van Milieuhygiëne er veel te Iaat bij betrokken
werd, weigerde hieraan zijn medewerking te verlenen. Hij was het
gegoochel van data van de Cenav
beu en wilde eerst een breed overleg. Uitgangspunt van alle afgevaardigden en de regering bleef dat de
raad van Zandvoort te beslissen
heeft over het uiteindelijk lot van
het circuit.

Wet Geluidshinder
De Wet Geluidshinder, die volgend
jaar per l september in werking
treedt, blijkt het uiteindelijke struikelblok voor de woningbouw in
Zandvoort te zijn.
Voor het circuit krijgt deze wet
uiterlijk l oktober 1983 bindende
gevolgen.
De Cenav is bereid de nationale
racerij (zeven klassen) vanaf l ja-

nuari 1984 in overeenstemming met
de nieuwe wet op de geluidshinder
te laten verrijden. De auto's worden
voorzien van dempers welke in 1982
en 1983 zullen worden beproefd.
Daarnaast hoopt rnen op mcdewerking van CRM om op een aantal
plaatsen geluidwerende wallen te
plaatsen. „De investeringen in deze
sector zullen slechts een luttel bedrdag vergen in verhouding tot het
bouwen van een nieuwe autorenbaan-accommodatic", aldus de Cenav, die er op vertrouwt dat er een
incidentele ontheffing kan worden
verleend voor de Grand Prix, terwijl de formuIe-2 races zullen worden afgelast zolang niet kan worden
voldaan aan de maxima, gesteld in
de Wet op de Geluidshinder.
Volgens mevrouw Lambers behoort
het verlenen van extra ontheffingen
door de Provincie te geschieden,
deze zou ook beter kunnen beoordelen of een Grand Prix ,,incidenteel" is of niet. Met de Wet Geluidshinder in de hand ziet de toekomst
van het circuit er somber uit, volgens deze staatssecretaris.

Breed overleg
Staat men in Zandvoort wat sceptisch tegenover het door de bewindslieden voorgestelde „breed
overleg", staatssecretaris Van Zeil
ziet het als een stuk medeverantwoordelijkheid.
Het overleg zal bestaan uit vier
punten.
Ten eerste de belangen van de
gemeente Zandvoort, met name het
vraagstuk woningbouw, milieu en
toerisme;
ten tweede de medeverantwoordelijkheid voor het natuurgebeuren in
dit stukje van de randstad;
ten derde de milieufaktoren moeten
meegewogen worden, zowel die in
en buiten Zandvoort en
tenslotte de autosport in Nederland.
Met de vier betrokken departementen. de gemeente en Zandvoort zal
worden nagegaan welke wegen ten
dienste staan om tot een bevredigende oplossing te komen van de
standpunten die nu zeker niet met
elkaar in overeenstemming te brengen zijn. „Als de rijksoverheid met

Imago van gemeente
..Wanneer het zo is dat het terrein
teruggegeven moet worden aan de
natuur, of wat dan daar nog van
over is. dan zal er toch een andere
oplossing gevonden moeten worden. Te meer omdat ik van de
gemeente Zandvoort begrepen
meen te hebben dat men toch prijs
stelt op het imago van toeristische
trekpleister. Dan moeten wij toch
zoeken in die richting badplaats
toeristische treikplcister. wil Zandvoort dit imago behouden. Ook
economisch gezien is dit voor de
badplaats beter", aldus Van Zeil.
Van het door de Zandvoortse fraktieleider van de PvdA genoemde
alternatieve plan van tweehonderdvijftig vakantiebungalows op het
circuitterrein, dat momenteel door
de gemeente bij de Provincie zou
zijn ingediend, zegt de staatssecretaris nog niets te weten. ,,Ons is
hiervan nog niets bekend, reden
waarom het „breed overleg" er zo
spoedig mogelijk moet komen, zodat aan de onzekerheid een einde
komt", is zijn mening.

In het kader van het jaar voor
gehandicapten wordt irt Nieuw
Unicum aanstaande zatcr&ig een
..open dag" gehouden. Direk-

teur Smit van de/e woonvorm
nodigt ieder uit nader kennis te
komen maken niet de bewoners
(pa«. 3).
© De enige echte Sint Nicolaas
woont al jaren in Zandvoort. De
goede man is verontrust en wil
nog graag éénmaal in de publici-

teit treden (pag. 5).
© fJehalve de gebruikelijke ver-

slagen deze week op de sportpagina aandacht voor één der stille
werkers, dit keer de penningmeester van TZB.

(Advertentie)

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,
financieringen en
belastingzaken

Mevr. C.P. Boon
Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.
Tel. 02507-17699.

BEWONERS NOG

Gesprek van
de dag
ZANDVOORT - In de radiorubriek
„Gesprek van de dag" een direkte
radio-uitzending van de NOS wordt
morgenmiddag, vrijdag 20 november, aandacht besteed aan het circuit
en de problemen rondom de Grand
Prix.
In deze uitzending onder redaktie
van Albert Eikenaar en Ben Kolstcr,
en gepresenteerd door Klaas Samplonius, zullen diverse inwoners
spreken over het circuit.
Uitgenodigd zijn, Richard van As
(CDA), Theo Hilders (VW), Jan
Lammers, Charles Moerenburg (Federatie Handelsvereniging Hanze),
Ron Schouten (Stichting Vrienden
van het circuit), Gert Toonen
(PvdA), Jim Vermeulen (dlrekteur
Cenav) en Nel Vreugdenhil (D'66),
waarschijnlijk zal Jan Jongsma namens de VVD worden uitgenodigd.
De heer Bleijs van het Anti Circuit
Comité voelde niets voor een openbare discussie.
De uitzending vindt plaats in Restaurant De Vijvcrhut aan de Vondellaan tussen 15.30 en 16.30 uur.
Publiek wordt verzocht vroegtijdig
aanwezig te zijn, ook wordt van de
zijde van de NOS medegedeeld dat
voor het publiek een interruptiemicrofoon ter beschikking wordt gesteld.
(Advertentie)

Dodelijk ongeval
AERDENHOUT - Zondagmorgen
omstreeks 1.40 uur heeft zich een
tragisch ongeval voorgedaan op de
Boekenroodeweg
in Aerdenhout,
waarbij zeven jeugdige Zandvoorters
waren betrokken.
De auto waarmee ze terugkeerden van
een avondje discotheek uit Noordwijk
vloog op de Boekenroodeweg ter hoogte van de Mavoschool uit de bocht en
belandde tegen een boom.
Van de zeven inzittenden werden de
18-jarige Max Heierman en de 16jarige John Herwarth op slag gedood.
Levensgevaarlijk gewond werden Gerard Terol (17) die met een ernstig
hersenletsel en gebroken ruggewervel
naar het Akademisch Ziekenhuis in
Leiden werd vervoerd; Monique Dolron (17) ligt in coma met zware kwetsuren in het Elisabeth Ziekenhuis in
Haarlem, waar ook de 18-jarige Peter
Boogaard in ernstige toestand naar toe
werd gebracht. De 20-jarige Hans Loos
en Bas ten Pierik kwamen er met iets
lichtere verwondingen af.
Volgens getuigeverklaringen reed men
met circa 100 k m / u u r en werd de
bocht te snel genomen. De brandweer
moest assistentie verlenen om één der
gewonden uit het wrak te bevrijden.
(Advertentie)
Ditis echt gezond, goedkoop

sauna 10.00
FITNESS CENTER
f jL^vm JL **•

LAMSV/VCHT

suède en nappa (ook grote maten)
alle bekende merken o.a. , ;•

J:v. d. LEIJ
Telefoon 02507-17742

Huize A.G. Bodaan te Bentveld, de rust onder de bewoners is weergekeerd, het is
echter de vraag of de huidige directeur er nog ooit zal terugkeren. (Archieffoto(.

Zandvoorters naar
Raad van State
ZANDVOORT - Door bewoners en
belanghebbenden van het Gasthuisplein is in september 1981 bezwaar
aangetekend tegen de door het gemeentebestuur voorgestelde verkeerswijzigingen in de oude Noordbuurt.
Door hen is een bezwaarschrift gezonden aan de Raad van State, waarin
wordt gezegd dat de nieuwe verkeersmaatregelen op en rondom het Gasthuisplein een nadelige invloed hebben
pp de bereikbaarheid van de bedrijfspanden in de direkte omgeving.
De gemeenteraad van Zandvoort is wel
akkoord gegaan met de voorgestelde
wijzigingen rondom het Gasthuisplein,
en de nieuwe verkeersregelingen zijn
dan ook per 24 juli 1981 van kracht
geworden.
Namens de voorzitter van de Afdeling
voor Geschillen van bestuur van de
Raad van State is nu de heer J. v.d.
Werff uitgenodigd woensdagmorgen 18
november naar Den Haag te komen om
zijn bezwaar nader toe te lichten.
De heer van der Werff heeft namelijk
namens de bewoners aangedrongen op
schorsing van het door de raad genomen besluit, en hoopt dat zijn bezwaren door de Raad van State gegrond
zullen worden verklaard, zodat de diverse ondernemers, waaronder een sigarenzaak. drukkerij, bakkerij, café,
boetiek, garage, ijzerhandel en veilinggebouw voor de aanleveringsbedrijven
en de klanten goed bereikbaar blijven.

GEEF MIJ MAAR 'N CO-KADOI
'» Wereld vol kaïlo-ivleetjes hij Co van der Horst.

Van lieel simpel, spiritueel tot en met heel luxe.
Verwennen en verrassen vóór en tot elke prijs.
Haarlem: Barteljorisstraat 20' > V'/
(bij de Grote Marirt) / tel; (023); 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9«^ ^
<Wj Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

't komplectstc woonccntrum van Nederland

co van der horst;

Bimli-rij 2, Amstelveen, tel. 020-412 505'.
sM.i.iiul.ii;s tot l uur gesloten. DonJVril.ii; kooruvotul.

(Advertentie')

Kraakpand wordt
geveild
ZANDVOORT - Door de Werkgroep
Huisvesting is het college er op opmcrkzaam gemaakt dat het pand aan de
Haarlemmerstraat 17, dat sinds 8 maart
1981 door zeven Zandvoortse woningzoekenden wordt bewoond, onder de
hamer komt. Uit zal geschieden in
veilinggebouw De Oprechte veiling aan
de Bildcrdijkstraat la te Haarlem, ten
overstaan van notaris E.J.M. Weve te
Zandvoort, op I december om 10.00
uur.
Door de Werkgroep Huisvesting wordt
de aandacht op deze verkoop gcvestigd. omdat de verkoopprijs wellicht
niet te hoog zal zijn. Het onderhoud
aan dit pand is de laatste jaren matig
tot zeer slecht geweest en het huis kan
eventueel geschikt worden gemaakt
voor bewoning door één- en tweepersoons huishoudens.
Wethouder Termes wijst echter op de
moeilijkheid die zich voordoet wanneer
de gemeente op een veiling zou kopen.
„Wij hebben van tevoren de goedkeuring van de raad en Gedeputeerde
Staten nodig voor een bepaald bedrag,
en juist op een veiling is dat een open
vraag." Wel zou deze op hande zijnde
verkoping in de collegevergadering van
deze week ter sprake worden gebracht,
maar zelf een bod uitbrengen behoort
voorlopig nog niet tot de mogelijkhedcn.

BENTEVELD - Maandagmorgen 16 november ontving de lieer R. Bierman, de
direkteur van de Stichting A.G. Bodaan bericht dat op zijn aanwezigheid in het
bejaardenoord te Bentveld geen prijs meer wordt gesteld.
Aan maanden van uitstel, uitvluchten en onzekerheid is nu een eind gekomen door
de overhandiging van een schrijven door de waarnemend bewindvoerder van het
Bodaanhuis, de heer Cohen de Lara. Deze werd in mei jl. door de inspektie
bejaardenoorden Noord-Holland aangesteld om tijdelijk het algemeen beheer in
Bentveld over te nemen, na een conflikt tussen de heer Bierman en de voorzitter
van het bestuur van de Stichting A.G. Bodaan.
Het conflikt tussen bewoners en perso- op was.
neel enerzijds en het bestuur van de Opnieuw deelde Bierman nu via zijn
stichting anderzijds is ontstaan nadat raadsman het bestuur mede dat hij
het bestuur in een bewogen vergade- verwachtte op maandag 16 november
ring op 19 februari 1981 direkteuraan de slag te kunnen gaan.
Bierman met buitengewoon verlof had Reakties bleven uit tot maandagmorgestuurd.
gen toen de heer Cohen de Lara hem
Met die maatregel was een deel van persoonlijk een schrijven overhandigde
bewoners en personeel het niet eens en waarin hem werd medegedeeld dat hij
dit leidde tot grote spanningen in het is geschorst hangende een ontslagprobejardentehuis. Werknemers hebben cedure. Deze ontslagaanvraag is inmiddestijds de inspektie bejaardenoorden dels namens het bestuur van de A.G.
van Noord-Holland van deze bestuurs- Bodaan bij het gewestelijk arbeidsbubelissing op de hoogte gesteld en om reau ingediend.
een onderzoek verzocht. Het gevolg
hiervan was dat op maandag 4 mei de Bewoners
heer Cohen de Lara het algemeen De voorzitter van de bewonerscommisbeheer van het bejaardenhuis S.G. sie die in semptember jl. werd gekozen
Bodaan te Bentveld overnam. Het en geïnstalleerd zegt officieel niets te
bestuur van de stichting werd op non- weten van een op handen zijnd ontslag
aktief gesteld, dit alles om de rust in het van direkteur Bierman. ..Men heeft
bejaardenhuis te doen weerkeren, on- ons wel iets medegedeeld, maar dat
dertussen werd een onderzoek ingc- was zeker niet zo ingrijpend, hovenstcld naar de oorzaak van het conflikt. dien werd om strikte geheimhouding
verzocht", antwoordt hij desgevraagd.
Onzekerheid
De voorzitter zegt ook niet te weten
De rust mocht dan wel zijn wcerge- hoe dit bericht in het bejaardenoord
keerd in het bejaardenhuis, de huidige ontvangen zal worden. ,.lir /.ijn nog al
direkteur heeft maandenlang op een wat mutaties pe»"T.st onder de bewovulkaan geleefd. Door de hele affaire ners sinds het vertrek van de heer
moest hij op advies van zijn huisarts Bierman in februari. Momenteel leeft
rust nemen. Op 26 juni echter was de deze vraag ook niet meer zo onder de
heer Bierman zover hersteld dat hij bewoners. Wél bestaat nog steeds liet
meende op 29 juni zijn werk weei te algemeen gevoel van on/ekcrheid en
kunnen hervatten. In dit standpunt onbehagen omdat wij nog steeds niet
werd hij nog gesterkt door de vele weten wat er precies aan de liaml is
besprekingen die inmiddels waren ge- geweest. Wij zijn mensen van een dag
voerd. waarin hem regelmatig werd en wat we gaan doen met Sint Nicolaas
verzekerd dat hij na zijn herstel zijn en Kerstmis is voor velen van ons
momenteel b e l a n g r i j k e r . W i j leven nu
funktie weer kon overnemen.
Tot grote verwondering van direkteur eenmaal wat afgesloten van de bintenBierman was de reaktie van de huidige wereld, niet dut wij dit willen, maar liet
bewindvoerder, de heer Cohen de La- is wel de waarheid."
ra, bij deze mededeling niet onverdeeld De heer Cohen de Lara zept ü a t
enthousiast. Bierman werd verzocht momenteel de bewiiuivoering van het
eerst maar eens zijn achterstallige bejaardenhuis nog steeds berust bij
vakantie op te nemen, dan zou de zaak hem en de tijdelijk aangestelde heer
Terpstra. „Deze kwestie is geheel (usverder worden bekeken,.
Op 14 augustus was de vakantie om en
(Advertentie)
Bierman meldde zich opnieuw.

Ongerust
Ongerustheid of hij ooit weer terug zou
komen in zijn funktie ontstond bij
direkteur Bierman toen hem in augustus werd verteld dat hij nu op twee
maanden „non-aktief" moest rekenen.
Op 14 oktober werd dit non-aktief nog
eens met een maand verlengd, zodat op
14 november wat dat betreft de koek

sen het bestuur en de heer Bierman,
daar kan ik niet tussenkomen. Wij
zorgen voor de rust in het bejaardenhuis en een goede verstandhouding met
de bewonerscommissie. Rust en een
harmonieuze omgeving is één der eerste vereiste".
Bij de aanstelling van de heer Cohen de
Lara waren alle betrokkenen (behalve
het bestuur) het er over eens dat
democratisering van het bestuur
hoogstnoodzakelijk was. Bewoners en
personeel hadden tot mei 1981 totaal
geen inspraak. Of dit nu veranderd is
valt nog te bezien.
Voorlopig is wel bekend dat er besprekingen zullen worden gevoerd tussen
het bestuur van de stichting en de heer
Bierman omdat de laatste een ontslag
zeker niet direkt zal accepteren.

ZANDVOORT - Sint NicoJaas bcgint dit jaar zijn intocht in de
gemeente in Nieuw Noord. Hij wordt
omstreeks 12.15 uur verwacht in het
winkelcentrum en zal de prijswinnaars bekend maken van ten door
de winkeliers in Noord georganiseerde loterij.
KI.(M) uur: vertrek Sint via Celcin>straat, Linnucusstraat. Van Lvnnt'pwcg, Sophiaweg, Kostverlorenstraat.
Koninginneweg.
(.rote
Krocht naar het raadhuis.
14.00 uur: ontvangst door hurgemeestIT Muchitlsen.
14.15 uur: vertrek vanaf het raadhuis hij goed weer via Kerkstraat.
Thorhcckestraat. Hojsoveg, Oranjestraat. Halteslraat. /.eesfraat na:ir j
liet Oolfirania. Hij slecht weer voert j
de weg raadhuis. I l i i l l c s l r a a t . '/\<.>straat direkt naar het Dolfirania,
14.40 uur: aankomst Dnlfirama.
waar een ouderwets sinterklaasfeest
niet de Zandvoorl.se jeugd «ordt
gevierd. Alle kinderen tussen .' en ljaar /.ijn vuil harte welkom. (Kleine
kindereirtjiogen hun moeder tneenenien.)
Het paard van Sint komt dit jaar uit
de Manege van Rob v.d. Kerg omdat
de schimmel dit jaar niet vanuit
Spanje werd meegenomen, t e r w i j l
gezien de ingevoerde he/uinigingen
in Nederland. Sint ook d:utkh:i:ir is
dut hij /elf het feest in hel Dolfirama
niet bchixTt te betalen. Men was 70
vriendelijk dit (er In-schikking te
stellen evenals de kleine surprise
voor de kinderen.
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•'•: vFAMILIEBERÏGHTÉN:
Ia een noodlonip ongcv.il is op tie te loniv leelind van
Na
ISS ia.ir
mar van ons heengeg.un m i j n gelulde AKIII. on/e
roer. Uem/oon en nccl
broer.
110:1
MARK
Zandvooir
H Heiernun
H.ins
CiOllc.1.1 Kloosdllk
Ziindsonri.
M. Hucriiuii
l . G Huerm.in-wn Hm-Akden
Aimhoorr
l. M !.. de<, H n u v i i o
Toii i. tn Veen
i u\(.mburt:'
( ,ifr\ Heicrin.iii
( aria Hcierman tierretscn
/.imKoort
Herman llcicrni.ni
C.ioiinic Hcu.rm.in Lnyclt-amp
/*and\oori.
Wieke Hcicrmati
Ton HiiaK
Vill.issïir cic Mar (Spanje)
Ldiu.ido \/nai
I n e k e A/II.II van '•"leen
Adliyerisuil ( / w i t s i r l a n d ) '
Heler Schmidig
lounckc bclmuJig-van Slecn
Zandvoort, 15 november 1981.
Correspondentie-adres. H. Heierman,
Burg. van AlphcnslrJat 61/24 2(14] KG Zandvoort.
De crcmaiic hcefi woensdag 18 november plaatsgehad
in hel iremaionuiïi "Velsen" te Drichuis-Wesicrvcld.

Mol groie iiTsliiKfnlicitl y.f\cn HIJ u kennis \un hei
yclK'cl omenvaclu overlijden op 1.1 november van mijn
innij! geliefde \rnins, on/e lieve /org/.iine n>ocdor, ante
lieve doclitcr. schoondochter, ruMcr, schoonzuster
en umie
K O B K R I A U K N D R I K A VAN POrCIAVIJK
cchigrnoie %ar> Gerrit Willemse
op de leeftijd van 41 uur.
/andvoorl:
O. Willemse
R. H. Wülcmsc
C. Willemse
Amsterdam:
W. Ch. van Poclwijk-Ritscwijd,
Amsterdam:
J. H. Willemsc-Oosterling
en verdere familie
2042LCZancKoori. 17 november 1981
7eestra.it 62
De leraardebcstelling heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Alpcmcnc Begraafplaats te Zandvoorl.

Vrijstaand huis

l

tel. 02507-14656.

In het kader van het jaar van de gehandicapten
organiseren wij een

OPEN DAG
ZATERDAG 21 NOVEMBER
^

ROBY

Tot ziens.

Zij /al altijd in onze gedachten blijven.
Klaar, Rob, Eus, Ton, Harry.

Zijn inzet bij de training en wedstrijden heeft bij mij
grote indruk achtergelaten.

voor 3 ô 4 dagen per week.

BAKKER KNAPPER

auto-brand-feven
alle verzekeringen

Zandvoortselaan 165,
Zandvoort. Tel. 02507-15441.

U bent ons toch niet vergeten ?
U weet toch dat u bij ons

De
Frietpot
Vondellaan l B

Mark en John Paul

MARK HEIERMAN

BAKKER KNAPPER vraagt part-time
(vrouwelijk)

13212

Snackbar

Aalsmeer, 12 november 1981.

Mcl leedwezen heb ik kennis genomen van het overlijden
door een verkeersongeval van mijn voormalige pupil

OASE BAR
Kosterstraat 9 - Tel. 02507 -1 53 81

Schuitengat?,
telefoon

Geschokt ontvingen wij het bericht, dat onze kollcga, de
heer
G. PAARDEKOPER
na een moedige strijd aan zijn slopende ziekte is overleden.
Hij werd 53 jaar.
Zijn toewijding en grote kennis van zaken zullen wij niet
licht vergeten.
Zijn vrouw wensen wij veel sterkte toe.
Dircktic, Staf en Personeel
Coöperatieve Vereniging
"Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer" W.A.

van al jullie vrienden en vriendinnen.
Wij zullen jullie nooit vergeten.

Elke dag
open.

DANKBETUIGING

Hierbij mijn hartelijke dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, belangstelling hebben
betoond na het overlijden van mijn lieve man
Mevr. A. BLOEM-VISSER.

Een laatste groet aan

HANS BANK

Inlichtingen aan de bar.

in-en verkoop en
opslag van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.
Tel. 12164/13713,
na 18.00 uur 16658.
Fa. WATERDRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

bent u tussen 10.00-13.00 uur van harte welkom.

Tot straks in de

kan en wil weer wat
FOTOWERK doen

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onze
lieve vi icndin

W. F. M. BLOEM.

poor een noodlomg ongeval is op 18-jange leeftijd, nu
voor eeuwig van mij weggenomen
MARK
Locs van Steen
204! XA Zandvoor:, 15 november 1981
Kccsomsiraat 27
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

met aangebouwd
zomerhuis, tuin voor
en achter.
Leeg te aanvaarden.
Prijs f 150.000,-.
Kostverlorenstr. 71,

De Stichting Nieuw-Unicum is een
wooncentrum voor 200 lichamelijk
gehandicapte mensen.
Een modem komplex in o!e duinen
bij Zandvoort.

(naast TROMP KAAS)
GROTE KROCHT 3, ZANDVOORT

j

Zelfgemaakte
frites

Zandvoort
Met leedwezen geven wij kennis, dat na een langdurige
en moedig doorstane ziekte is overleden, het hoofd van
onze afdeling Financien en Administratie, de heer
G. PAARDEKOPER
op de leeftijd van 53 jaar.

Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE

Wij zijn dankbaar voor alle adviezen, die hij heeft gegeven
en voor het vele werk, dat hij voor ons bedrijf heeft
verricht.
Bestuur en Raad van Toezicht
Coöperatieve Vereniging
"Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer" W.A.
J. Maarse AIbzn., voorzitter.

Dagelijks open vanaf 12.00 uur
behalve woensdag

Aalsmeer, 12 november 1981.

Jhr. P.N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoort,
telefoon 15635.
BEHANDELING NA AFSPRAAK.
Ook 's avonds.

SCHOENEN Efti LAARZEN

Ik wens de familie de kracht toe dit verlies te dragen.
Voormalige jeugdtrainer
RK Sportvereniging TZB
F. P. Bocgheim,
Almelo

DANKBETUIGING

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven, betoond na het heengaan van onze
oudste zuster, schoonzuster en tante
Madeleine Holtmann
betuigen wij onze hartelijke dank.
Namens de familie:

ELISABETH WILHELMINA DE JONG-CAMPAGNE
op de leeftijd van 54 jaar.
H.C. de Jong
Rila
Brigitte en Jos
Martijn

R. v. d. WERFF

/•indvoorl. l 3 november 19,'il
[Je tjuKjemceslei v o u i n o e m d ,
H

Voorde Sint,

Gebakken en gekookte
mosselen
'met kruidenboter, stokbrood en
glas wijn.

Ouders heeft u een
kinderfeestje? Delicia
heeft heerlijke
pannekoeken

Kerkstraat 16, Zandvoort
ONZE DAGSCHOTELS:

.7.95
.7.95

Visfilet frites
Scholfüet frites
Gebakken lever

.8.45
.8.95

uien-champignons frites ..

Kotelet frites

Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

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

Een feestje bij
u thuis?
Wij verzorgen uw

winterschotels, o.a.
zuurkool, boerenkool,
hutspot, capucijners
65 + 'ers opgelet!
Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

Diverse kinderattracties!

Foto Quelle

heren- en
kinderpantoffels.

Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort.

Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort.

Hondenkapsalon
REIMEE

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

koude schotel

10% korting
Ie klas kwaliteit en
toch goedkoop!

Ook a la carte!
Steak Delicia 250 gram

Elke dag verse schol

KrokeUen met frites, frikadellen
Met meer dan 5 kinderen

Dames-,

A. RITMAN

SINTNICOLAASRINDERFEEST

bekendmaking

Gedurende de termijn van de tennzagelegging kan een ieder schriftelijk bij
burgemeester en w e t h o u d e r s br/.vaitn
tegen de/e houvjplaDr.cn indicm n

KUNSTGEBITTENREPARATIES

Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

gemeente

j. het oprichten van 63 woningen op de
percelen Hogeweg 78, 80, 82 (voormalig terrein Steno der Z e e ) ,
b het oprichten van yen garage op het
perceel Van Spei|kstraat Ib,
c. het uitbreiden van de wonmg en het
maken van een bonneten as op het
perceel Patn^enstraat 15

Echte spekulaasb rokken
haal je zeker bij:
<£^j^
BAKKERIJ

Zandvoort, 18 november 1981
Burg. Engelbcrtsstraat 58
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematie in stille plaatsgehad.

A. H. P. KOSTER-HOLTMANN
HAARLEM, november 1981.
Engclandlaan 1326

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat met ingang van 30 november
1981 gedurende 14 dagen ter cjemeentesecretarie, bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, voor een ieder de
volgende bouwplannen ter visie liggen-

ziin oerfect van pasvorm, modieus van snit en
niet duur in prijs.

Op 14 november is nog onverwacht, tot onze diepe
droefheid, van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

Bruiloften en partijen
verzorgen wij ook

Heeft u een
vergadcrzaaltje nodig

Alle consumpties, jenever, lim.,
port, sherry, vcrmouth 2,-,
buitenlands gedistilleerd 3,-, o.a.
whisky, Franse cognac.

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

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmcn - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renee TrurJer,
Van Ostadestraat 26, tel
15626.

Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad aashaarden.
roonzaal:
Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518

5 cent kortio
op superbenzine

Laat de Sint
even binnen lopen,
om eventueel een
bloemetje

Uitvaartverzorging
Kennernerland bv

BLOKMKMIHS

Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telpfoon Ï5351

J. BLUYS
lliilh-slraiit f>5 - /anil umi l
t r i . 0251)7. | 2» (,[|

U?

voor ul n\\' hliH'iin

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts
.*" ".

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

op normale benzine
Mogelijkheid tot opening maandrekening.
Uw adres voor onderhoud en reparatie van uw auto, ongeacht welk merk
Diverse occasions voorradig.
Kamerlingh Onnesstraat 15
Zandvoort-Noord - Telefoon 02507 -15346.
Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.15 uur, zaterdags showroom
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

PAGINA

DONDERDAG 19 NOVEMBER 1981

EKMEDIA 29/30
Eerste kwaliteit,
handgekloofd

ertifiowt
Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialiiten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentiehouder gemachtigd de Lips-Kcso
sleutel te kopiëren. Voortdurende^
kwaliteitsbewaking en de geavan-jj
ccerde machines van het Gilde _
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij i
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekerheids bewijs.
••UW DEALER «B

OPENHAARD
HOUT
2 m* thuisbezorgd
v.a. f200.-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023-

Iets versturen? Voortaan kan dat in een
'Postpak'. Een handige vouwdoos om alles
gemakkelijk in te verzenden. Verkrijgbaar
in 4 formaten. Compleet met plakstroken,
touw en draagtas. Nu te koop voor ƒ 1,75 ƒ 2,25 - ƒ 3,25 en ƒ 4,- op 300 postkantoren
en bij de kantoorboekhandel,
beide herkenbaar aan de Postpak-sticker.

375381-314107.

Officiële
Votvo-dealer
H.P. kooijman

bv
2ANDVOORT
BredorodestraatS,
telefoon 02507-13242.

Volgend weekend in onze bar'La Mouette'
en restaurant 'Le Dauphin* in Zandvoort
De entree is gratis.
Vrijdagavond 20 novernber speelt
5 3 *«i j» *B» «**j**» w <<a& ,*«&.

Zaterdagavond 21 november spelen
55ra

v. d. Meer Sleutelservice
Oo/t voor diverse
merken inruil-auto's.

Binnenweg 73 • Heemstede
Tel. 023-18 04 90

volvo

^**1. itfnti twto, rfiö. ^9?s. n i?**i M **'

uit Brazilië

Verpak't goed. Verpak 't in een Postpak.

Zondagavond 22 novömber treedt op

U wilt een
klein bedrag
lenen?

starring Josóe Koning
Zaterdagavond kunt ü genieten van een
speciaalsamengestelddinervoorf 75 -p' p
terwijl een pnma diner op vrijdag- en
zondagavond slechts l 47.50 zal gaan
kosten...
Zorg dat ü daar bij bent'.

m

Overal nul op

het rekest?
Bij mevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!
Ttn. 02507-17639.

Elke werkdag van
half negen tot halfeen
en van halftwee tot
halfzes geocend

sg- Tweedelig kostuum in
moderne tinten.

SAMEN

. Qrukknopën'en winddlchïe;
rits. Bruin en groen.

Bovendien zaterdags
van 10 00-12 00 uur
U bent welkom.

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

voor

de ridder & strijbïs bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023288550"

. :t f .

Voor f 595.000,- kosten koper, ex BTW
wordt dit pand, vloeroppervlakte ca
2.600 m? uw eigendom.
Het is weliswaar niet splinternieuw
(bouwjaar 1962), doch de gebruiksmogelykheden zijn legio en het is gelegen aan
openbaar vaarwater
Voor meer informatie kunt u ons bellen!

MAATPROBLEMEM?

ii

Bandwijdte

135 tot 150 cm.
Kostuums

SAM!

135 tot 150 cm

tijdelijk

makelaars & taxatcms o'j
Vfe. \]? M *U? '4..IÏ'"!? VL& 1T
di)Sbclhotpldii!so:'ii 1? - isostbus '37?
«delhoff vcstigingnn clnci geheel n< rV'^n

in dezelfde prijsklasse

. : j.'*t'•''

• '' ' •' v "'' ' i" *'

4i.-v-i'->'. : -4-_.,y-.-.r

••'•"•".. ' • •*'•; •~-<••• '••~,"•*:• ^* W)'4,ö*,i^

^

uitzoeken N

Metro heeft grote keus!

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

Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
Halte Laan Walcheren
Tel. 020-43 05 50
Donderdag koopavond

fj

'

02507- f2/2f
Donderdag * AMERSFOORT * DEN HAAG * ZAANDAM
Koopavond *AMSTELVEEN *LEIDEN

Vrijdag
koopavond

* AALSMEER
* VEENENDAAL
* DELR
* ALPHEN A/D RIJN * PURMEREND

sffi

^
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SINTERKLAAS
GROTE KROCHT
Wist u dat,
bij Linda Bromet-mode aan de Grote Krocht,
altijd verse koffie klaar staat?
Dat is een gezellige onderbreking bij het
boodschappen doen. U kunt dan meteen even
onze kollektie blouses, truien, vesten, pantalons, rokken e.d. bekijken.
Voor de Sint zijn er ook nog sjaals en Elbeopanty's.

Twee weken lang

Doe het dit jaar nu eens zó!

Geef met Sinterklaas
een reis kado.

Reisbureau „Kerkman"
Grote Krocht 20 - Zandvoort.
Telefoon 02507 -12560.

J"*7 -H-f' - rf

Zeg Piet, waarom zou ik verder lopen,
als ik de leuktste dingen bij

van 9.95 nu

44.50

handige collier-Ioupe aan sierlijke ketting.

'n Sieraad met een uiterst handige funktie. Altijd bij de
hand. Ideaal voor alle mogelijke naald- en draadwerkjes,
'n Prima cadeau-idee.

Slinger brillen

7.50

't Luifeltje
heeft weer een winkel vol wol.

Bij dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort.

Grote Krocht 20.

Grote Krocht 15.

Wat heeft Sint straks weer een lol,
want

jfreanette
Voor mijn huisdier koop ik altijd hier

kan kopen.
Met een
is iedereen toch in zijn sas?

MtlMHlIM • STOMEN • KftSEN

FEESTMAAND

DE SCHATKIST

kristallen borrelglas

3 stuks laten reinigen 2 stuks betalen.
Laagst geprijsde gratis.

GROTE KROCHT 21
Tel. 02607 -12574

Grote Krocht 19

T

3 VOOR 2

Grote roomboteramandelstaven

DE KROCHT
Niet alleen voor tijdschriften, agenda's, rookwaren,
loten, enz., maar ook voor

2.85
Advent-kalenders Gevuld speculaas
nu slechts

Dus hij vond wat hij zocht,
op nummer 26 aan de Grote Krocht.

300 g ram

1.25
Albert Heijn

1.95

(Speciaalzaak in handwerken).

Grote Krocht 17 - Zr.ndvoort.

Als u niet weet wat met
Sint te geven,
geef dan zo'n mooie
plant vol leven!

Grote Krocht 9 - Zandvoort.

De beste keus Traditioneel bereid Van
volle Normandische melk Vol geur en vol smaak
Grote doos, altijd van ƒ 4,74 voor 3,98 Alléén dit
weekend, oer doos O75

Natuurlijk van:,

'ERICA'
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

Kom kijken voor
de Sint,
of u bij Flash
iets vindt!

Tast toe slagerij
Grote Krocht (naast A.H.)

Ieder kind

uit de omgeving, mag 4 dec. a.s.
tussen 15.00 en 18.00 uur zijn/haar
schoen komen zetten in de slagerij.
IKom de volgende dag v.a. 08.00 uur kijken of sint je
goed bedacht heeft!
Neem meteen een

wijetijdsmode
Grote Krocht 206, Zandvoort

roomboterletter
mee. Bij ons 100% spijs,
100% echte boter, voor

£5 R||
wi wlf

Zoekt u een goede fiets,
Bos staat op dat gebied
voor niets!
Bos rijwielzaak
Grote Krocht 27

JMM^***J|tJ**JMr<^^

^

Er /s altijd iemand die je kent,
AART VEER *
die je met een fruitmand verwent ™™: £
^********************^
Grote Krocht 23 -
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IN HET KADER JAAR VAN GEHANDICAPTEN:

open
ZANDVOORT - In het kader van het
Jaar van Gehandicapten wordt door de
vier grote woonvormen voor lichamelijk
gehandicapten in Nederland een open
dag worden gehouden. Voor het Dorp in
Arnhem is dit 26 november, Zeehospitum in Katwijk 25 november en Amjtelradc en Nieuw Unicum op zaterdag 21
november aanstaande.

te zetten. Maar we willen op die manier
de geïnteresseerden de kans geven te
zien hoe gehandicapten in één van de
woonvormen wonen. Door die informatie te geven kun je ertoe bijdragen
dat mensen met meer kennis van zaken
oordelen," aldus Ton Smit.

Tot dit gezamenlijk initiatief werd besloten om meer aandacht te krijgen
voor de positie van de zwaarder lichamelijk gehandicapten en hun woonsituatie. De open dag van Nieuw Unicum
die aanstaande zaterdag wordt gehouden zal in het teken staan van de steeds
nauwere samenwerking tussen de genoemde vier grote woonvormen voor
lichamelijk gehandicapten.
Ton Smit, direkteur van Nieuw Unicum, geeft namens de vier woonvormen een nadere toelichting. „Wij
werken inmiddels een aantal jaren samen. Hoewel ieder van de woonvormen een geheel eigen karakter heeft,
kunnen wij elkaar in veel opzichten
ondersteunen en van elkaar leren. Er
zijn gemeenschappelijke problemen
die wij met elkaar oplossen. Daarnaast
zijn er gezamenlijke initiatieven zoals
deze „opendag".
Het doel van de open dagen is het
publiek nader kennis te laten maken
met het dagelijks gebeuren in deze
woonvormen. „Je treft nog steeds een
stuk onbegrip aan bij vele mensen als
ze met gehandicapten in kontakt komen. We moeten niet de illusie hebben
dat eventuele vooroordelen worden
weggenomen door de deuren wijd open

„Gelukkig is de maatschappij de laatste jaren sterk veranderd. De zorg voor
gehandicapten is niet langer gebonden
aan liefdadigheid, maar dat wil nog niet
zeggen dat daarmee de problemen zijn
opgelost. Ik begrijp wel dat er mensen
zijn die zeggen „Kijk, gehandicapten
wonen in een fraaie omgeving, hun
verzorging is goed geregeld, de buikriem moet worden aangehaald, dus
moeten gehandicapten ook inleveren",
aldus Ton Smit die daartegenover stelt
dat gehandicapten dan ook als gelijkwaardig moeten worden behandeld, en
dat houdt in dat van gelijke normen
moet worden uitgegaan. „Een gehandicapte wil immers hetzelfde; als een
niet-gehandicapte, waarom zou dan de
lichamelijk gehandicapten moeten inleveren wanneer voor de laatste groep al
wordt uitgegaan van minder vierkante
meter woonoppervlakte en soms ook
nog van een veel slechtere financiële
positie".

Open dag
noodzakelijk
Dat een „open dag" wordt georganiseerd waarbij het mogelijk is dat
validen kennis kunnen nemen van
de problemen van mindervaliden is
zeker gewenst.
Ter illustratie moge dienen de brief
die deze week door de redaktie
werd ontvangen.
,, A)"gelopen zondag wilden wij met
onze moeder die lichamelijk gehandicapt is en daarom een rolstoel
gebruikt, gaan eten bij een restaurant
in Zandvoort. De donderdag ddarvoor hebben wij kontakt opgenomen
met een restaurant en verteld welke
problemen zich eventueel konden
voordoen met de rolstoel, doch ons
werd verzekerd dat dit totaal geen
probleem zou zijn in de bewuste
zaak. Om halfzeven zondagavond
waren wij welkom en zou de tafel
gereserveerd staan.
Bij aankomst bleek dit echter niet het
geval en de eigenares verontschuldigde zich. „Het was zo druk, en de
tafel zou ongeveer over twintig minuten vrij komen". Ons werd verzocht ,,intussen iets in de bar te
gebruiken". Nu bleek hier de bar
beneden te zijn, en men vergat de
rolstoel, want hoe kom je met de
rolstoel de trap af? Ook in de zaak
was geen ruimte om te wachten
totdat de besproken tafel vrij zou
komen. Uiteindelijk moest er in het
portaal gewacht worden, waar het
uiteraard te tochtig was. Toen de
gasten hiertegen bezwaar maakten,
werden de klachten afgedaan met
een schouderophalen. „Ten einde
raad zijn wij met moeder vertrokken."
Een triest einde dus van wat een
gezellige avond had behoren te worden.
Hieruit blijkt duidelijk dat, wordt er
geïnformeerd of men met een rolstoel een bezoek kan brengen, de
gastvrouw/heer, of dit nu een winkel, een etablissement of een verenigingsgebouw betreft, zich goed
moet realiseren wat er gevraagd
wordt en er niet te lichtvaardig moet
worden gezegd dat het inderdaad
mogelijk is. Veel teleurstellingen
kunnen hierdoor worden bespaard.
M.A.

Inleveren

Engel Keur

t

De overheid
De gehandicaptenzorg bestrijkt langzamerhand een breed terrein. Verschillende ministeries zijn daarbij trokken.
Dat maakt de zaak er niet gemakkelijker op. „Wij vinden dat de samenwerking moet worden verbeterd en dat er
sprake moet zijn van één regie bij de
overheidsinstanties", zegt de heer
Smit. „Het is ook belangrijk dat men
begrijpt dat het gehandicaptenbeleid
een eigen vorm moet krijgen. Binnen
de bestaande instellingen voor de ge*
zondheidszorg kun je dat beleid niet
onderbrengen. Het heeft bijvoorbeeld
jaren geduurd voordat er verschil werd
gemaakt tussen de grotere woonvormen voor lichamelijk gehandicapten en
verpleegtehuizen. Nu dat onderscheid
is gemaakt, hebben we meer financiële
middelen en kunnen we een eigen
aanpak beter realiseren. We hebben er
natuurlijk voor te zorgen dat er medische- en verpleegkundige faciliteiten
zijn.
Het wonen en leven van gehandicapten
is echter ook een belangrijk aspekt van
ons werk. Bij zwaargehandicapten is
daarvoor veel hulp noodzakelijk. Die
hulp moet vaak ervaren hulp zijn. Daar
is uiteraard veel geld voor nodig."

Knelpunten ~
Binnen de woonvormen is veel gerealiseerd. Maar er zijn nog redelijk wat
knelpunten aanwezig. Tijdens de open
dagen zullen deze naar voren komen.
„De ministeries hanteren bijvoorbeeld
heel verschillende normen wat oppervlakte van een kamer betreft. Het lijkt
er een beetje op dat hoe zwaarder de
handicap is, hoe kleiner de kamer. Dat
is een betreurenswaardige zaak," zegt
de heer smit. „Ook het transport van
zwaar lichamelijk gehandicapten is een
moeilijke zaak. Met het openbaar vervoer lukt het vaak niet. Een gewone
taxi is vaak niet mogelijk, omdat de
elektrische rolstoel daar niet in past.
Speciale taxibusjes bieden uitkomst.
Maar die zijn duur, zeker in relatie tot
de taxikostenvergoeding. De overheid
heeft er geen goede regeling voor. Via
liefdadigheidsfondsen kunnen we er nu
voor zorgen dat een gehandicapte bijvoorbeeld eens op familiebezoek kan.
Ik heb niets tegen liefdadigheid, maar
ik vind wel dat je je als gehandicapte
moet kunnen verplaatsen. Dat moet

Wijd opent Nieuw Unicum de deuren aanstaande zaterdag om een ieder de gelegenheid te geven kennis te komen maken met deze
woonvorm en zijn bewoners. (Archieffoto).
een recht zijn. Daarnaast heeft een
gehandicapte, net als een ieder ander,
recht op werk.
Dat betekent dat je mogelijkheden
moet scheppen voor sociale werkplaatsen of activiteitencentra. Daar kunnen
gehandicapten op een zinvolle manier
bezig zijn. Maar ook dié voorzieningen
zijn nog niet geregeld."
De heer Smit is ervan overtuigd dat
wanneer mensen meer weten over de
problematiek van gehandicapten, de
middelen om oplossingen te vinden er
ook komen: „Als je niet wordt gefonfronteerd met gehandicapten in je familie- of kennissenrking krijg je misschien een éénzijdig beeld. Bovendien
stapt niemand gemakkelijk een woonvorm binnen en gaat er eens rondneuzen. Door het houden van een open
dag geef je mensen de kans om op
informele wijze eens de dagelijkse gang
van zaken te zien. En dat kan alleen
maar bijdragen tot een beter wederzijds begrip. In die zin is ook het Jaar
van de Gehandicapten een nuttige
zaak. Maar we moeten ons realiseren
dat ook ieder volgend jaar telt, wanneer er bijvoorbeeld in de media minder nadrukkelijk op de problemen
wordt ingegaan. Deze gezamenlijke
open dag is een eerste aanzet. Ik kan
me best voorstellen dat we zoiets in de
toekomst meer zullen doen."

Programma
Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte
welkom en zal men bij de ingang van
Nieuw Unicum een aantal medewerkers aantreffen, die een map met informatie zullen overhandigen. Onder het
genot van koffie met gebak kan deze
informatiemap alvast door genomen
worden.
Om 10.15 uur zal dhr. Ton Smit,
direkteur van Nieuw Uncium, de dag
officieel open. Daarna is er de mogelijkheid een rondleiding door Nieuw
Unicum te maken, waardoor men met
verschillende facetten van de gehandicaptenzorg kunt kennismaken zoals:
Het Sociaal Cultureel Werk, de Fysiotherapie, de Ergotherape, de Keuken
en Technische Dienst, de Sociale
Werkplaats, een Wooneenheid. Er zal
hierbij ruimte gegeven worden tot het
stellen van vragen.
Op de Brink, de plek waar alle woon-

ecnheden op uit komen, staan stands Voorts zal de film „Met het oog op de
waar wat nader op bepaalde aspekten drempel" vertoond worden. Met deze
van het wonen en werken in Nieuw dag wil Nieuw Unicum de afstand
Unicum kan worden ingegaan. Verder tussen de „voortrazende" maatschapwordt men er in de gelegenheid gesteld pij en de gehandicapten een beetje
kennis te maken met de Sportclub verkleinen en duidelijk maken wat
Nieuw Unicum, die demonstraties ta- „volledig meedoen in gelijkwaardigfeltennis en boogschieten zal geven. heid" in de praktijk betekent.

Lodewijk Schelfhout
expositie in Cult Centrum
samenwerkte met Herbin. In 1910 sloot
hij zich aan bij het kubisme, waardoor
hij onder meer kennismaakte met Le
Fauconnier. Na zijn terugkeer in Nederland vlak voor de eerste wereldoorlog koos hij voor tekeningen en grafiek, speciaal religieuze onderwerpen.
Ook van zijn reis naar Corsica in 1922
is veel in zijn werken terug te vinden.
Bij de tentoonstelling van Lodewijk
Schelfhout is een uitgebreide katalogus
gemaakt, die verkrijgbaar is voor
ƒ 7,50 aan het Centrum. Ook kan deze
schriftelijk besteld worden door
ƒ 10,— over te maken op giro 40020 of
banknr. 32.63.65.400 t.n.v. de gemeente Zandvoort met vermelding „katalogus Schelfhout". Deze wordt dan zo
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag 21 'snel mogelijk toegezonden.
november is er weer gelegenheid te De tentoonstelling wordt op vrijdagkomen repeteren voor de derde Volks- avond 27 november om 20.00 uur
geopend door Hans Redeker.
kerstzang in de gemeente.
De repetitie van deze volkskerstzang
wordt gehouden in de Jaap Kiewiet
Mavo aan de Sophiaweg tussen 14.00
en 15.30 uur en staat onder leiding van
dirigent Henk Trommel.
Het is de derde maal dat de Volkskerstzang in Zandvoort wordt georganiseerd, behalve de medewerking van HAARLEM - Op zondag 22 november
koren uit o.a. Amsterdam, zoekt men geeft het Noordhollands Philharmonog een koor van Zandvoortse ingeze- nisch Orkest het eerste concert van de
tenen om de massale volkskerstzang te familieserie, serie Z in het Concertgeondersteunen. Hiervoor worden spe- bouw in Haarlem.
ciaal mannen uitgenodigd, op de eerste Het concert wordt geleid door Roelof
repetitie van 24 oktober waren er van Diesten, de solist van deze middag
slechts drie heren aanwezig en dat vindt is Bruno Leonardo Gelber.
Het programma wordt geopend met
de dirigent te weinig.
Daarom wordt een dringend beroep Capriccio Bohémien van Rachmanigedaan op iedereen die maar over een noff, vervolgens vertolkt de solist het
,,beetje stem" beschikt, zaterdagmid- pianoconcert van Grieg. Na de pauze
dag naar de repetitie te komen, opdat speelt het orkest van Prokofjef Suite uit
tijdens de volkskerstzang inderdaad Luitenant Kije.
gesproken kan worden van de kerst- Aanvang van het concert: 14.30 uur.
zang van het volk.
ZANDVOORT - In de periode van 27
november tot en met 14 februari 1982
wordt in het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein een overzichtstentoonstelling gehouden van werken van Lodewijk Schelfhout.
Deze Nederlandse schilder en graficus
leefde van 23 augustus 1881 tot 5
november 1943. (Hij waséén kleinzoon
van Andreas Schelfhout die veel bekendheid verwierf tezamen met Koekoek als landschapsschilder).
Lodewijk Schelfhout woonde van 1903
tot 1913 in Parijs, waar hij tot 1909

Volkskerstzang

Familieserie
concerten

Ledenvergadering
ZANDVOORT - Door de PvdA, afdeling Zandvoort wordt vanavond een
ledenvergadering gehouden in het Gemeenschapshuis. Op de agenda staat
ondermeer: kandidaten gewestelijk bestuur; stukken raads- en statencongres;
eigen voorstellen; afgevaardigde; ontwerp/kandidatenlijst staten; voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezing, groslijstverkiezing; gemeentelijk
verkiezingsprogramma
„welzijn".
Aanvang van deze vergadering 20.00
uur.

zandvports
nieuwsblad
Kantoor: Gasthuisplein 12,
tel: 02507-17166.
Postadres: Postbus 26,
2040 AA, Zandvoort.

Informatiebijeenkomst
ZANDVOORT - Door de Rabobank te
Zandvoort wordt op dinsdag 24 novcmbcr in de Anker Zaal van Hotel Bouuc.s
een bijeenkomst gehouden.
Het betreft hier een informatie-avond

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

Op nog betrekkelijk jeugdige lecftijd, (59 jaar) is vorige week woensdag plotseling overleden een bekend Zandvoorts ingezetene, nl. de
heer Engel Keur. Hij was geruime
tijd directeur van het postkantoor te
Bloemendaal, maar vooral in kerkelijke kringen verkreeg hij door zijn
dynamische inzet en grote aktiviteit
een al even grote bekendheid. Jaren
lang was hij lid van de Hervormde
Gemeente en vervulde daar de
functie van kerkontvanger. Voor de
gezamenlijke kerken voor de actie
„Kerkbalans" heeft hij met name
veel werk verricht. Ook in het
muziekleven was hij een al even
dynamische figuur. Hij was niet
minder dan 47 jaar lid van Zandvoorts muziekkapel en ruim 25 jaar
voorzitter van de vereniging Ds.
Matageru, Zandvoorts Hervormde
predikant, zegt van hem dat iedereen in Zandvoort hem kende en
altijd op hem kon rekenen. Maandag jl. had in de Hervormde Kerk
aan het Kerkplein een zeer druk
bezochte gedachtenisdicnst plaats.
die geleid werd door genoemde
predikant. Onze gedachten gaan uit
naar zijn vrouw, kinderen en zijn
directe familie. Moge de wetenschap, dat een actief en van energie
bruisend leven veel heeft betekend
voor onze gemeente, hen sterken en
troosten bij dit zware verlies. Vooral op nog zulk een jeugdige leeftijd
is het bijzonder moeilijk daarin te
moeten berusten.

Welfare Rode Kruis
De afdeling Welfare van het Nederlandse Rode Kruis Zandvoort,
houdt op de navolgende dagen een
verkoop: op 24 november in het
huis in het Kostverloren van 11.00
tot 15.00 uur. Op 25 november in
het Gemeenschapshuis van 13.00
tot 15.30 uur. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn deze verkopen te
bezoeken, dan kunt u iedere maandagmiddag van halftwee tot halfvier
bij de afdeling Welfare terecht in de
kleuterschool „Klimop", dr. Visserstraat 2. Iedereen is daar van
harte welkom.

Boeiend schilderwerk
In een der oudste gedeelten van oud
Zandvoort, nl. aan de Buureweg
no. 7, de toegangsweg naar het
Schelpenplein aan het einde van de
Kerkstraat, heeft mevrouw Van der
Zee-Hoogcrvorst onder haar meisjesnaam Yvonne Hoogervorst vrijdagavond een nieuwe tentoonstelling geopend van haar werken in het
echte oud-Zandvoortse winkelpandje onder de titel „Creatief.
Er was voor dit gebeuren een zeer
grote belangstelling. Het was al tot
in de kleine uurtjes vóór de laatste
bezoekers(sters) vertrokken waren,
zó gezellig was het er en zó interessant en boeiend. Het werd dan ook
een uniek gebeuren want het is een
expositie van oud Zandvoort in
olieverf, zoals we die nog niet eerder aantroffen. In de leuke ruimte,
die ervoor werd gecreëerd, hangen
een groot aantal werkstukken van
deze begaafde schilderes, uiterst
kunstzinnig afgewerk en waarvan er
deze avond al verscheidene werden
verkocht.
U ziet er o.a. strand en dorpsgezichten, leuke oude binnenplaatsjes,
een schelpenkar op het strand met
op de voorgrond een garnalenvisser
en vele oude „Wurffiguren" in zondagse kledij. Het werk valt op door
de gave afwerking, geen detail werd
verwaarloosd en de liefde voor haar
geboortegrond spreekt er duidelijk
uit. U moet er werkelijk eens een
kijkje gaan nemen. Het zal u verbazen hoeveel sluimerend talent er
ook hier weer m onze gemeente
aanwezig is.
Alle dagen kunt u er terecht, van
9.00 tot 18.00 u u r , op maandag van
10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur. ,,De Wurf"
was vanzelfsprekend op de/e openingsavond ook aanwezig. Aan du
expositieruimte, op kunstzinnige

wijze door kleine spots verlicht, is
ecri aparte atdflins vjrkoop van
allerhande schildersmatenalen en
lijstwerk verdorden
Al mei a! een be/oek. waarvan lis
personlijk zeer m/nou-n lieh en /o
/a! het stellig ook u veriMan (Mat u
er beslist eens heen nani het is de
moeite ruimschoots «aari! Veel
opdrachten heeft de/t- schilderes
thans in bewcikmg waarbij / i j /ii_h
tevens ook heeft toecclecd < % p hei
restaureren van oude schilderijen.

Kees in Rio
Het ongelofelijke, waarop eigen!! ik
niemand had gerekend, is gebeurd
Kees Visser, is met /.ijn ranke, m>c
geen 10 meter lange zeilboot na een
lange tocht, die niet v r i j was win
tegenslagen avontuur, aangekomen
in Brazilië m Rio de Janeiro. Dat
gebeurde op maandagmorgen, 2 november jl. Zelfs de douane m Rio
wilde niet geloven dat hij in zijn
eentje van Las Palmas naar Rio was
gezeild. Dat hadden ze nog nooit
gehoord en ze beschouwden het
aanvankelijk als een fabeltje. Kees
vertrok omstreeks half augustus jl.
uit IJmuiden. Er moeten nu wat
reparaties worden verricht en enkele nadere voorzieningen worden getroffen. Ook moet het scheepje
grondig worden schoongemaakt.
Dat gebeurt nu in de exlusieve
jachtclub en daar laten ze met
zomaar iedereen toe. Wanneer alles
naar wens verloopt wil onze avontuurlijke zeezeiler op 16 november
a.s. weer vertrekken uit Rio met
bestemming Kaapstad, een oversteek van Zuid-Amerika naar Afrika, waarbij niet minder dan 4000
mijlen weer voor de boeg liggen.
Hij ligt met zijn „Vrijheid II", zoals
hij per telefoon meldde, in Cosmopolitisch gezelschap. Tussen een
Belg en een Engelsman en verder
Noren en Zweden en vanzelfsprekend Brazilianen. Volgende weck
hoop ik u zijn laatste belevenissen
in Rio te kunnen melden en zijn
mogelijke vertrek naar Kaapstad.
We wensen je allemaal sterkte,
Kees. Zet deur ju!

Katte n p ra at
Tijdens de in het afgelopen weekend gehouden Kat-Expo te Eindhoven, waaraan plm. 1200 katten hebben deelgenomen, zijn de twee Perzische langhaar katers van de fam.
Molenaar uit de Nieuwstraat bekroond met de hoogste titel, „Ccrtificat d'aptitude au Premium", respektievelijk: U2, in hun klasse.
Beide katers zijn tijdens de expo
uitgenodigd voor een tentoonstelling 20 december a.s. in SaintGhislain te België. Om de titel
..C.A.P." te verkrijgen zijn minimaal 93 punten benodigd van de
100.

Piraterij
De televisiepiraten staan tegenwoordig wel in de belangstelling.
Ook in Zandvoort wordt trouw
gekeken. Hoe ik dat weet, wel. Rob
van de Waal kwam mij nogal trots
vertellen dat er door een Mavoschool een enquête is gehouden
onder de bevolking. Ze hebben 269
mensen ondervraagd, en gebleken
is dat zeker 73% van deze inwoners
de televisie-uitzendingen volgt.
,,Het meest werd gekeken naar
TV-Noordzee", zegt^Rob.
Wat mij overigens bij dit verhaal
opvalt is, dat dan iedereen in Zandvoort behoorlijk laat naar bed gaat.
Wij zijn duidelijk een echt nachtvolk, én dat heb ik wel vermoed,
maar niet voor zeker ceweten.

(Advertentie)

is weerde eers;e met het

voor ondernemers over de moderne

inrichting van administraties.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Werkgroep
Vredesdemonstratie

•Feestelijk afscheidZANDVOORT - Veel, heel veel, bloemen en geschenken werden zaterdagmiddag naar het Gemeenschapshuis gebracht voor
Wim van der Moolen die daar zijn afscheidsreceptie hield.
Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan, en voor Wim was de tijd gekomen om onder zijn behccrderschap een punt te
zetten, een vak dat hem de laatste maanden zwaar is gevallen door liet onverwachtse overlijden van zijn vrouw.
Groot was zijn dankbaarheid bij het bezoek van zovclen, vertegenwoordiger.'! van verenigingen die altijd een gastvrij
onderkomen hebben gevonden in het gemeenschapshuis, en ook particulieren, die hem even de hand kwamen schudden.
Een wat weemoedig afscheid, omdat mevrouw Coby van der Moolen duidelijk werd gemist, maar toch vreugdevol omdat zijn
taak zal worden overgenomen door zijn zoon en diens vrouw. Dankbaar ook was hij voor de stichting die hem deze receptie
aanbood en hem op deze wijze in de gelegenheid stelde afscheid te nemen van zovclen.
foto Europress
SA. A' f, !

ZANDVOORT - De gevormde wcrkgroep Viedesdcmonstratie te Zandvoort roept belangstellenden op deel te
nemen aan de demonstratie welke op
zaterdag 21 november in Amsterdam
wordt gehouden.
Vanuit Zandvoort wordt met de trein
van 11.57 uur naar Amsterdam gereisd
om deel te nemen aan de demonstratie
tegen nieuwe kernwapens in Europa.
De demonstratie begint om 13.00 uur
op het Museumplein in Amsterdam.

1

di'li|(- aUiivltMu in L u " 1 en t,i|)' '

wij demonstreren u dit graag.
Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56-Zandvoort-Tel 02507-1 3618
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SINTERKLAAS IN
ZANDVOORT
BODY FASHION

KADO-FESTIVAL

international

Natuurlijk bij:

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel (02507) 14985

voor een
speciaal
kado

Houbigant badschuim
fies

O.a.:
LEDERWAREN
KRISTALLEN VAZEN
ROYAL-ALBERT
MINIATUREN
ALLES VOOR FOTO EN FILM

COIFFEURS

international

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel (02507)14040

Drogisterij De Gaper
Kerkstraat 36

Bij

Boek uw afspraak vóór 25 november

Autobedrijf
Zandvoort
koop je geen
kat in de zak!

Serie van 6 kinder- of

Vanat 114 95
Kompleet mei snoer en
achtcrlcht vanaf f 1795

T3nil!lBlQfO S in professional kleur v.a
Echt iets aparts. Nieuw voor Zandvoort.
1 gratis vergroting van de leukste opname.

RefleMorpedalen
Verplicht op iedere fiets
Een piar goedgekeurde
refleMorpedalen van
Un on kornen u d c
week op

Ook voor uw pasfoto's en huwelijksfoto's

5

6?

5 MINUTEN POSTERFOTO

Kamertingh Onnesstraat 23,
Zandvoort.

in de Kerkstraatgalerij - Zandvoort - Telefoon 18987
Nu series postzegels!

Peter Versteege
Hattastraat 18. Zandvoort

«yB«f D

(T.w.v. 9.00)

ST.NICOLAASAANBIEDING:

FietsverlicMtng
Bestaande uit koplamp
een goede dynamo en
bevestigingsmaterialen
Let op de donk re
dagen komen

ö oc

fles Houbigant milk gratis!!!

Kerkstraat 29-31, telefoon 02507-12513

parfumenen / nouveautes

299r

Bij aankoop van

BAKELS

hngene/foundation/bad & strandmode

Hornet rnin«re
)f
Op deze huiskamer /
l ets bouwt u zelf
/
het parkoers op
met drukregetaar _
Mdklok en
&
snelheidsmeter #
Een pr ma f ets om uw
kondit e op pe \ te
houden
KilkhoM hometra ner z Ivcr f 299
B H Hometr•\ ner Do Luxe wit l 399

NOG NOOIT VERTOOND!

22 samenwerkende Iic

CHOCOLADELETTERS
een hele grote voor
Een kleine voor

3.75
1.00

(Natuurlijk van Jamin)
Grote sortering

"tri J

KADO-IDEE

De Sint was op zoek
en hij vond het bij de kaashoek
Het is leuk om te geven
wanneer je gezond wilt leven
Het was een leuke opgemaakte mand
met lekkere dingen uit het gehele land

van uw ijzerhandel

Sandvik zaag
van 26.50 voor

Sfabila waterpas

roomboterstaven

1.95

geen 2.50, nee nu

Grote hoeveelheden pepernoten enz. enz.
Tevens rookwaren

van 26.50 voor

Raaco kast van 4130 vo0r

33.05

Haltestraat 38, Zandvoort

Pakveldstraat 19, Zandvoort

Kerkstraat 22, Zandvoort

U hoeft niet ver te lopen
om een voordelig overhemd te kopen

39.95

Voorgesneden

Riemen en lederwaren

Clubtassen
27.50
Sporttassen (Puma)
25.00
Sportbroekjes 2 voor
15.00
Voetbalschoenen
15% korting
Sportschoenen wit/zwart 43.95
42.50
Div. krachtsportartikelen - schaatsen - sleeën - mutsen sjaals - wanten - handschoenen

randrokken

en natuurlijk is de wmterkollektie binnen

PHILBPSEN

v.a.

H altestraat 40, Zandvoort

17.50

Uw adviseur op het gebied van
sportartikelen, sportkleding en vn/etijdskleding

D/v. confectiestoffen per meter
Nieuwstraat 4

FOTO QUELLE AANBIEDING

Pocketkamera
met 1 jaar gratis films
Kinderkado prijs

39.50

Een ongekend groot aantal
speciale Sint kado's tegen
speciale prijzen van bijna
alle grote
Franse parfumhuizen.

Haltestraat 35 - Zandvoort - Telefoon 02507-15986

Originele
Nina Ricci
zakdoek..
Nina Ricci
EDT spray
vanaf ..

12.50
17.95

Drugstore Moerenburg
Haltestraat 8, Zandvoort

Autobedrijf
Versteege B.V.

Autobedrijf.
Versteege B.V

.!<!•• •'-»'.

i«iR*r?-,«'4tK!f.u.a.-M»

•
PEUGEOT

SJ

De kaashoek

Versteege ijzer

Nu

fe

Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel 02507 • 12345

TAIBOT

P.ikvcldstrn.it 21 Zandvoort
'lel 02507 12345

C

n.

Langs de Vloedlijn

ARTSEN huisartsenpratijk Bouman,
Mol en Ridderbos
Arts G J J Mol, telefoon 15091 en
15600
Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen
Anderson tel 12058, Drenth tel.
13355 Fhennga tel 12181, Zwerver
tel
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Tandarts telefoon 023-313233
Wijkverpleging zr. A Boschma, Linnaeusstraat 7, fl. 4, Zandvoort, tel.
14277
Apotheek Zeestraat Apotheek, N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel 13073
Verloskundige mevr Chr Oudshoorn Lmnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort. tel 02507-14437 b g g 023313233
Dierenarts mevr Dekker, Thorbeckestraat 17, tel 15847
Geslachtsziekten voor algemene informatie, tel 023-320202 (dag en nacht).
Politie telefoon 13043
Brandueer telefoon 12000
Centrale
Post Ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland ongevallen 023319191, besteld vervoer tel 023319277
Ta\i telefoon 12600 en 16843.
Storingsdienst Gasbedrijf
telefoon
17641
Algemeen
Maatschappelijk werk
Zandvoort, Noorderstraat l, telefoon
13459 ( b g g 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9 00 tot
10 00 uur, maandagavond van 7 00 tot
8 00 utir Verder volgens afspraak
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn

Kerkdiensten
•

Hervormde kerk. Kerkplein 10 00
uur Vicaris Th J Haitjema, crèche
aanwezig
Jeugdhuis achter de kerk. 10 00 uur
jeugdkapel
Gereformeerde kerk, Juhanaweg 15
10 00 uur ds W Volker, van Amstelveen, 19 00 uur dienst onder leidng
van medewerkers gemeenschappelijke
werkgroep
Nederlandse Protestantenbond, Brugstraat 5 10 30 uur ds J C Beekhuis,
doopsgez pred te Haarlem.
Rooms katholieke kerk
Parochiekerk St Agatha, Grote
Krocht zaterdag 21 november 19.00
uur eucharistieviering met orgel en
samenzang, zondag 22 november 8.45
uur stille eucharistieviering; 10 45 uur
eucharistieviering met medewerking
van het jeugdkoor ,,St Agatha"
Radiokerk Bloemcndaal, Vijverweg
14 9 30 uur ds E.Th Thijs, gemeenschappehjke dienst met de Ned. Herv
kerk, 19 30 uur: ds. L.J. Boeymga.
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem 9 30 uur zondagsschool (bijbelgespreksgroep), 10 30 uur: morgendienst, ds J Smmk, 19 00 uur: avonddienst ds J Spijkman
Woensdag 25 november 20 00 uur
bijeenkomst celgroepen
Nieuw Apostolische kerk tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16 00
uur, woensdag 20 00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, HaarlemNoord
Volle Evangelie Gemeente' zondagmorgen 9 45 uur dienst m gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee

Centrum voor Vrijwillige Hulpverlemng Zandvoort, voor informatie, advies en hulp tel 17373 Op alle werkdagcn van 1100 tot 1200 uur Ook
schriftelijk- Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort
Stichting Wijkraad Nieuw Noord telefoon 18083.
Werklozencomité, spreekuur iedere
maandagmorgen van 1100 tot 1200
uur in de openbare bibliotheek Op dat
tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr 14131.
Wetswmkel, Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat Eerste en derde woensdag van de maand van 17 30 tot 18 30
uur
Crisiscentrum, Schotersingel 2, Haarlem, tel 023-256198 Geeft direkt hulp
wanneer u die nodig heeft bij acute
problemen.

Het ztjn de dn azen du h L! hardst
raad nodig hebben, maar alltcn de
wijzen die ervan profihren
Benjamin franUm (1706 - 1790)

Op <iamvij/ing v.in het personeel van
het postk intoor a in de Louis Duvidsstr.iat kon vrijdagmidd ig na een achtervolging door de politie een 28-jangc
Amsterdammer worden gearresteerd
In de auto \an de arrestant werd een
prooi aantal girobtta ilkaarten en mini
tachtig 7ilveren voorwerpen ter waarde
van ƒ 20 000 — aangetroffen Naar de
herkomst van dc/e goederen wordt een
onderzoek ingesteld Het personeel
van de PTT vertrouwde de man niet
toen devc bij de aanbieding van een
girobetaalkaart wucerde zich te legitimcren en er vandoor ging in een grijze
BMW

Mislukte
ZANDVOORT - Vorige weck woensdagavond kwam cL politie bij een
achtcrvolmng van ei_n sportwagen m de

Haarlemmerstraat m botsing met een
personenauto die vanaf een parkeer
pi uits de rijweg opreed BIJ de .i.inrij
ding uerdc.n een politiLin in de ehauf
feur van de personenwagen en een
inzittende licht gewond De m i t e r i e l e
sch ide \\.is aanzienlijk door di_ botsing
werden beide w igens vrijwel geheel
vermeld twee geparkeerde auto s en
twee bomen waren beseh.idigd De
bestuurdci van de sportwagen \vas nergcns meer te /ien

KENNEMCRLAND - Het instituut
voor natuurbeschermineseduc itie ifd
Haarlem organiseert op /undag 22 t_n
29 november een n ituurw indeling
langs het strand
Gestart kan worden m Zamhoort bij
de politiepost op het s t r i n d nm H 00
uur m Umuiden wordt vertrokken
vanaf de Zuidpier bij het paviljoen nok
om H 00 uur

W i j maken de It/Ts .an /andvoorts
Nieuwsblad tr nogni.i i!s op jtlent d il
„inge/ondcn braven" slechts door ons
Ter red iktie werd naar aanleiding v m Mordin
wanneer d(/e /i|n
het onueluk op de Bockenroodewcg te •.<x>r/ien geplaatst
van naam en adres van di
Aeidenhout w inrbij twee jonge /and af/endcr
voorters het leven verloren, het volnen Brieven ondertekent nut N N , worden
de schnj/en ontvangen ,,Heer Auke door ons gedeponeerd d ur waar /e
ma en medebestuurderen.
behoren, namelijk in de prullen!) ik
Hoe v uk wilt U nog berichten lc?en
over omgevallen met jeugdigen van
Carnaval
Zandvoort'
Tijdens
een druk bezochte feest
Is het nu niet noodzakelijk dat er iets
avond
op
zaterdagavond 14 novemdcruehjks als de Nachtuil terugkomt
ber in sociëteit Duvsterghast die
voor er nog meer ongelukken gebeu
gehouden werd voor leden tn
ren
M \C Leden, werd d\ nieuwi prins
Dit i<; nl niet het eerste ongeval dat er
\oorcesteld Afretredcn is Prins
gebeurd is, sinds de Naehtuil weg is
Rudo XIV, P n n . Ab werd gemstalA v d Berg, Lorenzstraat 13
lecrd
R Evvoldt Lorentzstraat 252

Gevonden
voorwerpen

MLUBE.LGROF_rJ

Monumentale eiken toogkast; 125 cm breed en
uitgevoerd met zware massief
eiken paneeldeuren en een
ruime berglade Tijdens onze
aktie Toogkast1495.(normaal 1795.-;
aktievoordeel 300 -)

ZANDVOORT - In de maand oktober
werden bij het hoofdbureau van pohtie,
Hogeweg te Zandvoort, de navolgende
voorwerpen als gevonden geregtstreerd
- een hondepenning;
- nylon regenjack;
- telelens;
- sleutels,
- twee portemonnees,
- damesparaplu,
- bnl m zwarte koker,
- knelhaan
- rekenmachine,
- gouden nng met steen,
- twee horloges,
- jas,
- fietstas,
- dne paar handschoenen,
- poes.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het bureau, of onder telefoonnummer 13043
Kijkdagen gevonden fietsen iedere
tweede en vierde woensdag van de
maand tussen 14.00 en 15 00 uur.

2-zifsbank In nostalgische
vormgeving, bekleed met
gobelin m een romantisch
bloemdessm Heerlijk zitkomfort en kompleet met 2
extra kussentjes Tijdens onze
aktie 2-zitsbank1295.(normaal1495 -,
akfiovoordeel 180.-)

vormkeur \i

-WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De
voor de komende week
flh919
datum
HW LW
911 423
19 nov
1027 540
20 nov.
1134 657
21 nov

22
23
24
25
26

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

waterstanden

HW LW
2144 1657
2301 18 19

010 804 1236
l 10 903 1328
ISfi 953 14 10
232 1039 1446
302 11 16 15 19

~* i * Eiken sekretaire
$s ', *•l'>*ƒ%•<
„ '
met schnjfklep en fraai interieur
- v\
Kompleet met lade, bergruimte volop.
Tijdens
onze aktie.
Sekretaire
495.(normaal
625.-; aklievoordeel
130.-)

1932
2034
2125
2207
2248
23.25

Maanstanden: donderdag 26 november
NM 15 38 uur
Doodtij vnjdag 20 november

WONINGINRICHTERS
( !JL

hebben natuurlijk ook

»; we«r iets aardigs in petto

Deze massief eiken kandelaar mei kaars verpakt
in doos .d »p 50

n

Seniorenfauteuil
met doordachte zithoogte in
massief eiken uitvoering
Komfortabel zit- en rugkussen
en meesterlijke afwerking.
Tijdens onze
aktie Seniorenfauteuil 298.(normaal 398 -,
aktievoordeel

Geboren- Wendy Margreeth, dochter
van T Vastenhouw en M E J Paap
Overleden. Cathanna van Norde, geb
Spek, 83 jaar, Elisabeth W de Jong,
geb. Campagne, 54 jaar, Roberta H.
Willemse, geb. Van Poelwijk, 41 jaar

VAN Huis-urr,

Eiken lektuurtafel
met handjge lade en lektuurvak.
Tijdens oWe aktie' Lektuurtafel
149.-(ooj-maal179awievoordeel 30 -)

HALFVRIJSTAANDE VILLA
In mooie boomrijke buurt

Zandvoort
Grote voor-, zij- en achtertuin (370 m2), garage en gas-cv, suite,
keuken, 3 slaapkamers, badkamer, 2e etage, een mooi afgewerkte
kamer.
f 325.000,- k.k.

Swen makelaardij bv
Bloemendaalseweg 139, Bloemendaal,
telefoon 023-259091

WEGGEVEN.
kunnen we het helaas niet.

Royaüe zitgroep;
rondom met rundleder bekleed Hogev'
komfortabele rug en\^,
hel leder magnifiek
verwerkt, om vele
jaren plezier van te
hebben Tijdens onze /*'
aktie 3-zitsbank >
r
2-zitsbank2795.^
(normaal 2995 -,
aktievoordeel 200 -)

Maar wat denkt u van deze

SUPER-AANBIEDING ?!

BANDEN

i

/l_i

155-13radiaal
voor
en vele andere maten voor scherpe prijzen.
En dat alleen bij de

Wooncentrum

SHELL TANKSTATIONS en BANDENHANDEL

T. Hogeweg
GEERLING
-Tel. 1 22 40
en

G. TIMMER
Dr. C. A. Gerkestraat - Tel. 1 32 87

Komfortabele zitgroep
in eigentijdse vormgeving met fraaie stof
bekleed Pak Uw voordeel' Tijdens onze
aktie. 2-zitsbank t hoek-element '
2-zitsbank 1795.- (normaal 1995 -,
aktievoordeel 200 -)
3-zitsbank ' hoek-element
2-ztfsbank 1895.- (normaal 2150 aktievoordeel 255 -)

Hoofdstraat 84
üllegom 02520-15057
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MAALTIJDSOEP

EKWEN
GEMA1£N KOFFIE

MCHÏEIMIMONADE
SINAASAPPEL

PAKJES
met rietjes

rijk gevulde

DELMONTE

PERZIKEN
literblik

KRUIDEN-SHAMPOO
voor normaal haar
f lacon 200 ml, met handige sluitdop

H DTEL KOFFIE

snelfilter
maling

ERWTENSOEP
LITER BLIK

ROODMERK pak250gram

VASTE
LAGE

PRUSl

S l NT N l CDlAAS
INPAKPAPIER
in gezellige dessins

PLANMASTER
handige
zakagenda

1982

BEUGER

TAFE1KAARSEN
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DE BEKENDE REVELL
dat zijn maar liefts 30 kaarsen!

DOZEN
BOOT OF
VLIEGTUIG

kies uit:

SCHOOLBORDSETJE

XYtOFQONTJE
BROMTOL

met meedraaiende
ridders te
paard.
Een feest
om te zien!

UORPAN
22cm0
B!J
DIRKSON

bestaande:
uit: krijtjes,
wissertje,
cijfertjes en
schoolbordje

toons.
met dierenafbeeldingen.
Zo leren ze
spelenderwijs een
melodietje
spelen

WESTERN LOCO
opwindbare expresslocomotief die zijn
route zelf kiest en
daarbij nog fluit ook!

AOTO CASSETTE
KOFFER
SILVANIA

FUTSLAMPJES
voor de
meeste camera's
BIJDIRKSOIM:

DIECAST

ADVENTS-

KALENDER

MINI AUTO'S
USKRABBER

keuze uit diverse
attractieve modellen

de enige goede!

met 24
kleine
geschenken

• HOOFDDORP:
Marktlaan 55
• ZWANENBURG:
Dennenlaan 17
• ZANDVOORT:
Burg. Engelbertsstr. 21
• NIEUW VENNEP:
Hoofdweg 1185

IA/EEKMEDIA 30
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EXCLUSIEF
INTERVIEW

ZANDVOORT - „Ik blijf volledig bulten de politiek, je kunt van een kerkvorst niets anders verwachten, kerken
behoren zich niet met politiek te bemoeien, toch voel ik mij geroepen om
nog eenmaal van mij te laten horen. Ik
ben namelijk zo bang dat de gemeenteraad van Zandvoort een grote blunder
begaat door het circuit te willen opheffcn". Aan het woord Is Sint Nicolaas, de
enige echte zoals zijn geloofsbrieven
aantonen, die al een tiental jaren van
zijn rust geniet, maar nu op zijn verzoek nog eenmaal de burgers van Zandvoort wil toespreken.

die toegeeft dat hij blij is dat hij zijn
taak reeds jaren geleden aan jongere
vakbroeders heeft overgedaan.
„Er is in de jaren zoveel veranderd,
neem bijvoorbeeld het verkeer. In mijn
tijd kon ik nog rustig over de Amsterdamse daken stappen met mijn zo
vertrouwde schimmel, de televisie-antennes waren nog niet zo talrijk, ook op
de straten was het aangenaam toeven,
maar nu, nee, ik moet niet denken aan
al die overvolle wegen en het lawaai!!
en met afgrijzen bedekt hij zijn oren.

„Kijk", vervolgt de Goed Hciligman,
terwijl zijn slanke handen zijn baard
strelen, „je moet goed begrijpen dat ik
weet waarover ik spreek. Niet alleen de
horeca wordt getroffen door sluiting
van het circuit en daarmee bedoel ik
niet alleen de hotels en pensions, maar
ook de bars en lunchrooms, of hamburgertenten zoals ze tegenwoordig ook
wel genoemd worden en de partikuliere
kamerverhuurders, de middenstand, de
toeleveringsbedrijven zoals de kippenboer die tijdens de Grand-Prix-week
topdagcn beleeft, evenals de vishandelaar. Alles was in Zandvoort gebaseerd
op de Grand Prix, al een week van
tevoren zat alles vol en werd er volop
gedraaid en niet alleen op de dag zelve,
zoals men nu de mensen wil doen
geloven."

Geluidshinder

Herinnering

Door:
Margreet Ates

UitZand voorts historie J 854

Kerk zoekt koper
voor bouwva/
Ja, die oude kapel in het vissersdorp,
dat was voor de parochie een schip
van bijleg geworden. Toen men in
het najaar 1854 de oude kapel had
verlaten, had men hem een tijd leeg
laten staan. Men wist niet goed wat
men er mee moest gaan doen en na
lang gepraat zei G. Bakkenhoven tot
de pastoor: ,,Maak er huisjes van.
Onze vissers willen graag in die
buur! wonen."

De verbouwing
Dat was het enige dat men er mee
kon doen, maar ja, dan moest er
toch voor heel wat aan vertimmerd
worden. Alles was verwaarloosd en
de timmerman die een schetsje had
gemaakt en eens kwam kijken sprak
met een ernstig gezicht: „Dat zal
jullie wel gauw veertienhonderd gulden gaan kosten".
De heren van het kerkbestuur schudden meewarig het hoofd. ,,Neen, dat
hebben we niet", maar H. Verdegaal, die zijn geloofsgenoten wilde
helpen kwam met een voorstel: ,,Je
kunt het van mij krijgen voor 3%,
maar dan moet ik ieder jaar ook
aflossing hebben". Men zag geen
andere mogelijkheid en leende maar
dat geld (archief bisdom Haarlem
schrijven 5 maart 1854). De zaak
werd uitgevoerd door de dorpstimmerman, die de parochie beslist het
vel niet over de neus wilde halen,
voor f 777,33 {archief bisdom Haarlem 15 okt. 1856 rekeningen Zandvoort) en zo had men drie huisjes te
verhuren. Maar het waren toch maar
armzalige woninkjes, het ene deed
90 cent in de week, het andere 95
cent en de oude kerk zaal f 1,12 '/>,
zodat de inkomsten per jaar niet

meer waren dan ongeveer 160 gulden.

Tel uit je winst
Omdat men in tien jaar Verdegaal
moest afbetalen was het in de eerste
tijd een schip van bijleg. Er werd
ook niets aan de huisjes gedaan en
op de klachten van de huurders
antwoordde men steevast: ,,We kunnen voorlopig nog niets doen, maar
als we Verdegaal hebben afbetaald
beloven we de huurpenningen te
gebruiken voor de reparaties". Maar
wanneer je iets niet onderhoudt, gaat
het bezit hard achteruit en toen men
in 1866 van de schuld af was, moest
men noodgedwongen
honderden
guldens in de oude kapel gaan investeren om het een kleïh beetje acceptabel te maken.

door B. Voets
Dit stuitte weer op financiële bezwaren en zo bleef het maar wat lapwerk
en dat schrokte nu eenmaal de huurpenningen op.

Bouwval te koop
De kerk moest die huisjes maar
verkopen, zo was men het onder
elkaar eens. Het blijft lapwerk en
bovendien een voortdurende ergernis voor de huurders. Men was het
met deze opmerking eens en hier en
daar werd eens een visje uitgegooid
om een koper te vinden.
Ju het dorp was het spoedig bekend
en smalend werd er opgemerkt:

„Het katholieke kerkbestuur kan
nog zo goed zijn best doen maar wie
is er nu zo gek dat hij zulk een
bouwval koopt?"
Daarom bleef de situatie zoals het
was en de huisjes raakten nog meer
in verval. Het lekte er aan alle kanten
en men moest wat aan het dak gaan
doen. Van het één kwam het ander
en de dorpstimmerman, die zeer
voordelige werkte, moest toch wel
voor de reparatie ƒ 315,~ gaan vragen. ,,Dat wordt weer lenen", zo zei
men in het kerkbestuur, „en dan
komen we nooit uit de ellende".

Een mooi bod
Midden in deze discussie kwam W.
Versteege, meester-smid, zoals men
hem in de stukken aanduidde, met
een voorstel. Hij zocht naar een
bedrijfsruimte in het oude dorp en
wilde daarvoor het oude geval wel
kopen maar Versteege was zaken man genoeg om er niet een heleboel
voor te betalen. Hij deed een bod op
de oude kapel voor f 1.900,- en hel
kerkbestuur, dat wel van de narigheid afwilde, richtte een verzoek om
het hele geval te verkopen (archief
bisdom Haarlem 20 maart 1878).
Maar Haarlem vond de prijs wel heel
erg weinig en vroeg nadere uitleg. De
heer P. v.d. Berg ging persoonlijk
naar Haarlem om de zaak uiteen te
zetten en toen hij alles haarfijn had
uitgelegd, zette Haarlem hel licht op
groen (archief bisdom Haarlem
machtiging tot verkoop 28 maart
1878). De rest is in een paar woorden verteld. Versteege tekende 31
maart 1878 de stukken en werd voor
nog geen tweeduizend gulden eigenaar van de voormalige kapel.

Sint Nicolaas wil eerlijk toegeven dat
hij verbijsterd is over de besluiten én
de motie die tot dusver door de gemeenteraad zijn gekomen. „Ik kan mij
nog goed herinneren dat er in het jaar
1972 geen Grand Prix werd gehouden,
de reden waarom niet, is mij ontschoten, wél weet ik nu nog welke catastrophale gevolgen dat destijds heeft
gehad voor diverse bedrijven en de
gemeentekas zelf', aldus Sint Nicolaas

Centrum honderden. Bovendien weet
je wanneer er geluidsoverlast van het
circuit komt, dat is bekend, maar in
Nederland weet je nooit wanneer het
mooi weer wordt, wanneer iedereen in
de winter op een zonnige dag of bij een
stormwind zo nodig naar het strand wil.
Wij hebben dat unieke strand, iedereen
mag er van genieten, maar is er wel
eens verzocht om du wegen af te sluiten
wegens lawaai? Welnee toch zeker."

Ervaring
Sint blijkt in zijn dagen wel de nodige
tieners te hebben toegesproken over de
geluidshinder die zij produceren met
recorders. „Maar", zegt hij, „ik kan
het weten, niets is zo erg als verkeerslawaai, niet een incidenteel geval, maar
continu. Neem nu waar ik woon in
Zandvoort, op een mooie zondag, of
dat nu in de zomer of in de winter is,
staan de files voor mijn huis. Bijvoorbeeld veertien dagen geleden, de straat
hiervoor stond stampvol, één lange file
van Zandvoort tot Aerdenhout, dan
kunnen de mensen.in de Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en langs de
boulevards nauwelijks hun huizen in of
uit. 's Zomers kun je niet in de tuin
zitten vanwege de uitlaatgassen, nog
nimmer heb ik klachten van deze mensen vernomen. Ze realiseren zich kennelijk wat het betekent om in een
toeristenplaats te wonen. Het geluid
van het circuit daartegenover is veel
minder en ik vraag mij wel eens af, wat
was er eerder, dat circuit, of de mensen
die klagen? Ik ken het antwoord wel,
maar vindt dat daar eens over nagedacht dient te worden.
Wanneer er huizen geïsoleerd moeten
worden in verband met de komende
wet op de geluidshinder, dan zou ik al
die huizen willen isoleren die direkt
hinder ondervinden van het verkeerslawaai en dat zijn er in Zandvoort-

J

'- ' immnni nmsr

Nu moet men niet denken dat Sint
Nicolaas niet weet waarover hij
spreekt, zijn zilveren jubileum als enige
echte Sinterklaas is reeds lang geleden
gevierd. De tijd dat hij voor Pro
Juvcntute in Amsterdam de kinderen
bezocht zijn de dierbaarste uit zijn
werkperiode.
Deze Sint was niet zomaar een aangcklede man, nee, deze Sint was veel
meer dan dat, hij wds Sinterklaas.
Gekleed in het gewaad dat Gozewijn in
de Gijsbrccht van Aemstel vroeger
droeg, kreeg zijn figuur een geloofwaardighcid en een extra dimensie die
er niet om loog.
Nog eenmaal wil Sint dat feestgewaad
aantrekken om voor de fotograaf te
poseren, nog eenmaal ook zou hij zijn
stem willen verheffen en de vroede
vaderen van Zandvoort op de hem eigen
wijze willen toespreken. ,,Rustig aan,
geen gedrelg met roe en zak, dat heb ik
nimmer gedaan, ik heb altijd vertrouwd
op het gezonde verstand van de mens, of
dat nu drie turren hoog is of ruim vijftig
jaar oud. Ik zou willen besluiten met de
waarschuwende vinger en met de woorden: „Ik heb in mijn leven duizenden
kilo's snoepgoed uitgestrooid, weggegoold geld zogezegd, maar daar heb ik
geen spijt van, dat was goed besteed.
Wanneer de kostbare investering van
een autoracebaan, zo'n dikke tachtig
mUjoen met een achteloze pennestreek

f* '

Sj

[«;«„.'•..•.$
f'
, 'IJ

DeMeesrente
rekening.
Hoge vrije opname:
tot l' 3.000.- p.m.
In december: f 6.000.-.
Méér geld opnemen:
opzegtermijn
24 maanden 61
2"<i opname kosten

Geld nodig vooronroercnd
goed: zonder opzegtermijn
of opnamekosten.
Wij durven
elke vergelijking aan.

BANKMEES & HOPE NV
U<i|ie renle. in november 1

Amsterdam. Herengracht 548: (020) 52 79 II 1:
( IHiitemvIderl). Assumburg 150: (020) 42 PN W).
l laarlem. Houtplem S; (023) 31 M 50;

ZANDVOORT - In de openbare bibliotheek aan de Prinsessewcg wordt
vrijdagavond 20 november de film Fontamara van regisseur Lizanni vertoond.
Folamara, Lizzani's nieuwste film, is
gemaakt naar een boek van Ignazi
Siione die in 1930 naar Zwitserland
vluchtte en daar in 1978 overleed.
Fontamara is het verhaal van het gclijknamige dorpje tijdens het opkomend
fascisme vlak voor en rond 1930. Een
gemeenschap van simpele zielen die
voor elke snee brood moesten vechten
en weinig verstand hebben van rare
regels die ergens van hogerhand worden opgelegd.
Het is geen warme meeslepende film.
wel een film die uitblinkt in helderheid,
soberheid en duidelijkheid.
De dramatische ontwikkeling van het
verhaal krijgt op den duur iets traags,
omdat de emotie binnen het verhaal
steeds ingehouden blijft, terwijl je als
toeschouwer langzamerhand ziedend
wordt, omdat je geneigd bent mee te
leven met dat volk.
Lizzani houdt iets koels in zijn vertellen
van vreselijke dingen.
Aanvang 21.00 uur, Prinsesseweg te
Zandvoort

Notitie van provincie over woningbouw

Vertraging in de w
ook voor Zandvoort
HAARLEM • Het bouwen in het zuidelijke deel van de
provincie Noord-Holland loopt niet zoals verwacht. Met name
de 15.000 woningen die in de Noron-lokatie in Haarlemmermeer zullen worden gebouwd komen later klaar dan eerst
werd aangenomen. Het grootste deel moest vóór 1990 klaar
zijn, maar nu blijkt dat in 1990 met veel moeite 6700
woningen gereed zullen zijn en dat de bouw van 8300
woningen pas vanaf 1990 kan worden verwacht. Dit komt
door de recente zich snel wijzigende omstandigheden op de
woningmarkt. Welke bouwmogelijkneden er nog in het zuiden
van de provincie zijn, worden aan het licht gebracht in een
provinciale notitie getiteld: ,,Zicht op woningbouw in het
zuiden".
Niet alleen de bouwmogelijkheden
worden in de notitie genoemd, ook het
tekort dat in 1990 nog zal bestaan is
geïnventariseerd. Uit deze cijfers blijkt
dat de Umond in 1990 nog een behoefte zal hebben aan negenhonderd woningen, in Zuid-Kennemerland 2870 en
in de Meerlanden nog 480 woningen
nodig zijn voor de eigen behoefte.
Vandaar dat ook naarstig gezocht
wordt naar nieuwe bouwmogelijkheden.
Ondanks dit alles wordt wel geconstateerd dat de plancapaciteit in en ten
behoeve van het zuiden van NoordHolland als geheel op zich in aantal
gaan tekort vormt, indien rekening
wordt gehouden met de bestaande
overloopmogelijkheden als geheel.
Minstens zo belangrijk is een andere
constatering, aldus de notitie, namelijk
dat er grote regionale verschillen bestaan bij de haalbaarheid van de realisering van het aantal woningen dat in
de verschillende plannen gebouwd kan
worden.

lijkheid noemt de notitie het realiseren
van plannen die niet in overeenstemming zijn met de geldende streekplannen of die daarmee in strijd zijn.

Zandvoort
De notitie noemt er nogal wat. In
Zandvoort bijvoorbeeld zouden ongeveer achthonderd woningen in open
plekken kunnen worden gebouwd.

Haarlem werkt aan een structuurplan. Hierin is extra ruimte voor maximaal 8000 woningen in een aantal
kleinere locaties, voornamelijk aan de
oostzijde van Haarlem. Grotendeels is
deze capaciteit niet in overeenstemming met het streekplan.

„Jl

Daarom moeten er volgens de notitie
naar mogelijkheden worden gezocht om
de woningbouw te versnellen. Dat kan
door het wegwerken van de problemen
die zich in de bestaande plannen voordoen. Voor bepaalde regio's kan dit een
groot verschil uitmaken.
Als tweede mogelijkheid is de vcrsnelling van woningbouw in plannen waarvan realisatie pas na 1990 is voorzien
van minstens even groot belang. Vooral de versnelling van zowel de produktie van de NORON-locatie, als in de
Velserbroekpolder, verdienen in dit
opzicht de volle aandacht. Het gaat
hierbij immers om het in de tijd naar
voren halen van bestaande ruimtelijke
capaciteit. Daarbij dient wel gerealiseerd te worden dat ook bij deze locatie
reeds een grote inspanning nodig zal
zijn om verdere vertraging te voorkotnen.
De derde mogelijkheid ter vergroting
van de woningproduktie kan wellicht
gevonden worden in het verhogen van
de capaciteit in bestaande plannen.
Verwacht wordt dat zich de komende
jaren de tendens van een verdichte
bouw /al voortzetten. Als vierde moge-

Dirkson kreeg 'faceZANDVOORT • A'o enkele dagen
gesloten te zijn geweest, heropende
üirkson in Zandvoort aan de Wurg.
Engelbertsstraat donderdagmorgen
klokslag 10 uur de deuren van de
geheel verbouwde multimarkt.
Het laatste halfjaar is namelijk keihard gewerkt om deze supermarkt een
nieuw aanzien te geven, en in die
opzet is men geheel gestaagd.
De entree werd geheel veranderd,
Dirck 111 verhuisde tle afgelopen
maanden al naar een nieuw onderkomen grenzend aan het grote parkeerterrein (wel gemakkelijk) en op de

ming van de lokatie Vijfhuizen.
Aan de westzijde van het AmsterdamNoordzeekanaalgebied kan aanzienlijk
meer worden gebouwd dan eerst werd
aangenomen. Er kunnen ongeveer
15.000 woningen meer worden gebouwd waarvan 1950 in Zuid-Kennemerland. maar dat zijn wel mogelijkheden op langere termijn. De vergroting
van de capaciteit kan als volgt worden
verklaard. In het streekplan wordt de
capaciteit in de open plekken wel
genoemd, maar niet hoeveel woningen
daarin precies zouden passen.

Rekening houdend met de noodzakelijke planologische afwegingen, de nodigde procedures en rcaliseringstijd, kan
pas tegen het eind van de jaren tachtig
op een bijdrage van deze plannen worden gerekend. Is een plan op zodanige
wijze afwijkend van het streekplan dat
herziening van dat plan nodig is, dan
hoeft zeker niet vóór 1990 op woning- Verder moet er nog wat achterstand
bouw worden gerekend.
worden ingelopen die wordt nu toegerekend aan de capaciteit van het gebied
In het Streekplan voor het Amsterdam- voor de periode 1981-1989. Er zijn
Noordzeekanaalgebied is gesteld dat de namelijk nog wat huizen verschoven
capaciteit van de NORON-lokatie in vanuit de periode van vóór 1980. Een
geheel in de periode 1980-1990 zou voorbeeld is Haarlem-Schalkwijk met
kunnen worden gerealiseerd. Reeds bij nog ruim zeshonderd te bouwen woninde vaststelling van dit streekplan werd gen.
duidelijk dat een deel van die realisering pas na 1990 zou plaatsvinden. De
oorzaak van deze extra vertraging moet Ook de capaciteit van in het streekplan
voornamelijk worden gezocht bij pro- genoemde plannen is opgeschroefd
blemen met betrekking tot de planvor- door een verdere verdichting. Voorbeelden zijn Lisserbroek. HeemstedeMerlenhoven en Haarlem-Zuiderpolder

Versnellen

totelligentsparen.

van de landkaart verdwijnt, wordt er
geen geld weggegooid, maar wegResrneten."
WaarTan akle.

vrijgekomen niimtc kwam een verte
bakker. In de grote Hal is nu ook een
poelieren een afdeling ,,kaas van het
mes" gehuisvest. Deze kaasafdcling
kent een uitgelezen assortiment binncn- en buitenlandse kazen, \ieuw
ook de nolenshop waar de noten vers
gebrand worden, een sigarettenshop
plus tijdschriften en een foto-winkel'
tje.
Ken grote verbetering is ongetwijfeld
ook de supermarkt zelf, *nar. door tle
brede wandelpaden een veel beter
overzicht is verkregen. Weg de kleine
dwarsgangetjes, waardoor je soms

Na vaststelling van het streekplan zijn
enige plannen ontwikkeld die niet in
het streekplan waren voorzien, maar
die realiseerbaar zijn met inachtneming
van de interpretatievrijheid of afwijkingsmogelijkheid. Voorbeelden zijn:
Nieuw
• Vennep-\Velgelegen-noorcI.
Hoofddorp-Kalorma en HoofddorpBeukenhorst.
Opvallend noemt de notitie het dat de in
vergelijking met de cijferopstelling in
het Streekplan niet onaanzienlijk toegcnomen capaciteit niet gepaard is gegaan
met een vergelijkbare stijging van de
produktieverwachtingen. De oorzaak
hiervan is voornamelijk geienen in het
feit dat de in het streekplan Arnstcrdam-Noordzeekanaalgebied uitgesproken verwachtingen over de produktiv in
de grote bouwlocaties (NORON en Velscrbroekpolder) volgens do huidige in/ichifn niet kunnen worden
niiiakt.

moest Zoeken, Keen alles is nu veel
overzichtelijker opgesteld.
Dal de /.antlvoorters deze supermarkt
kunnen waarderen, bleek wel uit iie
grote belangstelling direkt op tic eerstc dag. Voorde honderden bezoekers
was er een boeketje bloemen, ter
compensatie van de afgelopen maanden, toen men bij het boodschappen
doctt wel werd gehinderd door de
verbouwing.
Dit alles is nu verleden tijd en /.andvoort heeft er een multimarkt bijgcn van grote allure.
l-'oto Europrtas
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Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

Myrna Bruynzeel <*

naar

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Gedipl. schoonheidsspecialiste/^
(Snvas).
Kostvcrlorensiraat 89.
Zandvoort, telefoon 14692.

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Zeestraat 41
ZANDVOORT
02507-15110

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

Behandeling ook 's avonds
(na afspraak).
Deposiiaire: Dr. Eckstein-Lady Rosc.

Bloembollen
Bloeiende violen
Erica
Winterharde
beplanting voor
bloembakken
Witlofpennen

(zolang de voorraad strekt)

Joegoslavisch Restaurant
'Duforovnak'

/UPPORT

Kwekerij P. van Kleeff

AUTOMATISERINGSADVIES

'van maandag t/m vrijdag)
- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte grillplaat 3 soorten vlees (magerl
met verse salade, saus en aardappelpuree
-Paladnka warm f/ensjc met koude roomvulling

'ff
We zijn in beide zaken de G EH ELE WEEK GEOPEND
vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

Van Stolbergweg IA. Zandvoort.
telefoon 17093.

ZANDVOORT

Uw adres voor

Aangeboden:

VERJVSiST
sinds 14 dage", orng.
Fr. Zwaar.straat/
Fazanteristraat

zit-slaapkamer

witte poes

met gebruik van
keuken, douche,
toilet f 475,- p.m.
Tel. 02507-17243.

roepnaam Wikkie
Wie heeft haar
gezien?
Gaarne terug te
bezorgen
Hoekema.
Fr. Zwaanstraat 82

Diverse merkfielsen.

ook naar maat
Drogisterij

Bouwman

Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.
Zandvoort - Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa (1:56).
Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON

EERST LEKKER ETEN..

Drogisten/

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

REPARATIE
van alle soorten
PAT1SSERIE

DAKBEDEKKING

Chinees Indisch Restaurant

HONG-KOMG

Oranjestraat 7.
Zandvoort
tel. 02507-12327

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel.02507-1 6123

KOCHSTRAAT8 - ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

reine

EVEN BIJPRATEN

SPECIALE AANBIEDING

Diner afhalen boven f 35.00

goede koffie en vers gebak.
Onze gebak-speciaffterten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.
KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL 02507 -12253.

GRATIS FLES WIJN

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid'
Ook verhuur van leuke
en praktische hulsbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON J2164/l3713
Privé na 18.00 uur 16658.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Nu ook het adres voor uw

JJW VERHUIZING. ONZE ZORG!

ASSURANTIËN
Granrsetïa
GELDLENEN NIET DUUR

DE WIT VERHUIZINGEN
Drogisterij - Reform

MOERENBURG

Bedrag
5.000.10.000.15.000.20.000.25.000.-

Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

ÏBWENDE
VRHUIZRS

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

48
mnd
151.31
289.87
428.42
566.98
705.54

60
mnd.

130.29
247.87
365.45
483.03
600.61

184.37
270.99
357.11
443.23

120
mnd.

163.87
239.50
315.14
390.77

1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk
inrormeer eens/
Helmerstraat 11 - Zandvoort,
telefoon 02507-12150.
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020 - 223456.

12

9

drastisch te drukken zónder aan andere eigenschapExtra's, die in de praktijk bewezen hebben
pen zoals comfort, acceleratie en rijplezier conseseen belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan comsies te hoeven doen.
fort, rijplezier, veiligEen prestatie die Volkswagen- en Audiheid of gemak.
dieselrijders een voorsprong geven die niet meer in
te lopen is.
In de nieuwe '82 modellen - inmiddels volop
leverbaar- gaan Volkswagen en Audi wéér een
stap verder. Dooreen aantal accessoires die tot dusverre als extra golden, in de standaard-uitrusting van
alle Volkswagen- en Audi- modellen op te nemen.

Auto Strijder B.V.
Uw VAG dealer voorVolkswagen en Audr

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

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

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

voorbeeld van wat Volkswa
u weer méér te bieden

Tot dusverre vond u de extra's van Volks\\aeen en Audi voornamelijk terug in een degelijke
consüucïie en een stuk voorbeeldige geavanceeide autotechniek.
Zoals de zelfcorrigerende sluurinnchting,
<ie koers.stabiliserende achieias.
Bovendien geven beide merken 6 jaar carrosseriegarantie op roesten van binnenuit. Verder introduceerden Volkswagen en Audi de op/ienbarendc
Nieuwe Generatie Diesels.
Die de véclrijders in staat stelden hun autokosten

Fft <^B
EBS-en

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

Tel. 02507-17353.

doet men natuurlijk bij La Reine met

Haltestr.69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel 02507-17897

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

dasl kousen, panties,
krae-en enkelstukken.

Burg. van Alphenstraat l()2/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-I4565

AJgcbeeld detail GolfGL

Zo is bijvoorbeeld ook
de Golf C sfcsndocrd yafgevoerd
met de volgende extra's:
• voorruit van gelaagd glas o halogeen koplampen
• ruitcwisser-mct-sproei-installatie op de achterruit
• rembekrachtigero afsluitbare tankdopoanatomisch gevormde achterbank ©verlichte bedieningspanelen»regelbare instrumentenverlichting
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JOHN VAN DER ZEIJS MATCHWINNMH

Standen voetbalclubs

Z'meeuwen
matige partij voet
ZANDVOORT - In een w lenig aantrekkelijkc party voetbal hecfUZandvoortmeeuwen toch de overwinning
weten te behalen en blyft door dit
resultaat in de top meedraaien. Tegen
een meer aanvallend ZVV zag Zandvoortmecuwen kans om éénmaal de
weg naar het net te vinden wat genoeg
was voor de zege. Het fraaie doelpunt
kwam op naam van de aktieve John
van der Zeijs.
De beide teams schotelden de 700
toeschouwers in het eerste kwartier
zeer behoudend voetbal voor. In deze
fase ontstonden nagenoeg geen kansen en de doelverdedigers hebben een
zeer rustige middag gehad. Zandvoortmeeuwen had een goed ingrijpende verdediging die de ZW aanval
volkomen aan banden legde. Aanvallend konden de Zandvoorters echter
weinig indruk maken. Mede door het
vele balverlies van de Zandvoortse
voorwaartsen had de defensie het
bijzonder druk maar het gaf geen
krimp. In deze defensie waren het
vooral Richard Kerkman en Ben
Leijenhorst die hun tegenstanders
goed in bedwang hielden en zodoende het nodige gevaar wisten te voorkomen.

Doelpunt
Zandvoortmeeuwen kwam zeer verrassend aan een doelpunt, dat naar
later zou blijken de beslissing betekende. Een zwakke uitgooi van de
ZW keeper naar één zijner verdedigers was de inleiding. John van der
Zeijs ontfutselde de verdediger de bal
en aarzelde niet om keihard in de
bovenhoek te knallen, 1-0 in de 20e
minuut.
Het doelpunt betekende niet dat

Fraaie zege
heren hockey
ZANDVOORT - Het goede spe! van
de laatste weken hebben Zandvoortse
hockeydames niet kunnen voortzetten.
Tegen Strawberries werd het slechts
0-1, mede door uitstekend werk in het
Zandvoortse doel van Ineke Steetskamp.
De Zandvoortse dames speelden één
van de slechtste wedstrijden en werden
in de eerste tien minuten totaal overrompeld. Zij zagen geheel geen kans
om goed tegenspel te bieden. De ballen
vlogen de Zandvoortse defensie om de
oren. Desondanks kon Strawberries
niet aan een doelpunt komen. Ineke
Steetskamp hield haar doel met uitstekende reddingen schoon. De tweede
helft was van een beter niveau en kreeg
Zandvoort een licht overwicht. Dit
lichte overwicht werd al snel teniet
gedaan door een Strawberries dat
agressiever en ook sterker speelde.
Strawberries had het toch moeilijk en
creëerde in verhouding met het grote
veldoverwicht slechts wenig kansen.
Vijf minuten voor het einde viel toch
nog de beslissende treffer. Een strafcorner besliste de wedstrijd in Zandvoorts nadeel.

Heren
De heren behaalden een prima overwinning op Haarlem, 2-1. In deze
aantrekkelijke wedstrijd was van
krachtsverschil geen sprake. Beide
teams streden met open vizier voor de
overwinning. Door het goed inslaan
van de strafcorners nam Zandvoort een
verdiende
voorsprong.
Tweemaal
scoorde Olaf van Eekeren uit een
strafcorner. Haarlem perste er een
slotoffensief uit maar kwam niet verder
dan een doelpunt uit een strafbal. In de
spannende laatste minuten gaf Zandvoort de 2-1 zege niet meer uit handen.

Zandvoortmeeuwen vleugels kreeg.
Integendeel. ZW zette de Meeuwen
onder druk zonder dat er uitgesproken gevaarlijke situaties ontstonden.
De anders zo gevaarlijke counters
van de thuisclub brachten dit keer
geen opluchting. En tegen de onzekere Zaandamsc defensie had hiervan
zeker meer profijt getrokken moeten
worden. Slechts eenmaal liet de doorgebroken Marcel Schoorl de ZWdefensie de hielen zien, maar op het
laatste moment werd hij ten val gcbracht. De toegestane vrije trap leverde echter niets op. In de 35e
minuut werd de geblesseerde Duncan
Pratt vervangen door de jonge Robert Koning, doch het speelbeeld
bracht geen verandering.
Ook de tweede helft gaf geen hoogstand spel te zien. Het geheel was een
rommelige partij met ZVV iets meer
in de aanval maar geheel onmachtig,
behoudens een schot net over de
kruising van het door Eddy Steffers
verdedigde doel. De counters van de
Meeuwen waren nu wel wat gevaarlijker.

Een te rustige start van TZB was er de
oorzaak van dat al snel tegen een
achterstand werd aangekeken. Na 10
minuten werd de achterhoede van TZB
uitgespeeld en de 1-0 stand was een
feit. Ook na dit doelpunt bleef TZB
volharden in te tam spel. Vaak wilden
de Boys het te mooi doen, wat een fel
CBS bestreed met veel inzet. Voor de
rust slaagden de Zandvoorters er niet
in om de 1-0 weg te werken.
In de rust moest een hartig woordje van
trainer Ramkema de nodige inspiratie
terugbrengen. Mede door in het veld
brengen van Harry Hoogeveen slaagden de badgasten erin de bakens te
verzetten. Na 5 minuten wierp deze
andere instelling reeds i'n vruchten af.
Een voorzet van links werd keihard op
de slof genomen door Harry Hoogeveen en 1-1 kwam op het scorebord.
TZB beheerste het verdere verloop van

ZFC
Zilvermeeuwen

ZVM
DTS
IW
ADO'20

Zeijs die over de lat werd gewerkt
kwam het einde en behaalde Zandvoortmceuwen de derde overwinning,
die voor een belangrijk deel op het
conto kan worden geschreven van de
hechte verdediging.

De uitvallen gaven enige mogelijkheden om de score op te voeren. Zo
schoot Marcel Schoorl net over en even
later leek hij op de weg naar het tweede
doelpunt. In het strafschopgebied werd
hij ten val gebracht, doch de niet al te
sterk leidende scheidsrecchter zag er
geen strafschop in, zodat opnieuw een
kans verloren ging.
Slechts eenmaal was er een kans voor
ZW om gelijk te maken. Een vrije
trap werd goed ingeschoten, doch John
van der Zeijs redde op de doellijn. De
hierop volgende aanval van de Zandvoortmeeuwen werd besloten met een
te zacht schot van Bert Leijenhorst.
ZW probeerde een offensief in te
zetten wat echter geen succes had. Het
was geheel gevaarloos en kon slechts
door nonchalant uitverdedigen van
Zandvoortmeeuwen voor wat deining
zorgen.

7-11
6- 9
6- 8
6- 8
6- 8
6- 7

Vierde klasse KNVB zateidag
Aalsmeer
7-13
SIZO
7-11
DWA
7-10
Hoofddorp
7-10
SMS
7- 9
Z'voort '75
7- 7
Tweede klasse HVB zaterdag
Velsen
II-I7
ZVM
10-15
DEM
10-13
Concordia
l!-!3
Spaarnestad
11-13
Alhancc
10-10

VIOSW
Volewijckcrs

ZW
Rippcrda
Vitcssc'22
Volendarn

SCZ'58
Spartaan
Energie
J. Hercules
De Geu/en
WRA
Waterion

BSM
HFC
Telefonid
Tweede Jeugd
DSOV

o67(>-

6
1
4
3

6- 3
6- 2
7- 5
7- 5
7- 4
(t- 3
fr- 3
7- 2

31-10
10- 9
10- 8
10- H
10- -1
10- 1

Derde klasse HVB

TZB
De Meer
DSC'74 2
BSM2
Nieuw Vennep 2
CBS 2

6-10
6-10
6- 9
6- 9
6- 7
6- 5

Rcnova 2
Heemstede 2
EHS2
Schalkwijk 2
ADO'20 8

7 5
7- 5
tv 4

ZANDVOOKT - Na de goede bckciresultaten van de Lions li.nnes v»aren
de verwachtingen hoog gespannen voor
de wedstrijd tccen Wolves Helaas kon
een goed tegenspel biedend Lion • team
niet aan de/e veiwjehtinjvn voldoen
en gingen ruim met 42-7^ ten ond^r
Lions was reed1- n,i (> m i n u t e n ï.ansloo1
In deze periode wisten de Zjndvoüjters geen enkele tna.il dor! k ireft'jn.
terwijl de gasten reeds I ft punten -, ^-rz.;rnelden. De-/e snelle- achter : i,i<1 i*
Lioris niet meer te hoven j'.el.njnen.
Nadat de eerste punten gescoord w-sren
hcp het wat heter, maar door vtie
missers vanal de vrije uorplijn en ook
het onbenut laten v,in \nje kansc;)
onder het bord keek men bij de rust
tegen een 20-35 achterstand aan.
Vv'olve.s, dat voorzien w;is van een zeer
zuiver -ïChot h e e f t , ook in d-.- tweede
helft peer: moeilijkheden van Lions
ondervonden ! lons whaKeldo tegen
het einde van de strijd op in.-n to man
over. doch kon de 42-75 nederlaag niet
ontlopen

tv 3
6- 1

ZVM
ZANVOORT - Doordat koploper Velsen uit bij Concordia met 2-1 verloor en
de Meeuwen thuis met 5-1 Kon. HFC
versloegen, zijn zU Velsen tot op 2
punten genaderd, maar wel met een
wedstrijd minder gespeeld, zodat men
de kans op de koppositle thans in eigen
hand heeft.

Kansjes

Afgelopen zaterdag begonnen de
Meeuwen echter moeizaam. De geroutineerde HFC-ers hielden goed stand
en werden af en toe zelfs knap gevaarlijk. Zandvoort begon wel offensief,

Bridgenieuws
Fluit hij wel? Fluit hij niet?, Rustig doorspelen maar

Zandvoort '75
AMSTERDAM - In een sportieve wed- s'75-verdediging was sterk in de lucht
strijd wist Zandvoort'75 voor de tweede en wisten goed in te grijpen. Deze
maal een overwinning te boeken. stuiptrekkingen van SCZ belette ZandSCZ'58 ging met 1-3 ten onder. De voort'75 niet om steeds weer gevaarlijk
score had hoger kunnen zijn daar o.a. op te rukken. Karel v.d. Reyden zag
Zandvoort'75 twee doelpunten werden om onbegrijpelijke rede zijn doelpunt
onthouden.
afgekeurd worden.
De 2e helft begon met een afstandsSCZ'58 ging enthousiast van start, zelfs schot van Raymond Keuning dat juist
zo dat een doelpunt niet kon uitblijven geen doel trof en wederom zag Zanden dat kwam ook reeds in de eerste voort'75 een treffer geannuleerd, het
minuten. Doelman Gude was uitgegle- was een schitterend doelpunt van
den en Robbie Land kon zijn ploeg op Zaadnoordijk maar alleen de scheids1-0 zetten. Meteen daarop moest de rechterhad buitenspel gezien. De gastZandvoort'75-doelman languit om ten heren waren met uitvallen gevaarlijk
koste van een corner groter onheil te maar Gude was paraat. Groter gevaar
voorkomen.
bracht Zandvoort'75 doch, Rob Gasner
Na dit overrompelend begin van SCZ tilde de bal net iets te hoog, en een solo
kwamen de Zandvoorters meer en van Zaadnoordijk werd nog juist door
meer in hun spel wat al snel de gelijk- de doelman afgeremd, evenals v.d.
maker opleverde. Na prima voorberei- Reyden die alleen voor de Amsterdamdend werk van Karel v.d. Reyden kon se doelman net over schoot. In de
Gerard Nijkamp zijn ploeg op gelijke laatste minuut lanceerde Nijkamp de
hoogte te brengen 1-1. Direkt daarna vrijstaande v.d. Putten en Zandvoorkopte Nijkamp de bal net naast de t'75 won verdiend met 1-3.
paal. Zandvoort'75 bleef aandringen en
toen Ronald Zaadnoordijk twee verdedigers had omspeeld en Nijkamp wist
te bereiken stond Zandvoort op 1-2.
Op een afstandsschot van een Amsterdamse middenvelder moest Gude al
zijn kunnen tonen terwijl een aantal
vrije trappen die de Amsterdammers ZANDVOORT - De Zandvoortse takregen toegewezen niet van gevaar feltennisvereniging SC Unicum'73,
ontbloot waren. Maar de Zandvoorter- heeft de afgelopen maanden een grote
toeloop van nieuwe leden mogen konstateren. In september startte de jeugdafdeling met 2 teams in de kompetitie,
maar na de eerste wedstrijden konden
nog twee teams worden toegevoegd.
Nu spelen naast de senioren en damesteams ook 4 jeugdteams mee. Elke
zaterdagochtend komen om 10.00 uur
zo'n 25 jongens en meisjes in leeftijden
van 8 tot 15 jaar tafeltenmswedstnjden
spelen of vrij spelen
Het ziet er naar uit dat Unicum
de strijd in zijn geheel ca was
Zandvoürt met 6 a 7 jeugdteams in de
voor het doel van CBS te vinden.
Het duurde echter tot de 30e minuut komende kompetitie 1982 zal gaan
eer TZB de winst naar zich toe kon vertegenwoordigen, waarbij al heel wat
ttekken. Harry Hoogeveen verrichtte leuke tafeltennistalentjes zitten. Voorgoed voorbereidend werk en Wim Ko- al de adspirantleden Frits van Van k
ning zette TZB op 1-2. De voorsprong (nog steeds ongeslagen). Flons Wiesis in het geheel niet meer in gevaar man met 83% resultaat en Robert Balk
r
geweest en TZB speelde het resterende en Oscar Lohuis met resp. 62 en 77 r
gedeelte bekwaam uit. Met een inzet geven zeer veel hoop op nieuwe kunizoals in de tweede helft had TZB reeds pioenen.
Ook voor kinderen geboren vanal
in het eerste gedeelte van de svedstrijd
30-6-1970 (welpen) zijn er goede mogemet CBS moeten afrekenen.
lijkheden om het tafeltennisspcl te
leren. Op 22 november a.s. organiseert
Dames
de NTTB een welpentoernooi bij
De TZB-dameï behaalden een goede GTTC m Haarlem, waarvoor alle Uinoverwinning op SVJ (0-3) al zag het er cumwelpen zijn uitgenodigd. Dat zi|ii
in de eerste helft niet naar uit dat de Joost Wiesman. Robert Cliteur, Mirzege zo ruim zou worden. In de ope- tijn Wi|sman, Robert ter Hcjifcn,
mngsfase kon TZB niet in het spel Atalwin I'ilon, Martin van de A.ir en
komen. Mede door het zwaar bespeel- Aldo Haldcrman.
Ranglijst Unicum: 1. Frits van Vank,
bare veld was van goed voetval geen
sprake. Na de rust kwamen de Zand- 2. Floris \Viesman,3. Robert Balk, 4.
voortsen beter voor de dag en namen Oscar Lohuis, 5. Annettte Wiesman, b.
door twee doelpunten van Francis Arlan Berg. 7. Randolph Ramalho, 8.
Swan een beslissende 2-0 voorsprong. Patrick Berg, 9. Keesjan Wijsman, 10.
TZB bleef sterker en zag het overwicht Joost Wiesman, 11. VVim van Veenenin de 20e minuut beloond met een daal, 12. Roy van der Laan.
derde treffer. Jolande Kraaijenoord Inlichtingen en aanmeldingen bij D. ter
Heyden. tel. 16511. Zandvoort
bepaalde de eindstand op 3-0.

TZB moeizaam naar
krappe overwinning
HAARLEM - Door een zwaar bevochten 1-2 overwinning op CBS 2 heeft
TZB de leiding in de derde klasse HVB
overgenomen van DSC'74 2. Laatst
genoemde tegenstander zal a.s. zondag
de strijd met de Zandvoorters aanbinden.

De beste kans was nog voor Ed Vastenhouw. Een prachtige pass van de goed
spelende Van der Zeijs bracht hem vrij
door de ZVV doelman, doch in het
zicht van de haven struikelde hij over
de bal. Met een fraaie lob van Van der

Tweede klasse KNVB

ZANDVOORT - De uitslagen van
deze week van de Zandvoortse Bridgeclub zijn als volgt:
Foto Europress. A-lijn, Hulskemper-Vulsma l met
64,06%, tweede werd echtpaar Jurriaans met 54,69%.
B-lijn: koppel Ipenburg-De Leeuw
59,82%, tweede werden hier de heer en
mevrouw Hoogendijk met 58,4%.
C-lijn: het koppel Bos-Schouten legde
beslag op de eerste plaats met 58,33%,
tweede werden Ocenasek-De Vries
58,04%.
De totaalstand met nog twee wedstrijden te gaan is: A-lijn: 1. familie Coops,
2. familie Spiers; B-lijn: heren EmmenHeilker, 2. heren Rijer-v.d. Wende;
C-lijn: dames Bos-Schouten, 2. koppel
Lenterman-Baan.

„WURF-PRAET"

Ruilbeurs

Sirkwietje, sirkwietje, er wordt met
jou 'espeuld giert bietje!

ZANDVOORT - Op zaterdag 21 november houdt de afdeling Kennemerland van De Verzamelaar weer een
ruilbeurs. Ditmaal in het clubgebouw
aan de Reggestraat 21 te Haarlem.
Toegangsprijs een kwartje, leden gratis.
Het clubgebouw is hiervoor geopend
van 13.00 tot 17.00 uur, en in de
belangstelling staan oude ansichten,
postzegels, eerstedag enveloppen etc.

doch meer dan een kopbal van Goedegebuurde die rakelings naast ging en
een harde schuiver van Giesbergen die
door de keeper van KHFC kundig werd
gestopt, leverde dit niet op. Na 27
minuten spelen braken de HFC'ers
goed door op links en door een foutief
ingrijpen van de achterhoede van
Zandvoortmeeuwen kwam de middenvoor vrij voor keeper Arnoldi en deze
werd door een harde schuiver in de
linker hoek verslagen, 0-1. Direct hierna moest Minkman met een blessure
uitvallen en werd vervangen door
Rood, hetgeen nadien een gelukkige
wissel bleek te zijn.
In de 34e minuut gingen Wertheim en
Cabri goed op links door en na een
knappe 1-2 combinatie scoorde Wertheim de gelijkmaker met een mooie
schuiver in de linker hoek. Tot de rust
bleef deze stand gehandhaafd, mede
door toedoen van keeper Arnoldi, die
enkele malen ver zijn doel uit moest
om dieptepasses van HFC weg te
werken. Na de rust werd de wedstrijd
door Zandvoortmeeuwen
beheerst.
Men begon veel energieker te spelen,
hetgeen niet zonder resultaat bleef.
Na 57 minuten spelen werd door Goedegebuure een vrijetrap goed opzij
geplaatst waardoor Rood in een prima
schietpositie kwam en ook raak knalde,
2-1. De Meeuwen bleven aandringen
en in de 64e minuut maakte Giesbergen
er 3-1 van nadat een scherpe voorzet
van Scholtz aanvankelijk door vriend
en vijand werd gemist. De druk op het
HFC doel werd nog groter en schoten
van Cabri, Wertheim en Verschoor
konden slechts met moeite door de
doelman worden gekeerd.
In de 69e minuut werd er door de HFC
achterhoede zeer slecht uitverdedigd,
waarna Rood de bal knap onderschepte
en vervolgens de keeper het nakijken
gaf, 4-1. Hierna namen de Meeuwen
wat gas terug, doch HFC wist hier geen
gebruik van te maken, mede doordat
grensrechter Leijen zijn vlag regelmatig de lucht in moest brengen voor de
goed werkende buitenspelval van de
Meeuwen. Tegen het einde van de
wedstrijd drongen de Meeuwen nog

eenmaal aan. Via een vene vnjctrap
van Goedegebuure kopte Verschoor
fraai door en scoorde Rood vervolgens
met een scherpe volley 5-1, hetgeen
ook de eindstand betekende. Indien de
achterstallige wedstrijd wordt gewonnen, dan kan men Velsen van de kop
verdringen, omdat het doelsaldo van de
Zandvoorters betei is dan dat van
Velsen.

SC Hong Kong
HILLEGOM - In een zeer spannende en
aantrekkelijke wedstrijd slaagde SC
Hong Kong er niet in om La Bouteille op
een nederlaag te trakteren. De winst
voor Hong Kong heeft er dik ingezeten,
maar in de slotfase werd een 5-3 voorsprong onnodig weggegeven en haalde
La Bouteille op tot 5-5.
In deze snelle wedstrijd was vooral
Marcel Schoorl bijzonder goed op
dreef. In de eerste helft gaf hij zijn
team met twee fraaie doelpunten een
2-0 voorsprong die nog voor de doelwisseling terug werd gebracht tot 2-1.
Na de pauze was het Hong Kong dat
flitsend uit de startblokken kwam en
door Menno Visser op 3-1 werd geschoten. Een kleine inzinking was er de
oorzaak van dat de gasten terug kónden komen tot 3-3. De badgasten
herstelden zich echter goed en met nog
vijf minuten te gaan ontstond er een
bijzonder spannend gevecht. Marcel
Schoorl scoorde opnieuw tweemaal en
met nog twee minuten te spelen leek de
5-3 voorsprong genoeg. Een ongelukkige strafschot betekende echter 5-4,
maar nog was er niets aan de hand. Met
nog een twintigtal seconden voor de
boeg had doelman Eddy Steffers de bal
in bezit en dacht de resterende seconden met de bal aan de voet uit te
spelen. Daarbij lette hij even niet op en
een La Bouteille-speler pikte de bal
eenvoudig af en scoorde in het verlaten
doel de met meer verwachte gelijkmaker. 5-5.

GEEN AFSCHEID

Sc. Unïeom

74NDVOORT - Kigi'nlijk heeft TZB
liet aan liet Zaïuhoort.s Nieuwsblad te
danken dat /ij, naar later /ou blijken,
zo'n voortreffelijke penningmeester
kregen. Dat de heer M.A.J.M. Crabhcndani 25 jaar lang het voortreffelijk
lieert gedaan, blijkt wel uit het feit dat
lieden ten dagen een bestuursfunctie

niet vaak meer voor een dergelijke
tijdsduur volbracht wordt en uit het feit
dat steeds een sluitende begroting door
de bij de ABN werkende Crabbendam
vttrd opgesteld.
Hoe ZandvoorU Nieuwsblad bij de
sportfunktie van Crabbendam werd betrokken blijkt wel een niidere uitleg te
behoeven. Crabbendam legt uit: ,,Miin
vader was destitds redakteur bij Zandvoorts Nieuwsblad dat tijdens de oorlogsjaren niet was verschenen. In 1947
begon Van Deursen weer met het
drukken van de krant en ik ging vaak
kijken naar het zetten e n a n . Zodoende leerde ik Van Deutsen kennen die
penningmeester was van TZB. Hi|
vroeg mi| een keei de rekingen voor de
voetbalclub te schrijven, dat wilde ik
wel, en daardoor werd ik betrokken bij
TZB. In 19.% werd ik gevraagd penningmeester te worden en tot nu toe
heb ik dat altijd met veel plezier
gedaan" aldus de jubilerende penningmeester, die zelf op school wel eens
tegen een b.il heeft getrapt, maar verder niet aan het spel deelnam. Van
spelregels had hij dan ook in de eerste
jaren geen kaas gegeten, maar op dit
moment weet hij er wel het één en
ander van

Voetbal
Zondag: V'olendam - Zandvoortmeeuwen, 14.3(1 uur.
TZB - DSC'74, 14.30 uur Sportvelden
KennenuT\\eu
Dames TZB - Terrasvogels. 10.00 uur
Sportvelden Kennemerweg.
Zaterdag Zandvoort'75 - Energie,
14 30 uur. velden binnenterrein Circuit.
Volles bal
Zateidag: Sporting OSS heren - Cazuz,
20.30 uur Pellikaanhal Zandvoort.
Sporting OSS dames - V.C.H., 19.30
uur Pellikaunhal Zandvoort.
Woensdag: Tnumph - Sporting OSS
lieren. 21.15 uur.
Basketbal
Donderdag: Kometen - Lions dames,
20.15 uur Spaarnehal Haailem
Capaciteiten
Vrijdag. Anoeta - Lions, 21.00 uur,
Zijn
capaciteiten op financieel gebied
Apollohal Amsterdam

gingen niet aan andere verenigingen
voorbij en \ele malen verzocht men
hem om bestuursfuncties, die t i i ) echtei
niet aanvaardde. . . l / B w e r d m i j n
grote hobb) waar bij/onder seel tijd in
gaat zitten en met het aanvaarden v,in
andere functies, ben je nog meei sriie
tijd kwijten dat is niet verantwonid ten
opzicht van mijn gezin, waar ook n*kenmg mee gehouden moet wouieti",
zegt hij.
Buiten het penninpmeesierschap \an
TZB heeft hi| nog diverse taken m de
vereniging voor znn rekening genonien. Zo houdt hij de leden.idmims'ratie bij en ook de sportkeurmgen \allen
onder zijn beheer. In vroeger jaren is
hij ook nog medewerker geweest .tan
de clubkrant. IX' afgelopen 25 j.uir /ijn
voor Crabbend.ini altijd fijne j.iren
geweest mot hoogtepunten en dieptepunten. ,,Het kampioenschap in 1%1
en het 25-j.irij; bestaan van de club m
1975 beschouw ik als hoogtepunten,
terwijl ik de degradatie van het eerste
team, het afgelopen j.iar. als ?eer
teleurstellend heb ondergaan, maai ik
hoop dat dit teniet wordt gedaan met
opnieuw een kampioenschap van het
eerste team", aldus Crabbendam
De ongeveer 2tR) leden tellende verempmg kan de komende j.nen. indien de

omstiiridigheden \ a n de verfiiiüiiiij; niet
wandelen steeds op Crabbend.im
b l i j v e n r e k e n e n , omlanks hel teil «J.U er
voleen-, tijdens i-t-n U-deiiseruadenni'
u i i r ü r gevraagd w a a r o m bestuursleden
(waarondei dus ook <lc heet Crabbcn
d d r n ) met altijd de wedstrijden v a t ' t.!*.'
itiversi teams he/oeken. Pan ^ het
antwoord v a n de voor/'ilkT . i l t i j d
..CrabbeiKi.mi maak! /ijii drelpi'tnen
thui 1 ; wel" Hierop rlonr Kirdu. 'vn
/egt h i j J.ui ool\ I - r komt ^ n o r m ' i'fl
werk U) kijken om >le v c K m t M m ; iir . n
enti te hundcr; Ai'.lat ik mei . t i i i j d v.i
ki|M'i\ ma.iv bij 'l.iiiswedstriiili r ' v u het eerste team brn ik ineesi,.| ,!,-nui-

Receptie
Ge/icn de a k t i v n e i t e n \.in iK In-er
Ciabbendam en het vele w . i . i r d e v o i k
werk in 25 jaar is het /eer t e i n h ; d,n
TZB een icccplie houdt. Op .v.terdaj:
21 ni-MMn'vr w o t d t de/e gehouden in
de kantine v. in de vereniging aan Je
Kennemerweg. Belangstellenden kunnen et terecht van ]s (1(1-17 00 uur l)c
bescheiden en -.smpathieke Crabben
dam vmdl het ;iau de ene kant mot /o
nodig maar aan ilu andere kant is het
onk wel leuk dat je met vergeten
wordt Het is d,m ook wel zeker dat h i j
op veel belangstelling karrrekèncn.
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Neerlands "frots

LANCEERT HET NffiUWE
SWINGFORMA5\N BEHR.
hen subtiel s po l van orx-n on <j;osloton
\ Likken Soms oven naar voren ot tmig springend
(ri.is on in nhbcKtnikruur. Ook \.m.itio in breedtes.
I n c h .i!t!|ci periekt n.uiJloos p.issem) i loeken evon

Een lekken- biefstnk. ^esioufde puurt»?,
prachtig vlees dl'verse vis. Voorzn'n f 2<i.- per
persoon kriJKt u een vorstelijke maaltijd (en een
kindermenu voor f 10,-). Alléén in 't weekend
van 12.00-21 00 uur
('ic/clliK(ltis met de kinderen ki|ken naariJe
vliegtuigen, het museum, de mensen.
_^j Kn heerlijk eten in
\> ^ -^tft^
Restaurant Aviorama
""^r.'ü^^^^
up de .'ie verdieping van hel
stationsgebouw met een boeiend
uitzicht np het luchthaven platform
Reserveringen: 020-102150. Horeca Kxplotlatie
Maatschappij Schiphol B.V.
'

Swingform-ontwetpen
f ram Hem en Kar/ Odermatl
Enkele citaten
" alles nzodanigopelkddi
afgestemd dat rekken,
kasten en funktionele
elementen een vloeiende
overgang vormen "
" de verschillende diepte*,
van 28. 41 en 60 cm passen
overal naast elkaar Geen
plinten, geen alsluitli/sten
voor plafond en vloer
Daardoor werkt de ruimte
royaler en levendiger

materialen volgens de nieuwste technische methoden.
Vol verrassende vondsten.
Dit is geen v.inant meer op bestaande
wstemen maar iets volkomen nieuws. Swmgform is
de naam. l£n het adres: Co van der Horst Amstelveen.
Al vele jaren trefpunt van de grote internationale
ontwerpen.
Waar hinnenhuisadviseiirs de tijd nemen
om u een stnkt persoonlijk advies te geven. Geen
systeem leent zich daarvoor beter dan Swmgfbnn:
voor wonen, werken en slapen...

hot 7on>;vu!ilii; .it'j.ovvogon
.uit u oorj v .in Bohr OP de vraat* cfio door de alom
bekende "kastemvanu" eigenlijk liooiterlitbeaursMxird
is M.ur hier is liet dan: efficiënt en tegelijk
onuebonden. Onbeperkt toe te passen m hoogte en
breedte. Op en top IJehr: dus vervaardigd uit de beste

Nationale gerechten in een
internationale sfeer.

aviorama
KERST en NIEUWJAAR in ERMERZAND
December is een knusse maar vermoeiende maand1
Ontspant u zich daarom in deze periode met uw gezin m
onze moderne en comfortabele bungalows, gelegen in
Erm (gem. Sleen, Dr.). Op het park tevens restaurant,
bar, overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen, speeltuin.
etc. Tijdens Kerst en Nieuwjaar speciale evenementen

KERST-ARRANGEMENTEN
reeds v.a. /325,-all-in.

~~-~.-. ~\

Voor nadere informaties:

Vrij-tijdspark Ermerzand, Dalerstraat,
Erm, tel. 05915 -40 18

""f7

Joegosbvisch Restaurant „PU LA"
brengt u van woensdag t/m vrijdag een speciaal

GOULASH MENU voor
•
•
•
•
•

15,50

GARNALENCOCKTAILofSOEP
STOKBROOD + KRUIDENBOTER
GOULASH met RUST of AARDAPPELPUREE
SERVISCHE SALADE
PALACINKA

Reserveer vanaf 3.00 uur. Maandag en dinsaag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede

/'«rrf-

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

Sportcenter Wim Buchel
i_„ - - \

A.J. v.d. Moolenstraat 47 - ZANDVOORT

SQUASH
Deze fascinerende sport kunt u bij ons de
gehele week, 's morgens, 's middags en
's avonds beoefenen.

•l&l

Nu ook voor de jeugd vanaf 10 jaar.
Voor afspraak, telefoon 15829 -13965.

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 vakhandej

struktuur.

•M*"^^

schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24
Tel. 12206
Zandvoort

"-

«•*"•

s~=^3 <•
~"~^ï
'

A

M

vernieuwd denken van öen

v

"

Hogere Technische School «Amsterdam»
dag- en avondopleiding voor

't Kompleetste wooncentrum van Nederland.

co Bindenj
van
der horst
2, Amstelveen, tel. 020-4125 05*.

.-

Chemische Technologie
j H ü. Electro Techniek
**"

ditf. Technische Computerkunde

Werktuigbouwkunde

\ Maandags tot l uur gesloten. Donderdagavond koopavond.
'/• S"sr fff

f Sff'

srf,/ss,

ZATERDAG 21 NOVEMBER 1981
van 09.30 -15.00 uur
EUROPA BOULEVARD 23
1079 PC AMSTERDAM
TEL 020-429333
Onze school staat schuin tegenover de RAI.

Sporfcenter Wim Buchel
A.J. v.d. Moolenstraat 47 - Zandvoort
Telefoon 15829-13965.

IftlïERNiBER CARAVAN BV
Piovincialeweg a86. Montfoort, telefoon 03484-2234.

In ons bloemenexportbedrijf hebben wij
plaats voor een

Voor de betere tour- en stacaravans gaat
u naar MONTFOORT of HOOFDDORP
Reeds 1982 modellen aanwezig en voor een
mooie occasion naar Montfoort of Hoofddorp.
Hoofddorp, Kruisweg 1539,
telefoon 023-285863. Let op het witte huis

Saunabad van n voor
l met hemels van 10 voor

. 10.00

7.50

November maand voor de pe/ondheid
Profiteur van deze aanbieding
Wij zijn de gohelp week geopend, ook de
weekends

De serie 1982 Kip-tourcaravans

is er!!!
bupcrlddf) dflpvennqstjt'Wicht v*in,»l 48b kt) A*ct
i oncurf«rend c}fipri|st_J (ils vanouds bi| Inicrnihcr
T cvcri1-, vot>r hobhy mot :\\\\ nieuwe ADX modellen on
voor uvv liiiKj^eprijsch 1 mcu AC st<iCiJtdv,in ndtii Hoofddorp
Altijd ruimt* sorlffitu] (H i jsions dcinwtVK) VOD- de
[!Mjt,l)evvubtf' koprt t'i-n cKt'<i voofdcf»! in het ti<i|,),|[

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

ervaren
administratieve kracht
op part-timebasis

makelaars h Idxateurs in bedn^;, rn woonruiniten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020
hprm.tn hpi|erm,inswci| b

•imstctildm /

IHf»

Inlichtingen

Hiljo bv
VB A, telefoon 02977-22170

Waarom nog gcaar/cld'
Hak de knoop door en v raap aan Sinterklaas een horloge.
klokol wekker'
Dan /u u ulmd goed. Maar dan wel \ a n

Horlogerie
C. WAANING
H KT KI.OKKKNIUIIS M KT I>H
Siipliiiini'i; 4 -1 clcfnim l 23 07
d,in v all n a l t i j d in de pnj/en!
Hu ,ul\ isecri u hei allerhesie en u hchi n.n ge .dient.
\cioi u» gehele leven'
'i Keen piailu k.ido'
Koinl u vrns kijken in /ij» v h i m r i x i n i .
'l Isvvn helrvfnis!
/ leen rpi>iiralie-ul(ti'lint! mei elt'l.tr<>nnchi' a-iparaiutir

Vanmorijen is
Strandschap in vergadering bijeen gekomen. Wat er /o al op de
agenda slond, «elke rapporion
werden besproken, /ie pag. 3.
o Zaterdag en ook vrijdag hield
Nieuw Unicum ,,open iiuis".
Meer over de/e open dagen en de
aandacht \oor de gehandicaptenzorg, ook pag. 3.
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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Zandvoortse
redders
in aktie

MEERDERHEID

BEGROTING

ZANDVOORT - De Joan Hodshon, bemand met Zandvoortse
leden van de KNZHRM heeft
vorige week dinsdag als eerste
assistentie verleend aan een
Duits zeiljacht „Duo" dat voor
de zuidpier van IJmuiden in
moeilijkheden was geraakt.
De bemanning bracht op deze dinsdag, 17 november, 's morgens vroeg
de Zandvoortse reddingsboot Dr.
S.L. Louwes naar Amsterdam voor
het inbouwen van een radarinstallatie, en keerde met de Joan Hodshon
terug naar Zandvoort. Voorbij de
sluizen van IJmuiden werd om
kwart voor vier het alarm ontvan
gen via de kustwacht dat de red
dingsboot uit IJmuiden de Prins
Hendrik assistentie verzocht bij het
in nood verkerende zeiljacht. Allereerst verleende de bemanning assistentie aan twee leden van de Prins
Hendrik.
Deze opstappers waren in moeilijkheden geraakt toen de motor van
hun rubberboot Neeltje Jacoba afsloog. Nadat de opstappers in veiligheid waren werd met vee! moeite,
windkracht 6, een sleeplijn overgebracht naar het Duitse jacht, dat
inmiddels op het strand was gelopen.
Omdat de bemanning van het Duitse jacht niet meer in levensgevaar
verkeerde, werd in opdracht van het
hoofdkantoor in Amsterdam van de
KNZHRM de reddingspoging gestaakt, en overgelaten aan de firma
Wijsmuller bv.
Voor de Zandvoorters was dit een
teleurstellende beslissing omdat
vlottrekking van het jacht in hun
ogen succesvol kan worden afgerond.

ZANDVOORT - De VVD-fraktie is niet
akkoord gegaan met de gemecntebegroting voor het jaar 1982. Het betreft hier
de begroting van inkomsten en uitgaven
voor het dienstjaar 1982, én de begroting van de takken van dienst, te zamcn
ook wel kortweg ,,de begroting" genoemd.
Wel akkoord verklaarde de VVD zich
met de subsidievoorstelling voor 1982 en
de belasting- en tariefsverhogingen voor
hetzelfde jaar.

Saldi-reserve

Het te verwachten wegvallen van deze
inkomstenbron kan in de ogen van de
WD niet worden goedgemaakt door
te putten uit de post saldi-reserve,
omdat dit een strukturcel verlies zal
blijken te zijn en niet éénmalig.
Door wethouder Aukema was al eerder
aangevoerd dat de begroting op dit
moment (24 november 1981) tot op de
cent klopt, en dat de Cenav als ieder
ander bedrijf aan zijn verplichtingen
Het afwijzen van de gemeentebegro- zal moeten voldoen. De inkomsten
ting voor 1982 houdt rechtstreeks ver- worden berekend uit de recettes van
band met het voortbestaan van het voorgaande jaren. Wanneer er in 19S2
circuit. De WD vreest dat de in de géén Grand Prix komt, zal dat pas,
begroting opgenomen post „inkomsten wanneer de Cenav er nog steeds is, een
circuit van ƒ 675.000,—" een denkbeel- vermindering van inkomsten geven in
dige bron van inkomsten zal blijken te het jaar 1984. Mocht de Cenav onverzijn, gezien de problematiek rond de hoopt (door faillissement of andersCenav en het circuit.
zins) niet aan zijn verplichtingen kun-

m *fg

11f is er weer
ZANDVOORT - Dal Sint Nicolaas toch
nog op het Raadhuisplein arriveerde
zaterdagmiddag 21 november, was een
klein wonder, want de goede man had
wel met pech te kampen.
De schimmel van .Sint gedroeg zich niet
zoals je van een „klazenpaard" mag
verwachten en met weinig respect voor
de Heiligman wipte hij Sint even rap
van zijn rug als die er op was geklommen.
Noch Sint noch de schimmel zag een
gezamenlijke intocht zitten. Sint verklaarde onder geen voorwaarde nog
eens de schimmel te bestijgen, terwijl
het paard zijn toekomstige berijder
angstvallig in het oog hield voor het
geval deze toch nog de euvele moed op
zou brengen. Wél, Sint bezat de euvele
moed niet en terwijl het paard hinnikend aan een onverwachts middagje
vrij begon, werd Sint in een in allerijl
opgetrommelde auto naar de festiviteiten vervoerd en kreeg een bijzonder
drukke middag.

Dolfirama blijft
voorlopig
ZANDVOORT - Voorlopig lijkt de
toestand rond het Dolfirama geconsolideerd. De eerste maanden zal
het zeker niet worden gesloten en is
men achter de schermen druk doende een oplossing te vinden voor de
gerezen moeilijkheden.
Door het gemeentebestuur, met name
burgemeester Machielsen zijn besprekingen gevoerd met de huidige eigenaar Hordo over de toekomst van het
Dolfirama, hierbij vervult de gemeente
een stimulerende en positieve rol. „Wij
willen het Dolfirama zeker niet missen,
en zijn blij over de positieve opstelling
van de heer Hordo. Wij zoeken naar
een beheersvorm waarin het dolfirama
ondergebracht zou kunnen worden.
Dat is wel voorzichtig manoeuvreren,
maar wanneer iedereen zich positief
opstelt, zie ik deze attraktie voorlopig
gelukkig nog niet verdwijnen" aldus de
heer Machielsen.

Adhesie
Nadat de moeilijkheden rondom het
Dolfirama ook landelijk bekend werden door de televisie-uitzending Privé
van de Tros, werden op het raadhuis uit
het gehele land adhesiebctuigingcn
ontvangen. Ook Zandvoorters heten
zich niet onbetuigd. Vorige week vrijdag werd op het raadhuis een deputatie
van leerlingen van de Van Heuven
Goedhartschool ontvangen, die de burgemeester een fraaie tekening met zevenhondcrdvijftig
handtekeningen
overhandigde van jong en oud uit
Nieuw Noord, waarin werd aangcdrongen op handhaving van het Dolfirama.
Bovendien brachten ze nog een fraai
lied ten gehore.
Gistermiddag werd de 27 MC-er uit
IJmuiden, die ook een aktie heeft
gestart voor behoud van het Dolfirama
door de burgemeester ontvangen. Doel
hiervan was te overwegen wat deze
enthousiaste Umuidcnaar via zijn bakkie nog meer kan doen.
Het allerbelangrijkste wellicht was deze week, het bericht dat l u i m dertienhonderd bezoekers op zondagmiddag
in het Dolfirama van de show hebben
genoten, want veel bezoek is een eerste
vereiste voor het behoud van het Dolfirama.

nen voldoen, dan nog was dat geen
enkele reden nu reeds met dat verlies
rekening te houden.
Min of meer steunend op het principe
„Komt tijd, komt raad" verwees de
wethouder ook naar de saldi-reserve.
„In 1973 hebben wij op deze manier
een tekort van één miljoen in drie jaar
tijd weggewerkt." Wél moest de wethoudcr erkennen dat destijds de algemene economische situatie beter was
en dat men toen ook een achterstand in
de belastingen en retributies had wéggewerkt. (Deze waren in 1973 al in
geen jaren verhoogd.) Bovendien is de
saldi-reserve dit jaar hoog, en heeft
men ook nog eens een post van zo'n
dikke zeventigduizend gulden kunnen
reserveren voor nieuw beleid of onvoorzien, de wethouder van financiën
zag dus geen problemen.
Mevrouw Hugenholtz noemde deze

«

's Avonds om 19.00 uur stond de
Joan Hodshon in het boothuis en
kon de vermoeide bemanning, die
onder leiding van schipper J. van
der Ploeg, aan de reddingspoging
had deelgenomen naar huis terugkeren.
„Een geslaagde oefening" was het
lakonieke commentaar van de bemanning op deze reddingsaktie.

ZANDVOORT - Het betoog van Gert
Toonen, gehouden op maandagavond
tijdens de algemene beschouwingen ten
aanzien van het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente en in feite een
rechtstreekse aanval was op de burgemecster, is door de heer Machielsen als
„zeer gnevend" ervaren.
Door Toonen werd gezegd: „Vast staat
wel voor mijn fruktie, dat het ruimtelijk ordeningsbeleid in het college meer
en meer in verdrukking komt. Ik kan
mij met aan de indruk onttrekken dat
Ruimtelijke Ordening niet die aandacln krijgt die het verdient. Dat zou
terug te voeren zijn op het ontbreken
van tijd bij de portefeuillehouder.
Ruimtelijke Ordening vraagt tijd, het
bekleden van het ambt van burgemeester vergt eveneens tijd", aldus Toonen,
dte er aan toevoegde dat het ambt van
burgemeester en het fraktievoorzitterschao van een statenfraktie niet onge.siraft hand m hand kan gaan. Hij had
gevraagd of het college zich over deze
kwestie eens wilde beraden.

Onbeheerst
Dinsdagavond beantwoordde de heer
Machielsen deze rechtstreekse aanval.
Hi) verweet Toonen giote onzorgvulcligheid. omdat de/.e stelling met werd
onderbouwd. Slechts een paar opmerkingen uit de losse pols, namens een
vier man tellende fraktie vond hij geen
goede basis voor een onderbouwde
dialoog. „Zo'n onbeheerst betoog
koml de sfeer niet ten goede", aldus
Machielsen.
In zijn antwoord zei Toonen dat deze
aanval wel degelijk onderbouwd was.
ten aan/ien vin het ciicuitgebeuren
was te weinig gebeurd. Met herhaling
was gevraagd spoed te zetten achter
diverse bestemmingsplannen, „maar
die worden dan doorgeschoven". Bovundien wa-, hij van mening dal het een
omissie van de burgemeester was dat

deze zijn antwoord niet eerst in het
college had besproken, dit had dienen
te geschieden alvorens een antwoord
werd gegeven. Hij vroeg namens de
college-ondersteunende partijen om
een schorsing om dit aisnog na ie gaan.
Hierna constateerde de heer Machielscn dat Toonen geen gevolg gegeven
had aan zijn uitnodiging zijn betoog te
onderbouwen. „Men kan iemand niet
beschuldigen dat hij omoldoendc tijd
en aandacht besteedt aan zijn werk,
zonder dit te adstrueren."

Commentaar!
In haar algemene beschouwingen
heeft de PvdA ernstige kritiek op liet
feit dat burgemeester Machielsen, behalve voorzitter van de Zandvoortse
gemeenteraad, ook voorzitter van de
WD-fraktie in Provinciale Staten is.
Door deze combinatie van werkzaamhcden komt met name het ruimtelijk
ordeningsbeleid in de knel, aldus de
PvdA-fraktie.
In zijn antwoord verweet bitrgernccster Machielsen op zijn beurt onder
meer, dat 1'vdA-fraktievoorzitter Toonen zijn beschuldiging niet voldoende
had onderbouwd. De heer Toonen
vroeg toen schorsing omdat hij wilde
nagaan of de burgemeester antwoordde namens het college.
Dit was overbodig. De heer Toonen
die sinds 1978 in de raad zit, dient te
welen dat iedere woordvoerder die
antwoordt op algemene beschouwingen, dit doet namens het college. De
algemene beschouwingen worden een
dag wn tevoren ingeleverd, waardoor
liet college de gelegenheid krijgt de
antwoorden terdege voor te bereiden.
Als dus burgemeester Machiclicn een
antwoord geeft is dat in ieder geval
met medeweten van de andere collegeleden. Ulijkt dat niet het geval te zijn,
dan wordt hij door de wethouder!, wel
op de vingers getikt. Dat hoeft niet te
gebeuren door de fractievoorzitter van
de PvdA.

*» Algemene beschouwingen van
de politici van / a n d v o o r t bij de
begroting -.oor het jaar 1982.
Uitgebreid aandacht wordt hieraan besteed op pag. 5.

Nadat hij eerst feestelijk werd ontvangcn in het winkelcentrum Noord, vertrok Sint gehaast naar het dorp. Toch al
wat laat, arriveerde hij tenslotte buiten
adem op de Grote Krocht waar hij het
laatste deel naar het raadhuis te voet
aflegde. Voor de Zandvoortse kinderen, die anders altijd door dranghekken op de plaats worden gehouden een
uitstekende gelegenheid om Sint een
hand te geven. Kompleet schuilgaande
tussen de kinderen arriveerde Sint uiteindelijk toch op het bordes van het
raadhuis waar burgemeester Machielsen hem van harte welkom heette.
Hierna was er geen tijd voor een kleine
verfrissing om wat op adem te komen,
neen Sint vertrok omstuwd door kinderen via de korste route naar het Dolfirama voor een middagje kinderfeest.
Bijzonder feestelijk die grote stoet van
kinderen en ouders die voor en achter
de Sint bij het Dolfirama arriveerde.
Na veel passen en meten pasten er toch
zo'n kleine tweeduizend kinderen en
ouderen in het Dolfirama, waar icdercen uitbundig heeft genoten. Niet alleen van de dolfijnenshow, maar ook
van de Zwarte Piet die in het bassin
belandde, en de Piet die in een bootje
de malste capriolen uithaalde. Het
onvolprezen Pietcnorkest blies uit volle
borst, er waren clowns, kortom een
groots feest, dat door alle avonturen
van die middag wel later begon dan was
voorzien.
Na afloop wisten nog velen de weg naar
Hotel Bouwes te vinden voor een gratis
kopje koftie met cake, een zakje snoep
en een glas fris voor de kinderen.
Hier was het ook dat Sint zichtbaar
uitgeput met de Pieten aan tafel ging.
Na eerst geïnformeerd te hebben of
zijn paard zich die middag wel had
geamuseerd, verklaarde Sint dat hij
's avonds niet meer in aktie /ou komen, omdat hij nu volkomen „uitgeteld" was.

hele begroting nogal wankel, van de
daarin opgenomen inkomstenpost van
ƒ 50.000,— toeristenbelastmg Dolfirama zag de VVD ook niet veel terechtkomen. Om te zorgen dat het Dolfirama bleef moest toch zeker overwogen
worden deze post te schrappen. De
WD stemde dan ook tegen invoering
van deze heffing.

Motie
Door de WD was dan ook op dinsdagavond een motie ingediend waarin
wordt gezegd dat:
- overwegende, dat in de concept-gemeente-begroting voor 1982 een post
ad ƒ 675.000,— is geraamd terzake
inkomsten uit het circuit; dat van
genoemde post verreweg het grootste
deel-stel: globaal ƒ 600.000,-, wordt
toegerekend aan de traditionele Formule-1-race en de evenementen en
inkomsten welke daarmede in relatie
staan;
- constaterende, dat ten gevolge van
eerder genoemde raadsuitspraken
feitelijk een situatie is geschapen,
welke inhoudt dat het terzake geraamde bedrag ad ƒ 675.000,—, althans verreweg het grootste deel
daarvan, thans als inkomsten door de
gemeente zal worden gederfd, waarbij voorts niet uitgesloten moet worden geacht, dat ten gevolge van
neveneffecten, samenhangend met
het niet doorgaan van de Grand Prix,
ook andere inkomsten aan de gemeente zullen worden onthouden,
welke direct of indirect in de begroting zijn opgenomen;
- constaterende, dat derhalve een tekort
van,
voorshands,
circa
ƒ 675.000,— in de begroting is ontstaan, waarvoor door het college
noch aanvullende inkomsten zijn
voorgesteld, noch aanvullende verlagingen van uitgaven;
- constaterende ten overvloede, dat
door het college tot op heden niet
voldaan is aan de opdracht van de
Raad (zie motie d.d. 19-11-1979) om
voorstellen voor te bereiden om tot
een ander gebruik van het circuitgebied te komen, die met name financieel acceptabel zijn, althans met de
realisering waarvan voormeld tekort
zal worden teniet gedaan, terwijl in
redelijkheid ook niet te venvachten
is, dat zulks op korte of afzienbare
termijn alsnog zal geschieden;
- overwegende, dat gehele of gedeeltelijke beschikking over de saldi-reserve, met het doel genoemd tekort te
doen verdwijnen, als zijnde onaanvaardbaar financieel beleid, op voorhand moet worden verworpen, te
meer omdat dit tekort immers een
struktureel karakter heeft;
- eist van het college om, vóórdat de
raad de gemeentebegroting 1982
vaststelt, alsnog voorstellen te doen,
op grond waarvan het tekort van,
voorshands, circa ƒ 675.000,—, althans het werkelijke tekort, wordt
teniet gedaan, zonder dat in dit verband gebruik gemaakt wordt van een
beschikking over de saldi-reserve
Door de het college ondersteunende
partijen werd geen enkele behoefte
gevoeld, na het betoog van wethoudei
Aukema dat eventuele problemen dooi
het circuit met onoverkomelijk zouden
zijn, daar was immers de saldireserve.
op deze motie in te gaan
De gemeentebegroting werd dus ,\angenomcn met onthouding van de goedkeuring door de VVD.
(Advertentie)

Op 30 nuvcmber wordt het College van
B en W \an Zandvoort verwacht bij hei
college van GS om te spreken over ec-n
andere bestemming van het circuitterrein. Dit deelde burgemeester Machielsen mede op de raadsvergadering
van 24 november.
Er is tot nu toe wel overleg geweest op
ambtelijk niveau, en er is door het
college een voorlopig plan ingediend
Besproken zal nu worden welke delen
van het terrein eventueel voor een
andere bestemming in aanmerking komen.
Daarnaast speelt natuurlijk ook nog
het „breed overleg" met het rijk en
provincie. Het blijkt dat GS dit (door
huisarts Fliennga genoemd „kamerbreed") overleg zullen moeten aanzwengelcn. Zij zullen als het ware „het
voortouw" trekken waaraan het
„breed overleg" dan vastgebonden zit.
Fliennga constateerde dit laatste met
schrik, omdat de ervaringen in dit
opzicht niet zo hoopgevend zijn. Ook
Attema zag in het „voortouw van GS"
wel een „Knoop" komen die alleen
maar verwarring zou stichten.
Nel Vreugdenhil en Fliennga drongen
er bij de voorzitter op aan dat hij het
„breed overleg" moet bespoedigen,
terwijl Ingwersen, CDA, met zorg had
geconstateerd dat de VVD denkt dat
de toekomst van Zandvoort afhangt
van het circuit. „Dat is net zo min waar
als zou de toekomst van de wereld
afhangen van het bezit van kernwapens", aldus Ingwersen.

Langs de Vloedlijn

't Is scherens tijd
in 't houtgewas.
De blaren vallen;
grond en gras;
zijn effen, van de wind
die waait
Vol zilver en vol
goud gezaaid.
Guido Gezelle
(1830-1899).

Wijkraad Nieuw
Noord heeft nieuw
bestuur
ZANDVOORT - Na een aanlooppenode van bijna een jaar hebben de
bewoners van Nieuw Noord op maandag 9 november jl. voor het eerst
kunnen stemmen voor het bestuur, van
hun Wijkraad. De opkomst was volgens het aftredende bestuur zeer bevredigend, zeker gezien in het licht van
een geheel nieuw gegeven in het dorpsgebeuren.
Er waren negen kandidaten die allen
een behoorlijk aantal stemmen kregen
In alfabetische volgorde volgt hiei do
uitslag \ j n de/e verkiezing Rien v,m
de Berg 45, An van de Berii-Koppen
42. HÜII Evvoldt sr. 42. Rie LwoldtHuldcs 42; Jaap \ a n der Oord 5b. Fret!
\ j n Rhee 39; Hermine Rissceiiw-hikelboom 43, Milous Walhg 33 en Alois
van Zwol 52 stemmen
Dit bestuur is reeds dinsdagavond 10
november bij elkaar geweest om umi
do eerstkomende ti|d ile heleidsli|ti vast
te stellen en de taken te verdelen 7>|
zullen /ich op dinsdag 15 december aan
de \vijk presente! en m v v i | k « i b o i i w 't
Stekkie, aanvang 20 15 uui en de pl.mneii bekendmaken Len giote opkomst
vin de wijkbewoneis \\oidt dun v e r wacht.

Jan Kroese
Mak. o.g.
voor taxatie en
verkoop van
huis en flat.
Burg. v.
Fenemaplein 7/11,
Zandvoort,

tel. 13244

GEEF MIJ MAAR JN CO-KADO:
•'n W e i e K l v o l k.ulu-uleet|es hi] Co \ . i n e!, i I l u i s t
\'an heel simpel, s p i n t n e e l tot en met lu 1 1 l u x e
Vet w e n n e n en vei i ,issen vom en tot i I k e pui 1 't kompleetste v%ooneeiitnim\-.m Nedeikuul

co van der hc.. -3

H n u l e i i | 2 . A m s i e l u u i . t. l 020-4 I J - > o - > '
s M.i.iml igs t u i l MUI m s l o t e n l ' t n i i l i ' i i l i'; kinip.i

l)c zti\(.hunnMcr\ die :ic/i naai de
li>p ;Kommen.

o Zecschuirnsters
zwommen
yich dit weekeinde naar de top.
Twee meisjes die een goede kans
maken mee te mogen doen aan
Europese zwemwedstrijden. De
vollejhalsters van Sporling OSS
moesten een nederlaag acceptercn (zie voor deze berichten de
sportpagina (7j.
o De Zandvoortse Operette Vereniging geeft ook dit weekeinde
in De Krocht een aantal voorstelüngen. Een kleine impressie op
pag. 9.

ZANDVOORT- Gedeputeerde Staten
van Noord Holland hebben op 2(
oktober 1981 besloten de vcrklannger
van geen bezwaar af te geven voor de
bouw van 24 woningwetwoningen m de
Noordbuurt: De planologische procedure kan dus gestart worden.

ZANDVOORT - Het bejaardenkoor
van de Algemene Bond voor Ouderen
onder leiding van mevrouw R. PruisenJongens en het Haarlems Amateur
Symphonic Orkest o.l.v. dirigent Henn
ter Voort zullen aanstaande zondag een
concert verzorgen in de Nederlands
Hervormde Kerk in Zandvoort.
Het concert begint om 14.30 uur, medcwcrking wordt verleend door het
dames vocaal ensemble, mevrouw
Peuschgens (viool), Elly Geenevasen
(accordeon) en Frank Bont (piano).
Pianiste voor het koor is Maria Hufferman.
(Advertentie}

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,
financieringen en
belastingzaken
Mevr. C.P. Boon
Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.

Tel. 02507 -17699.
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Balletstudio
Roos v. Rooyen

D \NKBI rUICINO
h a r t e l i j k dank a.in allen die m i j n afscheid op 14 november
jl tot een onvergetelijke dap hebben gcnujkl
In het bijzonder het bestuur, die mij deze dag heeft aangeboden
Wim v d Mooten.

WEGGEVEN.
kunnen we het helaas niet.

Klassiek ballet

Maar wat denkt u van deze

SUPER-AANBIEDING ?!

voor alle leeftijden, ook voor
jongens en dames boven de 35 jaar.
Bij dc/c willen uij onze dank betuigen aan buren, vrienden
en bekenden, voor wat u liccfl gedaan voor mijn yuiter en
de familie Wicrsma.

BANDEN

Er is nog plaats voor enkele leerlingen.

Fam. Dubos-Bninoli
en Bossonf.

De lessen worden dinsdags gegeven in
PALACE HOTEL
(v.h. Bouwes Palace)

Amsterdam, november 1981.

Aanmeldingen en informatie:
Zandvoort, Beatrixplantsoen 5,
telefoon 02507-l 72 83.

Dankbetuiging
Lenieen Lo Raliedu\
danken iedereen heel hartelijk voor de belangstelling bij
hun 25-jarig huwelijk.

69,-

155-13 radiaal
voor

Zijn beste krachten heeft hij aan onze geloofsgcmccn.schap gegeven.
Zijn mcns-/ijn en vriendschap /uilen ons altijd bijblijven.
Zandvoort, 22 november 19S2.
Bestuur
Ncd. Protestantenbond,
afdeling Zandcoort.

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-liccntiehouder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te kopiëren. Voortdurende
kwaliteitsbewaking en de geavan
cccrde machines van het Gild
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
r
(LjPS)) de gemachtigde dealer
-^r~~^/ krijgt u het originele
Ï V>
^ ^^
Zekerheids bewijs.

T. Hogeweg
GEERLING
-Tel. 1 22 40
P. TIMMER
Dr. C.A. Gerkestraat80-Shell "Duinzicht".
Telefoon 13287.

Maak de Sint ook
eens blij met een
bloemetje.

auto-brand-feven
alle verzekeringen

Binnenweg "73 - Heemstede
Tel. 023-28 04 90

HANS BANK

BLOEMENHUIS

Drogisterij

13212

é^ v. d. Meer Sleutelservice
Elke dag open.

en

etet kousen, panties,
knie- en enkefetukken,
ook naar maat

Schuitengat 7,
telefoon

UW DEALER MBB

J. BLUYS

Bouwman

*^oc
lO.ÖÜ

Magere
varkensrollade

Borstlappen

„n _ _

kilo 14.00

kilo 13.95

„n nc

lU.yO

Rosbieflappen
kilo 19.00, nu

„. _ oe
lO.SfO

Stukje rosbief

„_

kilo20.00

10.95
'Originele

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

Huurprijs per bungalow,
per week vanaf f 125.(Speciale prijzen voor weekends en midweken).
Inlichtingen en reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand

Klaar terwijl u wacht!

1974,4-drS,
1700.Tel. 02507-16824
na 18.00 uur

slechts

l/.

KAMER
met gebruik van
keuken en douche.
Inlichtingen
De Witte Zwaan
tel. 12164/13713

Echte spekulaasbrokken
haalje zeker bij:
BAKKERIJ

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

Bloembollen
Bloeiende violen
Erica
Winterharde
beplanting voor
bloembakken
Witlofpennen

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.

Posterfoto 30 x 40 cm
Pasfoto's

KUNSTGEBITTENREPARATIES

4stuks
GROTE KROCHT) (raMt A.H.I
: Immnf 117 •, Kwint: 4>urmrtUt«k Gxtornpn Oudi Gracht ±**^m* M ICrwiittrMil
! 13-lioi: WMufcMmm Mdw II.

Galerij Kerkstraat, winkel 8.
- Zandvoort - Telefoon 18987

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

Te koop of te
huur in Zandvoort

REPARATIE
van alle soorten

bedrijfsruimte
Opp. 65m voorzien van kantoor,
toilet, 380 en 220 V
inst., met of zonder

tOfiVtAOM&t

houtbewerkingsmachines.

WAÓe*

FotoQuelIe
Compleet foto/filmassortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

DAKBEDEKKING

MOERENBURG

Tel. 02507-17353.

Haltestraat 8,
Zandvoort.

2

DROGISTERIJ

WONIIMGRUIL
Aangeboden, Amsterdam mooie 3-kamer ben.woning met douche/ligbad, tuin op het zuiden.
Schuur, kelder, geheel voorzien van c.v., huur
/ 238.-, nette buurt.
Gevraagd: 3/4-kamer woning te Zandvoort of

eett

Te bevr.
02507-17546
na 18.00 uur

omstreken.

Dalerstraat, Erm - Telefoon 05915 - 4018.

naar

suède knickerbockers

AUG. v. d. MME

199.-

SCHILDERS' en
AFWERKINGSBEDRIJF

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

OOKLANGE

suède broeken
(zolang de voorraad strekt).
OPEN EVANGELISATIEAVOND

Dinsdagavond 1 december 1981,
aanvang 8.00 uur,
Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat 17, Zandvoort.

JEZUS
BEÜJECmC
p

Lucasi'n
Jenny Goeroe

DROMM€L
ZANDVOORT

(Ia reine)

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

wintermenu
'van maandag t/m vrijdag)
- Goulashsoep stokbrood
- Gemixte gril/p/aat 3 soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
-Palacinka warm f/ens/e met koude roomvul/ing

f 15,50

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

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

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

Kerstkaarten
DRUKKERIJ

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

HELIOFORM
SCHOENEN EN LAARZEN
zijn perfect van pasvorm, modieus van snit en
niet duur in prijs.

Voor de Sint,

PATISSERIE

EVEN BIJPRATEN

Keesomstraat bl - Telefoon 15351

Zeestraat 41
ZANDVOORT
02507-15110

We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND
vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

SINT NICOLAAS-AANBIEDING

TECHNISCH ÊUREAU A. VADER

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

Tel. 020-158651, na 18.00 uur.

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

os'bus 1100 i
8001 BCZvvolk.' i'
Ob^OO-bOBM

OPEL
ASCONA

De specialist voor at uw bloem werken.

POSTERFOTO

roomboterletter

Bent u één van die geluksvogels, die buiten
het hoogseizoen op vakantie kunnen gaan,
geniet dan eens van uw eigen land!
Wij bieden u moderne en comfortabele bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen, Drente),
aan het water in een prachtige omgeving. Op
het park tevens rest./bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, etc.

Tehuurv.a.
1 december

Te koop

5 minuten

" "

100% amandelspijs
100% roomboter
_
'13.00, per stuk
D

NAJAAR IN ESGEN
LAND

Voor een gezellig
sfeervol etentje.

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 20 60

VOORDEEL
Riblappen
kilo 16.50

Boulevard Barnaart 12,
Zandvoort-Noord.

En dat alleen bij de

Uw adres voor

G. Kol

Restaurant Weers

Voor recepties en

SURFPLANK
PENDUIQUE
3 wk gebruikt
compleet 800,SURFPAK
SEAFQRCE BOLERO
Long-John en sokken
Maat M 300.Tel. 02507-15369

WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
toonzaal:
Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518

dagvergaderingen (.±. 20 personen).
Voor inlichtingen en/of reserveringen
telefoon 02507-18588.

Te koop aangeboden

WIM JANSEN

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.

en vele andere maten voor scherpe prijzen.

SHELL TANKSTATIONS en BANDENHANDEL
Me! Icedwc7.cn geven wij kennis van hel overlijden van
on?e secretaris en organist

Fa. Gansner & Co.

doet men natuurlijk bij La Reine met

goede koffie en vers gebak.
Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.
KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507-122 53.

kunstschildermaterialen
'Creatief'

BUUREWEG7, TEL: 02507 -17367
"Creatief' heeft het ! Wat ? Rembrandt, Van
Gogh en Amsterdam olieverf. Wat nog meer ?
Aquarel-plakkaat-stof-glas en andere hobby
verven.
O f a . . . nog meer? Pastels-houtskool-conté-potloden-pennen-penselen-linnen-bloc's-los papierschilderkisten-messen enz.
We doen nog meer! We omlijsten uw schilderijen en schilderen ook nog uw portret in opdracht.
Dat alles op de Buureweg 7 (zijstraat Kerkstraat).

Dames-,
heren-en
kinderpantoffels.

Harms schoenen
Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort.
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DONDERDAG 26 NOVEMBER 1981

„WURF-PRAET"
ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
ARTS: B.F.J. Bouman. telefoon
15600.

Leden van het koor der Zandvoortse Operette Vereniging tijdens de overrompelende opening vrijdagavond.
fotoEiiropress

OOK DIT WEEKEINDE

Muzikaal genot in Grote Krocht
ZANDVOORT - In het vercnigingsgebouw De Krocht wordt ook deze zaterdag en zondag een uitvoering gegeven
van verschillende operette fragmenten.
De afgelopen vrijdag- en zaterdagavond was er een goede belangstelling
voor de prestaties van de leden van de
OOOOOOOOCJOOOOOOOO

Koffieconcert
ZANDVOORT - In het Bouwes Hotel
zal op zondagmiddag 29 november
vanaf 13.00 uur een kofficconcert
plaatsvinden. Het koffieconcert wordt
verzorgd door: Els Zorn, sopraan; Riccardo Mandera, tenor; Liekel HamMra, tenor en Miep van Luin, piano.
Het thema van het concert is „Operette en Italiaanse romances". De toegangsprijs is ƒ 6,50 per persoon.

Derde concert in
serie „A"
HAARLEM - Op dinsdag l december
geeft het Noordhollands Philharmonisch Orkest het derde concert van de
serie A in het concertgebouw te Haarlem.
Het orkest wordt geleid door Theo
Lehman, de solist van deze avond is
clavecinist Glcn Wilson.
Het concert wordt geopend met ,,Le
festin de l'Araignée" van Rousscl,
waarna Glen Wilson het clavesimbelconcert van Poulenc zal vertolken. Na
de pauze speelt het orkest van Berlioz
de suite uit Romeo et Juliette. Aanvang 20.15 uur.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507- 1 61 23.

Zandvoortse Operette Vereniging, die
door middel van een lichtreclame aan
De Krocht extra aandacht vroeg voor
deze avonden.
De avond werd begonnen met een
optreden van het koor, dat bijzonder
goed voor het voetlicht kwam met
onder andere fragmenten uit de operette „Het Witte Paard".
Hierna was er ruimschoots aandacht
voor de jongere krachten van de vereniging. Zo was er een optreden van
onder andere Gerrie van Eig, Ylva
Paap, Elly v.d. Steen, Carla Vermeer
en Fini van der Meulen. Uiteraard
kwamen ook de meer geroutineerde
krachten, zoals Martha Koper, John
Pieters en Jan van der Werf aan bod.

Inzamelingsaktie
ZANDVOORT - Ondanks regen en
storm op vrijdagavond 13 november en
dank zij het mooie weer op zaterdagmorgen 14 november hebben de Zandvoorters voor de kledingaktie van stichting ,,Mensen in Nood" vijf ton kleding
bijeengebracht.
Aan alle gevers brengt het plaatselijk
comité van de stichting dank voor hun
gaven en betuigt erkentelijkheid aan
alle medewerkers voor hun inzet.

Acupunctuur
ZANDVOORT - Veel belangstellenden kwamen donderdagavond naar het
Gezondheidscentrum om een lezing bij
te wonen van de heer Brero over het
onderwerp Acupunctuur. Dat deze al
ruim achtduizend jaar oude vorm van
geneeskunde momenteel erg in de belangstelling staat, bleek wel uit de vele
vragen die hierover na de pauze werden gesteld.
Omstreeks halfelf werd deze avond
besloten door een lid van de werkgroep
die deze avonden organiseert. De derde winteraktiviteit is een avond die zal
worden gehouden op 9 december. Het
onderwerp paranormale geneeswijze
staat dan op het programma.

Besloten werd met een vooruitblik op
de operette „Op de Groene Weide"
van Jara Bénès die op 9 en 10 maart in
de Haarlemse Stadsschouwburg in première zal gaan.
Kaarten voor zondagavond zijn nog
verkrijgbaar aan de zaal, of telefonisch
te bestellen op nr. 15168; misschien is
er voor de zaterdagavond nog een stoel
vrij, maar loop geen risico, bel dan
liever eerst even op.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND
Ongevallen 023-319191 bestcld vervoer tel. 023-319277.

Verdere inlichtingen omtrent de weekenddiensten worden verstrekt via de TAXI: telefoon 12600 en 16843.
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson tel. 12058, Drenth tel. STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
13355, Flicringa tel. 12181, Zwerver telefoon 17641.
tel. 12499.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
TANDARTS: telefoon 023-313233.
Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.e.g.
WIJKVERPLEGING: T. v.d. Spek, 023-320899 of 320464). Spreekuur"op
Van Lennepweg 42 hs, telefoon 18741. werkdagen van 9.00 tot 10 00 u u r ,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, Verder volgens afspraak. Voor deze
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr. voor de vrager geen kosten aan verbonOudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, dcn zijn.
Zandvoort. Tel. 02507-14437 b.g g.
023-313233.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
ZANDVOORT
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- HULPVERLENING
Voor informatie, advies en hulp tel.
beckestraat 17, tel. 15847.
17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot
uur. Ook schriftelijk: postbus
GESLACHTSZIEKTEN: voor algc- 12.00
mene informatie tel. 023-320202 (dag100, 2040 AC Zandvoort
en nacht).
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD: telefoon 18083.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.

Kerkdiensten

WERKLOZENCOMITÉ
Spreekuur iedere maandagmorgen van
11.00 tot 12.00 uur in de openbare
bibliotheek. Op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.

Hervormde kerk:
WETS WINKEL
Kerkplein: 10.00 uur ds. C. Mataneru Gemeenschapshuis, Louis Davids(crèche aanwezig).
straat. Eerste en derde woensdag van
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Jeugdkapel.

Jezusbeweging in
Zandvoort

Burgerlijke stand

herman hei|ermansweq 6. arnsterdiirn / . telex 18143

GEVRAAGD:

secretaresse/
boekhoudster
Wij zoeken een jonge vrouw, die ons helpt
met alle algemeen voorkomende werkzaamheden zoals cliënten ontvangen, telefoon aannemen, typ- en telexwerk, dit in Nederlands,
Duits, Engels en Frans.
Tevens heeft zij als hoofdtaak de verzorging
van de boekhouding.
Ervaring op dit gebied is beslist gewenst.

Rijnlanderweg 1058-1195.
Hoofddorp - Nieuw-Vennep,
telefoon 02503-33133/02526-73800.

VV«'

Aan de Paradijsweg l heeft Jan van der
Ley zijn geheel verbouwde sauna, zonneterras etc. pas heropend. Het ziet er
geweldig uit, en juist in deze tijd van
het jaar, wanneer de zon er vaker niet
dan wel is. v a l t een bezoekje zeker aan
te raden.
Voor de sauna (die helemaal los staat
van de sportschool, je kunt er zo
binnenlopen) gelden openingstijden
van 's middags 14.00 tot 's^avonds
22 (KJ u u r . Kusten ƒ 10.- per keer,
terwijl een zonnebank (slechts een
kwartier, want het is de allernieuwste
op dit gebied), ƒ 7,- per keer kost.
Voor de zonnebank kan men beter
even een afspraak maken. tel. 17742.

n Zcindvcn echt vcur Sun"- wil speule, mot van
komme.

Wie schrijft
Met het oog op het naderende
Kerstfeest leeft de gedachte iedere
Zandvoorter(se) te vragen herinnenngen aan vroegere Kerstfeesten op
.schrift te stellen, of te vertellen aan
de redactie.
Bijvoorbeeld het Kerstfeest van de
zondagsschool, hoe was dat? In de
nachtmis, was het een jaar bijzonder koud of warm. Iedereen wordt
uitgenodigd contact te zoeken met
Zandvoorts Nieuwsblad, tel. 17166.
Bij genoeg verhalen hebben wij in
de Kerstkrant een prachtige pagina.

Sint fJicolaas

*

Dat Sint Nicolaas is gearriveerd is
natuurlijk bekend. Minder bekend misschien dat alle kinderen van Zandvoort
op vrijdagavond 4 december hun
schoen mogen zetten bij slagerij Tast
Toe aan de Grote Krocht. De volgende
morgen kunnen ze dan opgehaald worden, en omdat het dan 5 december is, is
de kans groot dat de jeugd een gevulde
schoen kan verwachten. ,,Niet meer
dan één schoen per kind, ook al hebben
ze twee voeten", zegt de slager.

Wanneer de redaktie niet aanwezig
is graag uw naam en adres en
telefoonnummer achter laten, dan
wordt nader contact met u opgenomen.

Reünie

KUR

Reparatie
Levering
Onderhoud

VOOR BETERE RIJDERS!

Bij 6 jaar 55% no-claim
Bijv. cat.w.
WA
10.000.205.15.000.242.20.000.280.-

v. Marumstraat 79
Haarlem

tel. 023-325995

Wordt dan hd van de Vereniging "Vrouwen Van Nu".
•
•
•
•

AIIRisk
422.610.677.-

^t.mc-.'el enc*->n ji n vsr harte wiNko'ii op cJ'j kontaktcnitTc: OD 5 ,aruari1982 3 s om 1000 uui in Hotel

Beide kerstdagen
geopend.
Tijdig reserveren.

"
^
#t

r

r»'

Uw drankje staat nel
als vorig jaar, voor u
klaar reeds in de

':; Mnnntfags gesloten
'.s Middags t/an 12.30-13 30 uur gcslotan

^*~
^£J£
*£

Gedipl. schoonheidsspecialiste

Ondpritaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging
Mevr
Mevr
Mew
Mev

A J BuursPma Homburg
W. BraniJ van Engelen
W. Paap v Loenen
o F van Orden

telefoon 13922
telefoon 18530
telefoon 13423
telefoon 14236

(Stivas)

^ Nu ook buiten de gewone behandelingen:
Propil-behandeling
^
&
voor progressieve en duurzame
ontharing. Behandeling na afspraak.
KOSTVERLORENSTRAAT 89
*
Tel. 14692.

'**

*

OASE BAR

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

Meubelpanelen, gepkistificecrdc
panelen en edelhoutsoorten.

Kortom, jnvool mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zc~itcr(/;>qs t/cupcnd tot 16 00 uui

Geef uw kennissen iets aparts
met de feestdagen.
Een CADEAUBON van:

** Myrna Bruynzeel §;

SINTERKLAZEN

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, sp.i.inplaat, Intwcrk on lijsten. Wandkurktegclb, fmccr, vouw
rekjes, olcmentensystcen pkinkondragors,
traphekjcs. Allo soorten lijmen, klom ij/er
waren, verf, Louvrcdcuren, edolfinour, foinnun
deuren, saloondcuren, ycroedbchdp.

aan o a

Konversatielessen Engels en Frans
Badminton fietsen en wandelen, yoga
Bridgen, bndge-kursussen en klaverjassen
Kursus Hindeloopen schilderen
Lezingen modeshows, excursies en vakantiereizen

Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507-12150-020-223456

Showroom - verkoop
ZIJLSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

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

Wij bevorderen de onderlinge gezelligheid.
Wij steken hier en daar de helpende hand toe.
Wij zijn neutraal niet politiek of kerkelijk gericht.
Wij zenden u ons maandblad "VAN NU" met ons
volledige programma

Als lid kjnt L deJ'

A.J. DE LEEUW C.V.
GRANNETIA ASSURANTIËN

Passage 38-40

DOE MEER ZELF

Julie Amiet heeft, nadat ze in 1978 uit
haar geboorteland Australië naar Londen kwam, niet stilgezeten. Tijdens
audities in Londen viel haar prachtige
jazzy stem direkt op. Haar perfekt
gekozen repertoire en haar innemende
persoonlijkheid zorgden ervoor dat ze
binnen zeer korte tijd een groot aantal
radiouitzendingen verzorgde, plus een
tweetal optredens voor de Engelse
televisie. Daarnaast trad zij in de afgelopen twee jaar regelmatig op in een
aantal bekende Londense clubs.
Sinds enige tijd is Julie Amiet onder
contract bij de platenmaatschappij Precious Records, waar haar eerste single
onlangs is verschenen. Het nummer
„Tonight" en ,,If you take a morning
from my life" blijken zeer succesvol.
Tijdens het optreden van Julie Amiet
kunnen muziekliefhebbers genieten
van een speciaal voor deze gelegenheid
samengesteld zesgangen-menu in Hotel
Bouwes. De prijs voor diner-dansant
bedraag op zaterdagavond ƒ 75.— voor
de vrijdag- en zondagavond ƒ 45,—-

Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en sportieve
kontakten in Zandvoort te hebben'

AUTOPREMIES

Tel. 14981 of 15781

PARKET

Hotel op vrijdag 27, zaterdag 28 en
zondag 29 november a.s.

VERENIGING
VROUWEN VAN NU

Restaurant
FLIPPER

makelaars b taxateurs in bedrijtb en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

Fitness Center

Julie Amiet in Zandvoort

wela koeltechniek
AMSTERDAM-c

Op dinsd.it; ! december is de uuenan.'s
van „F'mo" v.m plan om haar Ai;ik aan
cl c Kerkstraat te openen Helemaal
/.ekcr is het nog n i e t , maar er is met
man en macht gewerkt om de/e streefd a t u m aan te houden. Wat ,,! J ino"
precies is of gaat verkopen, is nog niet
hekend. ,.Dat wordt een grote verrassing", aldus mevrouw Geerlmgs.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
dienst met medewerkers GemeenZANDVOORT - Dinsdagavond l de- schappehjkc werkgroep.
cember a.s. houdt de Jezus Beweging
o.l.v. Lucas en Jenny Goeree een open Ncderl. Protestantenbond, Brugstraat Geboren: Karin, dr. v. J. Kas en C.J.
Scholten; Sonja, dr. v. J.H. Nieuwenevangelisatieavond onder het motto 15:
en J.E. Boonstra; Minke Caroli„Jezus redt en geneest" in Gcmeen- 10.30 uur Prof. dr. A. van Biemen van huijse
ne,
dr.
v. A.Th.M. Kortekaas en
schapshuis, Louis Davidsstraat 17 te Bentveld (Ned. Herv.).
S.J.H, van Gog.
Zandvoort (aanvang 20.00 uur). Het is
ZANDVOORT - De bekende Aueen avond met samenzang en prediking Rooms Katholieke kerk:
en er is gelegenheid voor een persoon- parochiekerk St. Agatha, Grote Ondertrouwd: N. Wertheim en stralische zangeres Julie Amiet zal
lijk gesprek. De spreker is evangelist Krocht: zaterdag 28 november, 19.00 E.I.H.M. Breugelmans; J.A. Brakel en dit weekeinde in Zandvoort optreLucas Goeree.
uur Eucharistieviering met orgel en H.C. Harms; A. Roskam en A.A.C, den. Dit gebeurt in het Bouwes
van Dansik; P.C. Goossens en M.D.J.
samenzang.
Zondag 29 november: 8.45 uur stille Broenland.
Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharisticviering met medewerking van het St.
Gehuwd: H. Clowting en Th. C. Mok.
KENNEMERLAND - Het Lyceum Caecilia kerkkoor.
Sancta Maria te Haarlem, eertijds alleen bestemd voor meisjes, nu een Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg Overleden: John Paul Herwarth von
gemengde school, viert dit najaar zijn 14:
vijftigjarig bestaan, in het kader van 9.30 uur ds. M. Wijngaarden van Bittenfeld, 16 jr.; mark Heierman, 18
dat jubileum wordt een reünie gchou- Nieuw Vennep; 19.30 uur ds. J.G. jr.; Susanne A.H. Bergansius, geb.
Stark, 92 jr.; Elsa F.M. Blog, geb.
den voor oud-leerlingen, oud-docenten Meynen van Amersfoort.
Mentz, 84 jr.; Cornclia J. Wiersma,
en oud-medewerk(st)ers. Ongetwijfeld
zullen velen dan herinneringen willen Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218 geb. Brunott, 54 jr.
ophalen aan hun schooltijd op Sancta, Haarlem:
aan de zusters en aan de „leken" die nu 9.30 uur zondagsschool (BijbelgeWATERSTANDEN'
al weer jaren lang de school in handen spreksgroepen); 10.30 en 19.00 uur ds.
hebben.
Datum
HW LW HW L\V
J. Smink.
3.02 11.16 15.19 23.25
Al die belangstellenden zijn van harte Woensdag 2 december, 20.00 uur Bij- 26 nov.
27 nov.
3.36 11.43 15.50 23.59
welkom op die reünie, welke gehouden belstudie (bidstond).
28 nov.
4.21
- 16.20 12.06
wordt op zaterdag 12 december a.s. in
29 nov.
4.25 0.32 16.52 12.35
Sancta Maria, van 13.00 tot 17.00 uur, Nieuw Apostolische kerk:
5.05 1.02 17.28 13.01
Van Limburg Stirumstraat 4, Haarlem. tot nadere aankondiging zondag 9.30 30 nov.
en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur 1 dec.
5.51 1.32 18.03 13.37
6.32 2.04 18.43 14.23
Men wordt verzocht als aanmelding diensten in gebouw Madoerastraat l, 2 dec.
3 dec.
7.12 2.40 19.37 15.12
ƒ 25,— over te maken op gironummer Haarlem-Noord.
863530 ten name van me j. N. van
Beurten te Heemstede. Graag vermei- Volle Evangelie Gemeente:
Maanstaanden: donderdag 26 novemding van naam, adres en het laatste zondag 9.45 uur die dienst in gebouw. ber NM 15.38 uur.
Voorstraat 100, Katwijk aan Zee.
Springtij zaterdag 28 november.
schooljaar op Sancta.

fAdverlvnliei./

TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m 2 .

Pino

Nog ccn U i l i c l a.int.il d.ij;cn k n u l u Sinl k.Hloolu^ \ i .u *'n
lU't is niet nuicihik. \ V j a n i n p hooft IUM
Ci.i nu.ir knkon! l) hclcult hot!

Horlogerie
C. WAANING
BAR-30DEGA NOORD
FREDJEVANRHEE

Zaterdag 28 november a.s.

III l M.OhKI N H U I S M I l l'l l
So|il]i;i»ciH - I r l f l i H i i i l 23 (17
liccll dit j;ur oon kouii.olloi.lic.
horloges, klokken on w ckkorOok in liorlopo-annh.nulon \col
hooi tiij/oiulcroihiigoii'

voor vaste clientèle:

K i i n i t u eens kijken in /i j n showroom,
'l Is ccn hclocnis!

SINTERKLAASAVOND.

Li W' ri'i>aratii'-afMiiiii »!('/i'/('/Urfim«/!i1ii;V''"''"""r

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

Indische rijsttafel
4 koffie, per persoon all-in

Diner afhalen boven f 35,00

GRATIS FLES WIJN
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SINTERKLAAS OP DE
GROTE KROCHT
Wist u dat,
bij Lida Bromet-mode aan de Grote Krocht,
altijd verse koffie klaarstaat?
Dat is een gezellige onderbreking bij het
boodschappen doen. U kunt dan meteen even
onze kollektie blouses, truien, vesten, pantaions, rokken e.d. bekijken.
Voor de Sint zijn er ook nog sjaals en Elbeopanty's-

Twee weken lang

Doe het dit jaar nu eens zó!

(t/m 5 december)

v

3 VOOR 2

Geef met Sinterklaas
een reis kado.

3 stuks laten reinigen
2 stuks betalen
Laagst geprijsde gratis

Reisbureau „Kerkman9'

REINIGEN • STOMEN - PERSEN

Azeanette
ZANDVOORT

Grole Krocht 20 - Zandvoort.
Telefoon 02507-12560.

GROTE KROCHT 21

Grote Krocht 19

Zeg Piet, waarom zou ik verder lopen,
als ik de leuktste dingen bij

Tel. 02507 -12574

FEESTMAAND
Voor mijn huisdier koop ik altijd hier.

DE SCHATKIST
kan kopen.
Meteen

kristallen borrelglas

44.50
handige collier-ioupe aan sierlijke ketting.

van 9.95 nu

'n Sieraad met een uiterst handige funktie. Altijd bij de
hand. Ideaal voor alle mogelijke naald- en draadwerkjes,
'n Prima cadeau-idee.

7.50

Slinger brillen

is iedereen toch in zijn sas?

't Luif eitje
heeft weer een winkel vol wol.

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort.

Grote Krocht 20.

Grote Krocht 15.

Wat heeft Sint straks weer een lol,
want

Bij dierenspeciaalzaak

Grote roomboteramandelstaven
2.85
Advent-kalenders Gevuld speculaas
DE KROCHT

Niet alleen voor tijdschriften, agenda's, rookwaren,
loten, enz., maar ook voor

300 gram

nu slechts

Dus hij vond wat hij zocht,
op nummer 26 aan de Grote Krocht.

1.25
Albert Heijn

1.95

(Speciaalzaak in handwerken).

Grote Krocht 17 - Zandvoort.

Als u niet weet wat met
, Sint te geven,
geef dan zo'n mooie
plant vol leven!
Natuurlijk van:

'ERICA'

Grote Krocht 9 - Zandvoort.

mmt mmm ^^m >^^ •••• m^m ^^m ^™> ^™

^ bakt zebéter!
LANDBROOD, proef het maar!
800 gram van ƒ 2,55 voor
f
én gratis gesneden.
£•
De ware West Friese
KRENTEBROOD met spijs A
f «
van J 5,45 voor maar

.bakker
Grote Krocht 3 ' [knapper]
^

MMIi

l Tromp Kaas,
l da's andere kaas!
GORGONZOLA,
l deItaliaanse
zachte blauwe! 100 gram ƒ 2,10,
NU 200 gram maar
^ OQ
l Jongbelegen
__ * "
l Goudse 500 gram ./O
500 gram
halve prijs
lGrote2eKrocht
5
H (naast Albetl Hei|n) j

(naast Albert Hei|n)

m

iv

Telefoon 19058

M--^^•-^^•-*^

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

Kom kijken voor
de Sint,
of u bij Flash
iets vindt!

Tast toe slagerij
Grote Krocht (naast A.H.)

Ieder kind
uit de omgeving, mag 4 dec. a.s.
tussen 15.00 en 18.00 uur zijn/haar
schoen komen zetten in de slagerij.
l Kom de volgende dag v.a. 08.00 uur kijken of sint je
goed bedacht heeft!
Neem meteen een

wijetijdsmode

roomboterletter

Grote Krocht206, Zandvoort

mee. Bij ons 100% spijs,
100% echte boter, voor

Zoekt u een goede fiets,
Bos staat op dat gebied
voor niets!
Bos rijwielzaak

C I%f|
\fm %f w

Grote Krocht 27

5,x*x***********************************************

Er is a/tijd iemand die je kent,

die je met een fruitmand verwent

AART VEER £
Grote Krocht 23Telefoon 14404.

w

^***********************************************
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financiële nekslag voor
gemeente zijn
„De recente onwikkelingen omtrent
het circuit hebben ons allen niet onberoerd gelaten. Tengevolge van het feit
dat deze gemeenteraad zich in meerderheid niet over deze ontwikkelingen
heeft durven uitspreken, is de Nederlandse Grand Prix inmiddels van de
internationale racekalender geschrapt.
De mogelijkheid dat hierdoor een extra
gat in de begroting van 1982 zal vallen
is daarmee levensgroot aanwezig.
Nog steeds is er geen enkele duidelijkheid over de mogelijkheden van dit
gebied en de verwezenlijking van reële
alternatieven. Het college kan niet
blijven afwachten totdat de Provinciale
Planologische Dwarsdrijverij met iets
komt, want dat komt neer op het op de
lange baan schuiven. De VVD is van
mening dat u met het gehele gebied
moet bezien en niet hier en daar een
stukje. Er moet een evenwichtig totaalplan komen, waarbij ook de commerciele kant ruimschoots de aandacht
krijgt. Wij kunnen ons voorstellen dat
u tevens het Vijverpark en het zwembad bij dit plan betrekt. Wellicht kunnen hierdoor de verliezen van het
zwembad teruggebracht worden", aldus Jelle Attema, fraktievoorzitter van
deze partij in zijn algemene beschouwingen.
Bovendien dringt de WD aan op
specialistische hulp van buitenaf bij het
opstellen van dergelijke plannen. De
tijd dringt voor het tot stand komen
van dit plan gezien de houding van de
overgrote meerderheid van de raad.
,.Het in tijdnood komen heeft de raad
echter aan zichzelf te-dan ken door geen
beslissing te nemen over het tijdelijk
voortbestaan van het circuit. Laten wij
hopen dat hier niet de financiële nekslag betekent voor Zandvoort", aldus
de WD.

Financiën
De WD dringt aan op terughoudendheid waar het de belastingverhoging
betreft. Nu kan men wel akkoord gaan
met de voorgestelde tariefsverhogingen, maar men kan deze niet ieder jaar
meer dan trendmatig verhogen, zoals
nu wordt voorgesteld bij de onroerendgoedbelasting. „Het wordt de burger
steeds moeilijker deze last te dragen"

opstellen, nog steeds niet is vervuld,
wordt door de liberalen gezien als een
verkeerde planning van de wethouder.
„Hebben andere gemeenten er ook
zoveel moeilijkheden mee gehad?"
vroeg Attema zich af „Juist nu het met
de financiën van Zandvoort bitter
slecht dreigt te gaan zou een kant-enklare meerjarenbegroting en een mcer- (WD is tegen toeristcnbclasting voor
jarenbeleidsplan een grote steun voor het Dolfirama) zal verminderen, terwijl
de gemeenteraad zijn geweest" zo be- ook het casinobezoek terugloopt.
toogde de fraktievoorzitter.
Men trachtte de raad een vervroegde
uitspraak over de motie van 1979 te
ontlokken.
,,De WD had op dinsdag 3 november
Wanbestuur
met haar motie de bedoeling de finanNiet gebonden door de motie (de WD cien van Zandvoort voor een paar jaar
stemde tegen de motie van 19 novem- veilig te stellen. On?e motie stuitte
ber 1979 met betrekking tot een alter- echter op een muur van politieke onwil
natieve bestemming van het circuitter- en wanbestuur waarbij een negatieve
rein) was het deze fraktie die uitgebreid houding het won van politieke moed.
in wenste te gaan op een Zandvoort Gezien het feit dat u als collegeondersteunde partijen zo moedig bent
zonder circuit.
geweest om de lening van het rijk aan
Jelle Attema:
de Ccnav van de tafel te vegen, vraagt
„Onze motie stuitte echter op een
Men voorziet grote verliezen wanneer de WD zich af of u ook de moed kunt
muur van politieke onwil en wanbedoor gebrek aan medewerking van het opbrengen om u heden over de motie
stuur"
gemeentebestuur de Cenav failliet zou van 19 november 1979 aangaande het
zo waarschuwt de WD terwijl gewe- gaan. Niet alleen vervalt dan de post circuit uit te spreken. Inmiddels echter
zen wordt op de vrij hoge ramingen van ƒ 675.000,- inkomsten circuit, ook hebben de meeste partijen laten weten
voor oninbare vorderingen van het gas- het bedrag aan toeristenbelasting deze motie geheel los van de financiële
en waterbedrijf.
De zienswijze van het college „Dat de
toekomst voor het overgrote deel niet
afhankelijk is van het gemeentelijk
beleid in financiële zin" wordt door de
WD niet gedeeld. ,,De financiële
toekomst wordt wel degelijk voor een
groot deel bepaald door een gemeentelijk beleid". Bezuinigd zal er moeten
worden, en daarmee worden door de
WD niet alleen belastingverhogingen
bedoeld.
De WD ziet de financiële toekomst
donker in en is van mening dat de
saldireserve (voor zover deze gebruikt
kan en mag worden) voor eventuele
tegenvallers niet voldoende zal zijn.

SOCIALISTEN IN ZANDVOORT

Meerjarenbegroting
Het ontbreken van een meerjarenplan
voor het beleid van de gemeente wordt
ook door de VVD als een gemis beschouwd. Dat de vakature op de afdekking financiën voor een ambtenaar die
meerjarenbegroting / beleidsplan zou

van financiële
flexibiliteit om alert te
tenen reageren'

i

De nadruk bij de algemene beschouwing ligt bij de groepering Inspraak Nu
"pp de verslechterde financiële positie
van de gemeente, en het ontbreken van
een meerjarenbegroting.
Aan de belangrijkste doelstellingen van
de gemeente: geen gedwongen ontslagen, handhaving van het dienstenniveau, zou Inspraak Nu nog een derde
willen toevoegen, namelijk het behoud
van de financiële flexibiliteit om alert te
kunnen reageren.
Volgens deze politieke groepering kunnen gedwongen ontslagen nog wel omzeild worden, doch het niet invullen
van opengekomen plaatsen houdt wel
in dat de gemeentelijke arbeidsmarkt
lutomatisch verkleind wordt. Ook ver•vucht Inspraak Nu dat de te verwach•n tekorten hoger zullen zijn dan nu
orden ingeschat. Ook van deze zijde
• ordt aangedrongen op een meerjarenbegroting en meerjarenplanning.
(Advertentie)

Vrijdag 4 december
21.00 uur ziet u in de
film-inn
Bertrand Tavenier's

met Jane Fonda en
Robertde Niro.
Een futuristische film
zonder trucages.
Toegang vrij.
/Zandvoort

Zandvoort
Algemene
Beschouwingen

Huisarts Flieringa:
„Limiteren van uitgavenplafond zal
onontkoombaar zijn"
..Het jaarlijks ad hoc invullen van
bezuinigingen, waarvan de draagwijdte
niet voldoende kan worden overzien,
zal leiden tot het voor zich uitschuiven
van de moeilijkheden zonder wezenlijke oplossingen te geven. Vooral het
limiteren van het uitgavenplafond zal
onontkoombaar zijn om binnen dat
uitgavenniveau redelijk te kunnen kiczen. welke verschuivingen er moeten
plaatsvinden om de onontkoombare
lastenverhoging te kunnen opvangen.
Het college noemt zelf enige van deze
lastenverzwaringen, zoals hoge rentevoet, energiekostn. nieuw VAM-kontrakt. Ons inziens moet de meerjarenbegroting één van de hoogste prionteiten toegekend krijgen om de zo gewenstc politieke discussie over de gir,le
lijnen zinvol op gang te kunnen brengen. Het college heeft intensief geprobeerd een capabele ambtenaar aan te
trekken voor het ontwikkelen en opstellen van de bewuste meerjarenbegroting. Helaas is dit niet gelukt. Uitstel kan echter niet langer worden
gedoogd, zodat er niets anders overblijtt dan door interne verschuivingen,
ook al zal dit het financiële dienstenpnkket wijzigen, hiervoor op korte
termijn een ambtenaar vrij te maken.
Gelukkig bezit Zandvoort nog ambtcnaren.die dit werk aankunnen."
Aldus Inspraak Nu in haar algemene
beschouwing.

verwachtingen te willen behandelen,
terwijl er naar onze mening wel degelijk een relatie is met de gemeentelijke
financiën. Gaat u het circuit definitief
sluiten op l januari 1983 of niet" aldus
een felle Jelle Attema die er nog op
wees dat er de komende jaren geen
alternatieve inkomsten zullen zijn. Ook
zegt de VVD dat er de komende jaren
geen woningbouw gepleegd kan worden m de sociale sector. „Het zou u
sieren als u het belang van de gehele
gemeenschap van Zandvoort zou laten
prevaleren boven achttien uur geluidshinder per jaar, het verlies van tweehonderd arbeidsplaatsen en het financieel om zeep brengen van Zandvoort"
aldus de VVD.
Het antwoord op deze vraag van de
WD kwam tijdens de begrotingsvergadering van dinsdagavond van fraktievoorzitter Toonen die de WD betichtte van „politiek onbenul".

D'66 is van mening dat een artsenspreekuur in Nieuw Noord zeker tof
de mogelijkheden behoort, nu één
der plaatselijke artsen is vertrokken. Dil blijkt uit de algemene
beschou wingen van deze partij,
waarin wordt gezegd dat men het
niet eens is met de zienswijze van B
en W. Men prefereert de zienswijze
van de bevolking, boven die van de
plaatselijke artsen.

Opvallend wordt door D'66 genoemd
dat het onderwijs de „grote mlovera.ir"
is. Een aantal bezuinigingen kan door
hen zonder meer worden geaccepteerd,
doch met enkele andere zaken heeft
men wel moeite.
„Wat betreft het vakonderwijs licruimelijke opvoeding, schoolzwemmon
waren wij van mening, gezion de opmerking door het college gemaakt, dat
er voldoende overleg was geweest met
betrokkenen en hoofden der scholen.
Uit reakties van die kant is mij gebleken dat dat niet het geval is. Het lijkt
wenselijk eerst tot verder overleg te
komen voordat een definitieve beslissing genomen wordt, hoewel wij in
principe bezuinigingen in die richting
niet afwijzen. Er tegenover stond ons
voorstel het bedrag per leerling voor
leer- en hulpmiddelen enigszins te verhogen. Uw opmerking in de memorie
van antwoord overtuigt ons niet van de
noodzaak het bedrag op het bestaand
niveau te handhaven. Bij vergelijking
van het bedrag per leerling met dat in
de omliggende gemeenten blijkt dat
Zandvoort, zelfs na een eventuele verhoging, na Haarlem onderaan het lijstje staat. Wij verzoeken u daarom het
wenst een uitvoeriger nota en wel bedrag alsnog aan te passen. Het lijkt
binnen een zodanig tijdsbestek dat een ons niet wenselijk dat scholen moeten
uitvoerige discussie hierover mogelijk overgaan tot het houden van fancy-fairs
is ruim voordat de raad over de begro- en bingo-avonden om het benodigde
geld te verkrijgen ter vervanging van
ting van 1983 praat.
_
Verheugd is tenslotte de PvdA over de versleten boeken", aldus Nel V'reugsubsidie aan de Katholieke Stichting denhil van D'66.
Instelling voor Maatschappelijk en
Welzijnswerk. Ook handhaaft zij haar Verder verzoekt D'66 oen uitspraak
standpunt dat achtduizend gulden moet van de raad ten aanzien van hot godsworden uitgetrokken voor reserve voor dienstonderwijs. Door de discussie die
een nieuw sociaal-cultureel beleid. Bo- in de commissie financieln over deze
vendien verwacht de PvdA van het vorm van onderwijs ontstond, is aan de
college dat de bijdrage aan de stichting aandacht ontsnapt dat hiervoor een
Andere Werkvormen zal worden ge- verhoogde subsidie van ƒ 5.500,—
continueerd en niet zoals door het (40%) is vermeld. Ook wordt de
college wordt voorgesteld dat betaal- schoolraad te weinig betrokken bij de
baarstelling slechts zal plaatsvinden in- beslissingen die over het onderwijs
dien alle gewestgemeenten naar dezelf- worden genomen, „op deze wijze kan
de schoolraad niet zinvol funktionede maatstaven participeren.
„Als wij als raad van mening zijn dat ren", aldus D'66.
een dergelijke subsidie goed besteed is,
dan moeten wij, los van andere ge- Woningtoewijzingsbeleid
meenten, de consequenties daarvan
Ernstig wordt betreurd dat het woning
aanvaarden", aldus de PvdA.

„Een burgem
zou
geen nevenfunkties
moeten hebben"

Vast staaf voor de fraktie van de
PvdA dat het ruimtelijk ordeningsbeleid in het college meer en meer in
verdrukking komt. De fraktievoorzitter kan zich niet aan de indruk
onttrekken dat dit onderwerp niet
die aandacht krijgt die het verdient,
dat zou dan terug te voeren zijn op
het ontbreken aan tijd bij de portefeuillehouder. „Ruimtelijke ordening vraagt veel tijd. Het bekleden
van het ambt van burgemeester
vergt eveneens veel tijd", aldus
Gert Toonen tijdens de algemene
beschouwingen.
„Niet voor niets hebben wij in onze
profielschets voor een burgemeester
aangegeven dat hij geen nevenfunkties zou moeten hebben. Het ambt
van burgemeester en het fraktievoorzitterschap van een statenfraktie gaat niet ongestraft hand in
hand. Naar de mening van de PvdA
gaat het één ten koste van het
ander."
Duidelijk ongerust over dit beleid is de
socialistische fraktie omdat in Zandvoort de ruimtelijke ordening momenteel één van de belangrijkste punten
van het beleid vormt. Niet alleen de
aanstaande besprekingen op landelijk
niveau over het circuit, maar ook de
afronding van de struktuurschets, het
vervolg daarop, allerlei bestemmingsplannen (Natuurgebieden, Kostverlorenpark enz.) moeten nu worden afgerond. „Zaken die er niel om liegen en
van beslissende betekenis zijn voor de
toekomst van Zandvoort", aldus de
PvdA.
Ruimtelijke ordening is een te belangrijk onderdeel van het totale beleid om
het even op een vrije namiddag of
avond „erbij" te doen. De PvdA wenst
een slagvaardiger en met meer kennis
van zaken gevoerd beleid dan tot nu
toe het geval is geweest en verzoekt het
college zich hierover eens te beraden.

Woningwetbouw

Gert Toonen:
,,Toewijzing van 25 woningen is een
lachtertje"

toewijzingsbeleid nog steeds niet volledig is gebaseerd op urgentie, hoewel in
het beleidsprogramma hierop sterk
wordt aangedrongen. Bij de behandeling van de begroting voor 1981 heeft
D'66 aan B en W verzocht de huisvestingsverordening en de daaruit voortvloeinde voorschriften te wijzigen conform een aantal concreet genoemde
criteria. Het college heeft vorig jaar
toezeggingen gedaan, doch deze nimmer vervuld. Opnieuw wordt nu. door
het college een wijziging van de huisvestingsverordening in het vooruitzicht
gesteld. D'66 neemt aan dat met de
door haar ingediende opmerkingen rekening zal worden gehouden en ook
dat de huidige raad de wijziging zal
vaststellen.
Kritiek heeft D'66 daar waar het de
openheid en openbaarheid van het
bestuur betreft. „De punten die hierop
betrekking hebben zijn in de huidige
zittingsperiode niet of nauwelijks gerealiseerd." De raad heeft dit in belangrijke mate aan zichzelf te wijten,
aangezien de reacties van de raad op
het discussiestuk van het college met de
titel „opcnheid-openbaarheid in de relatie burgcr-overheid (1979) teleurstellend waren. Veel wil men hierover nu
niet kwijt, alleen dat het voor D'66 hij
de onderhandelingen over een nieuw
beleidsprogramma een principieel punt
zal worden. Vorder werd de aandacht
gevestigd op de verkeersproblematiek,
on ook D'66 wijst terecht op de belangnjkheid van een meerjarenplanningbegroting.

De socialisten zijn van mening dat het
college alle middelen moet aangrijpen
om alsnog meer uit de ministeriele pot
te halen. „Aan de aanvankelijke planning van 120.000 woningen voor
Noord-Holland heeft de regering er
onlangs vijfduizend toegevoegd. „Ik
verzoek u namens mijn fraktie, in Den
Haag een claim op een deel van de
5.000 woningen te leggen, zodanig dat
wij onze plannen voor 1982 volledig
kunnen uitvoeren", aldus Toonen.
Hieraan wordt nog toegevoegd dat in
het „breed overleg" gesproken moet
worden ovor woningen te bouwen in de
geluidsgevoelige zones van hot circuit.
„Woningbouw buiten deze zones mag
niet stagneren", is de visie an de PvdA.

Groot onderhoud
Een doorn in het oog van de PvdA is
het herhaaldelijk opschuiven van do
gemeente van het groot onderhoud en
isolatie van het huidig woningbezit.
Gewezen wordt op de plicht van iedere
huisbaas, hot gehuurde goed to onderhouden. Men vindt het een onverteerbare zaak dat do gemeente, als groto
huisbaas, nog steeds niet is toegokomen aan hot noodzakelijk onderhoud
van het eigen bo/it, sterker nog dat drie
jaar na do start de voorbereiding nog
steeds mot is afgerond. De uitvoering
hiervan dient onverwijld in 1983 on
volgende jaren te geschieden

Ongerustheid heerst er ook bij de
PvdA over het continent woningen
bouwen in de sociale sector. Momenteel heeft het ministerie van Volkshuisvesting 25 stuks voor het jaar 1982 aan
Zandvoort toegewezen. Gezien in het
licht van de huidige woningnood in
Zandvoort is dit een „lachertje". Door
de PvdA wordt erop gewezen dat er do
laatste jaren niet in de gemeente werd
gebouwd, dat er verschillende plannen
in ontwikkeling zijn, zodat deze toewij- Reinigingsrechten
zing van vi|fentwintij» stuks „onaanDo socialisten /ijn hot mot eens mot het
vaardbuar" is.
college, binnen oen tijdsbestek van vijf
jaar do kosten van het ophalen van
huisvuil en grof vuil voor 709r kostendekkond to maken. Men acht dit een te
ZANDVOORT - De commissie voor rigoureuze maatregel. Verschillende
publieke werken komt vanavond in malen word door heti aangedrongen
openbare vergadering bijeen. Op do eens to bezien of er niet bezuinigd zou
agenda staan de volgende onderwor- kunnen worden bij dozo dienst (kostenpon.
vorlagond, dus ook voor do inwoners)
1. Vorvangmc materieel PW autotrac- door hot ophalen van bot huisvuil terug
ticfonds, t".\v. ƒ 109.000.-.
to brengen tot respcctievdi|K een maal
2. Verhuur grond aan de Blinkertwog por wook / één maal per maand voor
3. Wijziging markttijdcn, voorgesteld g r o f v u i l . Na lang aandringen heelt do
wordt"" de wookmarkt niet meer ge- dionst PW oen interne notitio opgodurende hot zomersL'izoon uit to stold. die door do PvdA als met roeol
van do hand wordt gowo/on. Men
breiden.

Commissievergadering

Nel Vreugdenhil:
„Vfij dringen aan op een duidelijk
beleid, gericht op de verkeersveiligheld"

Naast eon zekero tevredenheid ou:r hot
bereiken van een aantal realiteiten in
de afgelopen zittingsperiode, zoals do
aanbouw van het laadhuis, aankoop
van verscheidene volkshuisvestuigsprojokten, verbeterde huisvesting van divorso scholen etc. baron de vorkoersveilighoid en de toenemende crimin.iliteit het CDA grote zorgen. „De onveilighoid op de openbare weg is ons een
gruwel. Onze fraktie wenst het niet bij
krokodillentranen te laten. Het is ons
duidelijk dat oen good gomotiveoid on
modern uitgerust politiekorps oen corsto vereiste is om aan de door ons
geschetste ontwikkelingen oen h.ilt toe
to roepen" aldus do fraktie m haat
algemene beschouw mgon
Ton aanzien \an hot nieuwe politiehure.au \orwacht men van hot colloge
„oen blijven trekken on sjonon m Don
Haag naar oen betere huisvesting",
zodat de bouw r hiervan niet woidi
verschoven. Men informeert da:i ook
naar het maken v,in oen schetsontwerp.
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het eventueel b c n i n u n \.m \ - i.'
ruimte a.m do mogelijkheid \.iii ei n
nieuw beleid. „Met o n t b r e k e n \.m een
meerjarenplanning hchoi.fl .ilth.ins
principieel dit beleid niet in de we>: te
st.ian" uklus In1! OM. cl. il in tegenstclFinanciën
ling tot de Pul A oen MKMM. iiuK't is om
In de begrotingscommissie is van do hot dekkmgspeicent.ige \.tti ilo KMIII
kant van het CDA vrij u i t \ o e i i g o p een gingsrcchten binnen \ i M I.I.H op ~0 ' te
fundamentele discussie aangedrongen. brengen.
„Do toekomst vraagt mot alleen hot \Vol tekent men be/w.iicn .1.111 tegen
gekwalificeerd hanteren van oen rood het voorstel om do o n t l i c l f i n i i s r e g i l i i m
potlood, doch hot maken van oen bij de afv.ilstoltemegelins: voor m i n politieke keuze, waar moed voor nodig doidraagkrachtigen to l.iten \ c i \ , ' l l e n
is." Daarbij hecht hot CDA naast hot Helaas miste hot OM in de n i o m m u
creëren van efficiency bezuinigingen on van antwoord dat or (op \ci/.ook \.in
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l \ . • . - ,', , w iiiie li.tktios is hot l ' D A
\
e MI.; J.it de woningbouw HOL;
v \ \ / - een eerste prioriteit \.ni hot
K l e i l K-Moort to /i|n. Met klom w unit
\ e i vuil er 'vj do prminu.ile i n e i h e u l
op .i.iii IL di ineen een /o groot mogeli|ki U'iv.i|.'ini; x . i n hoi b o u w v o l u m e te
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U wilt een
klein bedrag
lenen?
Overal nul op
het rekest?

Iets versturen? Voortaan kan dat in een
'Postpak'. Een handige vouwdoos om alles
gemakkelijk in te verzenden. Verkrijgbaar
in 4 formaten. Compleet met plakstroken,
touw en draagtas. Nu te koop voor ƒ 1,75 ƒ 2,25 - ƒ 3,25 en ƒ 4,- op 300 postkantoren
en bij de kantoorboekhandel,
beide herkenbaar aan de Postpak-sticker.
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Bij mevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!
Tel. 02507-17699.

Curiestraat 10, Zand voort, tel. 02507-12323.
.

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

GOULASH MENU voor 15,50

• GARNALENCOCKTAILofSOEP
• STOKBROOD + KRUIDENBOTER
• GOULASH met RIJST of AARDAPPELPUREE
• SERVISCHE SALADE
• PALACINKA
tteserveer vanat J.uu uur. Maandag en dinsdag gesloten.
zanavoonselaan 143-145 - Heemstede

Tel. 023-28 52 85

UUT*
IÏ1 öntvrt
cCII

(nabij station Heemstede/Aerdenhout)
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KOOIJMANS

FORDOTO

Bouwes Hotel presenteert op

-*sX

^

27, 28 en 29 november l
in samenwerking met de Londense
platenmaatschappij Precious Records:

ZANDVOORT -;
Ampôrestraat 10
(naast Colpitt)
Tel. 02507-169 25^
B.g,g;33242 Ford verkoop en

service.
;,
Ook voor diverse
merken inruilauto 's.

rtncr;nif'i"ii

-'

u rijdt als op rails in een ruime renauft

voor verkoop
en service
naar ^^^=

, V*1"?

»

V „ . / v > . - . ; > , ;-..". .^X!^.;-..)

Geef in de feestmaand voor uw borrel
GEEN GULDEN MEER UIT
dan in december van vorig jaar!

de australische soul-jazz vocaliste
Na optredens in het 'Operahouse' te
Sydney, Parijs, New York en London-nu
in uw Zandvoortse Dauphin.
Luister en geniet tevens van een speciale
compositie van onze chef-kok.
Reserveren is gewenst, maar U bent
tevens welkom vooreen drankje.
Toegang gratis.

-3

Aanvang: vrijdag en zaterdag 19.00 i
zondag 17.00 uur.

HELE LITER alleen bij ons: 13.45
Bldemendaalseweg 275
1
-.>',.-;''OlV:ÉRVÉEltf-. Vi-'
;. ',:•''.fèt-«23-25.94'Sr-;".'

fin'H": *r /^.x" f".-'. . y ïï,-1-' f

Eerste kwaliteit,
handgekloofd

OPENHAARDHOUT

2 m1 thuisbezorgd

v.a. f 200,-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.
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Zecwcg 3, Ovcrvecn, tel. 023-256057
Eig. J.G. de Jong
Unieke gelegenheid voor uw zakendincrs,
recepties, enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid.
2e kerstdag geopend met een speciaal

n

kerstmenu

s'iiLii'UC,)-Ê.iiu b r a n d e w i j n

per couvcrt

's Maandags gesloten.

RESTAURANT
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaal fondiie-restaiirant
tot 45 nprsonen.
I

nroni ,>'.' ;T; HDAM LN OMSTREKEN
'7 A:.::", ; i. i'.K.'. •,", r-ji>'iiwg)iirjitstraat 10U, Liinbaamgracht 33.
7 D..|f|,incl|ilcin 182. Plein '40-'45 nr. 3.
n '3 'j Mnrtinl yün G(;ffnnstraat 47. Motorkade 10
11 r.' K.isl'.lnnstraat 170 O HOOFDDORP:
;- DiMicii-nlaan 17 • ZANDVOORT

REGIO ROTTERDAM (veelal naast/bij_Ba$ van der Heijden):
• ROTTERDAM G.J. Mulclerstraat 12 O OVERSCHIE: Burg.
Baumannlaan 115 117 O ALEXANDERPOLDER: Samuel
EsmeyerpleinS O SCHIEDAM: 's Gravelantlsewog 956 O BOLNES
Vechtstraat 1a O PAPENDRECHT: Rnxlcroricplain 6
«SLIEDRECHT: Fajant.jlein 3 « R I D D E R K E R K : Havenstraal 5

REGIO BOLLENSTREEK (veelal naast/bijJJigrosT
O KATWIJK uan ZEE: Visscri|kade 2
«SASSENHEIM: Oude Havnn 11
« N O O R D W I J K : Kerkstraat 20
• OUDE WETERING: Meerkreuk O
O HILLEGOM: Vosselnau 15 (Treslony)
LEIDEN: L.iriyeqracht 5
NIEUW VENNEP: Hooldweq 1183

Gen. Cronjéstraat 14- Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT
71
".*JKL
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor
uw receptie en par t v.
Gravinncsteeg 9-11-13 - Hanrk-m
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58
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Slechts vijftien dagen z®mer in 1981

Bouwbond-jubilarissen

; ZANDVOORT - De strandpachters blij\ ken niet zo gelukkig met de aktiviteiten
1
van de visvcnters op het strand, tenfhin, stc dat mag men concluderen uit het
* jaarrapport dat door de Vereniging van
' Strandpachters Zandvoort over het af; gelopen seizoen is opgemaakt.
" De pachters klagen over, respektieve< lijk, de strandvervuiling, overlast van
< stank (de lucht van opgewarmde vis),
' terwijl men zich zorgen maakt over de
• grote trakteren waarmee de visventers
' h u n waren aan de man brengen.
.Bovendien is er kritiek op de dienst
• Publieke Werken die dit jaar erg laat in
.aktie kwam bij de reiniging van'het
strand. Speciaal in het voorseizoen
werd deze hulp gemist. Ook het late
verblijven op het strand van de visventers wordt door de strandpachters als
', „overlast" ervaren, omdat de pachters
;
wél het strand schoonmaken, maar de
• visventers niet.

; Strandpolitie
.Uit de diverse rapporten, onder andere
van de strandpachters, de watersportVereniging en de reddingsbrigade,
komt duidelijk naar voren dat het
(politietoezicht tekort schiet. Niet de
'werkzaamheid van het detachement,
maar het gebrek aan mankracht waarmee de politie kampt op dagen dat van
..echt" strandweer gesproken kan worden. Dit wordt door de diverse groepeVingen met ongerustheidge constateerd.
'Uit het rapport van de reddingsbrigade
komt naar voren dat het strandseizoen
veel langer is dan de vier maanden dat
de politie op het strand is gedetacheerd
(15 mei/15 september). In maart en
ook oktober moest men ook voor
diverse gevallen in aktie komen, terwijl
er nog politiebewaking was.
Ook door de strandpachtersvereniging
wordt geconstateerd dat toezicht in de
periode maart/april, eerste helft mei,
geheel ontbrak, een periode waarin de
'. inbraken en vernielingen aan de strandi paviljoens het grootste was.
; Terwijl door de watersportvereniging
1
wordt gezegd dat door gebrek aan
mankracht bij de politie niet voldoende
toezicht op de naleving van de strandbepalingen kan worden uitgeoefend.

Gevaarlijk
Voor kinderen zijn enkele malen levcnsgevaarlijke situaties ontstaan, zij
kunnen nauwelijks alleen aan de waterkant spelen omdat sommige auto's met
soms 50/km uur tussen het publiek
rijden, in de meeste gevallen zijn de
auto's onbeladen" aldus de watersportvereniging.
Ook de strandpachters wijzen er op dat
het strand als cross/rallyterrein wordt
gebruikt, nadat de dagtaak van de
Strandpolitie is beëindigd. Het voorste'
van deze belangengroep is dan ook om
de voertuigen waarvoor een vergunning is afgegeven te voorzien van een
groot, goed zichtbaar registratienummer, misschien dat hiervan een preventieve werking uitgaat.
Ook in het voor- en naseizoen wordt in
toenemende mate het strand als recreaticgebied gebruikt voor terrein- en
crossmotoren, een ontwikkeling die
door allen met de nodige zorg wordt
gezien. Strenge strandbcpalingen ten
aanzien van voertuigen, die voor het
gehele jaar gelden, wordt ook genoemd
als een mogelijkheid hier paal en perk
aan te stellen.

Striktere bepalingen voor ruiters, uitbreiding strand voor honden, strenger toezicht op crossen en uitbreiding
taak politie, voorstellen die vanmorgen in het raadhuis werden behandeld.
hebbers. Nu is hiervoor het gedeelte ter
hoogte van strandpaviljoens la t/m Ie
aangewezen. Dit gedeelte van de
strand sluit aan op het naakstrand,
waar het verboden is voor honden. Het
komt steeds voor dat bezoekers van het
naakstrand hun hond meenemen. Om
de klachten te verminderen wordt
voorgesteld om voor een gedeelte van
het naak strand het honden verbod op
te heffen.
Ook de ruiters maken het de politie
lastig. Speciaal in de wintermaanden
wordt er soms door onervaren lieden,
zelfs jongen kinderen op pony's in
galop, over het strand gereden. Om
hier enig overzicht in te krijgen wordt
door de politie gevraagd de ruiterverordening zo te wijzigen dat alleen personen in het bezit van een geldig ruiterbewijs afgegeven door de Nederlandse
Hippische Sportbond op het strand
mogen rijden.
Ook het parkeerprobleem op de strandafgangen wordt door velen als onvoldoende gekenschetst, en veranderingen
hiervan worden voorgesteld.

sproken kan worden. Van 15 mei t / m
15 september (124 dagen) was het
slechts vcertiendagen mooi zomerweer,
onbewolkt met hoge temperatuur, 23
dagen goed weer, en de rest mag geen
naam hebben. 41 dagen matig (bevolkt

Problemen ook met de viervoeters op
het strand. Van de zijde van politie Veertien dagen zomer
wordt voorgesteld het gedeelte van het
strand aan de zuidzijde vijfhonderd Uit de rapporten blijkt dat ook dit jaar
meter te verlengen voor hondenlief- niet van een mooi zomerseizoen ge-

Daarnaast zal de stichting de belangen
behartigen van de Nederlandse autosport.
In het bestuur van de stichting zullen
vertegenwoordigers van de NAV, de

Zeilen en surfen
Het georganiseerd surfen en zeilen met
duidelijke veiligheidsvoorschriften is
dit jaar uitstekend verlopen. De vele
keren dat politie en reddingsbrigade te
hulp moesten snellen (reddingsbrigade
achttien maal aan zeilers, en éénentwintig maal aan surfers, de politie
verleende in totaal zes maal assistentie
aan surfers) betrof het mensen die
,,een dagje" Zandvoort op hun programma hadden gezet. Ongerust wordt
door de diverse belangengroeperingen
geconstateerd dat speciaal het zeilen en
surfen in voor- en naseizoen gevaar
voor de onervaren watersporter oplevert. Voorgesteld wordt dan ook een
vaarseizoen in te stellen.

Konden en paarden

en kil), 28 dagen slecht (bewolkt met
buien) en 17 dagen zeer slecht weer.
De vergadering van het strandschap
wordt gehouden op 26 november in het
raadhuis en begint om 10.30 uur.

Nieuw in gesprek van de dag

draagt
len over
ZANDVOORT - De door de Canadees
Hordo aangekochte aandelen van de
Cenav zullen worden overgedragen aan
de stichting die als doelstelling heeft het
behoud van het circuit van Zandvoort,
en de Grand Prix voor Nederland:

AANDACHT

KNAC, de kamer van koophandel en
enkele commissarissen van de Cenav
zitting hebben.
Jim Vermeulen, direkteur van de Cenav, zegt dat besprekingen bijna zijn
afgerond en dat deze stichting binnen
korte tijd met haar werk kan beginnen.
„Het voordeel hiervan is, dat de aandeIcn zich niet in de partikulier bezit
vinden, zodat iedereen vertrouwen kan
hebben dat de gelden die beschikbaar
komen voor het doel ook daaraan besteed worden, ten tweede is het belangrijk dat een nationaal belang niet wordt
verdedigd door een buitenlander", aldus Vermeulen.
Dit werd vrijdagmiddag gezegd tijdens
de direkte uitzending van het NOS
programma „Gesprek van de Dag"
waarin het circuit en de daarmee samengaande problematiek aan de orde
was.
Onder voorzitterschap van Fred Rackée ontstond een discussie tussen vooren tegenstanders van het circuit.

Opmerkelijk
Het tweede opmerkelijke punt tijdens
deze discussie was het standpunt van de
fraktievoorzitter van de PvdA van de
Zandvoortse gemeenteraad, die aan
het einde van de uitzending zei dat zijn
partij zich zou kunnen verenigen met
de handhaving van het circuit, mits de
woningbouw in de badplaats op gang
gebracht zou kunnen worden. Hij stelde hieraan een aantal stringente eisen,
waarvan de haalbaarheid gezien in het
licht van de toekomstige Wet op de
Geluidshinder toch wel uiterst klein
genoemd mag worden.

ZANDVOORT - Zeker meer dan vijfhonderd bezoekers uit de gehele regio
en de gemeente hebben zaterdag een
bezoek gebracht aan Nieuw Unicum.
Op ,,De Brink", de gemeenschapsruimte van het bewonerscentrum, was
het een gaan en komen van belangstellenden, die allen een dokumentatiemp
ontvingen. Er waren diverse stands die
ieder een bepaald terrein op het gebied
van gehandicaptenzorg belichtten. Er
werden rondleidingen georganiseerd,
terwijl ook de film die werd vertoond in
de konferentiekamer van De Wulpenvleugel een groot aantal bezoekers
}rok. Deze film met de titel ,,Met het.
oog op de drempel" behandelt de
woonproblematiek van de mindervalide, die ondanks een handicap, toch een
gewoon leven wenst te leiden. Enige
zelfironie. en kritiek op de maatschappij die de zaken van bovenaf regelt
voor de gehandicapten werden hierin
naar voren gebracht.

Voorstanders

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

uur.
Uiterste inlevertermijn advertenties: woensdagmorgen 10.00 uur.

Geslaagde open dagen in Nieuw Unicum.
Voor bewoners van Nieuw Unium is dit
onder andere de minimale huisvesting.
Deze komt voort uit het feit dat Nieuw
Unicum nog steds i.en verpleeghuis
heet, waardoor per bewoner een op
een verpleeghuis afgestemd aantal vierkuntc meters woonruimte krijgt toegewezen.
Volgens direkteur Ton Smit is het
noodzakelijk dat van regeringszijde
aan de bestaande „subcommissie aangepastc woonvormen" van de interdepartementale stuurgroep revalidatieheleid (thans gehandicaptenzorg) een
nieuwe en duidelijke hindende opdracht wordt verstrekt om in overleg
met de bestaande woonvormen te komen tot een samenhangend luiisvestingsbeleid niet één beleidsregie en een
éénduidige geldstroom.

Financiën
Ook werd vrijdagmiddag aandacht gevraagd voor de financiële situatie van

Foto Europress.

de gehandicapte. Een groot probleem
voor hel zelfstandig zijn is, hoe rond te
komen van de ƒ 27Ü,— per maand die
uiteindelijk overblijven. De bewoners
moeten meestal rondkomen van een
WAO/AAW-uitkering, maar moeten
volgens de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten een bijdrage leveren voor
het verblijf in een wooncentrum. Wat
men dan uiteindelijk overhoudt voor
vakantie, hobby, verzekeringen, etc. is
te weinig. „Wat de overheid met de
ene hand geeft wordt met de andere
weer weggenomen; de lichamelijk gehundicaptc mens in een woonvoorzieniijg wordt het kind van de rekening en
een wezenlijke voorwaarde om te kunnen wonen ontbreekt", aldus de notitie
vati de vier bewonerscentra in het land.
Een afwisselend programma was opgesteld niet demonstraties boogschieten
en tafellenniswedstrijden, en er was
genoeg gelegenheid om persoonlijk
kennis te maken met deze woonvorm

voor gehandicapten, die niet voor niets
aandacht vragen voor de te krap bemeten vierkante meters kameroppervlakte
die hen is toegewezen.

Ruimteprobleem
Ook op vrijdagmiddag werd door direkteur Ton Smit aandacht gevraagd
voor de minimale huisvesting van de
bewoners. Dit geschiedde tijdens een
besloten bijeenkomst waarvoor vertegenwoordigers van de ministeries van
volkshuisvesting en CRM, ziekenfondsraad en werkers in de gghandicaptenzorg waren uitgenodigd. Deze ,,beslotcn" open dag werd georganiseerd
door de wooncentra Anistelrade, Het
Dorp, het X.eehospitum uit Katwijk en
uiteraard Nieuw Unicum. Hiervoor
was een speciale notitie gemaakt, namelijk „aandachtspunten", die, de
naam zegt het al, de aandacht vestigt
op de problemen waarmede de gehandicapte die zelfstandig wil funktioneren
in de nwatschppij wordt geconfronteerd.

Zoals viel te verwachten bevonden zich
in De Vijverhut veel meer voor- dan
tegenstanders van het circuit. Zo was
een door de NOS uitgenodigde tegenstander niet gekomen, wilde ook het
Anti Circuit Comité geen acte de présence geven, zodat men behalve een
vertegenwoordiger van de Werkgroep
Huisvesting aan de zijde van de tegenstanders twee fractievoorzitters van de
motieondersteunde partijen had uitgenodigd t.w. Richard van As en Nel
Vreugdenhil.
Als voorstanders bevonden Jim Vermeulen, Jan Lammersen Charles Moerenburg zich in het panel, terwijl diverse groeperingen en particulieren (Jan
Jongsma (VVD) en Gert Tooncn
(PvdA) zich via de interruptiemicrofoon in de discussie mengden.
Mocht dit programma er toe geleid
hebben dat de luisteraars in het land
enig inzicht hebben gekregen in de
circuitproblematiek, voor de Zandvoorters waren alle vóórs en tégens
gesneden koek.
Nieuw kan tenminste niet genoemd
worden het standpunt van Jan Lammers die als één van de oplossingen *
verplaatsing van de sportvelden vanuit
het dorp naar het hinnnencircuit gal.
Wél nieuw waren de cijfers van VVVdirekteur Hilbers die zei te kunnen
aantonen dat het Grand Prix weekeinde in Zandvoort gezorgd had voor een
inkomsten aan logiesgelden van
f 150.000,-. In totaal, met logiesgelden
uit de gehele regio inclusief Zandvoort
en Amsterdam, bleek het Grand Prix
weekeinde goed- te zijn geweest voor
een bedrag van"-/ 510.000.-.

De Algemene Bond van h o u w a i hei
ders Ie Zandvoort h e e f t h i j ciuMiili.'
van de afdelingsvoorzitter de heei
Jaap Koning, vrijdagavond met enig
ceremonieel /.ilveren en gouden j u bileumspelden u i t g e r e i k t aan de Ie
den die daarvoor in a a n m e r k i n : :
kwamen wegens langdurig lidmaat
.schap. Deze jubilarissen waren Je
heren W'. Bakkenhoven. D u i n s t r a a i
4. C. Kautmaii Pastcursttaat 25. 1 ) .
Kamman Celsiusslraat 72 K. van
der Meiilen Biklerdijkvtra.il 2-1. Vv'.
Paap Biklerdijkslraat 3. II. Teioi
Pakveldstraat -4 en 11. Hol v a n
Leciiweiihoekstraat 5. De onderscheidingen werden door voor/inei
J. Koning na een h a r t e l i j k e en
sympathieke toespraak u i t g e i e i k t .
De avond werd daarna v e i d e r hesteed met hel a a n / U i e n aan i. en
voortreffelijk diner verzorgd dooi
de direetie van hotel I n t e r l a k e n aan
de van Speijkstraai vanzelfsprekend
onde' het ophalen van t a l r i j k e herinneringen uit lang vervlogen t i j den.

Dobberend voor Rio
Na achttien dagen te hebben dooigehracht in Rio de Janeiro is on/e
zeezeiler Kees Visser met /'n zciijacht de Vrijheid 11 donderdagmorgen om halftwaalf vertrokken voor
z'n grote oversteeek van ruim 4.0(10
mijlen naar Kaapstad. Maar het /.u
hem niet mee tot nu toe volgens de
telefonische berichten die /'n ouders van hem doorkrijgen. Hr is
vrijwel geen wind en een sterke
sroom, die hem praktisch geen meter vooruit brengt. Zodoende b l i j f t
hij steeds in de buurt van Rio de
Janeiro. Die stroom houdt hem in
de buurt van Argentinië, maar desondanks heeft hij goede hoop, dat
een wcersomslag ervoor zal kunnen
zorgen dat hij zijn plan, orn nog
voor de a.s. Kerstdagen in Kaapstad
aan te komen, zal kunnen uitvoeren. Alle post, die men hem gczonden heeft naar Rio, -en dat was heel
wat- heeft hij ontvangen, waarvoor
hij gaarne zijn dank betuigt. Het
geeft enorm veel steun, dergelijk
medeleven te ondervinden. Hij
vraagt nu om Kerst, of Nieuwjaarskaarten te willen zenden naar /.'n
volgend adres, dat is mr. Kees
Visser, zeiljacht Vrijheid II, Jachtclub Royal Café, Kaapstad. Zuid
Afrika. En nu de eerstkomende
weken, wanneer alles goed blijft
gaan, niets dan water en hopelijk
een gunstige wind. We leven met je
mee Kees. want vinden het een
kranige en gedurfde onderneming,
zo helemaal in je eentje. Zet deur!
We wensen je allemaal heel veel
sterkte en Iaat de moed niet zakken!

Oranjecomité
Het comité ..Viering Nationale
feestdagen" komt op donderdagavond 26 november a.s. om S.DO uur
weer in vergadering bijeen, in hotelrestaurant Keur aan de Zeestraat.
Een der voornaamste punten van
bespreking zal zijn het bestuursvoorstel. om de naam van het Comité te veranderen in „Oranjecomité." Verder /.al het onderstaande
programma voor Koninginnedag
1982 een onderwerp van bespreking
vormen.

Anders dan anders

pit'i|ken. I n p!.'.-'- . ! . . • : ' :\\ :>• ..' :i,.''
/ i j n enernie i n t l ' . ' V i T i a . r . : : : . - : . :...O['' de t ICIS. ','. L'Usi !"i |'. k'i' i ['i : ' ' : ! ' • • ' ! : !

ucis en t o u w t r e k k e n , l )i. 'ie'.i
la at slge n oen i i. ie c ie n r m-.•:!:._• n ,".ii
len worden sieorL'.iiii'-: j t d ia v:::ï.-ii
werking mei i'i m.ifiieo ','ti:;-. - \ , r
de gemeente !ïliVHUMIU,..!!. tuiL.'c
ook geld! ten aan/ien \;u-: lic; aan
trekken \'.in nui/iekkorp'-en.
Bovendien /ai net Comité \'i'.-;i:i
Nationale I-'eestda^en T r a c h t e n ev
coneouts d'ele'jance n~.e: pa.aul e
wanen Ie ori;ani>ervn.

Ba&enbrij
finiL'o v-.ckcn n e l c d c n bclootdc i k u.
aan opoe te / u i l e n vraL-en om het
recept van b ; i l k e n b ; i j l-.i b l e k e n
nog heel w a t mensen Ie / i i n . d:e n i e t
w i s t e n , wat bel is. I - r v. ,is er een. die
beweerde dat het de eerste uit ik

was van een koe. d k- p. 1 -, had

g e k a l f d . M a a r dat is r.iet /o. w a n t
x u l k spul heet ..hic^i". l Iel is een
bijzonder d i k k e m e l k . d i e u i t e r a a r d
slechts korte t i j d beschikbaar is.
Maar opoe h e e f t iim de / a a k u i l de
doeken gedaan en /e wisj oo!-. w e e r
precies, wal ik bcdockk-. Ik laat
h a a i hieronderr weel aan het
woord'.
Ballekcnhra; is raer spul. Jeloi motle eerst wete dat t u t iterccht vacriaebel is en in elk g e v a l den Zanvei'se
u i t v i n d i n g . Het wordt veul in de
slachttaki 'egele. veural in B r a b a n t .
Drente en Limburg, daer benne ze
d'r eek on. Ook in de provincies in
het Noorden happen ze d'r l e k k e r
in.

Je maekt 'et van 2 l i t e r k o o k n a t van
de slacht, (wor.sienat en h a m n a t )
411(1 gramme hockweitenieel. kaantjes van oit'esmolte vet of speciael
dacrveur oit'ebakkc spek. l ;-, 2
z a k j e s vleeskroie of 'n e c i l e p e l aenais/.aed en twee thcelepei-, nae^eigrois. Twiehonderd L ü a i n n i e k i e n i e
oï ro/aine en aiiier.:;: as 't r.odiLi is
wat / o u t , w a n t liet k o o k n a t is izewoonluk al /out en kroierii:. Om 'et
hielegaet l e k k e r te nuu-ke ken u- d'r
k l a i n e s t u k k i e s sj.!i:hl,.:\al deurheeu
kv.'akke, b.v. s ' a k k i e s kopvlees en
alstiaisels van K - \ c i en o; n i e n j e s .
Je wast de k r e n ' e e i ; lo.'.iinc en ! :et
/e droog oillekl-.c. ilreiu 1 d a n het
kooknat met de l . i o i e . de k a e i ü j e s
en hel spek\\-l me! de s m k i e s spek
en vlees aen de k o o k . Strooi ei dan
de kreilte en ro/. u ; ) , i n en hei
b o e k w e i i e n i e e i . :\oe! L'oe-.! e:i i . i e t

Het Comité Viering N a t i o n a l e
Feestdagen overweegt de volgende
evenementen op touw te / e t t e n .
Kinderspelen, kinderkermis. rommelmarkt, discomuziekuitvoerinucn
('s middags voor de kinderen en
"s avonds voor de rijpere jeugd)
zaklopen, verloting met rad van
avontuur, een fakir, die op s p i j k e r s
slaapt, alsmede een k\vis voor de
rijpere jeugd, waarbij haar k e n n i s
omtrent het koningshuis wordt ::etest. In dit verband zij nog v e r m e l d ,
dat van 26 april t . ' m 2 mei i ',s2 m
het Cultureel Centrun 1 , een t e n t o o n stelling, getiteld ..Vorstinnen \ a n
Nederland ISNO-1'WII /.ai w o u l e n
uchouden. Met b e t r e f t hier een

wij demonstreren, u dit 9'c:a

Peeters Zandvoort B.V
HallsSiaaf Lui - Zo.ucivuoi!

l > ' i ',j t ':>ii
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A San

SINTERKLAAS IN
ZANDVOORT

Voor een
speciaal
kado

BODY FASHION

KADO-FESTIVAL

international

Natuurlijk bij:

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(02507)14985

Extra Sintaanbieding

Anaïs Spray 16.95
en 10% korting

BAKELS

lingerie foundalion/bad&strandmode

Op Èstée Lauder, First, Opium, Paco Rabanne,
Nina Ricci, Aramis, Chanel, Christian Dior etc. etc.
Spaar onze bonnen
Bij f 100.- aan bonnen, f 3.- retour.
(Uitgezonderd geneesmiddelen)

O.a.:
LEDERWAREN
KRISTALLEN VAZEN
ROYAL-ALBERT
MINIATUREN
ALLES VOOR FOTO EN FILM

COIFFEURS

_ international
J
^

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(02507)14040

Drogisterij De Gaper

Kerkstraat 29-31. telefoon 02507-12513

parfumeriën / nouveautes

J

Kerkstraat 36

tl

Hometrainers
O)[> (l-.vo huisk.-irnor- . VN
«Islwuwlii.'dl

,"

//^M»
ï^'-^~£yj',

J &

FieH»ertichting
Btjsl.lÉindc uil koplamp.
Gon güetlc dynamo en

Het Kastenhuis

Bij

Grote Krocht 25, telefoon 17751

Autobedrijf
Zandvoort
koopje geen
kat in de zak!

Lol op. Oe 'nonk re -,---.
liulklnk i-n
:V
'
».
snplhpirtsrnnnir •
t.jn pfimn 1>c1s om uw
kmulilip op pi'il ie

d.iqenkonicn
'*
^_ ^^ ^^ A
<\/»!•
Vanal l 14.95
^^ vflWIM
f n +,/+Jm

hnuilL'n
K.ilkholl nomcltnincr.zilver l 299.B H Hontclfainor Do Lu»o. wit t 39D -

Voor de feestdagen nog in huis zo'n prachtige

neriektorpedalcn
VofpitChl op KHJOre

plavuizen tafel

Eun p.

250.-

Kamerlingh Onnesstraat 23,
Zandvoort.

v.a. i

Peter Versteege
Haltasiraat 18, Zandvoort

Wij zijn u graag behulpzaam bij het •
samenstel/en van uw Sint- of kerstpakket

KADO-IDEE

St. Nicolaas bonbons
Melk en puur, 200 gram van 3.15 voor...

2.50

Chcoladeletters
A t/m Z. melk en puur.
In 50. 100 en 200 gram v.a

s -.nu -i M.! is>

van 26.50 voor

2.95

Stabila waterpas

Prima strooigoed. 300 gram

2.25

Gevulde roomboter speculaas
250 gram

Sandvik zaag

1.00

Roomboter-amandelstaaf

Kuil! ni.iiii liiniiPll 200 gram van 3.65 voor
'"l 1 '" 1 ""
v Kruidnootjes

om

De Sint was op zoek
en hij vond het bij de kaashoek
Het is leuk om te geven
wanneer je gezond wilt leven
Het was een leuke opgemaakte mand
met lekkere dingen uit het gehele land

• van uw ijzerhandel

2.50

J AM IN

van 26.50 voor

Raaco kast van 41.30 V0or 33.05
Versteege ijzer

Haltestraat 38, Zandvoort

Pakveldstraat 19, Zandvoort

U hoeft niet ver te lopen
om een voordelig overhemd te kopen

Nu

De kaashoek

39.95

Voorgesneden

Riemen en lederwaren

Clubtassen
27.50
Sporttassen (puma)
25.00
Sportbroekjes 2 voor
15.00
Voetbalschoenen
15% korting
Sportschoenen wit/zwart 49.95
42.50
Div. krachtsportartikelen - schaatsen - sleeën - mutsen sjaals - wanten - handschoenen

randrokken

en natuurlijk is de winterkollektie binnen

PHILIPSEN

v.a.

Haltestraat 40, Zandvoort

17.50

Uw adviseur op het gebied van
sportartikelen, sportkleding en vrijetijdskleding

Div. confectiestoffen per meter
Nieuwstraat 4

FOTO QUELLE AANBIEDING

Pocketkamera
met 1 jaar gratis films
Kinderkado prijs

39.50

Een ongekend groot aantal
speciale Sint kado's tegen
speciale prijzen van bijna
alle grote
Franse parfumhuizen.

Haltestraat 35 - Zandvoort - Telefoon 02507-15986

Originele
Nina Ricci
zakdoek
Nina Ricci
EDT spray
vanaf.

12.50
17.95

Drugstore Moerenburg
Haltestraat 8, Zandvoort

Autobedrijf

'•-^'''*^'-"•^'^•'•ïw;

Versteege
B.V.
r,Ht-,v •••; i*J ••'*.•*•>•...». 3

l'iikvcldstriiat 21 Zamlvmirl.
Tel. 02507. 12345

Versteege B.V.

.V->'*lS'

! 9

- -'

'

l'akvcldslraal 21 /.amlvoort.
Tol. 02!>07 • 123-15
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ONVERDROTEN VOORT

(Advertentie)
ZANDVOORT - Na de vijfde competitie-avond hij ZBC is h c-1 koppel mevrouw De Leeuw/ hr. Braun eerste
geworden in de A-lijn ((u. l V ' ; ) t e r w i j l
de familie Spiers tweede werd met
51.M'/r.

Nederland
ZANDVOORT - Ria Willemse en
Petra Hillcnius bereikten met snelle
tijden de toptien van Nederland.
Drie watcrpoloteams sturen tegentanders met 8-2,12-1 en 16-0 verlies
naar huis. De Zeeschuimers scoren
landelijk het hoogst in de vercnigingskompetitic en puntentelling.
Dit zijn de belangrijkste resultaten
van het afgelopen weekend.

core van 12-1 te bereiken.
Het herenteam, spelend tegen NVAHHC uit Haarlem, toonde zich de
meerdere met een duidelijke overwinning van 8-2. Ralph Kras wist vele
malen de tegenstanders te verbazen
met zijn gecamoufleerde schoten en
scoorde dan ook terecht 3 prachtige
doelpunten. Opvallend was het harde
werken in het water van Robert Arens,
die steeds weer door snel en goed
opzwemmen gaten in de verdedigin'
trok waarvan Coen Lucas, Frank Phili
poom en Ruud Luttik dankbaar gebruik maakten. Zonder de verdedigende lijn te kort te doen bleek de aanvallende stijl van De Zeeschuimers en het
goed kombineren een suksesvol recept.

Wedstrijden
Na de drukke zaterdag verschenen De
Petra Hillenius, de Zeeschuimster met Zeeschuimers zondag aan de start voor
toekomst
de wedstrijden om de landelijke kompetitie in zwembad De Duinpan. Deze
in Tilburg. Ook Marjolein Phaff wist ontmoeting tegen De Meeuwen uit
zich met een nieuw persoonlijk record Diemen, ZN A uit Amsterdam en De
van 2.44.9 zeker van een plaats bij de Swaenen uit Zwanenburg, was van
Nederlandse toptien.
groot belang voor de komende promoBij de heren werd de zieke Mare tie van De Zeeschuimers, omdat deze
Hommes geklopt door de langebaan- ploeg na de eerste ronde 14 dagen
kampioen van Nederland Ron Phaff geleden fier het landelijk klassement
met 2.32.5. Mare liet de klokken stil- aanvoert in een nieuw ronderecord.
staan op de goede tijd van 2.33.5. Deze tweede ontmoeting in eigen huis
Bovengenoemde vijf jongelui plaatsten betekende voor alle Zeeschuimers de
zich bovendien voor de nationale win- mogelijkheid om voor eigen publiek te
terkampioenschappen in maart 1982 en schitteren. En dat deden zij dan ook,
Ria Willemse, me eerste werd
zijn daarmee de eerste Zeeschuimers want een lange reeks van persoonlijke
Op vele fronten en vaak gelijktijdig die zich bij de toptien van Nederland en clubrecords sierden het uiteindelijke
hebben De Zeeschuimers op bijzonder zwommen.
resultaat, waardoor De Zeeschuimers
hoog niveau strijd geleverd met de Ook andere Zeeschuimers boekten tij- wederom een nieuw nationaal rondereafdelingen wedstrijdzwemmen en wa- dens deze wedstrijden prima resulta- cord konden vestigen.
terpolo. Zaterdag in Schagen bonden ten, zoals Nico Wempe op de 400 meter Tot bijzonder grote hoogte stegen de
De Zeeschuimers de strijd aan met de wisselslag persoonlijk en de 200 meter allerjongsten,- waarbij Jaco Koning,
absolute nationale toptijden. Er werd rugslag, Jaco Koming met twee nieuwe Mare Flori, Erik Wempe, Linda Schuigezwommen onder het toeziend oog clubrecords, terwijl Fernando Heero- ten, Marja Molenaar en nieuwkomer
van bondscoach Bert Sitters om plaat- ma, Linda Schuiten en Onno Joustra Kim Bos spotten met alle gevestigde
sing voor de Europa-cup half december met schitterende persoonlijke records tijden. Zij lieten stuk voor stuk de
in Engeland. Ria Willemse en Petra het Zeeschuimers-sukses in Schagen klokken stilstaan op tijden, die in het
Hillenius slaagden erin om zich op de kompleteerden.
nog zeer recente verleden in deze
eerste twee plaatsen van de nationale
leeftijdsgroepen voor onmogelijk werranglijst te nestelen op het onderdeel Waterpoto
den gehouden.
200 m schoolslag voor dames. Ria
Antoine Flori stak de voor onverslaanzegevierde in de prachtige tijd van In zwembad De Duinpan in Zandvoort baar gehouden Nico Wempè naar de
werden
er
gelijktijdig
met
het
wed2.37.2; Petra volgde met 2.39.5 waarkroon bij de jongens onder de twaalf en
mee zij bovendien het ruim zes jaar strijdzwemmen in Schagen waterpolo- zwom zo'n geweldige tijd, dat hij daaroude nationale leeftijdsrecord van wedstrijden gespeeld. Het jongensteam mee zijn kandidatuur voor de komende
,,Split"-gangster Mariska van der Lin- wist met maar liefst 16-0 Nereus uit nationale kampioenschappen stelde.
den ruim verbeterde. Ria bleef met Koog aan de Zaan te verslaan. De Naast dit tweetal zwom ook Wander
haar 2.37.2 maar net boven haar eigen score werd geopend door Jan Willem Halderman, de technisch voortreffelijk
nationale senioren- en aspirantenre- Luiten, waarna Ruud Heeroma en ogende stylist, persoonlijk record na
cord van 2.36.9, bereikt in maart 1980 Antoina Flori de eerste speelperiode record. De coryfeeën van Schagen hielafsloten met een 6-0 voorsprong. In de
2e periode kon de aanvallend ingestel- den zich wat op de vlakte. De anderen
de verdediger Harald Herwarth 3 doel- kregen hierdoor meer de gelegenheid
punten scoren, terwijl Ruud Heeroma
en Antoine Flori geen enkele moeite
meer hadden om de eindstand op 16-0
ZANDVOORT - Afgelopen vrijdag- te brengen. Topscorer was Ruud met 7
avond heeft het tweede team van de doelpunten.
Zandvoortse schaakclub in een uitwed- In de wedstrijd van het meisjesteam
strijd tegen Kijk Uit uit Umuiden tegen DWT uit Haarlem was vooral AMSTERDAM - In een bijzonder
genoegen moeten nemen met een pun- Emmy Koning zeer op dreef en scoorde enerverende zaalvoetbalwedstrijd heeft
tendeling van 4-4. Door dit resultaat 7 van de 12 doelpunten. Dank zij goed SC Hong Kong met 5-4 gewonnen van
blijven ze toch nog ongeslagen de samenspel van het hele meisjesteam Ellerman. In de tweede helft keek
ranglijst van de regiocompetitie aan- wist Ingrid van de Fits, Annet ter Hong Kong nog tegen een 4-1 achtervoercn.
Heyden en Laura Hendrikse de totaals- stand aan, maar met een fantastisch
slotoffensief wisten zij de overwinnin(Advertentie)
gen alsnog te pakken.
Ellerman kwam in de openingsfase
verrassend voor de dag. De Amsterdammers namen snel een 3-0 voorsprong. Nog voor de rust bracht Chris
Jongbloed 3-1 op het scorebord.
Direkt na de doelwisselling leek er
weinig hoop voor de Zandvoorters te
zijn, toen Ellerman 4-1 scoorde. SC
Hong Kong moest toen komen en deed
dat dan ook. met prima en zeer snel
zaalvoetbal werd Ellerman defensie
keer op keer uiteen gespeeld en door
doelpunten van Marcel Schoorl, tweemaal Menno Visser en Frank van Santen, werd de 4-1 achterstand omgezet
in een 4-5 overwinning. Een overwinning die zeker niet meer verwacht was,
maar toch dik verdiend.

Schakers nog steeds
bovenaan

Sterk herstel SC
Hong Kong

Uitnodiging
Tsvee spelers van SC Hong Kong zijn
geselecteerd voor het Haarlemse zaalvoetbalteam. Chris Jongbloed en Eddy
Steffers spelen a.s. vrijdag in Hoorn
om 19.30 uur een wedstrijd tegen het
selectieteam van West Friesland.

Remises voor
hockeyteams

uw foto wordt
afgedrukt op 9 x 9
of 9 x 13 cm, met
daarbij een voorbedrukt kerst-en
nieuwjaars wens.
Inclusief de
enveloppen
(minimaal 10 sts.)

Hoofddorp: Marktlaan 55 / Zwanenburg: Dennenlaan 19 /
Zandvoort: Burg. Engelbertsstraat 21 /
Nieuw Vennep: Hoofdweg 1185.

ZANDVOORT - Zowel de dames als
de heren van Zandvoort hockey kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel
tegen respectievelijk Voordaan en
Weesp. De heren speelden een vrijwel
gelijkopgaande strijd te|>en Weesp.
Het geroutineerde Weesp gaf Zandvoort bijzonder goed partij en zorgde
voor één treffer, waartegenover een
doelpunt van Gijs Sterenburg. De 1-1
uitslag gaf de verhouding goed weer.
De dames speelden ondanks het
zachte en spekgladde veld weer als
vanouds. Een op de overwinning gebrand zijnd Zandvoorts team, kwam fel
uit de startblokken en schiep zich
diverse kansen. Ineke Lach de Bère
schoot de bal hard in, maar helaas werd
het doelpunt om een dubieuze buiteitspelpositie afgekeurd. Het doelpunt
kon toch niet lang uitblijven en het was
opnieuw Ineke Lach de Bère, die een
kans wist te verzilveren, 0-1.
Na de rust kwam Voordaan sterk
opzetten wat met nog 15 minuten te
spelen een vclddoelpunt opleverde, 11. Zandvoort trachtte in de slotfase
alsnog de winst te pakken, doch de
Voordaan verdediging week niet.

om eruit te springen. Fernando Heeroma greep wederom zijn kans. Voor de
5e maal in zeer korte tijd een nieuw
persoonlijk record op de 100 meter
vrije slag, ditmaal in 1.03.9. De uitschieter van de dag kwam evenwel voor
rekening van kunstzwemster Annet ter
Heyden. Opgetrommeld om de wedstrijdzwemploeg aan te vullen, klopte
zij in een rechtstreeks duel Petra Hillenius op de 100 meter rugslag in de
fraaie clubrecordtijd van 1.18.8. Daarmee verbeterde zij het al jaren oude
clubrecord van Baquitta Koning royaal
en deed zij iedereen in verbijstering
zich afvragen waarom niet meer zwemtraining met zoveel talent. Militair
Ralph Kras kwam, zag en gaf les. Met
twee schitterende tijden maakte hij
duidelijk er nog volledig bij te horen.
Ook de altijd spectaculaire estafettenummers konden De Zeeschuimers
niet ontgaan, waarmee in het eindklassement gerekend over heel Nederland
een nieuw ronderecord in de verenigingskompetitie werd bereikt. Op dit
nivo en met deze inzet zijn de promotiekansen voor De Zeeschuimers optimaal te noemen. Aanstaande zondag
treden De Zeeschuimers aan voor wedstrijden in het kader van de nationale
jeugdkompetitie.

Succes voor
turnsters OSS
ZANDVOORT - De Zandvoortse
turnsters van OSS hebben in Hoofddorp enkele successen geboekt tijdens
de door de Turnkring Noord Holland
Zuid georganiseerde wedstrijden.
De jongste meisjes behaalden met 32.3
pnt. de derde plaats op de evenwichtsbalk, terwijl de oudste meisjes met 35.5
pnt. tweeden werden.

Winst voor
ZANDVOORT - TZB heeft revanche
genomen op DSC'74 2 voor de eerder In
deze competitie geleden nederlaag. Nu
moest DSC met 3-0 bulgen voor een
vooral In de eerste helft schotvaardig
TZB.

De Zandvoorters namen meteen het
initiatief en met fel spel werd DSC'74
onder druk gezet. DSC kon aanvallend
weinig gevaarlijk worden door de aanhoudende golf van aanvallen op het
eigen doel. In de 15e minuut was het al
raak. Een door Ab Bol ingeschoten bal
werd geblokkeerd en kwam voor de
voeten van Cces Sebregts die 1-0 liet
aantekenen.
Het Zandvoortse offensief hield aan en
vijf minuten later was het 2-0. Edwin
Miezenbeek brak op rechts door en gaf
een gave voorzet die door Roy Auberlen keihard werd ingeknald. Nog was
het niet genoeg. DSC'74 kon niets
inbrengen tegen het TZB-geweld, en
nog voor de rust was de 3-0 stand
bereikt. Leen Bol speelde Cees Sebregts aan die zich knap vrijspeelde en
uit een zeer moeilijke hoek 3-0 scoorde.
Slechts zelden kwam DSC'74 na deze
achterstand over de middenlijn. Deze
uitvallen werden echter bekwaam opgevangen door doelman Huub Hale-

Yogacursus

ZANDVOORT - Bij voldoende belangstelling wil Gonny v. HuysteeErisman een yoga-cursus starten in
wijkgebouw 't Stekkie. De lessen zullen dan zijn op woensdag van 9.3010.30 uur en dinsdag van 16.30-17.30
De gezamenlijke selektieploeg van uur.
OSS behaalde de eerste prijs (15.7 pn.) Voor geïnteresseerden is er de mogena een voortreffelijk uitgevoerde oefe- lijkheid een vrijblijvende kennismakingsles te volgen.
ning op de lange mat.
Voor nadere informatie kunt u bellen:
17889.

Onderlinge wedstrijden

De jaarlijkse onderlinge wedstrijden
voor de meisjesgroepen van OSS worden op de gewone lesavonden gehouden en wel op 10 en 14 december a.s.
De selektiegroepen zullen in het begin
van 1982. uitmaken wie in het bezit
komt van de jeugdbeker, en de Nawijnbeker.
Vanavond brengt St. Nicolaas een
overwachts bezoek in de turnzaal bij de
jongsten, peuters en kleuters van de
gymnastiekvereniging.

Op heterdaad betrapt
ZANDVOORT - Zaterdagnacht werden twee Zandvoortse knapen van 16
en 19 jaar vrijwel op heterdaad betrapt
bij het stelen van een krat bier. Bij
huiszoeking door de politie bij een van
de jongens werden nog eens vijf kratten pils aangetroffen. Deze kratten
werden door hen weggenomen uit een
steegje achter een groentewinkel aan
de Grote Krocht.

wijn. Na de rust was TZB een stuk
minder. Nu kwamen de Haarlemmers
meer aan bod, doch Huub Halewijn
verrichtte in het Zandvoortse doel vele
fraaie reddingen. TZB kwam niet vaak
in de aanval. Eenmaal brak Ab Bol
door maar hij werd in het strafschopgebied gevloerd. De toegekende strafschop werd door Henk de Reus genomen, doch deze zag zijn inzet gekeerd.
DSC'74 bleef in de slotfase tevergeefs
strijden voor het verdiende tegenpunt.
Er kwamen wel kansen voor de Haarlemrners, doch zij wisten er geen raad
mee.

VOLENDAM - Tegen het onderaan
staande Volendam is Zandvoortmeeuwen er niet (n geslaagd om de volle winst
te pakken.In een slechte en te harde
wedstrijd deelden de Zandvoorters de
punten (1-1). Drie spelers moesten het
veld voortijdig verlaten, waaronder de
Zandvoortmeeuwen speler Duncan
Pratt.

Het is een wedstrijd geworden waarin veel gepraat werd, wat het spelpeil
niet ten goede kwam. Zandvoortmeeuwen kwam direct dicht bij een treffer,
doch een fraaie kopbal van Duncan
Pratt ging rakelings naast. Na het
sterke Meeuwen-begin was het Volendam dat meer in de omgeving van het
Zandvoortse doel kwam. Er werden
veel vrije trappen op het doel van Eddy
Steffers genomen, maar deze gingen
naast of strandden in de muur. Bij een
snelle Volendam-aanval moest de goed
spelende Bert Leijenhorst ingrijpen om
onheil voor Zandvoortmeeuwen te
voorkomen.
Na de 0-0 ruststand trok Volendam
opnieuw ten aanval. Het overwicht
resulteerde in een aantal kansjes, doch
resultaat wierp het niet af. In de 8e
minuut was het verrassend dat Zandvoortmeeuwen de leiding nam. Een
hoge voorzet leverde een kopduel op
van Duncan Pratt en een Volendamverdediger, die de bal in eigen doel
kopte. 0-1.
Lang heeft Zandvoortmeeuwen niet

In de B-lijn waren het de lieren de
Lccuw-Ipenburg die eerste werden,
vóór de dames Kcrkman-Kiewiet. die.
met 5K.93','' genoegen moesten nemen
met de tweede plaats.
f let koppel mevr. Len(ern)an-hr. Baan
wist in de C-lijn de
eerste plaats tepakken met 56.85 f ,c, j u i s t vóór de
heren Osenasek-de Vries, die tweede
werden met 56.25'."..
In de ranglijst van de lopende eompciitie /ijn in de A en de B-lijn veranderinge-n gekomen. In de A is nu de bovenste plaats voor het koppel mevr. De
Lecuw-hr. Braun, terwijl de farn.
Spiers zich op de tweede plaats wist te
handhaven. In de B-lijn namen de
heren Ipenbiirg-de Leeuw een sprong
van de derde naar de eerste plaats, met
een duidelijke voorsprong op koppel
nr. twee de heren Emmen-Heilker.
Aan de top van de C-lijn kwam geen
verandering. Eén staan daar de dames
Bos-Schouten en twee het koppel
mevr. Lcnterman-hr. Baan.
Met spanning wordt nu uitgezien naar
de uitslag van de zesde en laatste
wedstrijd van de/c competitie, want
dan valt de beslissing over de promotie
en/of degradatie.

kunnen genieten van de voorsprong,
daar in de volgende minuut de gelijkmaker al achter Steffers lag. De Volendam-spits slalomde door de Zandvoortse defensie en scoorde beheerst, 1-1.
Steef Water moest in het Meeuwenteam plaats maken voor Frans Makkau, waarna zich een meer spannende
dan goede wedstrijd ontwikkelde. Beide teams maakten vele overtredingen,
waardoor de scheidsrechter gcnoodzaakt was op te treden. Twee spelers
van Volendam en een van Zandvoortmeeuwen haalden het cindsignaal niet.
Door ruzies en hard spel moesten zij
vertrekken.
Zandvoortmeeuwen had de beste
mogelijkheden om met de winst te gaan
strijken. Inzetten van Frans Makkau en
Rob Buchel waren echter net iet zuiver
genoeg. Volendam kon slechts op de
been blijven door vaak aan de noodrem
te trekken. Eenmaal ontliep Kees
Bruin de Vo/endam-defensie en kwam
alleen voor de doelman, zijn inzet ging
echter hoog over. Het was de laatste
mogelijkheid, waardoor de stand 1-1
bleef.

Heren geen partij voor Cazuz

ZANDVOORT - De volleybalteams van
Sporting OSS hebben jl. zaterdag niet
voor overwinningen kunnen zorgen. De
dames verloren na veel spanning in vijf
sets (2-3) van VCH en de heren kwamen
geheel niet in het stuk voor en werden
met 0-3 door Cazuz van het veld gevecgd.

De wedstrijd tussen Sporting OSS en
VCH uit Hoofddorp kenmerkte zich
door de vele lange en leuke rallys.
Tussen beide teams bestond weinig
krachtsverschil, waardoor de winst
even zo goed naar Sporting OSS had
kunnen gaan, doch VCH was iets
gelukkiger en maakte bij het serveren
minder fouten dan de Zandvoortsen.
In alle vijf sets ging de strijd gelijk op.
VCH nam in de eerste set wel snel een
0-6 voorsprong, maar Sp. OSS streed
verwoed om het goed smashende VCH
van punten af te houden. Het opvangen
van deze smashes verging Sporting
steeds beter en zodoende haalden zij
op tot 4-6. VCH maakte in deze fase
echter iets minder foutjes en profitcerde wat de stand deed oplopen tot 5-9.
Coach Akkerman nam een time-out
waarmee de rust in zijn team terug
kwam. Beide teams streden fel om de
punten, die moeizaam op het scorebord
kwamen door de vele surve-wisselingen. Sporting OSS kroop toch langzaam dichterbij. Goed opvangen van
VCH smashes door Patricia Doeree en
prima smushes van Riet Vossen brachten de Zandvoortse dames terug tot
11-11. In een spannende slotfase wist
Het blok van Zandvoort in de verdediging. (Foto: fcuropress;.
VCH toch weer een voorsprong op te
bouwen en bij 11-13 leek de setwinst de zij een 4-1 voorsprong. Ook tui vele ten liep OSS via 3-1 naar 7-4 u i t . De
voor de gasten in het verschiet te leuke en lange rally's. VCH ging beter strijd bleef een open karakter houden.
liggen. OSS bleef rustig spelen, raakte spelen en zette de achterstand snel om Ondanks de 7-4 voorsprong van OSS
niet in paniek en kwam tot een 14-13 in een 6-9 voorsprong, die hei uniet gaf VCH niet op en in een mum van
voorsprong en pakte even later zelfs de meer prijs gaf. OSS kwam wel tot -\2 tijd gaf de score een geheel ander
setwinst door een goed geplaatste bal terug maar het kruit in de/e set u,is gezicht te zien. VCH leidde niet 7-9,
verschoten. Ondanks goed u ei k van doch nu was OSS weer aan de beurt om
van Riet Vossen, 15-13.
Joke van Dam werd het y -15 voor punten te scoren, wat zij dan ook niet
nalieten, 9-9. De set liep gelijk op tot
VCH.
Verraderlijk
13-13. maar Sporting OSS deelde de
Sporting OSS ging in de tweede set Sp. OSS kwam ook in de derde set beslissende tik uit 15-13.
direct fel van start en door verraderlij- prima uit de startblokken. Door goede VCH moest de vierde set winnen om
ke surves van Marja v.d. Lugt verover- en keiharde .smashe.s van Coby Schui- een vijfde en beslissende set te forrc-

ren. Van het begin af nam VCH de
leiding, via 0-3 en 5-9 kwam Sporting
OSS onder aanvoering van Thea Terol
en Riet Vossen nog wel terug tot 10-10.
maar het verwerken van de achterstand
had OSS te veel kracht gekost. VCH
won met 11-15.
De vijfde set moest de beslissing brengen. OSS greep snel een 4-0 voorsprong, maar kon deze ondanks goede
kansen niet uitbreiden. Diverse malen
werd de survc herwonnen, maar even
zovele malen serveerden de Zandvoortsen in het in1:. VCH kwam terug
tot 4-3. doch door ecu goed blok van
o.a. Eila Sebregts en Marja v.d. Lugl
hervond OSS zich en liep uit tot 10-6.
Om onbegrijpelijke redenen lukte het
hierna niet meer. Sporting OSS moest
niet lede ogen toezien hoe de l loot Jdorpse dames tot 10-ld term; k w a m e n .
Coach Akkertnans vuurde /i|n dames
in een timc-out nog eenmaal aan. doch
in een spannend slotgcvedu kwam OSS
de inzinking niet meer te boven. Via
Hl-13 pakte VCH met 10-15 de zege.

Heren
'.5e h e r e n die op een veld naast de
dames speelden behoefden veel k o r t e r
in het veld te staan. Hadden tte danie^
voor hun wedstriid meei dan twee uur
nodig, de h e r e n waren b i n n e n hel uur
uitgespeeld. Tenen ecu goed spelend
Ca/u/ heelt Sporting OSS geen 1110mont k u n n e n imponeren. .])e gaston
lieten met fraai opgezette a a n v a l l e n en
even zo fraaie en harde smashes een
prima spelletje zien waar OSS het
antwoord schuldig op moest b l i j v e n .
Na de eerste set met 15-3 verloren te
hebben leek het in de tweede set v \ a t
beter te gaan. Sporting OSS gaf nu wat
beter t e g e n s t a n d m a a r kon de 15-S se',
nederlaag niet o n t l o p e n .
Ook in de laatste set was het kraditsvcrschil te groot. Ca/u/ had in korte
tijd de w e d s t r i j d beslist. OSS kon
slechts zelden tot goede a a n v a l l e n komcn en streed voor een verloren / a a k .
Met 15-5 besliste Cazuz de o n g e l i j k e
strijd.
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Te koop

Ford Transit
bestel

IOUWINGSOPRUIMING o.a.:
Becopa

Belchic
Bellissima
Claire Modes
DiBari
Mondi
Tripper
Suku San

BF

Chicco
<$H"

JLB

rmctfc

Peut Bateau
Pointer
Rif/e
Babygoed
Babyschoentjes
Badjassen
Jurkjes

aranka modes

KKRKSTRAAT 19 parterre - 2042 JI) ZANDVOORT
TEL. 02507 - l 29 49

«s.

Daj-elijks open van 10.00-18.00 uur.
/.ondags van 13.00 tol 18.00 uur.

Ma i l lol s

Nachthemden
Pyjama 's
Skipakjes
Sokken
enz. enz.

PAGINA

Blazers
>k Blouses
Bonnetene
Broeken
Japonnen
Rokken
Truien
Enz., enz.

voor al uw kledingreparaüe.
Ook voor bont.

t.e.a.b.
Te bevragen:
telefoon 17784.

LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-331356.
Prijsopgave vooraf;
het werk wordt gehaaid en gebracht.
Per direct, voor
permanente bewoning
TE HUUR
AANGEBODEN

2-kamer flat
aan Boulevard.
f 950.- per maand, incl.
Br. onder nr. Z-5G6,
bur. v.d. blad.

Drogisterij

Moerenburg

40%

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

50%

bij de Rabobank

Te koop aangeboden

Benraad Gashaard

Ir. Friedhoffplein 10
2042 BN Zanrivnort
Telefoon 02507 -12773.

in zeer goede staat.
Telefoon 02507 -18494 - Stationsplein 13.

uit USA
Pockets

Zandvoort

garagebox
te koop
Vraagprijs

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

H. W. COSTER BV

m.i.v. 17-11-1981

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

Spaar-ExtraPremierekening

Rabobank G9

Bij uw vakhandej
dej
schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24
Tel. 12206
Zandvoort

Wat u voor Sint
bij Kroon vindt

TM
Zo vers én lekker als bij
uw warme bakker, koopt
Sint het nergens!

Dealer:

U i)/i<|iïiqen v

KROON VOOR NUTTIGE GESCHENKEN

Tel. 15531

VAN AF ƒ 79,90
TOT LEDER f. 99.

nu 10%

Schiesser
dames- en herenpyjama's, -nachthemden,
-ochtendjassen, -huispakken en-katoenen
pully's in div. kleuren.

KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106

Hinten voor Sinten
PullOVerS in zeer veel variaties,

van 22,00 tot 79,00

Overhemden
sportief of gekleed

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

Handschoenen ................
Sjaals

van 29,90 tot 59,00
van

10,00 tot 42,00

Hudson

roomboteramandelletters.
Roomboteramandelstaven.
SpeculaaspoppenAbrokken.
Gevulde speculaas.
Marsepein, enz.

sportkousen, sokken, panties, kousen en
maUlots.

Vossen

in vele soorten en kleuren
van 14,50 tot 26,00
Verder een ruime voorraad in
dassen, sokken, petten, vesten, enz., enz.

dames- en herenbadjassen en
badlakens (lusvast).

Specialiteit:
Saucijzeletter of -staven

En een uitgebreide keuze uit: blouses, rokken,
truien, pantalons, vesten, spencers en gebreide
jassen.
Dit en nog veel meer verkrijgbaar bij

Brood f banketbakkerij

KERKSTR.20

«

KROON

E. PAAP

TEL. 1 31 36

Haltestraat 55 - Zandvoort.

Potgieterstraat 24 Zandvoort-Tel. 12865.

KROON VOOR NUTTIGE GESCHENKEN

Een kleine greep uit de ver wen-Kamer

CHANEL
ANTAEUS
Een nieuwe dimensie
voor de man, wnef
krachtig maar toch mgebonden. exclusief
voor Znndvoort
Y en RIVE GAUCHE
De twee overbekende*rocht vrouwelijke
cu:uren van hel nuis
S.-iin! Laureni. Pcrstuk

KOUROS
KOUROS
Les dieux vivanls ont
leur parfum Deze
nieuwe aeur van
Saint Laürent. nu in
50 ml uitvoering

LANVIN
r» A K i s
SELECTION
EAU DE TOILETTE
Zonls dcnaamnl doel
vormoeden. een
eigenzinnig cjeurl|ü
van LANCASTER
30 mi voor slechts
Exclusic! CADEAU
SETS van NINARICCI
een rornanliscri en
elegani geur-cadeau
voor de komende
leestdagnn tegen zeer
aantrekkelijke pri|icn

EAU DE TOILETTE
ATOMISEUR
EAU DE LANVIN. een
klassieke chique geur.
voor de vrouw die zich
graag beschaald
parfurneerl

van SINTERKLAAS
ZAMBRA
Voor de kinderen, om
moeder eens mee Ie
vertassen 30 ml eau
de loitelte voor slechts

JILSANDER

..,•*•
ldi;;inl voor clr C|;UK>devtouw.JIL SANOEH
inoilukiiMi al vanal

« Een
handtekeningenaktie
voor het circuit, gestart door een
27 MC'er in I.Imilicien, leverde
vele duizenden handtekeningen
op. Dc/e worden dinsdag 8 deccmher aan de burgemeester
overhandigd.
Wat be\voo<> deze man deze aktie
te starten? (Pag. 3.)
• Ken claim van Amsterdam
op woningen in de Noronlokatie
wordt rfoor het Gewest Kenntmerland niet genomen. (Pag. 3.)

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

<;ASTHMSPIJ:IN IZ-X.ANDVOOKI - TEL.0250? - 1 7i 66-OPLAGE 3400 EX.
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MONOPOOL WORDT GESLOOPT

GEEF MIJ MAAR 'N CO-KADOI

Zandypprt wacht met spanning
toewijzing
woningen
j
*f contingent
«j
«v
Zandvoort - „Monopool" is niet meer.
Het oude gebouw waar zoveel oudere
Zandvoortcrs goede herinneringen aan
bewaren, wordt deze week door slopershanden afgebroken. Oorspronkelijk zou
men een week eerder met de afbraak
beginnen, doch de stormen van de
afgelopen weck hebben dit een week
vertraagd.
Opdracht tot de sloop werd gegeven
door makelaar Ccnse, die zegt dat de
nieuwe plannen voor dit gebied, hoewel
"j-nog niet afgerond, toch in een vergevorderd stadium zijn.
Overwogen wordt hier een projekt van
honderd woningen in de sociale sector
te realiseren, hoogbouw terwijl de
ruimte op de begane grond gebruikt
zou kunnen worden door bedrijven.
,,Op dit moment wordt niet overwogen
premiehuurwoningen te bouwen, want
daar bestaat geen behoefte aan, wat wij
willen bereiken is sociale woningbouw,
maar er zal nog heel wat water naar de
zee moeten stromen voordat dit rond
is. Er is nog volop overleg met de
particuliere eigenaren gaande, maar
men is in principe bereid mee te
werken, en dat op zich is al positief'
aldus de heer Cense die spreekt namens de eigenaars.
Het projekt dat men momenteel voor
ogen heeft werd ontwikkeld in samenwerking met het gemeentebestuur, dat
een adviserende stem heeft, en de
bouwkundigen van de gemeente, het
bureau Hezik Partners & Co te Rotterdam. Of sociale woningbouw gerealiseerd kan worden is afhankelijk van
veel faktoren, o.a. de goedkeuring van
Gedeputeerde Staten, en wat nog belangrijker is, de toewijzing van het rijk.

zen dat gebouwd kan worden met
rijkssteun en bestemd is voor sociale
woningbouw. Géén toewijzing heeft
men nodig voor de bouw van „HAD"woningcn, één-, en tweepersoonshuishoudens, wanneer men per wooneenheid onder de ƒ 87.000,- blijft.
Voor Zandvoort betekent dit, dat na
ontvangst van de verklaring van „geen
bezwaar" van de provincie, het projekt
Sonnewende, 27 wooneenheden voor
één- en tweepersoonshuishoudens, direkt kan worden gestart. Op het raadhuis wordt deze verklaring van „geen
bezwaar" voor Sonnewende één dezer
dagen verwacht, waardoor de aannemer bij wijze van spreken, morgen met
de bouw hiervan kan beginnen.
Een verklaring van „geen bezwaar"
werd ook ontvangen voor het projefct
Zeestraatt/ Burgemeester Engelbertsstraat, zestien woningen, doch deze
zijn duurder dan ƒ 87.000,—, hiervoor
moet dus nog rijkssteun worden toegezegd.
Voor het projekt Noordbuurt is ook
een verklaring van „geen bezwaar"
ontvangen, van de 24 hier geplande
woningen vallen er negen onder de
ƒ 87.000,— dus ook met de bouw van
deze negen wooneenheden kan betrekkelijk snel worden gestart.
Voor het projekt Julianaschool(59 woningen), is nog geen verklaring van GS
ontvangen.

Belangrijk
initiatief voor
ouders van
schoolverlaters

•'n Wereld vol kado-ideeijes bij Co van der i lorst.
Van heel simpel, spiritueel tor en met heel luxe.
Verwennen en verrassen vóór en tot elke prijs.
't kompleetste wooncenrrum van Nederland

co van der horarfc

Bindcrij 2, Amstelveen, tel. 020-412 505'.
s Maandags tot l uur gesloten, l )oiuicrdat' koop.ivom!

• De start van een nieuwe rubriek die eens per maand verschijnt en de politiek in de badplaats belicht. ,,De raad in de
branding". (Pag. 7).
• Ook de coureurs gingen naar
Den Haag om aandacht te vragen
voor hun positie. Na een verregenci weekend hebben wij toch
nog een verslag van een voetbalwedstrijd, al was het dan een
oefenpartijtje. (Sportpagina).

re

1982
Wil Zandvoort dus in 1982 uit de
voeten kunnen met de sociale woningbouw, dan heeft de gemeente zeker
minimaal een contingent van negentig
woningen van het rijk nodig. Pas februari / maart wordt de toewijzing van
het rijk verwacht, dus voorlopig kan
men niet anders doen dan afwachten.
Pas wanneer het contingent woningen
bekend wordt gemaakt, kan men al dan
niet hiertegen in beroep gaan.

ZANDVOORT - De raadscommissie:
Financien en Algemene Zaken, kunnei
zich verenigen met het voorstel van hè
college ƒ 25.000,- beschikbaar te stellei
voor het maken van een schctsontwerj
voor het nieuw te bouwen politiebureai
aan de Hogeweg.

Gezien in dit licht is ook het bezwaar
van het Gewestbestuur begrijpelijk dat
ten strijde trekt tegen de claims die
door Amsterdam zijn neergelegd. (Zie
pag. 3).

Toekomst
Ook voor de bouwlokatie Sterre der
Zee waar men een projekt van 63
premiehuurwoningen wil realiseren,
heeft men rijkssteun nodig. Dit plan
ligt momenteel ter visie; dienen omwonenden geen bezwaarschriften in, dan
zou ook dit plan snel verder uitgewerkt
kunnen worden.
Ook is men drukdoende bejaardenwoningen te ontwerpen op de plaats van
de vroegere Hulsmanshof. Het eerste
plan, veertig woningen, is voorlopig
afgekeurd door de provincie, men wil
meer groen in de omgeving zien. Ook
hiervoor is te zijner tijd een toewijzing
van het rijk noodzakelijk.

Monopool in de jaren zeventig, opnieuw verdween een karakteristiek gebouw uit het dorp

Archieffoto

MACHINIST EN ZEVEN PASSAGIERS GEWOND

Stationsplein

Een positieve ontwikkeling voor de
plannen van het Stationsplein, is de
verklaring van ,,geen bezwaar" van GS
Contingent
voor het plan Zeestraat / Burg. Engelbertsstraat. Het Stationsplein ligt op
Ieder jaar wordt namelijk per gemeeneen steenworp afstand van dit projekt,
te een contingent woningen toegeweZANDVOORT - Op donderdag 10 zodat hantering van de wet op de
december geven de hoofden van de geluidhinder hiervoor dan ook niet van
openbare lagere scholen in samenwer- toepassing zou kunnen zijn.
king met hun oudercommissies een
informatie-avond over de diverse vor- Gezien het tempo waarin dergelijke
plannen en goedkeuringen meestal wormen van voortgezet onderwijs.
Het gaat hier om de vormen van den afgegeven, ziet het er voorlopig wel
onderwijs die door Zandvoortse leer- naar uit, dat het Stationsplein voor het
ZANDVOORT - Zaterdag 28 nolingen in de direkte omgeving kunnen jaar 1982 gekenmerkt zal worden door
vembcr jl. om 0.52 uur vond in de
een lege plaats, namelijk daar waar het
worden gevolgd.
Haarlemmerstraat t.h.v. perceel nr.
Uitgenodigd zijn voor een korte uiteen- vroegere Monopool heeft gestaan!
32 een aanrijding plaats tussen een
zetting, de heer ir. G.J. Smit, rector
auto merk Datsun en een geparkecrvan het Stedelijk Gymnasium; de heer
de auto. De Datsun is na de aanrijdrs. J. de Haan, rector van de CoornLangs de Vloedlijn
ding doorgereden.
hert-scholengemeenschap (HAVO / VGetuigen van deze aanrijding worWO), de heer Ph. Spier, direkteur van
den verzocht contact op te nemen
de Mr. A. Bruchschool, scholengemet de politie Zandvoort, afd. Vermeenschap voor LEAO en LAVO en
keerspolitte, tel. 13043.
de heer W.K. Nijboer, direkteur van
de Wim Gertenbach MAVO uit Heem(Advertentie)
stede en Haarlem.
Omdat veel ouders er de voorkeur aan
geven hun kind zo lang mogelijk onderwijs in het eigen dorp te laten volgen is
er ook een nauwe samenwerking tussen
de Gertenbach MAVO en de CoornZiet toe van wien
hertscholengemeenschap.
gij
spreekt, en waar
Na de uiteenzettingen is er voldoende
en wat zin;
tijd voor het stellen van vragen. Deze
want is het woord
informatie-avond wordt gehouden in
de
lippen uil,
de Hannie Schaftschoo! aan de Corn.
't en wilt er niet
Slegerstraat en begint om 8.00 uur.
weer in!
Niet alleen de ouders van leerlingen op
de openbare scholen zijn van harte
Guido Gczelle
welkom, maar ook die ouders wier
(1830-1899)
kinderen bijzonder lager onderwijs genieten worden graag ontvangen op
deze open avond.

Getuigen
gevraagd
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botsing op statio!
B

^•^

ZANDVOORT - Bij een botsing van een
locomotief op een stilstaande personentrein op het station van Zandvoort zijn
zondagavond acht mensen gewond geraakt. Dit gebeurde om 23.08 uur.
De 52-jarige Zandvoortse machinist van
de personentrein, de heer H. Hengeveld, werd naar het Marine Hospitaal in
O verveen vervoerd, waar een hoofdwond werd gehecht. Ook twee passagiers, een 66-jarige inwoonster van Amsterdam en een 23-jarige vrouw uit
Heemstede werden naar een Haarlems
ziekenhuis overgebracht waren ze respektievelijk voor pijn aan de borst en
shock werden behandeld. De machinist
kon nadat de wond was gehecht naar
huis terugkeren. De overige \[][ gewonden konden na plaatselijk behandeld te
zyn naar huis terugkeren.
Het ongeluk gebeurde toen een rangeerlocomotief inreed op de stilstaande
stoptrein. De materiële schade is volgcns een woordvoerder van de NS
voorlichtingsdienst aanzienlijk. De lo-

comotief boorde zich in een cabine van
de personentrein. Door de klap verschoof de personentrein enige meters
en kwam gedeeltelijk naast de rails
terecht. Later heeft men dit treinstel
weer op de rails gezet. De locomotief
werd minder zwaar beschadigd.

Storing
In verband met een storing aan het
seinmechanisme werd de trein vanuit
Haarlem die normaal op spoor 2 binnenkomt, zondagavond naar spoor l
verwezen.
De machinist van de rangeerlocomotief
heeft dan ook nimmer een personentrein op zijn spoor verwacht. Volgens
de woordvoerder van de Nederlandse
Spoorwegen kon wel gesproken worden van een buitengewone situatie.
Een ander punt is dat Zandvoort aangemerkt wordt als een „kopstation",
dat wil zeggen dat men vertrekt - en
binnen komt op eenzelfde spoor.
Volgens een door de politie van Zand-

Uw krant niet
• •^«•*..•A
'f- ontvangen f -

'•'",'-&••-'
1 '••^rA'!'-•

; Am- j- -"*ïf ' ^V;-"
tv *• ''-i ' •.~ ."

ZANDVOORT - Door de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering
wordt op vrijdag 11 en zaterdag 12
december een uitvoering gegeven van
het bekende volksstuk van Herman
Heijermans ,,Schakels". Aanvang van
de voorstellingen is 20.00 uur, kaarten
verkrijgbaar op de gebruikelijke adressen.

We'
Yff;.\\ -" ,

",

.

:

(Advertenties)

•' '-.:j 'S

, Bervrijdag voor 12.00 uur ons*
jjty' :• ^kantoor, •ièitfooji:v.^^

-fï.V^s""k-

voort gemaakt rapport verbleef de machinist van de rangeerlocomotief tegen
de voorschriften in aan de achterzijde
van de locomotief. Hij reed weg op een
groen bovenscin dat echter bestemd
was voor de personentrein. Het grondsein dat voor de rangeermachinist (een
62-jarige Amsterdammer) was bestemd
en op rood stond werd door hem niet
opgemerkt.
De woordvoerder van de Nederlandse
Spoorwegen onthoudt zich echter van
commentaar op deze lezing. ,,Vast
staat dat door een storing aan het
sein-mechanisme van een ongewone
situatie sprake was. De rangeermachinist heeft een personentrein niet verracht, en dat deze zich achterin de
locomotief bevindt is zeker geen uitzonderlijk geval. Dit gebeurt vaker,
men kan een locomotief van zowel de
voor- als de achterzijde bedienen",
aldus de spoorwegman die zegt nog
geen uitsluitsel te kunnen geven omdat
het onderzoek binnen de NS nog niet is
afgerond.

/iS?i! ,: K&ïfetoJte

Nadat de lokatie Sterre der Zee voo
een nieuw politiebureau was vervallen
en de raad uiteindelijk besloot eei
nieuwe behuizing voor de politie toef
te laten verrijzen op de plaats van hè
huidige bureau, bestond het voorne
men om pas in 1984 een krediet be
schikbaar te stellen voor het maken vai
een schetsontwerp. Zandvoort staa
thans vermeld op de lijst van gemeen
ten die in de periode 1985/1989 ii
aanmerking komen voor een rijksbij
drage voor een nieuw politiebureau.
Volgens de nieuwe korpschef Menk
horst werd er echter op gewezen da
wanneer men pas in 1984 een schets
ontwerp voor het nieuwe bureau inle
vert, dit kan leiden tot het opschuivei
van het bouwjaar in negatieve zin. Me
andere woorden, er is nog een groo
verschil of je in 1985 of in 1989 kun
beginnen met de bouw. Wanneer e
een schetsontwerp klaar is, dat dai
aangemeld kan worden via d<
D.A.C.W. (Dienst Aanvullende Civie
Ie Werken) regeling, bestaat er eei
kleine kans dat de bouw van het bureai
eerder gerealiseerd kan worden.
De commissieleden konden wel begri|
opbrengen voor dit standpunt van di
korpschef en gingen akkoord met hè
voorstel het al bestaande krediet va.
ƒ 9.000,- aan te vullen met ƒ 16.000,
zodat er een krediet beschikbaar kom
van ƒ 25.000,- voor het maken van eet
schetsontwerp. Wel moet er rekenin
mee gehouden worden, dat er bij d>
gemeente geen geld is om het projek
zogenaamd te voorfinancieren, aldu
Flieringa.

ZANDVOORT - Op 18 december za
in de Lingehal in Haarlem het eerste
lustrum van de vrouwenverenigin;
"Vrouwen van Nu" gevierd worden.
De dames hebben zelf een cabare
geschreven dat zij onder regie van Alii
Bol en met medewerking van Ad var
der Gijn ten tonele zullen brengen. N;
de cabaretvoorstdling zal Het Cocktai
Trio ongetwijfeld voor een gezellij
vervolg van de ;ivond zorgen. Kaarter
voor leden zijn verkrijgbaar voor ƒ 5,per persoon. Het bestuur van de V'rou
wenvereniging maakt iedereen erof
attent dat vanaf het Gemeenschapshui:
in Zandvoort naar de Lingehal in Haarlem bussen zullen rijden, ook na afloop
van de voorstelling in tegengesteld!
richting. Bestellen /o vroeg mogelijk
de aanvane van de avond is 19.30 uur

Bloemaitdaal aan Zee

5 oliebollen voor ........... 1,00

S

f!

K^Ï

4 Oliebollen met krenten voor 1,00
(goopond iedere dag van
11.00-19.00 uur

""!'

10 december 1981
om 21.00 uur houdt
Nico Scheepmaker
een lezing over

^•vW

nieuwste ansichtkaart is uit
ZANDVOOKT - Door Emmy van Vrijbcrghc de Coningh is een nieuwe kerstballen kijken en kopen. Deze kerstballen zijn gevouwen van allerlei soorten
ansichtkaart getekend, ditmaal van tle Kruisstraat, zoals deze na de renovatie van papier, inpakpapirr, oude affiches, enveloppen enz. Gemaakt dus van zogenaamd
de Noordbuurt ar nu uitziet.
waardeloos materiaal. Een bezoekje
zockje is dit zeker waard, want werken met papier is
Deze kaarten kunt u kopen bijK.9c-kunsl op het Casthuisplein, naast het Cultureel heel vernissend.
KVc-kunst is van 24 december tot en met l januari gesloten, tot die datum dagelijks
Centrum.
Vanaf zaterdag 27 november kunt u bij deze kleine kunstnijverhcidszaak papieren geopend van 13.30 tot 16.00 uur, behalve op zondag, maandag en dinsdag.

AALSMEER
Deze lezing vindt plaats
ter gelegenheid van de
Internationale Dag
Rechten van de Mens.
Toegang vrij.

Kruisweg 2a

Tel 02977-22070
AMSTELVEEN
Rembrandtvveg 419
Tel. 020-43 05 50
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Op 27 november !•• mijn m in en m i i n s
RHSMANN
op 77 nnpe keltnci rustig ingeslapen
Bi J a n k t voor il t -, imui<Joor; i_br u.hti j r cn
I

i u Uork i

Zind\oon l du.Ltnbu J9"i|
•vard Dooi miniaan 6 flat 2
De mm UIL lucfi mmidckl plu ilsj.cumdcn

Uw filosofie over spon, m het bijzonder de
tennissport, en vele andere interessen die
\\ij deelden, hebt u mij als trainer-coach maar
vooral als vriend meegegeven.
De^e zullen door mij verder worden voortgtvet en uitgedragen
U /uit hierin blijven voortleven!
Servus Apu, rusl in vrede.
INKIE

GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gashaarden.
roonzaal.
Schelpenplein -Tel 15068/13612/12518
TE KOOP

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

DANKBE.UIOlNG

Hn.roij tn.jn hirtcliiM. i'ank .nn allen die in elke vorm
d i n o i A lu a ij-stLllmt hebhcn btioond na lici overlijden
>. in mi n IILM. un
W s M Rl OM

Mur A Blom \ i-.su

Dag en nacht bereikbaar
Met Jiepc droefheid t even *ij u kcnms/J i m een kort
•.tondi^c 7i<.Ki<. ioi.h not, omirwKhi op ->f> novt.mba
\ d n ons iv l.unp M in, on/c /org-inn. vadtr schoon
vjdtr en op i

Hotel • Restaurant

Fa. Gansner & Co.

IUCTHICAI1E
|

PAG l N

WANDMEUBEL
Bruin met veel bergruimte, 250x180x0.50
Tel. 02507-16579
na m.00 uur

gemeente
zandvoort

bekendmaking

bv 10

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
23 november 1981 op grond van artikel 21
vjn deze wet heef' verklaard, dat voor

KERKPLEIN 8
2042 JB ZANDVOORT
TEL 02307-13599

Ook dit jaar is ons restaurant weer
met de kerstdagen geopend om voor u
een grandioos kerstmaal te verzorgen.
Ie en 2e kerstdag met een

1 Van Speijkstraat 15
2 Patrijzenstraat 15
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

DINER NOËL
a f 87,50 en 3e kerstdag met een

DINER APRÈS NOËL

Zandvoort, 26 november 1981.
De burgemeester voornoemd,
H Machielsen

Keesomstraat 61 -Telefoon 15351

"Queenie"

a f 47,50 per couvert.

1-LOHISkOI'J K

A i duw naar v 'n \lji_d.ilun Honden ka Diomn «.l

Echte spekulaasbrokken
haal je zeker bij:

oud .hipper van Je KN/IIRM
op dt leellijü v n 84 jaar

/ ndvoon
I Knpcr
W L Koper Koning
P L Kopa
M J Koper \Vallcrs
Madclcine
Zandvoorl 2dcximt>c I9SI
Burg Nawijnlaan i
Correspondentie idrts
Tollensstraat l, 2041 PI /andvoort

TE KOOP

JULIANA
MUNTENALBUM

BAKKERIJ
Tolweg 6 - Tel. 02507 -1 50 01

a reine

Tot onze grolt verbijstering en intens verdriet, ging heden
volkonun on\trv,ai.ht van ons heen, on/e undtloze IK.VC,
zorg/amc en dappere moeder

COPIEERAPPARAAT

PAT1SSERIE

Lumo Print
Tel. 02507-15225

doet men natuurlijk bij La Reine met

2042TR7andvoorl
l december 198I, De I avatii-,eplcin4 <

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.
KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507-12253.

De crematie /al plaa'svindcn op \ r i j d i g 4 december a s
om 11 00 uur m het Lrcmatonum \ eisen te Dnchuis
\V cstcrvcld
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer bij het crematorium
Liever geen be/otk aan huis

KUNSTGEBITTENREPARATIES

AANBIEDING:
10x100 mm,
per meter van 2,60 voor

Thcj de Best
ÏJett> Pot dt Best
Anncmiekcen Roh
Daan
Joeki.
Kits en Saskia de Best Koopman
Gijsbcrt, Gi.rbrandt
Manneke en Norbtrt Voit de Best

1,60

Vuren balkhout
45 x 65 mm
per meter van 5,75 voor

Maaike, Sannc

Zandvoort. l december 1981

45 x 45 mm
per meter van 5,10 voor ...

v. Pageeha!

au
COULIS DES FRAISES

Zeestraat 41

au
*

SORBET DE CITRON VERT

•

Klaar terwijl u wacht!

FILET DE CERF MONACO

20.-

*

FROMAGE PETIT CHÈVRE

•

L'ENSEMBLE DES AIRELLES

4stuks

Galerij Kerkstraat, winkel 8.
- Zandvoort - Telefoon 18387

Jansstraat 44

ZANDVOORT
02507-15110

HAARLEM
023-322609

wsntermenu

Ze lopen net zolekker
als ze zitten.

DINER APRÈS NOËL
3e kerstdag é ƒ 47.50.
JAMBON DE PARMA

(van maandag t/m vrijdag)

au

• Cou/ashsoep stokbrood
• Gemixte gnllplaat 3soorten vlees (mager)
met verse salade, saus en aardappelpuree
• Palacinka warm f/ens/e met koude roomvulling

SALADE VERT

*

B1SQUE D'ANGUILLE FUMÉ

*

SOLE MEUNIERE

ou

IJZERHANDEL

f 15.50

ENTRECÖTE POIVRE

H. Zantvoort BV

We zijn m beide zaken DE GEHELE WEEK GEOPEND
VANAF 17 00 UUR
Reserveringen vanaf 14 00 uur

se. SABAYON

Zandvoortse VoSkskerstzang l
21 december

4,50
3,95

Zolang de voorraad strekt.

wSwi-sfSfa&iifStits'ïfc^jjsïjsffiiiffïïwilis'ïiiï'irki? Cs? C0

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'
heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

Tevens

LE FOIE GRAS DU CANARD

FUMET DE RATAFIA

Pasfoto's

A. RITMAIM
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65

Grenen schroten

Ie en 2e kerstdag A f 87.50.

SAUMON D'ÉCOSSE

POSTERFOTO
Posterfoto 30x 40 cm

JOS SCH AEFt ER-Dfc BEST

DINER NOËL

*

5 minuten

slechts
Tot onze grote verslagenheid t.n \crdnei overleed hedtn
geheel onverwacht ons lieve dappere zusje en tante

Tqfelreservering is gewenst.
Aanvang 19.00 uur.

CONSOMMÉ DOUBLÉ MARIA

goede koffie en vers gebak.

Lode, Job, Lot

Samen zingen

m en verkoop en
ooslaa van inboedels
en goederen.
Dag geopend v 918 u
en zaterdags tot 13 u
Tel 12164/13713
na 18 00 uur 16658
Fa WATERDRINKER
Souterrain
Da Witte Zwaan
Dorpsplein 2

TE KOOP

EVEN BIJPRATEN

1OSSCHAEFFER-D* BEST

l
^

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

f695,Tel. 02507-12818

De tera «bestelling heeft plaatsgevonden in het fimilic
j,raf op de Algemene Bcgmfplaats te 7andv oort

w

De muzikale omlijsting zal in handen
zijn van Herman Heierman, met een
solistisch gast-optreden van Marta
Koper, sopraan.

"^

au

Swaluëstraat 7 - Zandvoort

GLACÉ NOISETTE

Harms schoenen
Diaconiehuisstraat 5 A, Zandvoort

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG

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

Vanaf 1 december Kerkstraat 22
Galerij 12-14

Reparatie
Levering
Onderhoud

SPECIALE AANBIEDING

Drogisten]

Indische rsjsttafel

Moerenburg

•f koffie, per persoon all-m

f 15,00

Diner afhalen boven f 35,00

GRATIS FLES WIJN
in. en verkoop van

wela koeltechniek
v Marumstraat 79
Haarlem
tel 023-325995

Sinterklazen,
uw drankje staat klaar

inde Oase Bar.
Net als vorig jaar.

voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -1 61 23

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat net
over aan de vakman
Vr.iag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

UW VERHUIZING. OIMZE ZORG!
Haltestraat 28 -2042 LN Zandvoort

Etsen
Alles voor een betaalbare prijs.
Telefoon 02507-16651.

DE WIT VERHUIZINGEN

WEET WAT U EET.
Het behoud van U zelf en de Aarde.

Slecht weer in Zandvoort.
A. J v d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel 02507 -1 74 00
Haarlem-Tel 023-310404

Eet nu gezond, verse onbespoten groente, gezond brood en zuivci
produkten, gedurende de wintermaanden zijn we alleen 's middags
geopend.
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Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jhr. P N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoort,
telefoon 15635.
BEHANDELING NA AFSPRAAK
Ook 's avonds.

G. Kol

TE KOOP

Schuitengat 7,
telefoon

Citroen GS
Brake

13212
auto-brand-leven
alfe verzekeringen

Uw adres voor
eiast kousen, panties,
knie- en enkelstukken,
ook naar maat

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
Wii verhuren
bedden tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz
voor elke gelegenheid i
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 18 00 uur 1 6658

Drogisterij

Bouwman

Oranjestraat?,
* Zandvoort
tel 02507-12327

Officiële
Votvrj-deafer
H.P. kooijman
bv

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig kmppen - scheren tnmmen - wassen - ooren voetbehandeling l
Mevr Renee Truder, l
l
Van Osladestraat 26, tel.
1
15626
|
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Beide kerstdagen
serveren v.i] reeds v a
14 00 uur 's middags ons

KERSTKEUZEMENU
[~' VOORGERECHTEN
|
GARNALENCOCKTAÏL
IJsland se garnolcn aangemaakt
met een saus waann ondermeer
cognac en sherry
of
ARDENNERHAM
gegarncerd met puntaspergeg
en ananas
KIP SALADE
' HIGH FICH"
met kip champignons druiven
grapcfruit en cctcne
Q
SOEPEN
|
GROENTESOEP
"HENRI IV"
meteen rijk garnituur vlees
en gegeneerd met geraspte
kaas en croutons
of
OSSESTAARTSOEP
1
A LA MAISON '
ven bereid en opgediend met
ten scheutje madeira
HELDERE KIPPESOEP
met vermicelli en veel kip erin
[J" HOOFDGERECHTEN |
VARKENSHAASJE
"MONTE CHRISTO "
met champignons ossetong
en overgoten met een zachte
pepcrtaus
HAZEBOUT'ST HUBERT"
volle hazebout gestoofd in de
rode wijn met wtldtaut
waann ondermeer stukfes
bacon en champignon*
of
MEDAILLONS VAN
OSSETONG GABRIELLE"
geserveerd met een saus
waarin rode port sjalotten
tijm en sinaasappel
Pc hoofdgerechten worden
alle geserveerd met een gami
tutfr van Franse groene
boontjes celen gestoofde
peertjes appelmoes en diverse
soorten aardappelen
Q NAGERECHTEN
)
KISS OF BRASIL
vanille mokkaijs met koffie
stroop en slagroom aan tafel
geflanibcerd met rum
of
CITROENMOUSSE
luchtige mousse met slagroom
versierd
of
IJS "DAME BLANCHE'
vanillfijs met warmt chocolade
sant en tlagroorn

è 39.95PP
VOOR DE KINDEREN
(TOT 12 JAAR) ONS

KINDERMENU
FRUTTI FRUTCT
ei n glas gevuld met allerlei
truchtjcs en versierd met
gcHcurde surf er
STERRETJESSOEP
een Ickkcrr hopje soep met
figuurtjes erin
KUIKENBOUT
"MISTER KERMIT'
kcrmtt de kikker lust dc^c
malse kuthcnbout graag'
Hi) *et 'm met fntcs appel
moes en mayonaise
KERSTIJS
versierd met figuren een
Ichi ere dot 'tlagroom en
brandende sterretjes

a 19.95^

De KERSTMAN
brengt persoonlijk
een bezoek aan
ons restaurant.
(van 14 00 16 30 uur)
Alle kinderen tot
12 jaar ontvangen
uit zijn GRABBELTON een leuk
KADO!
Reserveer tijdiR in ons
gezellig versierde
restaurant. U beni
reeds welkom v.a.
14 00 uur Telefoon
02520-15347

TRESLONG
Vosselaan 15
HILLEGOM

r

ui il 12 ( X i u
hth i U L w KI Ja

DAKBEDEKKING

P. REUS
VIS SPECIALITEITEN

Tel. 02507-173 53.
J

Vraagt een flinke

winkeljuffrouw

15,50

voor enkele dagen m de week
Niet beneden de 20 jaar
Later eventueel vast dienstverband

• Garnalincocktail of soep
• Stokbrood + kruid«nbot»r
• Goulaih m»t rijtt of aard«pp«lpur««
• Servisch* aaladv'
'•••- • -Pilaclnkif" "'""***~" *"«••••^""» - • ' - •••
Reserveer vanaf 3.00 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

Telefoon 02507 -16204.
Nog steeds de goedkoopste in het dorp, met een keur aan specialiteiten

Zandvoorts*laan 143-145 - Heemstede

T«l. 023-28 52 85

SVSaar wij zijn dinsdags geslotersü

POSTZEGELS

(nabij station Heerpstede/Aerdenhout)
Niet op feestdagen.

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

Hoek Van Lennepweg en Tollensstraat - Tel. 17401.

J. D. MUIS

KERST en NIEUWJAAR in ERMERZAND
December is een knusse maar vermoeiende maand'
Ontspant u zich daarom m deze periode met uw gezin in
onz» moderne en comfortabele bungalows gelegen in
Erm (gem Sleen, Dr ) Op het park tevens restaurant
bar, overdekt verwarmd zwembad tennisbanen, speeltuin,
etc Tijdens Kerst en Nieuwjaar speciale evenementen

KERST-ARRANGEMENTEN
reeds v.a. f 325,- all-in.

Meer Sleutelservice
w v. d.Binnenweg
73 - Heemstede

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

T E ZIEN BIJ:

Voor nadere informaties

Tel 021 - 28 04 90

Vrij-tijdspark Ermerzand, Dalerstraat,
Erm. tel 05915-4018

Interieur-afwerking
W. G. BOSS meesterschilder

Bloembollen
Bloeiende violen
Erica
Winterharde
beplanting voor
bloembakken
Witlofpennen

Schouwtjeslaan 14 A-rood - HAARLEM
Tel. 023-324983.

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

Kwekerij P. van Kleeft

Donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur
en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

makelaars & taxateurs in bednjts en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - ?67868

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.

herman hei|ermansweq 6 amsterdam t

telex 18143
AOMBMl

Elke werkdag van
halfnegen tot halfeen
en van halftwee tot
half zes geopend
Weet u al wat u geven zulf
U hebl nog maar twee nachtjes om er over te slapen'
Geef een horloge, klok of wekker
dan bent u van alle narigheid af
Maar dan wel van

OPENBAAR VERVOER
IN NOORD-HOLLAND
Bux trein, bouttbus. dat /i|n openbare vervoer
middelen waarmee veel Noordhollanders te
maken hebben. Voor sommigen het enige middel
van vervoer, voor anderen een al dan mei geliefd
alternatief voor de auto
De provincie Noord Holland heeft /ith verdiept
m de problemen die samenhangen met het
openbaar vervoer Het dagelijks bestuur heeft er
een nota over gemaakt, die na een inspraakpcnode
in mei 1982 ^al worden behandeld door provin
ciale staten Die zullen bepalen wat de provincie
naast wat al wordt gedaan op dit gebied • nog
meer kan doen voor verbetering van het openbaar
vervoer

Nota bestellen
De Ontwerp nota Openbaar Vervoer is beschik
baar tegen kostprijs (excluwef portokosten)
Bestellen is mogeh|k bi| de provinciale griffie.
Dreef 3. 2012 HR Haarlem, tel 023 • 163426
Een gratu samenvatting van de nota is verkrijgbaar bi| Bureau Voorlichting van de Provincie,
Dreef 3,2012 HR Haarlem, te! 023 169933

SUBSIDIES
EMANCIPATIE
AKTIVITEITEN
1982

Vooi subsidie komen iktiutciten m aanmeikine,
die gcnchi /i|n op
* bcvordcnng vin de lu\vusiwordmq v in
individuele en/ol £ioepen vrouwen m b t
haar rol en positie
^ doorbreking van rolbcpcrkmuen \ooi vrouwen
en mannen
* opheltirn; v m oiigeieehn laidigdc ^eiselullen
in bcrnnddini; tussen mannen en Mouwen
* veiandci ing van m iatschappeli|kc situaties die
bclcmmci ineen en lehtcist inden vooi viou\ven
veioouakcn
" hel bevoidcien \. in em mcip Uiceicskundighcid
binnen instellingen, 01 virusaiies en gioe'pen
' be \oide i ing v in een e m mcip ilienevoelm
beleid m \eiselnllendc ma Hsch ippch|ke
sok toten
Di aktmteiten moeten een puivmu \ il o t
lei^ion ia! beieik hibbcn en /ich tenminste ovei
uei gemeenten imstiekken l < vuis du neii n\ m
19S2 pi i its u vinden Geen subsklu v o i j l
gegeven vooi personeelskosten
'

AAN V R AC, l N

Aan ben die sub-ad IL, w illen a m\i ie,in woidt
op schi lik h|k o l teleloniseb v LI/HL k t e n
aaiwi i mloimuln.1 tuene/ondui Umendicn ••
ei een gi nis lok n beschikb 111
De loimulieien muiten volledig in>;cMikl
vooi l lebiuiii 19h2 \sntdin mt.edunel hi|
Piovinci i il Bestuui v in Nooit! Holl uit)
eni melp Uit/ iken
Postbus 123
2000 MD II i u km
Voot lo.mulieien, loldtise-n mliehtini,en
sektie emaneipalie
023 163'iO'ï
buieau voorliLliiing
023 1 6 3 U19

C. WAANING

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

de ridder & strijbis bv

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sopliiaweg 4 - Tel. l 23 07

Makelaars en taxateurs onroerende goederen
Adnaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288550•

Altijd goed, altijd prijs en altijd een blij gezicht'
Komt u eens kijken in de showroom.
't Is een belevenis.
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur

Drogisten] Reform

Foto Quelle

MOERENBURG

Compleet foto/film
asbortunent voordelig
afdrukken en
ontwikkelen

Gespecialiseerd in

DIEET-ART1KELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel 02507 1 61 23

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Handvoort

riek) coffeeshop
greenhouse

Rick's Brugrestaurant
Niet te geloven daarboven!
GRAND MARNIER
FESTIVAL
i an9tot 13 <h ceniher
• Grand MarniL'i de^wtt httffet
geflambeetd
Grand Mannen/'* \ouffli
ioct!tail\ en long drink*
café Marnier
nienm'eiegn<ttattoti C.>rand
Mamier
Dit l nmse feest i oor j ijnf »<>(.>
speelt zich aj in on<<
sfeervolle POLiïl Rrcstaurant
bij vertrek nacht it een klein
hransgrapje
•
•
•
•

Rick's Party Service
bij u thut s,

provinciaal bestuur
vannoord-holland

TE KOOP
AANGEBODEN

HORLOGERIE

vooreen e\tra verzorgde tafel

piTMnciaal bestuur
vannoorrJ-holland

Bovendien zaterdags
van 10 00 12 00 uur
U bent welkom

Instellingen, organisaties en groepen in Noord
Holl md d IL in 1982 cmancipitic akmiteiicn
uitvoeren nul ten prouncnle ol iet;ion,ilc
betekenis kunnen d i mooi bi| hel piouneiaal
bcbluui van Nooid Holhnd een subsidie aan
vragen

Nota ter in/agc iedereen kan reageren
De ontwerpnota Openbaar Vervoer Noord Holland
ligt ter iruage tn het provinciehuis en m alle
gemeentehuizen en openbare bibliotheken m de
provincie van 1 december 1981 tot en met 31
lanudn 1982. !n deze per-ode kunne'n schriftehik
reacties worden gestuurd aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR
Haarlem
Wie dat wenst kan bi| het opstellen van een
reactie een beroep doen op de Instelling voor
Ondersteuning van Democratische Planning,
Kleine Houtwcg 32, 2012 CD Haarlem, tel
023 - 31 91 30
Wat gebeurt er mei uw reactie'
Alle reacties worden bestudeerd en van een
antwoord voorzien. Dat antwoord wordt de
indieners van reacties toegestuurd In de loop
van maart zullen dan enkele hoorzittingen
worden gehouden, waarop mondeling een
toelichting kan worden gegeven op de
schriftelijke reactie
Daarna bepalen de betrokken statencommissies
hun standpunt over de nota, tegen de achtergrond van de ingediende reacties en hei
antwoord van GS erop In mei 1982 zullen
Provinciale Staten de nou vaststellen als basis
voor het verder te voeren beleid

j

van alle soorten

GOULASH MENU voor

UW DEALER

frites

Nu ook buiten de gewone behandeIingen:
Propil-behandehng
voor progressieve en duurzame
onthanng. Behandeling na afspraak.
KOSTVERLORENSTRAAT 89
Tel. 14692.

^^^^••^•^^••^••^•••^^

1

t
n

Zeïfgemaakfe «

Gedipl. schoonheidsspecialiste Af?A&
*£
mA
(Stivas)
"'•

brtngt u van woensdag t/m vrijdag ein speciaal

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabncken b v als sub-bccnüehouder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te kopieren Voortdurende
kwaliteitsbewakmg en de geavanccerde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
^ en veiligheid Alleen bi)
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekcrheids bewijs

i h n! <tn\ toi h ni t \ r
t u l t n iti i t

Myrna Bruynzeel

Joegosbvtsch Restaurant „PULA

ïïeHcaat

TRESLONG

2 m3 thuisbezorgd
v. a. f 200,-.
B.V HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

REPARATIE

Ook voor diverse
merken inruil auto s
volvo

:roiir£C>a5

GA GEZELLIG
MET DE KINDEREN
UIT ETEN IN

^\

ZANDVOORT
Brederodostraat 8,
telefoon 02507 - 13242

V

Geef uw kennissen iet-; aparts
met de feestdagen
Een CADEAUBON van

OPENHAARD
HOUT

1975, t.e.a.b.
Volkers
tel. 17271

r

Hondenkapsalon
REIMEE

Eerste kwaliteit,
handgekloofd

PAGINA 9

ONBEPERKT
zo; L el u nuitir n il t zot eel H/S te
trek hebt
\ l/e dagen i an de treek in on<;
( \RROUUl mtaimint
n 12 00 tot 20 00 tem )
1 7 1 7 * *"'bt'P'-ikthHzepepet
i 51'
met rodi. kool
\[>i tilt/i^ en
(itirdappelkioketje"*
1 1 1 1 *<"ltH't'i'r^t ' 's/'/<-'/'i
1 1^1 1 M7c'//;<w;iMii s fitte*,

' c»
n inotilade \att<.
onbeperkt >no<iin h n
met \tokbt oodvn •>

Reserveer nu

i oor een e\tra /(.estett/ke
kent, t raag onze

vraag onze brochure

7 Restaurants
boven
Nederlands peil

Kick
Al

6 kilometer ten zuiden
tan Schiphol
Tel O J 5 26 868 i I

een avond vol s jrpnses
r

S?j
tri

op vrijdagavond 4 /3te cagavonc3 5 en j»[,
zondagavond 6 december presenteert Je i j
Bouwes Sint in Le Dauphin en onze bir
La Mouette, de

dezejonqe niet prijzen be'oonde
formatie zorgt voor een verradende
smteiklaasdvond die U kunt laten begeleiden door een dmei Rebeiveert U
hiervoor wel even Of loopt U even binnen voor oen aranKic
De toegang is gratis
De prijs van het diner is op vrijdag en
zondag f 47 50 en op zaterdag f 57 50
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uit onze diepvries

FRIÏÏS

GREENGOLD

SUMMERTIME

SPIHUtt

FRUITCOCKTAIl
LITER BLIK

KI LOBAAL

3/4 LITER POT

pak 450 gram

beker 500 GRAM

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

CONDUCIEUROf POLITIt-StT
compleet met vele
assespires, zoals: pet,
kaartjes, fluit, kniptang,
pistool, bonboekje enz.

KERSTBOOM
20 stuks
iraa» doosje

let op ••

TAFELKAARSEN
dat zijn maar iiefts 20 kaarsen!

NIEUW!

f IETS SUPER
BROM
UIT:

BEST^^"*" en K 175

•1»«««°P«L «0x180 cm

madeinholland

geeft een
machtig
motorgeronk
aan het stuur
van een fiets

PANTALON-KOUSJES

GROTE BUS
ELNETTSATIINJ

DIVERSE
GLAZEN

HAARIAK

o.a. cognac-, bier-, of
borrelglazen

HOOFDDORP:
Marktlaan 55
ZWANENBURG:
Dennenlaan 17
ZANDVOORT:
Burg. Engelbertsstr. 21
NIEUW VENNEP:
Hoofdweg 1185
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IJMUIDENAAR START HANDTEKENINGENAKTIE
BI •

oet iedere
dat het Dolfirama niet
U M U I D K N - Dinsdagavond S december
wordt <i|> het raadhuis in (ie gemeerric
/.andvoort een delegatie van 27M("ers
verwacht. Deze /uilen aan burgemec'ster Machielsen de resultaten van een
handtckcningeiiaklie
overhandigen.
Ken aklie die er op is gericht de
voorgenomen sluiting van hel Dolfinima
tegen te honden. ..Wij willen lalen zien
dat het Dolfirama in Zundvonrt véél
méér is dan een slechtwecrakkonimoda»ie van de badplaats. Hel vervuil gewoon een streekfunktie, /.oveel kinderen
hebben daar prellige uren beleefd, dal
mag gewoon niet gesloten worden, want
waar rnoet je dan naar toe met je
kroost? Daar komt dan nog hij dal ik
kontakl gehad heb met trainer Sloolmaker. en als je hoort en ook /iet hoe die
moederdollljn haar kleintje bewaakt, en
je leert dan dat die beesten eigenlijk ten
dode /ijn opgeschreven wanneer ze
verkocht zouden worden, neen dal kan
en mag niet", vertelt \Virn Schuilenburg, de grote stimulator en organisator
van de/.e handtekeningenaktie.

„SMALLDADDY"
Schuilenburg vertelt dat hij na de
-televisie-uitzending van enkele weken
-geleden waarin trainer. Slootmaker ver' telde van de problemen rond het Dollïrama direkt in aktie is gekomen. ..Ik
'schrok ervan. Wij zijn er vaak met de
"kinderen geweest, wij zijn nu eenmaal
•gewoon gek op beesten, en als je dan
:hoort dat er weer een a t l r a k t i e ver•dwijnt waar de gewone man plezier aan
Jieleeft dan denk je toch ..kan dat
allemaal maar zo?". Kunnen we daar
hou niks aan doen'? Met die gedachten
-ben ik achter mijn bak gaan zitten.
•^Gewoon in een opwelling".
;
Schutlenbun: die bekendheid geniet in
',27MC-kringen als ' ..Small ^Daddy"
kreeg direkt assistentie van een andere

LUIST U HET OOK Hl ?

doe ook mee aan:
de handtekening
actie /
MMV RADIO Ml AMIGO
RADIO CAROLINE
EN ALLE 27MC'ers

organisator:
gen. Tel 2268O
IJMUIDEN

l.linuidense 27M( -er die als roepnaam
..Scheepsbel" heeft. Het geheel had
een snecuwbalelïekt w a n t :iog diezclt<jc avond was liet nieuws al doorgedrongcn tot llooguzand. terwijl ook
reakties v a n u i t het zuiden ..tot Helgié
aan toe" k w a m e n .

HANDTEKENINGEN
Schuilenburg verzocht eenieder die tegen de s l u i t i n g van het Dolfirama was
z i j n h a n d t e k e n i n g te zenden. ..We
worden gewoon overdonderd", zegt
hij. t e r w i j l hij de stapels post toont die
z i j n b i n n e n g e k o m e n . Uit het gehele
land werden adhesiebetuigingen met de
a k t i e ontvangen. ..Wij hebben er nu al
enkele duizenden, de aktie loopt nog
tot 5 december, en ik verwacht dat er
nog heel wat / u i l e n komen" spreekt hij
als zijn verwachting u i t .
Bijzonder zijn ongetwijfeld de stapels

December programma
Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - Behalve de lustrumviering op 18 december, heeft de vereniging Vrouwen van Nu voor de komende maand het volgende programma opgesteld:
do. 3 dec.: Sinterklaasmiddag in hotel
Zomerlust. aanvang 13.30 u u r . Het
belooft een gezellige middag te worclen. als iedereen een pakje, al dan niet
met rijm. meebrengt,
do. H) dec.: Spelmiddag in hotel Zomerlust. aanvang 13.30 uur. Bovendien
is er van 14.00 tot 15.00 uur gelegenheid tot opgave voor kerstlunch en
kursussen ritmische gymnastiek. Hintleloopen schilderen en reanimatie.
vr. 11 dec.: Leden en donateurs krijgen. als voorproefje van het lustrumfeest, een ..Terugblik 5 jaar Vereniging
Vrouwen van Nu", waarbij de heer
Davids dia's zal vertonen. Aanvang
19.00 uur in het gemeenschapshuis,
Zandvoort.
do. 17 dec.: De Kon. Mij. van Tuin- en
Plantkunde organiseert in de beneden.zaal van hotel Keur. vanaf 20.00 uur
een avond, waarop onder deskundige
leiding kerststukjes worden gemaakt
van het zelf meegebrachte materiaal,
vr. KS dec.: Lustrumfeest in .,De Linge", Lingestraat l, Haarlem-Noord.
Toegangsprijs voor leden en donateurs
ƒ 5,— inkl. vervoer. De bussen vertrekken om IS.30 uur en 19.15 uur
vanaf het Gemeenschapshuis.
ma. 21 dec.: Kcrstlunch in feestelijk
versierd hotel Zomerlust. aanvang
12.30 u u r : een sfeervolle middag met
enige kerstverhalen en een korte samenzang tot besluit. Prijs voor leden en
donateurs ƒ 22.50. voor introducés
ƒ 27.50.

••••

Wim Schuilenburg, alias Small Daddy achter zijn „bak", een post die hij
betrok omdat hij van mening is dat het Dolfirama niet weg mag uit
Zandvoort.
Foto Europress
de/.e enthousiaste IJmuidenaar ervan
overtuigd is dal het Dnlfinima meer is
dan een attraklie in /andvoort. maar
een streekfunktie heeft waar velen uit de
regio, en naar gebleken is, ook uit het
gehele land naar toekomen, doet er
beter aan dil nog even vóór aanstaande
zaterdag aan S'chuiienburg te laten weten.
He handtekeningen worden dinsdagavond 8 december om 19.00 uur op het
De aktie loopl tot 5 december, dan stopt raadhuis overhandigd.
Margreef Ates
Schuilenburg ermee, dus wie er evenals

het zeehondenopvangcentrurn dat men
daar heeft. Het fonds heet ..Giften van
Dolfijnenvriendcn". het b a n k n r . is
43.30.S5.037 op de Amro Bank in
IJmuiden. het postgironummer van de
bank is 8238. Dit zeg ik niet om meer
ueld te o n t v a n g e n , maar om de mensen
die wel geld zonden te laten weten wat
wij er voorlopig mee gedaan hebbun .
aldus Wim Schuilenburg.

Volgens de huidige eigenaar heeft het
Dolfirama de afgelopen jaren met verlies gewerkt, dit was één van de overwegingcn het te sluiten. Voorwaarde
om het Dolfirama open te houden is
dat de exploitatie weer rendabel wordt.
Logisch gevolg hiervan is dat er veel
bezoekers moeten komen op de dagen
dat het geopend is. Een bezoek dat
door de huidige akties zeker is gestimuleerd, maar of dit voor de toekomst
ook voldoende zal zijn. blijft natuurlijk
de vraag.
Zeker is in ieder geval dat aanstaande
zondag 6 december veel 27MC-ers naar
het Dolfirama zullen komen, en dat zij, ZANDVOORT - Uitbreiding van hel
afhankelijk van weer en toestemming stranddétachement politie blijft toch
van plan zijn een demonstratieve auto- wél één van de voornaamste punten
voor een komend overleg lussen de
rit door de gemeente te houden.
gemeentepolitie en de diverse belangen-,
groepen van het Zandvoortse strand.
GEEN GELD

Coördinatie gewenst

Surfen voorlopig nog
niet seizoengebonden

Hoewel leden van de watersportvereniuinu Zandvoort en de strandpachters
uit overwegingen van veiligheid van
zowel surfers als redders, voorzichtig
een vaarseizoen voor zeilers en surfers
Zowel bij de gemeente als bij de heer Dit bleek op de vorige week donderdag in overweging wilden geven, bestond
Schuilenburg is geld ontvangen voor gehouden vergadering van het Strand- van de zijde van de Zandvoortse Redbehoud van het Dolfirama. ..Dat is schap, waarvoor de eerste maal ook dingsbrigade een andere oplossing.
zeker niet de bedoeling geweest. Wij vertegenwoordigers van de vishandela- Men is van mening voorlopig nog niet
hebben nu een bankrekening geopend ren een uitnodiging hadden ontvangen. in te grijpen, mits men leden van de
omdat wij het geld voorlopig willen Nieuw op deze vergadering waren ook reddingsbrigade op de hoogte wil houbewaren voor het Dolfirama. Blijkt dat de heren Menkhorst (Korpschef ge- den van grote evenementen buiten het
het niet nodig zal zijn. dan wordt het meentepolitie. en de gemeenteseereta- seizoen, terwijl voor de meer ervaren
zeilers/surfers niet direkt gevaar beovergemaakt naar Pieterbuuren voor ris Merts).
staat. De ZRB vvil buiten het seizoen
een reddingsboot ..standby" houden,
en is van plan. wanneer de kosten zijn
op te brengen, de zogenaamde ..overlevingspakken" zoals die door andere
reddimjsverenigingen worden gebruikt
aan te schaffen.

CLAIM VAN AMSTERDAM OP NOROIM-LOKATIE ONTOELAATBAAR

Gewest Kennemerland op de bres
voor woningzoekenden
wordt de woningbehoefKENNEMERLAND - Evenals de gemeente Haarlemmermeer te..Desondanks
van Amsterdam vooreen aanzienlijk
fceeft ook het gewest Kennemerland zich fel gekeerd tegen een groter deel gedekt dan die van Zuid
namelijk 76% tegenmogelijke claim van Amsterdam op woningen in de NORON- Kennemerland.
59l'"r". aldus de brief. Het gaat
lokatie. „Juist omdat de NORON-lokatie de enige lokatie van over
daarbij om de behoeftedekking voor
betekenis is, waar Zuid-Kennemerland in de toekomst een Zuid-Kennemerland in de jaren 1981
beroep op zal kunnen doen om zijn woningbehoefte voor een tot en met 19S4. In het percentage van
behoettedekking voor Zuid-Kennerdeel te dekken, zult u begrijpen dat wij een dergelijke claim 59
meland is de woningpruduktie in de
van Amsterdam met beslistheid en verontwaardiging van de NORON-lokatie inbegrepen, evenals
hand wijzen en met alle middelen zullen bestrijden.," Zo luidt het aandeel van Zuid-Kennemerland
l? procent van de bouwproduktie
de reactie van het dagelijks bestuur van het Gewest Kenne- van
in Alkmaar.
merland in een schrijven aan Provinciale Staten van NoordUitzonderingspositie
Holland.

zandvports

nieuwsblad

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

uur.
Uiterste inlevertermijn advertenties: woensdagmorgen 10.00 uur.

De claim waar door het gewcstbesuiur
op wordt gedoeld, is die van het college
van burgemeester en wethouders van
Amsterdam, dat onlangs in de brief aan
gedeputeerde staten liet weten in de
toekomst in staat te zijn de eigen
woningbehoefte op te vangen, maar
voor de korte termijn nog beslag wilde
leggen op woningen in nu te bouwen
lokaties nabij de hoofdstad.
De zaak kwam in het gewestbestuur ter
sprake naar aanleiding van een intcrvicvv met wethouder C.J. Wolffensperger. waarin het Amsterdamse standpunt nog eens werd verduidelijkt. ,.De
Amsterdamse wethouder heeft zich
niet beperkt tot een pleidooi voor
versnelde woningbouw in Amsterdam
(waarin wij hem wellicht zouden kunnen steunen), maar in werkelijkheid
verklaarde hij een claim te leggen op de
NORON-lokatie, welke door Provinciale Staten in juni 1979 is bestemd
voor de Meerlanden en Zuid-KennemerUmd." aldus het Gewesthestuur.

Wel begrip dus voor de aparte problematiek van. maar géén uitzonderingspositie voor. de hoofdstad. I Iet bestuur
houdt staande dat een uitzonderingspositie voor Amsterdam niet gerechtvaardigd is en dat de belangen van nietAmstertlamse en even urgente woningzoekenden zo onevenredig worden achtergesteld als nu het geval is." Men
wijst erop dat de situatie nog sehrijnender zou worden wanneer Amsterdam
zou meedelen in de NORON-lokatie.

Noord-Kennemerland
Het Streekplan Noord-Kennemerland is
nu voor uiteindelijke besluitvorming in
handen van Provinciale Staten. In dil
stadium >vil hel Gewesthestuur zich niel
meer uitspreken over het al dan niel

Het GewestbesUiur verzoekt de Staten
wel met klem de gevolgen van een
eventuele afwijzing van de bouvvlokatie
Heerhugowaard niet af te wentelen op
de toch al stiefmoederlijk bedeelde
woningzoekenden van Zuid-Kenncmcrland. Het gewestbestuur vraagt
daarvoor dan ook garanties.
Binnenkort moet door de Statencommissic voor het Streekplan Noord-Kcnnemerland het eindrapport over dit
streekplan worden vastgesteld. Er
komt dan een uitspraak over de vraag
of Heerhugowaard als bouwlokalie
voor ongeveer zevenduizend woningen
wordt aangewezen. Daarna wordt het
streekplan in de voltallige Statenvergadering vastgesteld.
Zoals de kaarten nu zijn geschud verwacht men dat de Stalen Heerhugo\vaard als ..overloopgebied" voor Amsterdam zullen schrappen, slechts het
CDA l i j k t nog voorstander van deze
bouvvlokatie.
Dooi het dagelijks bestuur van het
Gewest is een kopie van hel schrijven
vetvonden aan de voorzitter van de
Stuurgroep Noorderlijk Deel Randstad
(het overlegorgaan van de groeikernen). de minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening, de gewestgemeenten en de gemeentebesturen van
Amsterdam. Heerhugowaard en Haarlemmermecr.

Schiphol werker

Begrip
Hoewel bij hel Gcwcslbustuur begrip
beslaat voor de Amsterdamse situatie
(de hoofdslad heef l u> kampen rnel een
samenloop van maatschappelijke problenu'n, die een bijzondere behandeling
rechtvaardigt), is men van mening dut
de woningnood van Xuid-Kennemerland /,eker niet geringer is dan die van
Amsterdam. Men baseert dit op het
inwonertal en bouwcapaciteit.

opnemen van de ..omstreden lokatie
Heerh ugo waard". Volgens het onlwerpstreekplan kunnen in de/.e lokatie
zevenduizend woningen worden gebouwd. Maar Amsterdam ziet die lokatie niet als een oplossing voor haar
\voningnoodprohlemen.

PEUGEOT

TALBOT

Autobedrijf
Versteéne
Pakveldstraat 21, Zandvoort,
Telefoon 12346

In een eerdere reactie heeft het genieenlehestuur van Haarlemmermeer al laten
welen mik fel gekant te zijn legen de
claim die Amsterdam legt op de NOKON-lokatie. Haarlemmermeer meent
dat zij al genoeg doet aan de leniging
van de Amsterdamse woningnood door
in Amsterdam woonachtige Schipholwerkers toe te lalen in de NORONlokutic.
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Schaakkoning schaakmat

AANPLAKBILJETTEN

BEZOEK
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t e k e n i n g e n die klassen van lagere scholen zonden. De l.idwinaschool uit
Haarlem waarvan veel kinderen naar
hel Dolfirama kwamen was één der
eersle. gevolgd door scholen die ooit
hel Dolfirama en dagje strand in hun
schoolreisjes hadden gepland, ,.1'rachtige tekeningen z i j n erbij", glundert
Schuileriburg. die bekent zelf zie' zo'n
t e k e n w o n d e r te / i j n .

Via a a n p l a k b i l j e t t e n wordt men in 1.1muiden en wijde omgeving op de handt e k e n i n g u n a k t i u a t t e n t gemaakt, I.-erst
had Schuilenburg er /elf één getekend,
maar de dolfijn die daarop voorkwam
had meer weg van een vliegende hond.
..Gelukkig kreeg ik hulp van mijn
bedrijf, vandaar dat wij nu een
werkelijk grootse folder hebben".
De aktie die een landelijk karakter
kreeg door medewerking onder andere
van Radio Mi Amigo en Radio Caroline. verloop! voortreffelijk.
Wim Schuilenburg heeft al kon takt
gehad met de heer Machielsen. die als
burgemeester van Zandvoorl nauw betrokken is bij de besprekingen die met
de eigenaar worden gevoerd om het
Dolfirama Ie behouden. Momentee!
zoekt men naar een bepaalde heheersvorm waarin het Dolfirama ondergebracht kan worden. Voorlopig is de
toestand geconsolideerd, maar een oplossing moet nog gevonden worden.

Met
oog
en
oor
• •
de Dadpiaats door
«UT

Professor dr Max H u w e . de c c i ' i i d wereldberoeriKlc s c h a a k m e e s t e r 111
1935 L-n PW) z e l l s w e r e l d k a m p i o e n .
is s c h a a k k m i i n g al. I-.cn K I H I I I I L ' .
sterker dan h i j hu c 11 hum voor L'ued
schaakmat ge/ct un w i | m X.aruivoort ondergaat) / i j n v r n p l o t s e l i n g e
dood als ecu erom v e r l i e s , w a n t
prol. dr, Max l MI wc en Z.'indvoorl
waren n a u w met e l k a a r v u r h u i u l e n .
I l i j liad een uitgesproken / w ; i k u» >r
Zamivoort. d a t heelt t i i ] n n i / e l l
verscheidene malen uezcL'd. D i r e c t e
familie-betrekkingen u aren tlaar
nok niet vrccnul a a n . l l i | h u w d e
i n d e r t i j d de /usler van de cchli'cii»te van dr. \ V a a n i n g . die een g e h e l d
predikant in on/u gemeente wa* m
de gereformeerde k e r k . /.e h a d d e n
een moot gezin, de heer c,n r n c vrouw \Vaaning. Velen van t u i n
kintleren stichtten op hun heurt
\veer een gezin en /.o werd prot.dr.
liiiive als vanzelfsprekend direct in
de/.e grote l a m i h e k r m g opgenomen.
I:.r was een hechte hand tussen hen
:illen, dat heli ik zclt menigmaal
mogen constateren, w a n n e e r h i j i n
Zandvoort vertoefde h e t z i j voor hel
spelen van vvedslrijde" of uewoon
voor familiebezoek. Daarom wijd ik
dan ook dit afscheidswoord aan
deze edele en grote man. eenmaal
wereldberoemd, toen hij in 1935
wereldkampioen werd in z i j n s t r i j d
tegen Aljechin. welke gebeurtenis
in feite in Zandvoort werd beslist.
fin nog in 19SO speelde hij een rol
van betekenis bij de viering van het
gouden jubileum van onze Zandvoortse schaakclub, l lij heelt wat
afgespeeld, onze grootmeester! Was
deelnemer aan het meestertoernooi
in 1936 en voor de Zandvoort.se
Schaakclub was hem nooit iets teveel.
Vele
sirnultaan-partijen
schreef hij op /ijn naam en bij
wedstrijden van betekenis vond
men hem altijd in de voorste gelederen. Hij was geliefd bij. en werd
gewaardeerd door zeer velen, want
hij was een innemend mens. Dinsdag jl. werd hij onder grote belangstelling gecremeerd. Krachten, sterker dan h i j , hebben deze reus in de
schaakwereld tenslotte nog plotseling geveld op SO-jarige leeftijd. De
schaakkoning van weleer ging thans
zelf schaakmat. We zullen hem missen voor a l t i j d , maar in onze herinnering zal hij, als de sterkste op zijn
gebied, altijd blijven voortleven.

Versterking gevraagd
De organisatoren achter de j a a r l i j k se Kerstviering in gezamenlijk verband in de van Pagéehal. heeft een
dringend beroep op mij gedaan u tevragen om het welslagen van dit
gebeuren te willen stimuleren door
zanghistigen onder ons op te wekken voor éénmaal toe te treden tot
het koor. dat de volkskerstzang
moet ondersteunen. De repetitie
(de laatste en eerstvolgende) wordt
gehouden op zaterdag 12 december

.WURF-PRAET'

Misser
In de laatste vergadering van het
strandschap was overeengekomen dat
door de politie een onderzoek zou
worden ingesteld naar het zwemmen
bij de door de gemeente aangewezen
afvaarpunten aan de kust. Diverse
woordvoerders zien hier toch wel een
ux'vaar voor enthousiaste badgasten.
Door de politie was dit nog niet gebeurd. doch het komende seizoen zal
' hier zeker rekening mee worden gehouden.

z e i l m de van f ' . i g e e h a l . De/e a v o n d
muet d i » i r i ; a a i i ! l . r w o r d t ook op u
üerek-.-nd'

Z.O.V.-cocktail werd succes
In a a n s l u i t i n g 'P ' ~ - :: "-j r e s u m é
o\cr de eer-'.-- '. 'J. •_• _ >.;"• •enn^savonden \.;n ••"./.•: 7. -.r .'.'• • TSC
Operette V - r ^ n :_;-._ - :.-.- :-_- - : .iemer ..Opcret'.e f - • : ' :
" l' --n
22 n I A e m her i l . .:•.•":.~' • _ _ • - • _;'•'•
De K r o c h t , k M r. : h - - - • - • • - :-.-n
gemeld, dat «<•?: J_- - _• >.- : : ' • ' • avonden op z a t e r J . i j !• -.-~ .: -. : : _
2 l ) november een -. • : - _ . _ _ - - ;'.-.• n
geworden. Voora: .•-.•:-'. j-.-r j ~ . i ~
avond wa^ de / a a l ui:~:e-:--T: J --.-z-.'t
en men heet! v o l o p k ' j " ~ c n ^L-.TIC,ten van de sublieme Ain^ en a ^ n k l t ding. Het wis een knn.hl r .oer. du /.e
vier u i t v o e r i n g s i v o n d e n . m a a r het
is g e l u k t ! Gefeliceteerd Z . O . V . Het
was een prachtige generale r e p e t i t i e
voor de komende grote u i t v o e r i n g
van ..De Groene weide . m maart
a. s. in de Stadsschouwburg in Haarlem. Veel succes mensen bij de
voorbereiding!

15 jaar Autosport
Wanneer mijn informaties juist zijn.
en daar twijfel ik niet aan. h e r d e n k t
de autosportvereniging Sandevoerdu, op 16 december a. s. haar derde
lustrum. Men wil er wel wat aan
gaan doen. maar wat weet ik nog
niet precies. Dat hoort u volgende
week. of de week daarna. Hut is. zo
u weet, een aktievc vereniging, die
/ich in hoofdzaak bezig houdt met
het organiseren van puz/elritten en
het deelnemen aan a l l e r h a n d e speciale ritten in de regio. Ik hoop er u
binnenkort meer van te k u n n e n
vertellen.

Opoe
Opoe heelt m i j beloofd, binnenkort
u een ..receppie" te / u i l e n geven
voor de k o m e n d e feestdagen. Ze is
het aan 't voorbereiden maar had
het nog niet k l a a r . Maar er is nog
ti|d nenoeii \oor. We wachten maar
af!

De zce/eiler
f-.r valt deze w e c k u c m m ol n i e t s te
v e r t e l l e n v a n on/e /eezeiler Kees
Visser (Krissic l. H I I dobbert ergens
op de / i l t e h a r e n tiis-en Rio ilu
.lanciro en K a a p s t a d l / i | n volgende
d u e l ) . Het i> e i ü een/aam op die
w i l d e v l a k t e die l u i ( 4 . 0 I H I m u i e n
l a i i i : ) moei /u/n te o v e r b i u g g e n .
V o l g e n d e w e e k / u i l e n sve h o p e l i j k
w e e r een n i e u w l e v e n s t e k e n v a n
'U'ii'i i i i T e n . v v . i f i t .M i n o i i c l i l k v v i l l i i j
n.'i: \.', T de Ker-!das;en m Kaap-

Overleg
Ten aanzien van de diverse voorstellen
en suggesties, en ook klachten van de
diverse belangengroepen bleek duidelijk dat ten aanzien van het strandbedrijt een coördinator wordt gemist. De
.samenwerking zou. zo vermoedt een
buitenstaander, toch wel beter k u n n e n ,
doch het overleg op speciaal d r u k k e
dagen is n i h i l , waardoor ei soms i n i t a ties ontstaan, die op een andere w i j z e
/ouden k u n n e n worden vermeden
(houden, ruiters, vislucht, p a r k e r e n ) .
Een stap in de goede richting lijkt d.m
ook het overleg dal met de d i v c i s e
groeperingen, Strandpachlers. Str.nuldétachement. \ V a t e r s p o i t v e r e n i g m g .
Reddingsbrigade en v i s h a n d e l a r e n
voor de toekomst weid sicpland.
Rest nog te vermelden dat de heer
Lemslra. gemecnteseeietaiis v.in Amsterdam, ditmaal voor de laatste k e e t
aan deze vergadering deelnam. Met
een prent van het /.andvoortse i a a d huis nam hij afscheid.

in dr V\ im ( i c r t e n b a c h s c h o o l v n o r
M.i'.n LUI d e / . a n d v o o r l s e l a a n . N i e l
' i i ' . 2 uur "•- m i d d a g s , zoals 001' • | ' | o i i k e h | k w a s gepland, doch des
/i!"f:.'Lii- «ui H 1 u u r . onder l e i i h f l ^
v , ! . r i i leuk l h irinnel. Men heelt nu
. ' i N j i i i s i i ^ e i i i 1 !; e l k a a r , die de
/,u:. w i l l e n , i : t n v oercn e n H e n k
l r o m m e l h e e l t een a . m t r e k k e l i | k
Kerstpi,i!.'r;in)m.! opuesield. Maar
ilie " z:|ii •:! HUL; te w e i n i g en voor
tic l i e d e r e : ! Iv.-hoetl u n i e t w e ü te
b i i i ' . • . n I I . ' - Z I I M a l l e m a a l eenvoudi'je k , i - r / i ; ^ . : L n d u s t n n n t ï'iw' ^oede
w i l -ju L: e el t :: v i i i i r de/c eenmalige
u e b e - i r t e i i i s np. za'erdai; l- decenli'cr om I U . I I H u u t . | l e t is d e l a a i s t e
1

Sinterklaas
l ••• ;e:i-'.'"e w e n s ik u a l l e m a a l het
s.-r,-, ",>'i.' •AcCNcr.-Ak- een p i u l l i g e u n
il..\.';.:e t i i d Ma. i k ei een w a a r
:..-: \.\:•\ en .'et a l l e /or>.'.en en
:•.:: :L:''!v\!ei; de/e d.ii;eit m a a r op/i|!
\\.•.•;; vv.it i- t e n - l o t t e het leve'H
.'.'•.'.dei t e e > t d a i ; e n .'
K.Sr.

^ ^
s^ s.

ie eerste met het

Winteraktiviteiten
ZANDVOOKT - In het k.ider v . i u de
winteraktiviteiten 1 1 >S1-1 1 'S2 ovci .ilu-inalieve geneeswijze w o r d t m liet l i e zondhcida'ntrum een a v o n d geoig.imscerd over het o n d e r w e r p l ' . i u n i ' i m a l c
(ieneeswijze. De spiekei v . u i de.'c
avond is de heer K. .l.ispcis. IVoi de
successen van de voiigc a v o n d e n r c kent de werkgroep w e e r op een grote
opkomst. Het gezondheulccnlnim Maai
aan het Ik'atri.xplantsocn l ie /.andvoorl en is een zijstraat van de Kostveilorenstraat.
De aanvang is om JO.dd u u r . de zaal is
vanaf 19.30 uur open. Na de pau/e is ei
gelegenheid tot vragen stellen. L' bent
van harte welkom, de toegang is gratis
voor leden en nict-lcdcn.

l

wij demonstreren u dit graag.
Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56-Zandvoort -Tel 02507-1 35 'o
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Boeiend gevarieerd concert
ZANDVOORT - Liefhebbers van serieuze muziek, in een rijk gevarieerd
programma gebracht, hebben zondagmiddag hun hart kunnen ophalen en,
gelet op de bijvalsbctuigingcn, dat dan
ook kennelijk volop gedaan. Dat was
tijdens het concert, dat het Zandvoortse bejaardenkoor van de algemene
bond voor bejaarden had uitgeschreven, doch waarin het aandeel van het
koor zeer bescheiden was. Men trad in
totaal slechts tweemaal als koor op met
een zestal nummers.
Wie dit programma heeft ontworpen en
samengesteld is mij niet bekend. Ik
verdenk er de volijverige dirigent mevrouw R. van Pruissen-Jongens van,
doch hoe dit ook zij, de samensteller(s)
verdienen een woord van lof voor de
vindingrijkheid en muzikaliteit, die uit
al het gebodene sprak. Het werd een

programma voor „elk wat wils" met in
hoofdzaak licht klassiek werk. Er was
dan ook in de geheel gevulde Hervormdc Kerk een dankbaar publiek dat met
het applaus terecht zeer gul was.
Voor mij persoonlijk was het hoogtepunt van de uitvoering het weinig
gespeelde concert No. 11 in D dur van
J. Haydn met als solist de nog jeugdige
Frank Bont, die momenteel studeert
(sinds 1979 aan het Sweelinck Conservatorium bij Willem Brons). Bijzonder
heb ik genoten van zijn kunstzinnig
spel, waarin vooral het derde deel tot
grote muzikaliteit werd opgevoerd. Het
Haarlems Amateur-Symfonie Orkest
onder leiding van Hendrik Ter Voort
begeleidde op volgzame en zeer aanvaardbare wijze. Dat hier amateurs aan
het werk waren, kon men af en toe
rustig vergeten.

fraaie wijze een „Sound ihe trumpet
(maar niet van Purcell) uitvoerde en
daarin een uitnemende stembehecrsing
openbaarde.
Vlot en grandioos vertolkte daarna een
tweetal solisten, n.l. de violiste mevrouw Fl. Peuschens en de accordioniste Elly Geenevasen twee weinig gehoorde composities voor viool en accordeon. (Twee uitgesproken „Balkancomposities, één uit Roemenië en één
van Sicilië). Zij toonden een bewonderenswaardige vaardigheid op beide instrumenten en in het samenspel. Vooral in het veel voorkomende Czardastempo bleken zij uitblinkers te zijn.
Het uitstekend bezette orkest, waarvoor ik reeds meer de loftrompet heb

Bridgenieuws

Een woord van extra lof in de tweede ZANDVOORT - De uitslag van de
plaats voor de dirigente mevrouw R. laatste wedstrijd, bracht de beslissing
van Pruissen-Jongens, een nog jeugdig van de tweede competitie, die de Zandtalent vol bruisend enthousiasme, die voortse Bridge Club dit seizoen speelhet „in haar vingers had" en overal en de.
nergens was. Zij gaf er blijk van, de In de A-lijn wist de familie Coops deze
ZANDVOORT - De Haarlemse wan- toch nog al vrij ingewikkelde zaken in avond te winnen met het hoge percendelsportvereniging "Jan Pastoors" or- alle opzichten te beheersen. Het dames tage van 63,39% terwijl het koppel
ganiseert op zaterdag 12 en zondag 13 vocaal ensemble, thans als dubbel mevr. de Leeuw-Braun goede tweede
december a.s. de eerste van een serie kwartet, eveneens onder leiding van werd met 57,14%. Hierdoor werd de
van vier winter-wandeltochten. De genoemde dirigente, overtrof deze uiteindelijke einduitslag van de compestart is vanuit het Ontmoetingscentrum middag zichzelf en bracht een fraaie titie van zes wedstrijden: 1. mevr. De
"t Zijltje", Korte Zijlweg 9a (naast verklanking van „O wie wunderschön Leeuw-Braun, 2. fam. Coops, 3. fam.
ist die Frühlingszeit" van Fr. Abt, een Spiers.
R.K. kerk) te Overveen.
Er kan gestart worden tussen 11.00 en bijzonder dankbaar werk, dat m.i. veel Naar de B degraderen de heren Roelf12.30 uur voor de afstanden van 5 -10 - te weinig gehoord wordt. „I leave my sema-De Wit en de dames Drôse-Van
hart in an English garden" werd even- Gellekom.
15 km.
ZANDVOORT - Een schutter van SC Unicum 73 kwam eens op hel idee met zijn handboog ergens anders op te richten
De afstand van 20 km. start uitsluitend eens een muzikaal juweeltje, terwijl
dan op altijd weer dezelfde blazoenen. Hij nam een bierviltje en kreeg een briljante inval.
tussen 11.00 en 11.15 uur. Indien men een uit het ensemble gevormd duet op In de B-lijn wist de fam. Smink beslag
Tezamen met een andere schutter nam hij kontakt op met de Heineken bierbrouwerij die zeer positief reageerde en zo
te leggen op de eerste plaats met
niet aan de gehele serie kan deelnemen
ontstond dan het eerste Heinckenbohbierviltjestoernooi.
63,39% net vóór de dames Menksis het mogelijk om een dagtocht te
De bierbrouwerij zorgde voor het materiaal en zeer mooie prijzen, iedere schutter ontving een fraai bokbierglas, en dat hel
Roest (62,05%). Deze laatste fraaie
wandelen.
toernooi herhaald zal worden, staat nu al buiten kijf.
uitslag verhinderde echter helaas niet,
Voor nadere inlichtingen: Gen. SpoorHet werd in Nieuw Unicum een bijzonder gezellige dag en een spannend toernooi. In de prijzen vielen in de eerste klasse 1.
laan 33, 2111 WS Aerdenhout. Tele- ZANDVOORT - Door de afdeling dat dit koppel naar de C-lijn degraW. Oostendorp; 2. J. Kandhai; 3. H. Verrnaas; tweede klasse: L Hermien Paap; 2. /. Drommel; 3. H. Eijkhof. In de
Kennemerland van De Verzamelaar deert, evenals de heren De Blauwfoon 023-241927.
derde klasse tenslotte gingen de prijzen respectievelijk naar D. Hits, E. van Riet en Linda Zwenne. Het hoeft geen betoog
wordt
op zondag 6 december van 13.00 Schotanus. Van de B-lijn naar A proDe
volgende
data's
zijn:
9
en
10
januadat de organisatoren M. de Goede en J. Gaemes behoorlijk in de bloemetjes en mooi daglicht werden gezet.
ri, 6 en 7 februari en 6 en 7 maart 1982. tot 16.00 uur een ruilbeurs gehouden. moveren de heren Reijer-Van de WenAktiefoto van het toernooi met de moeilijke naam, v.l.n.r. Aad Gooyer, M. de Goede en Nel Schuuring.
Het gaat hier om het ruilen van postze- de en het koppel Ipenburg-De Leeuw.
gels, munten en veel oude ansichtkaar- Deze zesde wedstrijd werd in de C-lijn
ten van Zandvoort. De beurs wordt gewonnen door de dames Bos-SchouTAXI: telefoon 12600 en 16843
gehouden in Het Schalkererf, Berna- ten op de eerste plaats en de fam.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
dottelaan 201 Haarlem/Meerwijk. Groen op de tweede plaats. Naar B
telefoon 17641
Toegangsprijs
niet leden ƒ 1,25, kinde- promoveren nu de koppels mevr. BosALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
ren een kwartje en leden gratis. Voor mevr. Schouten en mevr. LentermanWERK ZANDVOORT
hr. Baan.
meer inlichtingen bel: 023-337988.
enddiensten worden verstrekt via de Noorderstraat l, telefoon 13459 (b.g.g.
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en telefoonnummers van de huisartsen 023-320899 of 320464)
ZANDVOORT - Op vrijdag 4 decemAnderson, tel. 12058; Drenth, tel. Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot ber wordt in de openbare bibliotheek
Ridderbos
Arts: GJ.J. Mol, telefoon 15091 en 13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver, 10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot de film "La Mort en Direct" vertoond
tel. 12499.
15600
8.00 uur. Verder volgens afspraak. van Tavernier.
Verdere inlichtingen omtrent de week- TANDARTS: telefoon 023-313233
Voor de/t- hulpverlening, beschikbaar La Mort en Direct werd door de
WIJKVERPLEGING:
Zr. voor kdcrc inwoner van Zandvoort vereniging van buitenlandse journalis1
T.v.d.Spek. Van Lennepweg 42hs, tel. geldi Oat er voor de vrager geen kosten ten in Parijs onderscheiden als de beste
18741.
Franse film van 1979. La Mort en
verbonden zijn.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Direct is de vijfde speelfilm van ex'
' "
N.v.Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073. HULPVERLENING ZANDVOORT filmcriticus en -persattaché Tavernier.
Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.00 VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. voor informatie, advies en hulp, tel. Een regisseur die zich niets aantrekt
uur: ds. P.J. Mulders van Haarlem, Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. Ca: 2. 17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot van heersende fifmtrends waarmee zijn
bediening H. Doop, crèche aanwezig. Zandvoort, tel.
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus generatie-genoten zich bezighouden.
Zo had La Mort en Direct, gemaakt
Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur: 02507-14437, b.g.g. 023-313233
100, 2040 AC Zandvoort.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- STICHTING WIJKRAAD NIEUW naar een boek van David Compton,
Jeugdkapel.
The Continuous Katherine Mortenhoe,
Gereformeerde Kerk, Julianawee 15: beckestraat 17, tel. 15847.
NOORD telefoon 18083
10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.0(f uur: GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- V\ F.RKLOZENCOMITÉ, spreekuur of eigenlijk Deathwatch, want de film
dienst onder leiding medewerkers Ge- mene informatie tel. 023-320202 (dag iedere maandagmorgen van 11.00 tot is oorspronkelijk in het Engels opgenoen nacht)
meenschappelijke Werkgroep.
12.00 uur in de openbare bibliotheek. men, ook geen enkele relatie met de DEN HAAG-ZANDVOORT - De Nederlandse coureurs hebben zich sinds vorige
Nederlandse Protestantenbond, Brug- POLITIE: telefoon 13043
Op dat tijdstip ook telefonisch bereik- modieuze sciene-fiction-rage van begin week gemengd in de strijd om het voortbestaan van het circuit. Onder aanvoering
1980.
straat 15: 10.30 uur: de heer G. Vlut- BRANDWEER: telefoon 12000
baar onder nr. 14131
CENTRALE POST AMBULANCE- WETSWINKEL
In een nabije toekomst is de medische van voormalige formule Ford-kampioen Maarten Henneman wordt een aantal
ters van Uithoorn (R.K.).
akties gevoerd, in de hoop bijval te vinden voor hun problemen, die zijn ontstaan
VERVOER
(CPA)
KENNEMERRooms Katholieke Kerk, Parochiekerk
Gemeenschapshuis, Louis Davids- wetenschap zo ver gevorderd dat onge- door de dreigende sluiting van de racebaan. De enige plek in Nederland waar zij
LAND
neeslijke
ziektes
nauwelijks
meer
beSt. Agatha, Grote Krocht:
straat. Eerste en derde woensdag van
staan. Een vrouw (Romy Schneider) hun hobby kunnen beoefenen. Middels het aanbieden van een petitie op het
zaterdag 5 december 19.00 uur: eucha- ongevallen 023-319191, besteld vervoer de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
tel.
023-319277
met toch nog een fatale kwaal is ook zo Binnenhof, een sticker-aktie, het inzamelen van geld onder de coureurs en een
ristieviering met orgel en samenzang.
CRISISCENTRUM
open brief aan het internationale „formule 1-wereldje", hopen de rijders nog te
Zondag 6 december 8.45 uur: Stille
Schotersingel 2, Haarlem, Tel. 023- iets uitzonderlijks dat een televisieta- redden wat er te redden valt.
tion
hoge
kijkcijfers
denkt
te
halen
met
eucharistieviering: 10.45 uur: eucharis256198. Geeft direkt hulp wanneer u
tieviering met medewerking van het St.
die nodig heeft bij akute problemen. live-reportages over haar laatste le- Het lag aanvankelijk in de bedoeling Dal het publiek het de laatste jaren wat
vensdagen en haar sterven. De vrouw
Caecilia-kerkkoor.
weigert hieraan mee te werken. Op van Maarten Henncman om met een heeft laten afweten bij de nationale
Radiokerk Bloemendaal. Vijverweg ZANDVOORT
haar vlucht voor de media, de uitzen- kleine delegatie naar Den Haag te races wijt Henneman aan een gebrekki14: 9.30 uur: ds. W. Dijckmcester van Geboren: Yvette Annemarie, dochter
ding is overal al met meer dan levens- trekken, maar toen zijn plannen be- ge propaganda en de onzekerheid over
Aerdenhout,
Gemeenschappelijke en Daniél Johannes, zoon van J.P.
kend werden vond hij zoveel bijval het circuit. „De zekerheid over het
dienst. Heilig Avondmaal; 19.30 uur: Lefferts en M.W. Verschoor; Harm, ZANDVOORT - De Waterstanden grote portretten van haar aangekon- onder de rijders dat donderdagmiddag voortbestaan is sinds 1975 weg en de
digd.
wordt
ze
gevolgd
en
daarna
voor
de
komende
week:
ds. L.J. Boeymga.
zoon van H. de Jong en L.C. Donkers;
schijnbaar geholpen door een camera- om halftwee tien raceauto's uit alle terugslag is goed te merken. Potentiële
Kerk van de Nazarener. Zijlweg 218, Andor, zoon van F.B.M. Dieben en V.
HW LW HW LW man (Harvey Keitel) die een minia- nationale klassen op het Haagse Bin- rijders steken toch maar niet hun geld
Datum
Haarlem: 8.30 uur: zondagsschool en Adcgecst.
7.12 2.40 19.37 15.12 tuurcamera in zijn hersenpan heeft nenhof stonden geparkeerd. Dit als in een dure auto met als gevolg dat er
3 dec.
bijbelgespreksgroep; 10.30 uur: ds. J.
Ondertrouwd:
J.
Koning
en
C.
Klomp;
8.05 3.22 20.38 16.02 laten transplanteren. Alles wat hij ziet, decor voor de aan de voorzitters van de weinig nieuwe rijders bijkomen. Ook
4
dec.
Smink (Lidmatendienst); 19.00 uur: ds.
9.12 4.27 21.51 17.02 kan rechtstreeks over de hele wereld vaste kamercommissies voor het mid- sponsors zijn huiverig en zullen daarom
F.B.S. Harms en A.M. Landmeier; W. 5 dec.
J. Smink, (DoopdienM).
10.25 5.36 23.07 18.14 worden uitgezonden. De vakidioot den- en kleinbedrijf, CRM en Milieu- niet snel geld in de racerij stoppen",
Woensdag 9 december 20.00 uur: bij- Bol en A.S. Wijnalda en R.A.W. van 6 dec.
- 19.27 raakt door zijn kontakt met de vrouw hygiène aangeboden petitie waarin aldus Henneman, die ervan overtuigd
Steijn en C.C. Duin.
11.40 6.57
7 dec.
eenkomst celgroepcn.
wordt gepleit voor het behoud van het is dat zodra het voortbestaan van het
Gehuwd:
K.J.
Zijlstra
met
S.N.
Kor0.18
8.18
12.46
20.36 in een gewetenscrisis.
8
dec.
Nieuw Apostolische Kerk: tot nadere
circuit verzekerd is, de autosport in ons
1.20 9.26 13.41 21.33 Juist doordat Tavernier afziet van alle circuit van Zandvoort.
9 dec.
aankondiging zondag 9.30 en 16.000 ting.
land een geweldige opleving tegemoet
2.10 10.19 14.26 22.25 effecten waar onderwerp en genre aan10 dec.
uur, woensdag 20.00 uur dienst in
gaat.
leiding toe zouden kunnen geven, is het Hobby
gebouw Madoerastraat 1. Haarlem- Overleden: Willcm J.D. Jansen 59
een
buitengewoon
spannende
film
gejaar, Gerntdina M.M. Zwemmer, geb.
Noord.
Met deze aktie wilden de coureurs eens Open brief
Volle Evangelie Gemeente' /ondag- Stecnken. 81 jaar: Aagje van Geelcn, Maanstanden: vrijdai; 4 december EK worden.
Aanvang 21.00 uur aan de Prinsesse- de aandacht vestigen op de sportieve In de hoop die felbegeerde zekerheid te
morgen 9.45 uur' dienst m gebouw S5 jaar en Wiilem G. van Fastenhout, 17.22 uur.
kant van de autoracerij. Maarten Hen- verkrijgen voeren de coureurs verschilweg.
Zondag
6
december
doordtij.
82
jaar
Voorstraat 100 te Katwijk ;um Zee
neman: ,,Je leest alleen maar over het lendc akties. Zo zijn er tienduizenden
politieke spel tussen de gemeente stickers in omloop waarop een formule
». <!•\ i».:
Zandvoort en het Rijk, maar aan de 1-wagen staat afgebeeld met het opï>e fa f.es (aft
sportieve kant wordt voorbijgegaan. schrift „Redt Zandvoort". Deze sticBij sluiting van het circuit zijn twee- ker kan men overigens gratis verkrijgen
-M
honderdvijftig rijders hun hobby kwijt. op het kantoor van de CENAV op het
99-K-^ *•
En wat te denken van hun aanhang, circuit.
monteurs en baancommissarisscn. Zij Voorts is er deze week een schrijven
Vondellaan 4 6 - Z a n d \ o o r t - T e l . l 25 38
maken het aantal dat de racerij als uitgegaan naar de FISA, FOCA,
een reis past in elk schoentje,
hobby heeft aanzienlijk groter."
KNAC en een ieder die iets met de

Winterseriewandeitochten

Ruilbeurs

film-inn

Kerkdiensten

geblazen, boeide mij het meest in hè
openingsnummer, de vlot gespeekk
Ouverture in C majeur van F. Schu
bert. Ook de Hongaarse dans No. 5 var
Joh. Brahms kreeg een gave verklan
king. „Op een Perzische markt" var
Ketèlby voldeed mij minder als nie
passend in dit programma.
Mevrouw Van Pruissen bleek het bc
jaardenkoor, (aangevuld met hulp
krachten) tot een bewonderenswaardi
ge hoogte op muzikaal gebied te heb
ben opgevoerd. Het was een genot, de
enthousiaste zang te beluisteren. ,,£•
fiel ein Reif' van Mendelssohn wcrc
hier m.i. het grootste succes. We mo
gen stellig nog veel onder haar eminen
te leiding van het koor verwachten. Er
ook thans bleek de onvermoeiban
pianiste Maria Hufferman weer eer
uitstekend begeleidster, die het koo
volle ondersteuning gaf.
Samenzang met koor en orkest besloo
deze uitnemend geslaagde muziekmid
dag, die tenslotte door mevrouw S. vai
den Berg werd afgerond met een en
thousiaste speech en dat zulks haar tei
volle blijft toevertrouwd, bleek ooi
deze kostelijke middag op nadrukkelij
ke wijze.
K.Sr

ZVoort 75
ZANDVOORT - Ondanks de algehei
afgelasting van het competitie voetba
heeft Zandvoort '75 kans gezien on
een oefenwedstrijd te spelen. Het eei
klasse hoger spelende Kennermerlani
bond de strijd met de Zandvoorter
aan. Het werd voor Zandvoon'75 eei
uitstekende oefenpartij, aangezien zi
met een 5-0 overwinning gingen strij
ken.
In de eerste helft was Zandvoort'75 a
veel sterker dan Kennemerland, doei
de kansen werden niet verzilverd. D'
doelpunten kwamen alle in de tweed
helft tot stand. De Zandvoorters speel
den toen tegen de harde wind in, doel
dat was geen beletsel om Kennemer
land geheel in de verdediging te druk
ken. Door doelpunten van Rob Gans
ner, Ronald Zaadnoordijk, tweemas
Karel v.d. Reijden en Ruud v.d. Puttei
werd Kennemerland met 5-0 wegge
speeld.

redt ZANDVOORT

^^^••••^•^••••••f^^

Coureurs geven tegengas

Burgerlijke stand

'CSïV,V&,. l», .tS^

Sinterklaas kapoen!je

de goede Sint doet velen een lol,
want hij boekt bij Eurosol,
waar u ook naar toe gaat,
uw reis begint in de

tormule 1-racerij te maken heeft. Ir
deze open brief, die naar men hoop
veel aandacht krijgt in de Internationa
Ie autosportpers, vraagt men de hel
pende hand om „het enige circuit vai
Nederland" te redden. „We begrijpei
dat de FOCA dreigt met het faillisse
ment van het circuit van Zandvoort
Als dit gebeurt zal dit rampzalige ge
volgen hebben voor de Nederlands!
autosport. Dit omdat Zandvoort di
enige plaats in Nederland is, waar wi
onze sport kunnen beoefenen", aldu
de namens alle Nederlandse rijder
door Maarten Henneman onderteken
de brief.
Kern van het probleem ligt volgens dt
briefschrijvers in het feit dat Nederlam
in tegenstelling tot de omliggende lan
den België en Duitsland slechts ei
circuit heeft waarop de Grand Prix kaï
worden verreden.
In de brief wordt de aandacht gevestigt
op het feit dat zowel internationale, al
clubraces op dezelfde baan gehoudei
worden. „Als de CNAV failliet gaat
dan wordt het circuit gesloten en kun
nen we autoracen in Nederland verge
ten."
Voorts schrijven de rijders vertrouwei
te hebben in de nieuwe direktie van d<
CENAV bv. Als bewijs hiervan maak
men melding van de ton die men al
rijders bijeen hoopt te krijgen. Dit al
bijdrage in de schuld die de CENA'V
aan de FOCA heeft.
„We hopen en vertrouwen erop, dat zi
die altijd welkom zijn geweest in Zand
voort, het niet zullen vermoorden"
aldus het schrijven aan onder mcci
FOCA en FISA.

Advertenties worden toch
niet gelezen

Galerij Kerkstraat \
Dit iseenadsencntiv:.

Ife

Riche

Na een arbcid/aam leven lieell de Heer tot Zich genomen
mijn lieve man en ome zorgzame vader, bchuwdvader en
opa

ZANDVOORT

Kerstmenu
Garnalencockttiit
Heldere
Pasteitje
Fazant of haas
G a rut met div. verse groente
IJstaari
Koffie met cognac of likeur

y\y p.p.
Kinderen tot 12jaar f 45.00

Gelieve tijdig te resei verrn.

Kruisvereniging Zandvoort

Winteraktiviteten 1981-1982
Lezing over alternatieve geneeswijze in het GEZONDHEIDSCENTRUM, Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort
(zijstraat Kostverlorenstraat).

Woensdag 9 december aanvang 20.00 uur.
Onderwerp: Paranormale geneeswijze.
Spreker: R. Jaspers.
Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stcllpn.
U ben l van harte welkom, de toegang is voor
iedereen gratis.

Jonge vrouw biedt
zich aan als

hulp in de
huishouding
Tel. 02507-15290

AI/GUST VAN DER MME *
echtgenoot van Anna Elizabeth Loos

Om u alvast in de stemming te brengen
voor de komende feestdagen
presenteert Riche u een wildmenu
naar keuze

in de leeftijd van 78 jaar.

Fazant
Hazerug
Canard a l'Orange
:«

Voor reservering en inlichtingen
t
Boulevard Barnuurl 67, tel. 02507-12553 £
*^'****ÏM*»**^^^*;*^^»**^^^^

A. E. v. d. Mije-Loos
A. Picrs-v. d. Mije
G. A.Picrs
A. v.d. Mijc
A. v.d. Mije-Proscc
A. v. d. Mijc
H. v. d. Mijc-v.d. Wijk
W. C. Quaedackcrs-v. d. Mije
A. M. J.Quacdackcrs
en kleinkinderen
Zandvoort 30-1 I-I981
Schoolstraat 9
De crematie heeft hedenmiddag plaatsgevonden.

RECTIFICATIE

l.v.m. advertentie
van 19 novertiber jl.
had moeten zijn:
suède knickerbockcrs
199,-

DROMMei
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PAGINA
(Adiertentte)

De gemeente werd deze
maand lang en hevig bestuurd. Het begon allemaal al
op 3 november toen de raad in
een volgepakt raadhuis, want
belangstelling van de inwoners is er wel wanneer het
over het circuit gaat, lang en
hevig delibereerde of men nu
wel of niet zijn toestemming
moest geven aan de lening,
verstrekt door het Rijk aan de
Cenav. Het duurde uren, en
men had de motie reeds in de
zak waarin men blijk zou
geven van zijn ontstemming,
zodat al die uren tevergeefs
waren, want toestemming gaf
men niet.
En wees eens eerlijk, wie had
dat nu eigenlijk wél verwacht?
Goed, daar was het dus allemaal mee begonnen.
Ook deze maand moest de begroting worden behandeld, en ook hier
had men de nodige uren voor uitgetrokken. Er werd veel publiek verwacht, men heeft zelfs overuren
gemaakt om de nieuwe geluidsmstallatic in de raadszaal op tijd klaar
te krijgen, en wat gebeurde er?
Juist, géén kip tijdens de begrotingsvergadering waarvoor men
twee avonden had uitgetrokken, en
dat is natuurlijk wel een beetje
'begrotelijk' in een begrotingsvergadering waar de fraktievoorzitters in
hun algemene beschouwingen eindehjk eens ongestoord hun zegje
kunnen doen.
Voeg daar dan nog aan toe dat
raadsleden naar Den Haag gingen,
vrij regelmatig, voor onderzoek en
het bijwonen van de zitting van de
vaste kamercommissie op donderdag 12 november, de belangstelling
van de raadsleden voor de direkte
NOS-uitzending 'Gesprek van de
dag', waar zij praktisch allemaal aan
het woord kwamen én de begrotingsvergadering, én de commissievergaderingen PW en financiën,
dan kunnen de burgers rustig gaan
slapen, want men is in Zandvoort
deze maand lang en hevig bestuurd.
Er is veel en lang gesproken. Dat er
werkelijk niet zoveel werd gezegd,
is een kleinigheid, daar moet men
niet van wakker liggen.

Verkiezingen
De komende gemeenteraadsverkiezingen werpen overigens hun schaduw nu reeds vooruit. Grote tevredenheid heerst momenteel bij de
college-ondersteun e*i de partijen
over de resultaten die de afgelopen
zittingsperiode werden bereikt. De
algemene beschouwingen van CDA
en PvdA getuigden hiervan. Men is
allemaal 'vriendjes in de politiek
van Zandvoort', en vergis u niet,
dat is een heel ander woord dan
'vriendjespolitiek'.

/.waren werden gladjes wcggL-pu.it
ol- gestreken, /od.it iedereen mtemd c l i j k toch wel akkoord kun «aan
mtt de voorgestelde be/uinmgen

' !,•\ i h >J i'illrye ,il door di bocht hij
't' ' n t h i t f i n u s r i g e l i i m , ook het
<•' ' '! l' icnt u.i.in van raadsleden
• / - - i ' ! . o o r t is geen o n g e b r u i k e l i j k
•' ' a j n .1 Misschien inch de in- • • d i ' i'ewraakti uriuit
''
'
'• 'i]'Liis de v t _ r g a d i r m . • •\ '\'i:<.'\ l , „ r d u i d e l i j k dnor de
r
' i lippende w i l l e n en
1
•'. r . TI n- i v,js h u i s a r t s l IIL-

met Jane Fonda en
Robert de Niro.
Een futuristische film

zonder trucages.

Dames
Voor de dames leek de strijd bijzonder gunstig te verlopen. Na vijf minuten prijkte reeds de stand 4-0 op het
scorebord. Vier aanvallen op het Batodoel leverden evenzo vele doelpunten
op van Truus Draver, Erna Duker en
tweemaal Astnd Molenaar. Na dit flitsende begin kon medekoploper Bato
voor het eerst wat terug doen en kwam
via een strafworp en een velddoelpunt
terug tot 4-2. ZVM reageerde koel en

ï

Toegang vrij.
Bij de oppositie in de raad leidde
deze algemene tevredenheid dan
ook tot irritatie, een irritatie die tot
uiting kwam bij Attema die Gcrtje
Toonen waarschuwde dat de vcrkiezingen toch nog wel eens anders
kunnen aflopen dan nu wordt verwacht.

Toonen, broek aan of uit, dat wordt
de kwestie
Toonen, gekleed in een fraaie rode
pantalon tijdens de begrotingsvergadering kon de opmerking „Toch
moet ik de heer Toonen waarschuwen dat hij straks misschien zijn
rode broek wel uit moet trekken en
dan genoodzaakt is naar het naaktbtrand te vertrekken" in de rode
broekzak steken, alhoewel het natuurlijk de vraag is hoeveel stemmen de momenteel 'sterke' oppositie erbij zal krijgen.

Vriendjes
Dat men allemaal vriendjes is en wil
blijven in deze barre boze tijden,

bleek ook op diezelfde begrotingsvergadering. De raadsleden waren
unaniem van mening dat men óók
bij de afvalstoffenregeling de zogenaamde ontheffingsregeling voor financicel-minderdraagkrachtigen
moest handhaven. (Dit betekent dat
wanneer men kan aantonen dat men
•een inkomen heeft dat lager is dan
de norm van de algemene bijstandswet, men geen belasting behoeft te
betalen). Uiteraard moet hiertoe
een verzoek worden ingediend, er
moet onderzocht worden of de betrokkene alles correct heeft ingevuld. kortom, het kost een ambtcnaar zeeën van tijd om na te gaan of
iemand wel terecht een verzoek
heeft ingediend.
Het college stelde voor om voor
deze afvalstoffenregeling niet al die
papieren rompslomp over hoop te
halen en de ontheffingsregeling niet
in te stellen omdat men in Zandvoort, gelukkig, niet zoveel van
deze inwoners heeft. Hiertegen
maakten de raadsleden bezwaar, en
het CDA kwam met een motie om
de ontheffingsregeling te handhaven.
Wat gebeurt er? Juist het college
vraagt om een schorsing. Prettig
uiteraard voor de rokers, die dan
gretig naar een sigaret grijpen, maar
nodeloos tijd verknoeien. Men kan
dan rustig de motie aannemen.
Wanneer de raad het niet eens is
met een collegevoorstel is dat een,
zij het niet alledaagse, dan toch wel
voorkomende aangelegenheid.
Zo niet in Zandvoort. Het college
trok zich terug, gebarende handen,
gefluister in de hoek van de raadzaal, en zie, wethouder Van Der
Mije maakt bekend „dat het college
uit solidariteit mee wil gaan met de
raad hoewel het wel werkscheppend
zal zijn".
Gecheckte tijd die hiermee verloren
ging: 12 minuten en 54 seconden.
Tijd is geld, maar niet in Zand-

de goed vrijgespeclde Annie Trouw
zorgde voor wat meer ruimte, 5-2.
Hierna stokte de tot dan toe goed
lopende aanvalsmachine. Bato kreeg
meer vat op het spel, waardoor de
stand en de strijd een geheel ander
aanzien kregen. In de 15e minuut
hadden de gasten de gelijkmaker weten
te forceren en even later namen zij zelfs
de leiding, 5-6.
Nog voor rus kon ZVM even terugkomen via twee doelpunten van Erna
Duker en een van Annie Trouw, 8-7.
Na de doelwisseling was Bato veruu
de beste. ZVM kon wel bijblijven tot
9-9, door een doelpunt van Erna Duker, maar kon toch niet meer het
spelpeil halen van het eerste gedeelte.
Bato speelde de bal goed rond en
wachte geduldig op de kansen die dan
ook kwamen. Bij ZVM lukte niet veel
meer. De breaks waren onnauwkeurig
en ook het schot ontbeerde de nodige
kracht. Bato liep eenvoudig weg naar
9-13. Ondanks fel verzet van aanvoerster Annie Trouw konden de Zandvoortse dames de dreigende nederlaag
niet meer ontlopen. Slechtb uit een

voort, waar men toch wel aan het
bezuinigen is. ad hoc weliswaar,
maar in de toekomst krijgt men toch
heus,die nieerjarenbegmtmg en
meerjarenplanning, zo heeft Aukema beloofd.

Bezuinigen wordt vrij fors toegepast
in het onderwijs in 1982. Nel Vieugdenhil (D'66), als expert op dit
gebied in de raad, trok zich dat dan

strafworp kon Astrid Molenaar de
eindstand op 10-13 bepalen.

Heren

Publieke belangstelling genoeg, vermits liet maar over het circuit gaat.

voor deze stand. De strijd bleet het
aanzien volkomen waard. Snel handbal
met ZVM in het offensief. Een keiharde kogel van Cor v.d Koekelt zorgde
voor 5-4 en door geweldig werk van De
Bhnkert-keeper bleet het voorlopig bij
deze stand. Het beter spel van ZVM
werd toch beloond, via doelpunten van
Djurre Boukes. opnieuw Cor v.d.Koekelt en Ernst Pehle, 8-4.

Ook de Zandvoortse heren konden
slechts een helft imponeren. Na een
vrijwel gelijkopgaande start, schotelde
ZVM het betere spel voor. ZVM had
vooral succes met keiharde schoten uit
de tweede lijn, waarbij Cor v.d. KoeZVM kon de vier punten voorsprong
kelt zich onderscheidde.
Tot 4-4 bijna geen krachtverschil. met geheel vasthouden tot aan de
Doelpunten van Joop Boukes, na een rust.maar leidde toch verdiend met
goede uitworp van doelman Pieter 10-8. Voor het negende en tiende
Trommel, Cor v.d. Koekelt, Joost doelpunt tekenden Joost en Dirk BerkBerkhout en Laurens v.d. Bos zorgden hout.

Winst voor Effectenbeurs
Luchtmacht uit de legio Soesterberg.
werd ditmaal v ooi de KIe maal georganiseerd. Organisator Dirk van der
Nulft heeft ei alles aan gedaan om dit
jubileumtoernooi een eigen ge/icht te
geven, waarin hij zeker is geslaagd. De
Rinko was vanaf het begin sterker en wedstrijden werden gespeeld m de
verkreeg dan ook mogelijkheden die sporthal van de Bernluird-kazerne te
tot doelpunten moesten leiden. Helaas Amersfooit, waaibi) het vooral ging
was de afwerking nog niet al te best. om de gezelligheid, teiv>i)l het winnen
Nadat Zomerzorg via een uitval verras- op de tweede plaats k w a m . l Iet team
send op 0-1 kwam, sprong Rinko zumi- van Spoitmg Club Zandvoort ondei
ger met de kansen om. Door doelpun- leiding van Bert Leijenhoist maakte
ten van Gerard Koper, Simon Mole- een /eer speelse induik door voor
naar en Minze Zwerver werd de stand deaamang v a n hun eeiste wedstrijd in
3-1, die voor de rust, door een foutje m een viecmdsoorug Ajavtenue te verde Rinko-defensie op 3-2 werd ge- scliijnen. hetgeen de sfeer weergeeft
waarin dit toernooi werd gespeeld.
bracht.
Uiteindelijk was ei ook nog een
Na de pauze was het Teun Vastcnhouw die op schot kwam en tweemaal uitslag die luidt 1. Htectenbeurs. 2
raak kogelde, 5-2. Zorner/oig gooide /andvoortmeeuwen, 3. Spoitmg Club
alles op de aanval door niet een /andvoort. 4 Soesterberg Na liet
vliegende keeper te spelen. Du pakte toeinooi v ei plaatste men /ich naai de
geheel \erkeerd uit. Mm/e Z w e i v e r Dumolin Ka/erne. waar ondei de
maakte dankbaar gelmuk van hel ver- maaltijd en bij een diankje Dnk v d.
Niiilt ile prijsuitreiking veirichtte van
laten doel en scoorde 0-2
een ,'oernooi waarop de deelnemers en
de organisatoren terug kunnen /ten als
Toernooi
/eer geslaagd.
Het jaarlijks teiugkeieiul toernooi,
gespeeld tussen de leanis van De l'tlectenbeurs. Zaïidvooitmecuweii, Sporting Club Zandvooit en de SpoitmDorp.,tr..t;8, A.l,m«.r
Miucteurs van De Koninklijke Land en
HILLEGOM - In de ecrsteklasse zaalvoetbal behaalde Rinko een overtuigende overwinning op Zomcrzorg. Met
goed combinatiespel werden de gasten
op een 6-2 nederlaag getrakteerd.

ook aan Zij tikte de wethouder
verschillende malen hierover op de
vingers, het overleg met de vakbonden was toch niet 70 geweest als de
wethouder van onderwijs had laten
doen voorkomen, de schoolraad
was niet gekend in de besprekingen
etc. Doch Aukema is een uiterst
begaafd spreker, en wil men deze
wethouder tn de hoek zetten, zoals
vroeger op de lagere scholen wel
gebruikelijk was, dan moet men van
goeden huize komen, want alle be-

Maakte dit
ber tijdens ui
ring van de commi
\.~ - - -~
duidelijk onnerust o v _ r d . „ _ - . - _
«an de inkomstenbron h,' _i r ,.-.i r
want geruchten tangen d • a„ C-n^ 1 .
failliet zou gaan. en v,a u r mcs.-t
men dan het gat d e m p _ n v.n /» n
kleine /even t o n ' Had dit raadslid
niet altijd gezegd "eerst v e r v a n g e n de inkomsten uit het i i n u i t t u rein?", en wilde hij nimmer een
cent vergoeding geven aan de Cenav bij voortijdige beëindiging v a n
het contract 9 Juist dat is dit raadslid.
Toen hem de mogelijkheid werd
geboden het inkomen uit die bron
veilig te stellen, het contract te
beëindigen per l j a n u a r i 19X6 en m
die tussentijd te zorgen voor een
vervangende exploitatie van het terrein, liet hij het afweten Jammer.
maar de gedachtenkronkels van een
ander zijn nimmer te doorgronden

Circuit

helft to
ZVM

geen succ
ZANDVOORT - Dat een zaalhandbalwedstrijd niet in éespeelhelft beslist is,
kon zondag j.l. in de Pellikaanhal geconstatccrd worden. Zowel de ZVMdamcs als heren speelden in het eerste
gedeelte uitstekend handbal, maar in
het tweede gedeelte kampten beiden met
geweldige inzinkingen, die zij niet meer
te boven kwamen. De dames leden tegen
Bato met 13-10 verlies, na met rust nog
de leiding te hebben met 8-7. De heren
namen ook een voorsprong, (10-8), doch
de Bunkert overklasten de Zandvoorlers in de tweede helft, 24-17.

l

Vrijdag 4 december
21.00 uur ziet u in de
film-inn
Bertrand Tavenier's

Uiteindelijk is er geen vergadering
geweest waarbij het circuit niet ter
sprake kwam. Aan al deze problematiek zal een einde komen, niet
alleen door het 'kamerbreed' overleg met Den Haag, Provincie en
Gemeente, maar ook door behandeling van de ondertussen landelijk
bekend geworden motie van 19
november 1979. Deze wordt behandeld op 22 december aanstaande.
Wellicht weer in een volgepakt
raadhuis. Tot dan.

/ \\DVOORT - Zowel de dames als
'i, h~ren van The Lions hebben met
• i j; ixn o v e r w i n n i n g k u n n e n /orgen m
d. n isk.thalcompetiiie. De heren verr ^ n kansloos van DSS met 73-97,
'.r. i;\r voor de dames meer inzat dan
J. 5 i-42 nederlaag tegen Hoofddorp.
D.- Lions-heren draaien nog steeds
n _; „n er moet daarom keihard gev.,r-: worden om hierin verandering te
brengen Tegen DSS hebben de Zandv Gorters eeen enkele kans gehad. Ondanks de scores van John Epker keek
Lions tegen een prima spelend DSS bij
de rust al tegen een onnoverkomende
achterstand aan, 34-56. Na rust vlotte
het w;it beter bij de Zandvoorters,
maar DSS ts geen moment in de problemen geweest.
De dames van Lions speelden een
vrijwel gelijkopgaande strijd tegen
Hoofddorp De gasten uit Hoofddorp
namen in de eerste speelperiode wel
steeds de leiding, doch Lions kon de
achterstand ook weer goed maken. De
ruststand 23-23 gaf Lions nog alle
mogelijkheid op een goede afloop.
Daar leek in het tweede gedeelte dan
ook kans op. Nu was het Lions dat de
leiding nam. Tot aan de 13e minuut was
Lions aan de goede kant van de score,
maar balverhes leidde er toe dat
Hoofddorp het initiatief kon nemen. In
de 17e minuut kwam Lions nog eenmaal terug en nam opnieuw een kleine
voorsprong, 4U-39. Hierna was het
echter gedaan. Hoofddorp begon raak
te schieten en ondanks dat coacht Olaf
Borkent overschakelde op een man to
man systeem, lukte het niet meer.
Hoofddorp maakte goed gebruik van
de gaten in de Zandvoortse defensie en
stelde in de slotfase de zege veilig.

Besteding van
f 25,-of meer
een b &o kadootje
KADO
bij RADIC PEETERS
Haltestraat 56

Tafeltennis
competitie
beëindigd

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Zwem- & Poloclub De Zeeschuimers
met afdelingen Hedstrijdzwemmen. waterpolo en kunstzwemmen. veroverden
het afgelopen weekend opnieuw fantastische resultaten. De zeer uraiuus btwegende kunst/wemsters Ji'anute l ucas, Saskia Krippendort t.n F r u 3
ZANDVOORT - De jeugdige tafelten- Thomson behaalden het ( - - d s p i o - „ n
nisers van Unicum hebben afgelopen Dicmen.
zaterdag hun laatste competitiewedstnjden definitief afgesloten met vvisse- Het jongenst, j
lend sukses. Het 4e team speelde thuis snelle herenter" ~
tegen Nieuw Vennep en wist het met resultaten, te™.
8-2 te verslaan. De overige teams mers gros^u •„. •
moesten de competitievvedstrijden ver- elubrecords;
lies incasseren. Unicum l tegen Nieuw Zandvoort
Vennep 6 0-10. Unicum 2 tegen Nieuw
Vennep 4 eveneens 0-10, Unicum 3
Kunstzwemmen
tegen TTCS 2 uit Haarlem 4-6.
Het eerste Unicumteam met Randolph Het w s v
Ramalho en Patrick en Arlan Berg
hebben het niet makkelijk gehad want L r u , \ -. -- .zij moesten helaas vele wedstrijden met :ii r- P . • . ' '
verlies afsluiten. Alleen tegen Castncum wisten zij een 7-3 overwinning te •- - N
...
behalen, waarbij het dubbel met 2\-\^
en 21-14 erg goed was.
Het 2e Unicumteam met \\irn v..n
Veenendaal, Roy van der Laan , •
Joost Wiesman '.roffen het cigi • s
nog zwaarder en konden geen c ' s . .
maal tot wmsl komen Toch :i
duidelijk vooruitgegaan in bun --.
Allemaal /ware tegenstandcis i"
s
•• .
u » i i i l i - t IX.r
poule gaven hen wel de ge lege •". .
' » ' » » ' • l-1 o\ i U J m i e k echt tafeltennis te spelen
...
. , i n ' v v mis;» n v v o i d t ge
Het 3e Unicuniteam met Kees u i \\ - . . .
v', ii r s t i pi s its en ilaar< .1 S l l U H I l l T S k l l U s t man, Robert Balk en u n . i N u - \ • - . •
Wiesman waren redelijk nocd o ' . • , ,
s t » s op o v n hos;ii k l u i s t , w e n i n i met 2 o v e r w i n n i n g e n en l ^ s s - .
\ ".i v :i \ u t k . a i s ; ' « i m s t e i s
tegen TOG uit llaaileiu
. IÏL t l'-il'ploma , u l l i i i p i o b i i e u om
Het 4e team is ongcsi.ui'i . •: .\ .
.' ^ d i ''lorna t. •' i . i n IH h i U n w ,u
competitie gekomen en . a ". t i s • ., , , d a n i n' n a t i o j i i i \ml i i I K ' I n
van Vank. Osi.u l ohms e i : o> - su uien d e i l i i i ' i i i e i i I1.it / i | i i l tiv v.ui
Wiesman de volgende l o m p ^ ü n e tu .v >'i Var. S.ibme van Dam Aniu l lei
ogen gaan gooien in de l e u c A o n u v t i 11 cv de n. M . i i s i l u l o l n i u - K i V m U I N , n
tie. Voor juist (i'iu'disv tak K n n i s s ^ r s K.iH-ii \ \ i h e i
vvoiden er buiten Je ^ompetr.u's u c l
andere a k t i v i t e i u - n op t ik lu-niiiM-i
bied
geoiganiseiul
.oiis
n n Waterpolo
kerstloeriuioi op /onJ.is; ^' J^embei [Ie |onuen-.ploe': v m l \ /c i s» I I U K I R ^
m Nieuw U n i c u m en 'J i . i n u a i i . a i i i ti.id .'ateul.u.' .1.111 tii'ui V» L st I i u i.i.ul
d.ig. de Kennemi'ilanilkampioensihap- uit (.iiootebioek vooi di u i l \ \ e d s t i i | d
peii m de Hevneslial in Haailcm. waarvoor de gehele tateltennisploeg van
L'mcum woult ingesebu'ven
Elke zaterdagochtend van 1000 tot
12 (H) urn kunnen jonrens en meisjes in
de piaihtigi' latdlemns/aal van Nieuw
Unicum ondei deskundige leiding kennisniakcn mei de tateltennissporl I n Utrinaties ol aanmeldingen bij D lei
Heulen, lel I d M l
L

:: noeite viaren zij er m De Duinpan
Zi-cvoort in geslaagd dit team met
. :e bjj\ungen De uit-wedstrijd
-J .-e- rommelige wedstrijd met veel
-*-"* „'~ v a.-A onzeker zwemmen.
' r e - s o.1.! De Zeeschuimers hun
.-^•^.. v .in de afgelopen weken
._- " j'. \oiJen vinden Dank zij
.-- -;..:-^-i.i en Jan Willem Luiten
-.•_"• .• :;:~ wedstrijd tot een 3-3
\«-*. ~.~.'r.-,en De herenploeg,
.--• •..i.'1 N >ordkop Den Helder.
.'. ;..- ;'.^'htbare problemen met
.. •..;.•"~• .ider Met een duidelijke
.-- --T,.; konden de Zandvoor• ..,- b.-'swjarts keren
s, v -,. a" bet totaal van de water.'-„ ' vn van De Zeeschuimers
• .•: ^ "jar uit dat alle wedstrijden
• • x 'UM tcsultaten moeten vvoru.s i u n Hard wordt er gewerkt
, s •[ ,mingen om AI goed mogelijk
.'" de dasz te komen

Wedstrijdzwemmen
/
o-u!ag l e v e r d e n De Zeeschuimers
s;ri|d tiLien W / ^ P C u i t Purmerend en
N i j i i a i a i s mi Sehai'.en li|dens |eui>dL o m p e ' i t i e w i d s t r i | d e n ui /vvembad De
D i n i i p a n m Xandvooit De sterke
ploes: uu Purmerend h e t e n De ZeeselunnK rs niet \ercler komen il,m ccn
t \ v e i d e p l a a t s n u t Idd pnt (\\ZtVlT
met 1S7 pm l ( Jpvallend was echter de
k w a l i t a t i e v e vooruitgang van De ZeesiliuniK'is op hun persoonlijke prestaties O v e r 37 w e d s t n j d n u m n i e r s verbeteiden /.i] met 200 5 sec (3.34 minuut)
,',! hun peisoonli|ke t i j d e n , w n a r b i i
i'itsihu-Ters w uen Antome Flori met
1 1 ~" s v L np de 1110 m wisselslag N'ico
\\empe met 4.0 sei en een k l u b i e k o t d . Sahine Sebicgts niet 12.5 sec op
di - i H ) m schoolslag dames, Linmy
t\oinn<: met 1 1 3 sec., Alex 1-ilme.r mei
') (i si i ui (."oen Lucas met 7 'j sec op
d i v i l l d e slag heren.
K I I \ \ i l l i i i i s e deed e e n pogmy haar
N , d i l . u u l s Senioren leiord 2(10 m
silioolsl.isi dames tv. e v e n a i e n ma.u
si i ii'di il.i.iMM helaas mei '/\\ heten de
k l o k k i n v.ui de n'tvli.ile.1 stilstaan op
2 'll 7 waarmee AI wel een eerste
plaats v e r o v e t i l e m a a r niet ile felbei'i eule H|d van 2 ^^ 'J beieikti
N u o Wempe behaalde een tweede
k l u b i e k o r d bij de !l)() m si_hoolslaj.'
l .M d, laio K o n i n g . K u u d l i e e i o m a
l V t i , i l l i l l e i u u s ui < )nno J o ust i a w i s t e n
/ u i l m d i v e r s e n u m m e i s ,iU eersten te
pi i itsen en kompleteerden de suksessen v,ui De Zeesihuimers

WEEKMEDIA 30

PAGINA 8

DONDERDAG 3 DECEMBER 1981

wjsis&mmg&.ry * •,<?..-. ^

IK vond

op de Grote Krocht
•

fiMfekv.';.^:

5^***^>fc******************^

stille wenk, geef een f ruitmand als geschenk!
*

^^

-'

da's andere

Tromp Kaas heeft fantastisch mooie
KAASKADO'S in huis. Ruime keuze uit
kazen en kaasjes, wijnen, crackers, toasts,
kaasmesjes maar ook desgewenst met fijne
delicatessen. Feestelijk verpakt op planken,
in schalen, in mandjes of kistjes.
Kom 'ns orgineel uit de hoek en geef
'nkaaskadoIAIvanaff, 19,95.

ROOMBOTER AMANDEL
SPECULAAS
verschrikkelijk lekker!
250 gram van ƒ 3,99 voor

l
l
l
l

ROOIVIBOTER AMANDEL
BANKETSTAAF
en wat 'n smaak!!
Let op! Van ƒ 5,45 nu voor

Jong belegen Goudse

~ __

SOOgram.. ..

O./O

2e500 gram

. .

(naast Albert Heijn)
(naast Albert Heijn)

Varkensfricandeau
kilo 16 50

Voor het gezellig avondje

13.75

Fondueschote!
van 20.00 voor
(voor 4 personen)

Qrgineie haraiappen
kilo 15 50

12.75

i 6.95

(^rnto Krocht
Ifr/lfh* 23
O1 - Telefoon
Tnlc.fns\r> 14404.
1/IJirui
Grote

l
5.95
lLICHTBELEGEN GOUDSE KAAS
8.90
k.io
l
lHELE EDAMMER KAAS 1600 g™ 11.50
l
l
blijft op de kleintjes letten
l
l
l
l
TURELUURS"^
VAN H ET
TUREN?

Tel. 19058

XVarkensschn'rtzels

Jonge cavia
bij aankoop van cavia en
kooi

kooi 20% korting
BIJ
DIERENSPECIAALZAAK
WEZENBEEK
Grote Krocht 28
Zandvoort

BIJ aankoop van een

ZANGKANARIE
kooi 20% korting
BIJ
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28
Zandvoort

B ij aankoop

kooi
parkiet cadeau bij
DIERENSPECIAALZAAK

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen autorijden'' Die houden scherp zien voor
gezien Ze hebben duidelijk een bril nodig Wij staan
voor u klaar' Keuze uit honderden modellen
Moderne oogmeting Onze persoonlijke service is n
begrip

kilo 20.00

Kuikenbout
kilo 8.50

Wezenbeek
Grote Krocht 28
Zandvoort

Ouderwets lekkere gerookte

kinnebakje
, kilo 8 50

Zojuist binnengekomen
Grot» sortering

t

voor o a

Empo, UnJon, GJcom, Kalkhoff,

en
!en.
Teveps-ICIS-sféuFelservice
en rijwiefverhuur.

Tureluurs
van het turen
?

Met Kerst is er nog voldoende
ruimte!
Naar de Spaanse kust en Oostenrijk
voor een prettige zon- of
sneeuwvakantïe!

Grote Krocht 27, telefoorr 12954.

tropische vissen
Alleen vrijdag en zaterdag
SINTERKLAAS
AANBIEDING
5 VISSEN H ALEN
3 BETALEN
(van één soort) bij
DIERENSPECIAALZAAK

WIJ ZIJN ER VOOR!

WEZENBEEK
Grote Krocht 28
Zandvoort

\^_ GROTE KROCHT 29 - ZAND VOORT - TEL. 02507- 16957_-X

Heisbureau

Grote Krocht 20
tol. 12560 / 13203
£ondvoort

Konijnen-, cavia- en kippevoer

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Uw adres voor:

De Krocht

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

GROTE SORTERING
KARTON

10 kilo halen

Vergeet niet de laatste dag voor Sint
even bij Erica binnen te lopen,
om een bloemetje te kopen...

9 kilo betalen
DIERENSPECIAALZAAK

'ERICA'

Wezenbeek
Grote Krocht 28, Zandvoort

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

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

in

De Kousenpael
Dusters +
nachtjaponnen,
winter BH's en
sopjes

Haltestraat 25 - Zandvoort

international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel (02507)14985
lingerie foundation 'bad&strandmode

AUTOBIANCHI

Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag
Wij geven gedurende de gehele maand december 1981

SUPER BENZINE

Elke donderdag een avond vol nostalgie met
medewerking van de bekende pianist/entertainer

HERMAN HESERMAN
BODY FASHION

Btoaa

Aanvang 19.30 uur.
Elke zondag vanaf 14.30 uur, levende muziek met het duo

Klaas en John.

MERK
BENZINE

cent £ ^
per
'ijliter
**
KORTING

Autobedrijf
Zandvoort bv
speelt voor
Sinterklaas
en Kerstman
tijdens de
duurste maand
van het jaar.
Profiteer
daarvan! l!

en op diesel 4 cent korting!!!
Autoschadeverwerking van alle automerken
Doe-het-zelff autowasplaats met stoomcleaner
(Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

*

^^

Grote Krocht 9-15

halve prijs

Grote Krocht 5
Grote Krocht 3

AART VEER

*^
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BLANKE MAGERE
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ROLLADE

KILO

heerlijk gekruid
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JONG
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ROOMBOTER AMANDELOVEN
VERS
200 GRAM

GOUDSE

GVLD
KILO
BLANKE

VERS GEBRANDE

A-kwaliteit

poulier
GRAM

GRAM
STRAND
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Grandiose aanbieding
Deze originele parlum
in de 14 ml uitvoering
nu van 52 50 voor

PAC

PUIG

ALAIN DELON

Agua Brava
Een mannelijke stoere
geur die door zijn
kruidighoid heel duur
znam is en toch een
lichte elegante neus
heeft Nu bij aankoop
van deze 100 ml Mes
een tube bad/aoucheschuim gratis

Zoals de naam al doet
vermoeden een frisse
en stoere maar tevens
zeer opwindendegeur
voor de speciale
aanbiedmgspnjs van

Tevens grole sortering
van prachtige
geschenkdozen van
diverse merken o.a.

Eau de (oilette
Alomiseur

In de geuren
Jolie Madam
Miss Balmam
Vent Vert

(aramis)
paco
rabanne

GIVENCHY

NINA RICCI
Aigner No 2
In de eerste plaats
mannelijk Prikkelend
en Iris Shower Gel en
Body Emulsion

IVOERE
DF

BALMAIN
Atomiseur
Eau de Toilette
Een klassieke vrouwehjke geur volgens
Europese traditie vol
leven en fantasie Nu
bij aankoop deze
schitterende sjaal
cadeau.

^ï\ @

Monsieur Rochas
Alter Shavo Lotion,
een geur van specerijen
en houtsoorten als
geur kleuren had dan
had deze de kleur van
Cognac

Tevens van Aignerzijn
Body Shampoo en
Body Lotion

BIJDEMIC-DRUKKERETTE
WORDTALLERLEI
DRUKWERK IN KLEINE
OPLAGEN GEMAAKT
EVENTUEELTERWIJL U
WACHT

SiNTNlCOLAAS^KINDERFEEST

/ ^~\T} < //y iju^^-^
:]

CHANEL
ANTAEUS

'^

ff

(

Een feestje bij
u thuis?

met kruidenboter, stokbrood en
glas wijn.

Wij verzorgen uw

Ouders heeft u een
kinderfeestje? Delicia
heeft heerlijke
- pannekoeken

Kerkstraat 16, Zandvoort
ONZE DAGSCHOTELS:

Visfilet frites

7.95

Scholfilet frites .
Gebakken lever
uien-champignons frites

Gebakken en gekookte
mosselen

. . 7.95

Kroketten met frites, frikadellen
Met meer dan 5 kinderen

Kotelet f rites

.8.45

Steak Delicia 250 gram
Heerlijke biefstuk met gehakte uien,
champignons en verse paprika, overgoten
met pikante pepersaus, gebakken aardappelen en diverse groente en compôte

Elke dag verse schol

wenskaarten

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

Diverse kinderattracties!

Ie klas kwaliteit en
toch goedkoop!

65 + 'ers opgelet!
Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!
Heeft u een
vergaderzaaltje nodig

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

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

AUTOPREMIES
VOOR BETERE RIJDERS!
Bij 6 jaar 55% no-claim
Bijv. cat.w.
WA
All Risk
10 000.205.422.15.000.242.610.20.000.280.677.-

A.J. DE LEEUW C.V.
GRANNETIA ASSURANTIËN

AANBIEDING:

Pocketcamera 110 met*.,*

Kerkstraat 12, Zand voort, telefoon 02507-18791

AUG. v. d. MIJE
SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

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

30
O
O
&

O
O
3ï

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts

TOT
STRAKS
INDE

y

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

Nu ook het adres voor uw

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

Elke dag open.
HANS BANK

G
m
V)

Natuurlijk gaat u niet alleen maar
naar de kapper om geknipt te
worden. Uiteraard wel van het
allergrootste belang, want een
goede coupe is onontbeerlijk.
De kapper is er ook om uw haar
verder te verzorgen en in goede

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

/UPPORT,
AUTOMATISERINGSADVIES

o
I

Dit en nog veel meer verkrijgbaar bij

Haltestraat 55 - Zandvoort.
KROON VOOR NUTTIGE GESCHENKEN

m
Z
7:
m

•z.

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

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

Een goed kapsel
is niet te koop...

aii^^»aiHBjj»e<q»HTOm%^ssgS^KSig{jj||!^ft i
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1981-1982 «FLOU157»
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En een uitgebreide keuze uit blouses, rokken,
truien pantalons, vesten, spencers en gebreide
jassen

32.50

Fam. Goedhart

KROON VOOR NUTTIGE GESCHENKEN

dames- en herenbadjassen en
badlakens (tusvast)

ook een speciale
stempel-service

's Morgens brengen, 's avonds haten

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507-12150-020-223456

sportkousen, sokken, panties, kousen en
ma i Hots

agenda's, memoblocs,
enzovoorts.

Foto/Film ontwikkelen.
Tabaksartikelen - Lotto - Toto en tijdschriften

Bruiloften en partijen
verzorgen wij ook

dames- en herenpyjama's, -nachthemden,,
-ochtendjassen, -huispakken en-katoenen
pully 's in div kleuren

diverse soorten
reklame-materiaal,

EEN VISITEKAARTJE
IS HANDIG EN LAAT ALTIJD
EEN GOEDE INDRUK ACHTER.

stootte lachen

;
} i-ïï'"'• •'in lood
j - ramen
'••••••'
./iGlas

menukaarten
luciferboekjes

ORIGINEEL HOEFT
NIET DUUR TE ZIJN

8.95

Ook d la carte!

^'ït11

koude schotel

10% korting
.

sticker^

briefpapier
lidmaatflchapskaartcn
opdruk op foto's

-*V r l

konditie te houden. Zodat uw
haar er weer weken tegen kan. En
er iedere dag stralend en verzorgd
uitziet.
Voor verzorging en behandelirr ^
van probleemhaar kunt u bij o! !
terecht. Maar ook voor haar \
make-up.
Wij bedoelen hiermee kleurverandering. Dat hoeft geen
ingrijpende kleurbehandeling te
zijn, want ook met een zeer eenvoudige kleurspoeling weten wij
leuke effecten te bereiken. Het
leuke hiervan is dat het uw haar
totaal niet aantast maar er zelfs
gezonder uit laat zien, door de
mooie glans die het krijgt.
Het zijn van die kleine extra's die
goed geknipt haar tot een mooi
kapsel maken.

^ HEEZIUS ,H AIRST YLING
De moaerne salon voor hem en naar.

susbem^^

• S«S

•

professional
l olwcg 20, Zandvoort, telefoon 02507-12231 Prinses Bcalrixplcin 81, Haarlem, telefoon 023-37

De beste haaradviseurs werken er mee, omdat het werkelijk h j

« Premiewoningbouw op het S' i l
tionsplem Ten flatgebouw dat voor <
betaalbare woningen kan /orgcn »
pag l
[
• De organis itoren v in Kerst In ?
19M h e b b e n - e n i i i t u c b i c i d n ur |
t r e k k e l i j k proLT.imni i opgesteld

me

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

UITGAVE WEEKMEDIA
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• H c l m p l i n t c r een oud / n d
voorts beroep Vroeger e e n l ' e
meen beroi p nu slechts dnor e n k e
len uitgeoi feiul Afscheid v in e n
der l latsten p n' *>
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• deen sport deze week de wed
stnjde'n w e r d e n i t j ' e l i s t en oot
interne problcmtn wel uitgebreid
,1 nd icht voor de tentoonstelling in
h e t C u l t u i c i l Centrum

ZANDVOORT - Voor burgemeester Machielsen was het dinsdag 9 deeember een drukke dan
s. Morgens om 1000 uur kwamen vertegenwoordigers van hu Haarlems Dagblad de Zandvoortse huri>erv ider de
uitslag van de enquête aanbieden, die op verzoek van dit dagblad door een Research en Marketing bureau u is
uitgevoerd om te weten te komen hoe de Zandvoorter denkt over het circuit
Zoals verwacht is 75% van de Zandvoortse bevolking vóór handhaving van de racebaan Hootdredakteur I rans N) pc K
merkte naar aanleiding van deze uitslag op ,,De uitslag zegt méér dan alleen maar dat een meerderheid niet achter de
plannen staat om de racebaan te sluiten Het betekent ook dat er een groot verschil besta u tussen wat de voorm -.nnen
van de partijen nastreven en wat de mensen die ze vertegenwoordigen graag willen Dit kan in een democratie ma ir je
moet daarbij wel vaststellen dat die partijen er met m slagen het belang van hun motieven duidelijk te maken Hij
besloot met de opmerking „Wie iets doet in het algemeen belang moet dat ook voor het publiek aannemelijk maken
wie daar met in slaagt wordt door zijn eigen kiezers buiten spel gezet'

Dolfirama

27 MC'er Van Schuilenburg geeft een heel pak brieven, handtekeningen en
tekeningen aan de burgemeester van Nederlanders die van mening zi/n dat het
Dolfirama als attraktie voor de loenst met de smalle beurs behouden moet blijven.
foto's Europress

's Avonds werd door de heer Machielsen een deputatie van 27 MC ers ontvangen die hem meer dan tiendui/end
handtekeningen overhandigden van Nederlanders die van mening zijn dat het Dolfirama voor Zandvoort behouden
moet blijven
Deze overhandiging sloot aan bij de demonstratieve optocht van 27 MC'ers die zondag in de badplaats werd gehouden,
waarbij een petitie aan de heer Hordo werd aangeboden
De burgemeester accepteerde deze handtekeningen graag omdat dit als een morele steun van belang is in de discussie
rond het Dolfirama
Momenteel beschikt men dan eindelijk over de cijfers van het Dolfirama een onderzoek uitgevoerd door accountants
van de VNG heeft aangetoond dat deze toenstenattraktie met verlies draait Het Dolfirama is te koop en het
gemeentebestuur is in onderhandeling met de Provincie en het Rijk om na te paan welke mogelijkheden er zijn voor de
gemeente dit projekt aan te kopen Hier is veel geld voor nodig, en willen mensen behalve hun sympathie ook geld
zenden, dan kan dit op een voorlopig door de gemeente geopende rekening bij de Rabo bank te Zandvoort ,Wij
hebben namelijk al kleine giften ontvangen die spontaan zijn gestuurd, tot zelfs vanuit België vandaar dit rckenmgnr
32 63 84 200 bij de de Rabo-bank m Zandvoort, misschien dat wij het nog nodig hebben, voorlopig staat het daar veilig"
aldus de heer Machielsen, die uitgenodigd is door de Tros om zondagavond in TV-Prive over het Dolfirama te komen
praten

Frans Nijpels overhandig! aan de heer Machielsen de uitslag \an de enquête.

Uitslag van AROB-procedwe

;
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Voortbesta
Bierer stich

December l

ZANDVOORT- Zelden is een decembermaand zo nat geweest als die van het jaar
1981 Het ziet er naar uit dat dit jaar, toch al gekend door een groot aantal stormen
en regenbuien, ook met de door velen zo fel begeerde „Hitte" Kent zal brengen
Door De Bilt is al veel sneeuw voorspeld m de vorm \an buien en enkele plaatsen in
liet oosten en noorden van het land hebben de eer\te sneeuw en gladde wegen al
achter de rug, in Zandvoort heeft men nog geen \lok gezien
Dat het wel eens sneeuwt m december bewijst dize foto lan de fotokring
Zandvoort Het Gasthiiishof/e bedekt met een miniem laagje sneeuw is een foto,
gemaakt door D ter Haar, die toch typisch die Hollandse decembenfeer weergeeft

Uitslag enquête wijst uit

f-l.-:;.-/.;... ••> .- x

Tirvde bus."

ZANDVOORT - Door bewoners, medewerkers en direktie van de dr. Eigenaar van dit voormalige hotel
Joshua Bierer Stichting in Zandvoort wordt met spanning gewacht op de Friesland was de heer C J Voorthuyuitslag van een op 4 december gestarte AROB-procedure tegen het besluit sen, die deel uitmaakte van het bestuur
van de Bierer Stichting In 1979 werd
van CRM de verzorgingskosten van de stichting te verlagen.
dit gebouw door de stichting aangeKrijgt de Bierer Stichting gelijk, dan lijkt er voorlopig niets aan de hand, kocht, en volgens CRM véél te duur
wordt men in het ongelijk gesteld, dan ziet de toekomst er zeer somber, zo De daggeldvergoeding voor de bewoniet zwart uit, want dan wordt men met sluiting bedreigd. Een regelrechte ners bedraagt momenteel ƒ 70,- Dit
ramp voor bewoners, medewerkers en direktieleden.
bedrag is gebasc-erd op de totale exploitatiekosten van de stichting, hierbij is
Op partikulier initiatief startte in 1971 1972 werd gehuurd het pand ,,De dus ook inbegrepen de rente- en afde dr Joshua Bierer Stichting in Zand- Meent", het voormalige hotel ,,Fnes- schnjving van gebouwen
voort met een projekt om ex-psychia- land", eveneens te Zandvoort De totatnsche patiënten de kans te geven weer le kapaciteit van de dr Joshua Bierer De exploitatierekening inclusief gein de maatschappij terug te keren Stichting kwam daarmee op 160 bed- bouw De Meent zou een daggeldverVoor dat doel werd m gebruik geno- den In 1978 werd besloten ook , De goeding vergen van ƒ80,10 per dag
men het „Strandhotel"
Meent" aan te kopen Tevens werd m Omdat ook de Bierer Stichting dit
dat jaar een kleine uitbreiding gereah- bedrag te hoog vindt is het beleid er de
seerd m Haarlem (Schalkwijk) door afgelopen twee jaar op gericht geweest
Instelling
het huren van een flat, waarin telkens geen verdere aankopen te doen, mIn aanvang, gestart met als doel „reso- voor maximaal één jaar vier personen knmping van personeel, en verdere
ciahsatie", ontwikkelde de dr Joshua geplaatst kunnen worden ter voorbe kostendrukkende maatregelen
Bierer Stichting zich als instelling, waar reidmg op later zelfstandig wonen of Wanneer de daggeldvergoeding wordt
niet alleen geresociahseerd werd, maar op een andere vorm van begeleide teruggebracht naar de door het CRM
voorgestelde bedrag van ƒ 50 - per dag
waar ook velen geplaatst werden op huisvesting
dan is ontslag van personeel en sluiting
verzoek van huisarts, maatschappelijk
van een deel der gebouwen niet uitgewerk. Sociaal Psychiatrische Diensten Gebouw De Meent
sloten
en G G & G D
Het betrof dan vooral mensen, die in De moeilijkheden waarin de Bierer
hun thuissituatie waren vastgelopen, Stichting verkeert zijn regelrecht terug Richtlijnen
ten gevolge van huwelijks- en relatie- te voeren tot de aankoop van gebouw
Op l septc-mbcT WS werd een nieuwe
problematiek , eenzaamneidsprobtema- De Meent
wet aangenomen die per l januari 1979
tiek, vroegtijdige pensionering, werkv m kricht werd Het ga it hier om het
loosheid en beginnende psychiatrische
toel itincs e-n voorschnftenbeleid Het
problematiek Ook werden velen opgeCe'ntra il Orga in Zieke-nhuistaneven
nomen die dakloos waren, na opname
(COZ) adviseert C RM over de dagpri]s
in een ziekenhuis, cnsis-centrum of iets
die
de instellmge-n monen berekc'nen
dergelijks
ZANDVOORT - Zandvoorters die
a m hun be'woners Len onderzoek
Na het huren van het , Strandhotel" m
belangstelling hebben voor de Grand
na )r het reilen e-n /eilen van de betrok
1971, werd dit in 1976 gekocht, en in
Pnx 1982 kunnen daadwerkelijk
ken instelling gaat aan dit onderzoek
hulp bieden door een obligatie-aandecl van ƒ 1000,— te bestellen bij de
Federatie Handelsvereniging Hanze.
„Om Ie zorgen dat Jim Vermeulen
met een 70 groot mogelijk bedrag op
lafcl kan komen bij zijn besprekmgen over een Grand Pra 1982 voor
Zandvoort, hebben wij besloten over
ZANDVOORl - Het Zandvoortse
Ie gaan fot uitgifte van etn obligatieDolfirama heeft maandagmorgen ge
Icnmg die loopt tot 1988" aldus
fuiiL,ecrd lis opvangstation voor een
Ohark-s Moerenburg voomttcr van
aanuespoe'lde blauwe /eerob
deze vereniging van ZandvoorLse
M landagmorgcn omstreeks h ilfnegen
ondernemers.
werd geme'ld i m de politie d it een
zeehond was aangespoeld Het hoest
Het blijkt m de bedoeling te liggen
ongeveer vier m lande-n oud en afkomccn bedrag groot ƒ 50.WM). - bijeen
stig uit hel gebied rond Sehotl md
te brengen Dit bedrag wordt op etn
van mening, dat het circuit dicht moet
gedroeg zich bij/onder agressief /ud U
aparte bankrekening gestort en
Bij het CDA is dat 23 procent Van de
men Ir mier Slootm iker v m hel Dolfislechts wanneer de Grand Prix 1982
WD-kiezen, tenslotte, zei tien procent
r ima wa trsehuwde' Met vereende
in Zandvoort kan worden verreden
dat er een eind moet komen aan de
krachten lukte het het beesl u u r het
wordt dit geld ingewisseld tegen een
snelheidssport op de racebaan in ZandDolfiram i over te' brengen T( r/elfder
obligatie „Wanneer er |>cln Grand
voort
tijd braiht men het opvangcentrum te
Prix komt, wordt het geld fenif>j;cDe beslissing van de gemeenteraad
Pielersburen op de hooyti v m de
stort" aldus Henk Oonk, die zich
staat los van de financiële problemen
vondst Hierna verliep alles bijzonder
ook bezig houdt met de voorverkoop
rond het circuit Zoals bekend is Zand•van deze obligaties.
voort van de Grand Pnx-lijst gevoerd,
„Zandvoorters die dus werkehjï.
omdat de CENAV en de FOCA nog
van mening zijn dat de Grand Pnx
steeds onderhandelingen gevoerd
moet blijven, kunnen nu laten zien
Het onderzoek naar de mening van de
dat hel hun ernst 15, bovendien geeft
Zandvoortse bevolking is gehouden m
een obligatie recht op een gratis
opdracht van het Haarlems Dagblad
toegangsbewys tot de Grand Prix en
ZANDVOORl Vvocnsclig l o c k c e m
andere evenementen lol het jaar
ber zullen de kandidaten van D 6(> voor
1988,"
aldus,
Oonk.
(AdurtinlHl
de gemeentcra idsvcrkic/nigui ut 1982
zich presenteren De acht bc schikbaren
Zandvoorters die meer over de/e
/uilen dit om 20 (M) uur m het Gemeen
obligatie willen weten kunnen rechtschunslnns doen BIJ D 60 is AI n voor
slrevks
contact
opnemen
niet:
CharBtoemendaai aan Zao
stelling van k a n d i d i t c n gcbrinkeliik
les Moervnburg, tel. 16123, Henk
Naast parkeerterrein
De leden van de' pla itselijke itdclmg
Oonk.
tel.
13203
of
125hü,
Hans
BON
moeten mede i in ck h md \ m de
Bank (Oase Bar) tel. 15381 en tred
presc'iit itic C!L definitieve volgorde op
1,00
5 oliebollen voor
Abbenes tel. 16533. Men verwacht
de k irulid ilcnlijst v iststctlcn De hi|
ec'ii
snelle
beslissing,
want
volgende
met krenten voor
1,00
eenkomst m hel Ciemecnsehapsluns is
4
week vertrekt Vermeulen voor di
net lis illc vcrgaduiimen v m de dcmn
(goopond iedere dag van
besprekingen naar Parijs.
craten voor een ledei v r i j locgankc
11 00-19 00 uur
lijk

voorters

wil circus
ZANDVOORT - Bijna driekwart van
de Zandvoortse bevolking is van mtnmg, dat het circuit open moet blijven
Niet meer dan veertien procent staat
achter de plannen om de racebaan te
sluiten voor de snelbeidssport Geen
uitgesproken mening over deze kwestieheeft twaalf procent van de inwoners in
de badplaats
Een en ander blijkt uit een onderzoek
dat het bureau Research en Marketing
uit Heerlen de afgelopen weken in
Zandvoort heeft gehouden
De gemeenteraad van Zandvoort doet
nog deve maand een uitspraak over de
toekomst van de raeenj m de badplaats Er komt ten motie aan de orde,
waarin staat dat de pachtovereenkomst
rnet de cireuit-exploitatiemaatschappij
de CENAV moet worden beëindigd
als gevolg waarvan cle racebaan op l
lanuari 1983 voor de snelhcidssport
dicht zal gaan Onder het stuk staan de
handtekeningen van de frac tii-worziters \an alle partijen uitgezonderd de1
VVD De meerderheid van de gemeenera.id wil het circuit sluiten omdat
, )or de geluidshinder \an de- autosport
Zandvoort geen woningen meer
'»en worden gebouwd De1 hogere

overheden verbic'den dal
Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de bevolking zegt, geen
hinder te onden inden van de geluidsoverlast Opmerkelijk is dat juist m de
buurt van het circuit de grootste groep
mensen woont, die de sluitmgsplannen
afwijst Tachtig procent van de bewoners van woningen rond de racebaan
wil dat het circuil open blijft
Gevraagd is ook ot de politieke discussie rond het circuil het stemgedrag van
de Zandvoorters zal beïnvloeden
Veertig procent beantwoordt die vraag
bevestigend Daar zal vooral de VVD
van profiteren Wanneer de kiezers
volgend jaar de daad bij het woord
voegen, zullen de liberalen kunnen
rekenen op een ruime meerderheid in
de gemeenteraad
Dat zal \ooral gaan ten koste van de
Partij van de Arbeid Met name jongereii, die bij de laatste kamerverktczin
gen nog op de PvdA stemden, laten
weten voor de gemeenteraad te zullen
kic/en vooreen partij die he-t openhouden van het circuit voorstaat
Onder de aanhang v a n de linkse partijen is niet meer dat /evcnticti procent

^r/£,3&~v.*%,9^$,ffif'.

Bel vnjdag.yppr42;Qp. uurlöriM

kandidaten 0'66

vooraf Voor de Beirer Michting resulteerde dit in een verlaging van de
dagprijs van 30% De bewoners van de
Bierer Stichting werden geacht in pnncipe zelf de verzorgingskosten op te
brengen In de praktijk komt dit er
echter op neer dat het grootste deel
hiervan betaald wordt via de Algemene
Bijstands Wet

Aankoop
Op de vraag waarom De Meent in 1979
tegen een volgens CRM te hoge prijs
werd aangekocht als per l januari van
datzelfde ja ir de richtlijnen van kracht
werden blijft de huidige direktie min
of meer het antwoord schuldig ,Besprekmgen waren m 1978 al gevoerd
over de verkoopprijs Wij hebben het
gebouw destijds laten taxeren door de
bank en een onafhankelijk bureau De
waarde van het gebouw kwam in beide
gevallen op het/elfde uit wij hebben
dus /e-ker niet gedacht dat wij het
gebouw voor een te hoge prijs kochten aldus direkteur Broersen ,,Wij
waren ook niet bekend me't het feit dat
men volgens de nieuwe richtlijnen uit
diende te gaan van de historische kostpnjs ' (Dus het bedrag dat de vroegere
eigenaar Voo'thuyscn voor het pand
he-e-ft betaald plus een doorberekening
n i ir het ja sr v m de' nieuwe a inkoop
red ) Het prijsverschil met dat van
CRM blijkt na e'nigo aarzeling gegeve-n ergens tussen de l en 2 miljoen te
liggen

vervolg op pag. 7

snel I r a m e r SlootmaXci krcc.^ op
dracht het dier /o snel mogelijk naai
Schiphol te vervoeren v. lar een Ce'ssn.i
kl tar stond on) de vondeling naar
Lelde te vliegen
Mei behulp v m een / nulvooitsc 2~
MCer 'Pippa BI im i werd de blauw
rob n i ir Schiphol t, br ichl w a tr Sloot
maker m e t zijn p's 1 -mier n i n l e l d e
vloog Hier stonJ de leidsier v m het
opvangcentrum Piclcrburi.n l eiuc van
t Hart gereed de rob in oniv mi;si t<
nemen H e t v e r v o e i de h u l p i i i / UK!
voort
alles
Vicrd
wetkelijk
vliegensvlug geregeld l u i m d e mid
d ig was ik alwee r thuis ildus Sloot
maker die /ent d i t het l)olfii im i uu
stekend zou kunnen furii.tione.rei» Hs
i)pv.iiif.'cc'ntrutii voor a moespot ld' *ce
honden vooi de Noord en /uidhol
landse kust
f 1('i t r/t ntt

KOP ZEEWEG

Dr. Schaepmanstraat/
hoek Brederodestraat.
Telefoon 16768.
Geopend van 7 30-22 00 u

bepalingen
ZANDVOORT - Wanneer de
gemeenteraad het advies opvolgt
van de commissieleden van AZ,
üan za! men tijdens de jaarwisseImg niet langer dan twee dagen
vuurwerk mogen afsteken en dan
nog alleen van oudejaarsavond
na 20.00 uur, tot nieuwjaarsmorgen 02.00 uur.
Sinds 1978 was het afsteken van
vuurwerk al beperkt tot vijf dagen, maar het Gewest Kennemerland heeft het advies overgenomen van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten in het
vervolg slechts op bovenstaande
uren het afsteken van vuurwerk
toe te staan.
Wanneer ook de andere Gewestgemeenten met dit voorstel akkoord gaan en iedereen zich
houdt aan de nieuwe regels kan
het een rustige jaarswisseling
worden.

WEbKMEDIA 30

DONDERDAG 10 DECEMBER 1981

JOIINHKRWARrH

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

is Mior ons een crotc troost en hiervoor willen wij u allen
li.Tli.lijk bedanken.
Familie Hcrwarth
7ancl>oorl. december 1981.

Bij de afdeling boekhouding van de dienst van publieke werken kan
worden geplaatst een

\\1I.H1XMINA CAROI IA ANNLTIA VAN DER MIJL
CiI.BGRKN HOKI.LN
l'oor i.e \umvn (fiiowliruthte jaren Cü/ /A htiar altijd
dank haar bil] ven
Uu aller naam •
Wim M v,m der Mijc
DeS.n I (ihmnnstraat 4,
2(M2HV7and\oon
Corr -adres Joh \.indcrMiji-.
Honinginnc\*ec4<i.20-12 NN/and\oorl
Thuis peen b<.?o(.k - Geen loespraken.

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

gemeente
zandvoort

ï)f enorme bclangsicllini; \ ,m familie, on/c \ nciidcn en lic
lilnciiiLnpr.ii.lit. bij hel tnulijden van on/L'70011 en broer

N.i LLII kurlsuindigc /lekbed. is op dinsd.iR 8 dCLcmbcr
19M. mdckiCitjd \.in tis ji.ir.riisiig ingeslapen

PAGIN

Dag en nacht bereikbaar
\
Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

administratief
medewerker m/v

December - feestmaand

Taak.
hot bedienen van de office-computer, het verrichten van eenvoudige
boekhoudkundige werkzaamheden, alsmede typewerk.
Vereisten:
diploma M A V O.-4 met boekhouden, H.A.V.O. of gelijkwaardige
opleiding, typcvaardigheid is gewenst.
Ook schoolverlaters worden uitgenodigd te solliciteren.
Salaris:
afhankelijk van leeftijd en ervaring in de rang van schrijver (bruto
salaris f 1.769,-- tot f 2.085,-), voor jongeren t.m. 20 jaar gelden
leeftijdslonen van f 973,- tot 1.636,-.

De crematie ?al plaatsliebben vrijdag II dCLcmbcr om
15 (K) uur. in hel Lrem.ilonum ,,VL|SCII" te Dnehuis,
liahc Wcsierveld.

telefoon:
Voor organisatie op:
023-163274
cultureel gebied
023-163275
muziekgebied
toneelgebied
023- 163276
het terrein van jeugd
023-163279/163278
het terrein van sport
023-163277/163508
het terrein van gezondheidszorg
023-163178
het terrein van maat- •
schappelijke dienstver). 023 -163264

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen kunnen, binnen 14 dagen
na het verschijnen van dit blad, worden gericht aan de directeur
van de dienst van publieke werken. Raadhuisplein 4, 2042 LR
Zandvoort.

Vertrek vanaf Koninginneweg 46 om 14 20 uur.

samen
van Pagéehal -21 december, 20.00 uur.

Leuke uitgaanskleding
tegen lage prijzen

Aanbieding:

Programma, tevens bewijs van toegang
è f 2,50 verkrijgbaar bij:
VVV - Schoolplein 1; Reisbureau Kerkman,
Grote Krocht 20; "De Boet", postagentschap,
winkelcentrum Nieuw-Noord.

Natuurzuivere
honing

THORBECKESTRAAT/HOEK KERKSTRAAT
ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 45 93

10% korting.
Natuurlijk hebben we
ook deze week weer
vele soorten verse
groente.
Haltestraat 28

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
roepen voor het badseïzoen 1982 gegadigden op voor'
1. een vergunning voor het venten of aanbieden van diensten
a. op het strand
b. in het dorp.
2. een vergunning voor riet innemen van een
standplaats.
Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk
l januari 1982 op daarvoor bestemde
formulieren ten raadhuize te hebben mgediend. De formulieren zijn op de afdeling
Algemene Zaken te verkrijgen.
Nadere inlichtingen kunnen ter gemeentesecretarie afd Algemene Zaken (kamer 21)
worden verkregen.

WONINGBOUWVERENIGING
"EENDRACHT MAAKT MACHT"
Voor leden komt beschikbaar:

1. Flatwoning Lorentzstr. 351

Zandvoort

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift en blokverwarming.
Huurprijs: f 594,90 per maand.

ZO PLAATST U UW NI EU WJ AARSWENS!
in het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 december 1981

HANG- OF
LEGKAST
172x50x50 cm

125,00
HETKASTENHUIS
Grota Krocht 25,
telefoon 17751.

Zandvoort, 2 december 1981.
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De secretans.
De Burgemeester.
A H. Merts
H tvlachielsen.

B
Voor perm. te huur
aangeboden:
VRIJE GEMEUB.
ETAGE OF GEM.
KAMER MET
EIGEN KEUKEN.

f 23,75 incl. btw

f 35,75 incl. btw

Tel. 02507-18089

RAADHUISPLEIN
A.s. zaterdag:

ƒ
e 2
eói

f 77,00 incl. btw

O

GROTE EIKEN
TV KAST
Aanbieding

695,00
Wij zijn elke dag geopend.

K. JANSEN
Sloterweg, Hoofddorp

\

t} U kunt ook op OUDEJAARSDAG bij ons Q
a
terecht (zonder vooraf te bestellen).
\
u
u
d
Harry en Joke. u
a
f^

f 17,80 inch btw

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuw/aar

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

FLINKE
HULP
gevraagd.

Reparatie
Levering
Onderhoud

v Marumstraat 79
Haarlem
tel 023-325995

's morgens 3 a 4 uur per
week.
Herenweg 15. Heemstede. Tel. 02502-6748.

Ik kies model:...
Dit is mijn tekst:

HULP
inde

huishouding
gevraagd voor 1 ochtend
per week, woensdag of
donderdag van 9.00 tot
14.00 uur. Tel. 023-280021

Handtekening:

doet men natuurlijk bij La Reine met

goede koffie en vers gebak.

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk vóór vrijdag 18 december 1981 aan:

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag
KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507-12253.

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad '
Gasthuisplein 12
Zandvoort

V

Weekmedia
Dorpsstraat 8
Uithoorn

N.B.
Bovenstaande is niet van toepassing voor
subsidies Voor eenmalige aktiviteitcn of voor
experimenten. Daarvoor zijn aparte mogelijkheden. In januari 1982 komt hierover een
mededeling in de pers.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

in 12 smaken. Deze week met

bekendmaking

De belangrijkste voorwaarde voor subsidieverlening is dat de aktiviteiten van de subsidievragende organisaties niet plaatseli|k zijn, maar
gespreid zijn over de regio of de provincie.

Indiening van de subsidieaanvraag:
Het subsidieverzoek voor 1983 (c.q. het seizoen
'82/'83) moet, op speciaal daarvoor bestemde
formulieren, vóór 1 maart 1982 worden
ingediend.
Inlichtingen en aanvraagformulieren zijn - op
verzoek - verkrijgbaar bij de provinciale griffie

Nadere informaties kunnen desgewenst worden verkregen bij de
administrateur de heer P.P van Delft, telefoon 02507 - 14841.

~! (X) lot l 30 uur

De provincie Noord-Hoiland geeft onder bcpaalde voorwaarden subsidie aan welzijnsorganisaties
Dat wil zeggen jaarlijks terugkerende subsidies
voor personeelskosten en/of kosten voor huisvesting, organisatie en aktiviteitcn.
Onder welzijn valt o.a. cultuur, mu/ick, toneel,
jeugd en sport, maatschappelijke dienstverlening
en gezondheidszorg.

Als u van plan bent voor 1983 (c.q. het seizoen
'82/'83) een beroep te doen op de provinciale
kas is het van belang te zorgen, dat uw aanvraag
tijdig bij het provinciaal bestuur is. De provincie
is bezig met de voorbereidingen van de begroting
1983 en wil weten waarmee zij rekening moet
houden.

De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.
De vakantietoeslag bedraagt 7 1/2 o/o.

De overledene is opgebaard in hel uiivaartccnlrum van
..Onderling Hulpbetoon", Posislraat 7 te /andvoort
Cieleginheid lot afscfiLidncmcn donderdagavond van

SUBSIDIES VOOR
WELZIJN1983

Verzamelaar vraagt:
OUDENED.PRENTBRIEFKAARTEN
van voor 1940. Leuke
dorpsgezichten
a ƒ 1,50.
Fraaie oude kaarten
prijs n.o.t.k.
Tel. 023-377405.

2. Flatwoning Lorentzstr. 159
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift en blokverwarming.
Huurprijs: f 597,85 per maand.

3. Flatwoning Lorentzstr. 130
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift en blokverwarming.
Huurprijs: f 597,85 per maand.
B & W verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoons huishoudens.
De toewijzing van deze woningen geschiedt in
volgorde van het lidmaatschapsnummer van de
vereniging. Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag 15 december 1981 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 en/of garage
een aparte brief te schrijven. Bij de inschrijving
dient u het lidmaatschapsnummer en de geboortedatum te vermelden. Tevens dient u de
woningen in volgorde van voorkeur aan te
geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres: Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bereidsverklaring. 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 17 december 1981
om 2 uur in het gevelkastje ean het kantoor
worden gepubliceerd.

4. Garage Keesomstraat 103A
Huurprijs f 49,95 per maand.

5. Garage Lorentzstraat "P"
Huurprijs f 72,25.

De toewijzing van de garages geschiedt in
volgorde van het lidmaatschapsnummer van de
vereniging.
Voor de garage Keesomstraat 103A, hebben
de huurders van de woningen Keesomstraat
nrs. 397 t/m 519 voorrang bij toewijzing.
Voor de garage Lorentzstraat "P" hebben de
huurders van de woningen Lorentzstraat nrs.
166 t/m 266,301 t/m 391 en 399 t/m 529 voorrang bij toewijzing.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst voor
de garages dient de nieuwe huurder de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel l, II en III alsmede het rijbewijs te tonen.
Ruilrubriek december 1981
1. Aangeboden: flatwoning Van Lennepweg
4 kamers, huur / 230,70 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. ddt
bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands lidmaatschapsnummer vervalt en
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuiring, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
<

A2

l
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8AR-BÏSTRO-DANCING

openbare bibliotheek

Visitekaartjes

Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jhr.

O

Van Petegem b.v.
Kerkpad 6 - Tel. 12793 - Zandvoort

5 minuten

MAANDAG:

14 DECEMBER
4 JANUARI
11 JANUARI

Pasfoto's

Inlichtingen over

Te huur gevraagd:

flat of huis

in Zandvoort, huur
totmax. 1500.-p.m.
Br. ond. nr. Z-568,
bur. v.d. blad.

02968-4125
Beide kerstdagen sfeervol

25 JANUARI

20.-

1982

l UB"

DINER-DANSANT
Aangepast kindermenu
Restaurant geopend vanaf 18.00 uur
Voor reservering en inlichtingen

aanvang 2O.OO uur
met orkest

1ft

4stuks

- verkoop Unicef-kaarten
- informatie over het werk van Unicef
- tijdens de openingsuren.

Rfche

1981
1982
1982

Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30 x 40 cm

7-23 december 1981

UNICEF

POSTERFOTO
slechts

P.N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoort,
telefoon 15635.
BEHANDELING NA AFSPRAAK.
Ook 's avonds.

Zandvoort

D R U K K E R 11

Boulevard Barnaart 67, tel. 02507-12553

CHAPLIN BAJt

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

KerkstfMl 10
TE ZANDVOORT

Zandvoort - Telefoon 18967

PReus.Vis en
Wij wensen al onze klanten
Z, prettige feestdagen
~*
en een voorspoedig

1982

Ik leer het nooit.
Wie wil mijn

SCHAATSEN

Peter Versteege

Nijdam - Avento. Kunst* on

Haltestraat 18

slijpen schaatsen!

BAKKERIJ

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

•y

zuru,
Haltestraat 16,
telefoon 16204

ROISK1EN

tel. 02507-14499

Hockeyschaatsen. Houten schaatsen en wij

van

kopen. Merk: Mark 1600 met ingeb. ritme
box. automatisch bas en gitaar etc. Prijs
f 1950,Üjsterstraat 12. telefoon 02507-138SS, na
18.00 uur.

Ook uw adres voor hors d'oeuvres en zalmschotels
Ruim gegarneerd en een lust voor het oog. Van 10.- tot 25.- p.p.
Mini hors d'oeuvre 6.50 p.p. - Zalmsalade met garnalen 3.00 p.p.
Als voorgerecht gevulde advocado met kreeft/garnalen 6.50 p.p.
Gevulde papaja met krab 7.50 p.p.
Ook voor uw kreeft en oesters. Alles vroegtijdig bestellen a. u. b.

Stalen Noren o.a. Viking - Ballangrud -

Proef het verschil in
slagroomgebakjes

eBectr. orgel

Door •enregefcmatlueroteld-traJmng worden uithouding»vermogen en bewegingscoördinatie voor wat betreft het
langlaufen In de winter goed bevorderd. Uit voorraad leverbaar:

Verkoop en verhuur
van rolski's

Roleto Touring
Roleto Training
Roleto race

rolski stokken

Mooie

KERSTAANBIEDING

iïs Spray 16.95 en 10% korting op

l

i
l
i

Estée Lauder, First, Opium, Paco Rabanne, Mina Ricci, Aramis, Chanel, Christian Dior etc. etc.
Spaar onze bonnen
Bi} f 100,- aan bonnen, f 3.- retour.
(Uitgezonderd geneesmiddelen)

Kerstaccessoires vooreen gezellige kerst o.a.

Kristallen ballen gekierd enw«
Kerstboomstandaards

7.25

Tafelkleden, lopers en servetten. Decoraties, kerstmannetjes, hulst em.
• Ook het hele Gouda kaarsen assortiment hebben wij in voorraad.

Drogisterij De Gaper
Kerkstraat 36

\\tonlopenvoorals
'tguurwoidt.
y oor een
gezellige kerst:
bomen, groen,
stukjes etc.
BLOEMENHUIS

Als de bladeren gaan vallen Ls
't zaak extra aandacht aan liet vtxtenwerk te besteden. De nieuwe herfst/
winterkollektie van Helioform bestaat
uit modieuze, komfonabele .schoenen
en laarzen v<x>r passende prij/en.
Sp<>rtieve souplesse en elegant gemak
/ijn lichtpuntjes in donkere maanden,
Dat is Heliothrm ten voeten uit.

De specialist voor
al u w bloem werken.

en veel soorten kerststukjes,

De Kaashoek

maar ook bloeiende kamerplanten
:oals azalea's, cyclamen en kerststerren enz.

Geef eens een leuke
mand kado
Haltestraat 38
telefoon 02507-15000
Exclusief in binnen- en
buitenlandse kaas

Marcel Schood's Bloemenkiosk

l

Vondellaan, tel. 18111

jeesfefagen

Liberty

l
f
§
l
f

KERSTAANBIEDING
Bij Hdtotorm
zijn mode en korntort
eenpvur.

J. BLUYS
Haltcslraai 65 - Zandvoort
Tol.02507-l 2060

kerstbomen

Ook verzorgen wij uw
kaas- en paté-schotels
en -salades

Vacht gevoerde laarzen (lang en kort) v.a

Harms
schoenen
Diaconiehuisstraat SA, Zandvoort

79.95

Leren pantalons nu

159.-

Wintermantels ««

30% korting

Als wij aan het
laatste iets kunnen
doen, graag.

(al vanaf 50.-)

Japonnen (gebreid)

69.-

CO1FFEURS

international

Liberty Mode
Louis Davidsstraat IS (t.o. VVV), telefoon 16920.

parfumeriën/ nouveautes

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel (02507)14040

l
l
l
l
l
Si?
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't Luifeltje
Tromp Kaas,
da's anderekaas! • heeft weer een winkel wol.
Heeft u straks vrije dagen
met de kerst?

BOEREN SEPTEMBERKAAS,
fijn pikant, vol geurend,
500 gram ƒ 9,25
De echte, originele, eigen
CAMEMBERT DE TROMP,
normaal ƒ 4,74 nu tijdelijk
• *Zalige romige CRÈME FRAICHE,
B
als saus, als slagroom...
0 ™
150 gram nu

met roomboteramandelspijs,
ca 350 gram

Truien

Wij houden
bezig met
l
breien

l
l

Grote Krocht 5

voor de winter(sport) met V-hals of ronde
hals vanaf
in div. kleuren en
dessins.

109."

Grote Krocht 26
Zand voort

Grote Krocht 19

(naast Albert Heijn)

Grote Krocht 3
tel. 19058

Voor een feestelijke
blouse, gecombineerd
met een knickerbocker
kunt u terecht bij

(naast Albert Heijn)

KADOTIEK

De Schatkist
Grote Krocht 15

DONDERDAG T/M ZATERDAG VOORDEEL
Bastkppeni3£S~ ..11.95
fijneribtappen

Rosbfeflappen #.- .16.95

16.50

Stukje rosbief 9),. 17.95

14.95

Schenkel met been
kilojd.-

Groot
assortiment
7.95;

7.95

kerstspulletjes

«

1.50 /

»>jrij'etijctsrnQd!§

/

Crote Krocht^»: ZandyowK

Magere varhens*
roüadeK11.95

aparte
kerstkaarten
en leuke
kaarsen

uderwets lekker gerookte ^^É Ir»

11 **

khmebahje

7.50

GROTE KROCHT l {

Hnmndc Bmmrag 117 . HMihni: BonnwtthMt Cxbmpti Duto Gndit Juhraoli 64 (Otrifatnul •

Even bellen om nu een heerlijke kerst-ijstaart te bestellen
J AART VEER

Hotel Rosamar in Benidorm
Een erg goed 3 sterren hotel vlak achter Het Levante strand
(170 meter).
.,_
Alle kamers met bad, douche, toilet en balkon. Groot zwembad l
met beschut zonneterras. Elke avond wordt er in het Hotel gedanst
en een of andere show opgevoerd. Rosamar wordt door ons ten
zeerste aanbevolen.

12 smaken.
Chipolata tulbanden en puddinkjes

SCHOUDER
FILETROLLADE 12.98
1.50
SPRUITEN
kilo...

per kilo.

reisbureau

OPENINGSTIJDEN

touringcar vorhuur

en Zeestraat 24,
Beverwijk

Rij'wielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,
Motobécane. Kyoso en
dhr. kinderrijwielen.
Tevens KfS-sIeutefservice
en rijwielverhuur.
Grote Krocht 27, telefoon 12954.

AART VEER
Grote Krocht23-Te..foo„i4««.
Konijnen-, cavia-en kippevoer
10 kilo halen

9 kilo betalen
DIERENSPECIAALZAAK

Wezenbeek
Grote Krocht 28, Zandvoort

21 december van 13.00-21.00 uur
22 december van 9.00-21.00 uur
23 december van 8.00-21.00 uur
24 december van 8.00-21.00 uur
Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

blijft op de kleintjes letten
Grote Krocht 9-15
albert heijn

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Groto Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Uw
adres
voor:

TIJDSCHRIFTEN
STBiPBOEKEW
STAATSLOTEW
TOTO/LOTTO

Een nieuwe, moderne bril

Droogbloemen
m een grote
iortering bloemen

'ERICA'
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

betekent vaak een ander gezicht, een
.nieuwe persoonlijkheid. Betekent ook
^méér dan een modieus kledingstuk.
. 1 1 Een bril draagt U immers elke dag. In
onze bij-de-tijdse-kollektie vindt U
de bril die U flatteert. Zeg
maar wat U wenst: hip of klassiek,
icharmant of een beetje intellectueel,
.elegant of sportief. Of wilt U het comfort van een lichtgewichtbril ? Komt
U eens kijken en passen ? Wij hebben
wel 100 gezichten voor U in huis!
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATÜUR

OPTIEK SLINGER
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon Q2S07 -14395.
Gediplomeerd opticien.
Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

*
*
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Forse rijkssteun voor premiebouw

Schipper Floor Koper
ter aarde besteld
ZANDVOORT - Op sobere maar
indrukwekkende wijze hebben medewcrkers van het station Zandvoort der K.N.Z.H.R.M. woensdag
2 december afscheid genomen van
Schipper Floor Koper, die op 84
jarige leeftijd in Zandvoort is
overleden.
Bij het boothuis aan de Thorbeckestraat waren aanwezig het vrijwel
voltallige bestuur en bemanning van
het
station
Zandvoort
der
K.N.Z.H.R.M.
Toen de rouwstoet 's middags voor
het boothuis arriveerde werd de
halfstok gehesen vlag langzaam gestreken opgevouwen en op de met
bloemen bedekte kist in de lijkwagen gelegd.
Vervolgens werd de laatste tocht
van de oud-schipper voortgezet
naar de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort. Het woord werd hier
gevoerd door de heer A. Nawijn als
,.ere opstapper" verbonden aan het
station Zandvoort, namens de directie, de plaatselijke commissie en
de bemanning. Spreker memoreerde o.m. zijn lange staat van dienst:
van 1922 - 1937 roeier roeireddingsboot Zandvoort van 1937 - 1941
schipper roeireddingsboot Zandvoort: van 1941 - 1967 schipper
motorstrandreddingsboten
„C.A.A. Dudok de Wit", na 1939
,,Dr. S.L. Louwes".
De heer F. Koper heeft 41 personen
tijdens 2 tochten behouden aan wal
gebracht en nam in totaal deel aan
12 reddingstochten onder meer gedurende de watersnoodramp van
1953 in Zeeland.
na een korte dienst, voorgegaan
door dominee R. Snellens uit
Heemstede werd de overledene geflankeerd door vier slippendragers
der reddingmaatschappij naar zijn
laatste rustplaats begeleid.

\

\

\

\

wordt in
ZANDVOORT - Binnen niet al te lange warmwatervoorziening zal hebben. Het
tijd /al ook het voormalige „La Mcr" flatgebouw is voorzien van een lift en
op het Stationsplein worden gesloopt. een eigen parkeergelegenheid op de
Het gebouw dat nu nog in de stutten begane grond.
staande wordt gehouden, overleeft misschicn nog de jaarwisseling, maar veel Vergunning
langer zal dit niet zijn.
De grond is aangekocht door een pro- In principe is dit flatgebouw bestemd
jektontwikkelaar, die hiervoor een plan voor Zandvoortse woningzoekenden.
heeft ontworpen van vierentwintig pre- Doch ook inwoners uit de agglomeratie
mic A-appartementen, waarvoor de Kennemerland kunnen biereen woning
rijkssteun door de zaakwaarnemer kopen. „Uiteraard zijn wij van plan
„niet kinderachtig" wordt genoemd. eerst de Zandvoortse woningzoekenden te benaderen, want door de forse
Het plan omvat achttien driekamerap- rijkssteun bedraagt de huur het eerste
partementen, drie tweekamerappartc- jaar ƒ 274,— per maand, dit na aftrek
menten, twee respectievelijk 2/3-ka- van rijksbijdrage en het belast i ngvoormcrwooneenheden en één groot twee- deel". aldus de woordvoerder.
De rijksbijdrage vermindert per jaar
kamerappartement.
Het flatgebouw wordt, voor eventuele met ƒ 500,-, zodat het geheel een
kopers een belangrijk gegeven, op ei- betaalbare woning blijft. Pas na enkele
gen grond gebouwd, terwijl elke woon- jaren wordt aan de hand van het
eenheid een eigen CV-installatie en inkomen van de koper bekeken, hoeveel rijkssteun men in de toekomst
tegemoet kan zien.
De bouwvergunning is afgegeven, de
verklaring ,,gcen bezwaar" van GS is
binnen. De sloop van het oude gebouw
en de nieuwbouw zal ongeveer een jaar
in beslag nemen, zodat het Stationsplein, voor wat dit gedeelte betreft, een
ZANDVOORT - Vandaag, de dag van heel ander aanzien zal krijgen.
de rechten van de mens, wordt in de
openbare bibliotheek een lezing gehou- Verkoop
den over de Russische dissidenten.
Spreker is Nico Scheepmaker, de toe- Met het verkopen van de appartcmengang gratis, aanvang 20.00 uur. Tevens ten heeft zich belast makelaar Coster in
is er een stand aanwezig van Amnesty Zandvoort, die dit wel met vertrouwen
International met informatie en is er tegemoet ziet. „Wij zijn bijzonder
gelegenheid tot het stellen van vragen. verheugd met de positieve medewer-

Welfare
Op dinsdag 15 december houdt de
afdeling ..Welfare" \;m hel Nederlandse Rode Kruis een verkoop m
..Hel huis m de duinen" \an K) (X)
uur tot en met 13.(X) uur Mocht u
nog kerstkadootjes nodig hebben,
gaat u er dan eens even kijken. In
de kleuterschool ,,Klimop" is men
ledere maandagmiddag geopend
van half twee tot half vier.

De eenzame zeezeiler

!
l!
l
l F]
U ï,- _" „- ' :'L -'-.

j
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Rechten van de
Mens

Het appartementengebouw zoals dit in het jaar 1982 op de plaats van het huidige ,,La
Mer" aan het Stationsplein te Zandvoort vil verrijzen.
king van gemeente en GS en, gezien de voortse woningzoekenden toch een
snelle verkoop van premie-A-apparte- kleine bijdrage leveren in vermindering
menten in Haarlem, nemen wij aan dat van de woningnood van de badplaats",
wij voor een bepaalde groep van Zand- aldus de heer Coster.

\

Gemeenschapsh
l

•

Schakels

Verklaring
bouwprojekf
Zeestraat

voor
ZANDVOORT - Op Kerstavond, 24 men kan kerststukjes maken, helpen
december, en Eerste Kerstdag 25 de- een wandkleed maken etc.
cembcr, zullen de deuren van het Gemecnschapshuis aan de Louis Davids- Natuurlijk is er volop gelegenheid om
straat weer wijd open gaan om iedereen eens gezellig een praatje te maken onder
die daar behoefte toe gevoeld te laten het genot van een kopje koffie of een
drankje.
deelnemen aan de Kerst-In 1981.
Aan al deze aktiviteiten kan men zonder
Maandenlang zijn dertig vrijwilligers- voorafgaande melding deelnemen, er is
(sters) doende geweest om een pro- echter één uitzondering, de kerstmaalgramma op te stellen, artiesten aan te tijd op Eerste Kerstdag. Gezien de
trekken, kortom het programma ruimte kan men slechts vijftig gasten
„rond" te krijgen. Voorlopig ziet het aan tafel toelaten. Wilt u hieraan deeler naar uit dat men in deze opzet is nemen, dan moet u zich vroegtijdig
geslaagd.
opgeven. Dat kan vanaf vandaag bij
Vanavond komen alle medewerkenden mevrouw B. Visser, Corn. Slcgcrstraat
aan deze Kerst-In in Hotel Keur bij l, tel. 12859. De kosten bedragen
elkaar om het programma nog eens ƒ 17,50 per persoon.
door te spreken, taken te verdelen en \Vil men naar de Kerst-In en is men
kennis met elkaar te maken. Deze slecht ter been, en heeft men geen
avond begint om 20.00 uur.
vervoer, dan moet ook dit vroegtijdig
worden opgegeven en wel bij mevrouw
De Leeuw, tel. 17436.
Aktiviteiten
De Kerst-In is een open huis, dat wil
zeggen dat iedereen, jong of oud,
alleenstaanden of gezinnen naar het
% 'Gemeenschapshuis kan komen om deel
s te nemen aan de diverse aktiviteiten.
'.Er lijkt aan alles te zijn gedacht. Er is
muziek, zang en film, men kan klaverjassen of bridgen, dammen of schaken.
Er is een poppenkast en tekenfilms
voor de kinderen.
Verder is er een zaal met spelletjes,
zoals tafeltennis, sjoelen, tafelvoetbal,
scrabbelen, puzzelen etc. Bovendien is
er gelegenheid kreatief bezig te zijn.

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

uur.
Uiterste inlevertermijn advertenties: woensdagmorgen 10.00 uur.

Wilt u niet deelnemen aan de kerstmaaltijd en beschikt u over een paar
gezonde benen, loop dan op Kerstavond of Eerste Kerstdag even binnen.
Vorig jaar was het een geweldige ervaring daar binnen te gaan en beantwoordde de Kerst-In volledig aan het
doel.

Kerstavond
Op Kerstavond worden de deuren van
het Gemeenschapshuis om 20.00 uur
. geopend. Er is muziek van het kwartet
Sirene, en leerlingen van de balletschool van Gemma de Boer tonen hun
kunnen.
Hierna wordt door mevrouw Bisenberger-Kromhout het sprookje van Godfried Bomans „Anna" verteld. Dit
alles duurt tot ongeveer 22.30 uur.
Vanaf 22.30-24.00 uur treedt Helen
Shepherd op met liederen uit haar
eigen repertoire, na een korte pauze
met een drankje wordt besloten met
het gezamenlijk zingen van de aloude
kerstliederen.
Tevens kan men vanaf 20.00 uur in een
aparte zaal klaverjassen o.l.v. de heer
J. Zonneveld, of bridgen onder leiding
van de heer P.A.M. Knipscheer.

Eerste Kerstdag
De deuren gaan om 10.30 uur open,
waarna er gezamenlijk koffie wordt
gedronken. Tussen 11.30 en 12.30 uur
zal een jongerenkoor een gezamenlijk
programma brengen met muziek en
zang.
Van 13.30-14.00 uur brengen de scouts
van de Zeedistels een kcrstspel.
14.30 uur trekking loterij.
Van 15.00-17.00 uur thecdansant met
muziek van de Moonline.s.
Van 18.00-20.00 uur kerstmaaltijd, terwijl mevrouw Martha Koper enkele
kerstliederen zal zingen.
Vanaf 20.30 tot 23.30 uur wordt een
gevarieerd programma gebracht van
operettemclodieén etc.

In zaal drie worden vanaf 11.00-17.00
uur tekenfilms vertoond, afgewisseld
met poppenkast. Verder kan men vanaf 14.00 uur meedoen aan klaverjassen,
bridgen, kcrststukjes maken.
In zaal twee kan men op 24 en 25
december allerlei spelletjes doen, zoals
sjoelen, dammen, tafeltennis, puzzelen
etc. In de hal kan worden geschaakt,
gepraat en wordt gezamenlijk een
wandkleed in elkaar gezet. In de pauzes wordt op eerste kerstdag een tombola gehouden.

De toegang tot dit alles is gratis. De
prijs van de konsumpties bedraagt
ƒ 1,50. Afgifte van konsumpties uitsluitend tegen konsumptiebonnen die in de
hal verkrijgbaar zijn.
Uiteraard kost het gehele programma
veel geld. Daarom is er een gironummer voor al diegenen die toch een
kleine (of grote) gift willen overmaken,
het nummer is: Postgiro 11.25.908
t.n.v. Kerst-In Zandvoort.
Wilt u meer informatie, bel dan even:
12555 of 12851.

Ergens op die grote occa:in dobbcrt hij tussen Rio de Januiro en
Kaapstad, Kees Visser in z'n „Vnjheid II" op weg naar laatstgonocmde plaats, na zijn vertrek half auqusUis dit jaar uit Umuiden. Een stipje
op die wijde waterplas. 4.000 mijlen
lang. Veel nieuws is er de ecrstkomende weken met te verwachten.
Contact van huisuit is vrijwel onmogelijk. Aan het begin van vonge
week kregen zijn ouders het laatste
telefonische contact. Alles was toen
wel aan boord, een rustige kalme
zee, alleen wat weinig wind. Maar
Kees blijft in z'n centje op z'n ranke
kleine vaartuig vol goede moed en
hoopt als het zo doorgaat, a.s. 2de
Kerstdag, 26 december in Kaapstad
te arriveren. Wat er daarna gaat
gebeuren, moet worden afgewacht.
Daarvan houd ik u vanzelfsprekend
op de hoogte. Het medeleven met
deze avontuurlijke wereldzeiler is
zeer groot. In Rio heeft Kees heel
veel post gehad. Dat heeft hem echt
goed gedaan en daarvoor moest ik u
allen danken. We moeten dus nu
maar wachten op nader bericht.
Hopelijk komt dat spoedig. Maar
we blijven meeleven, allemaal!
Want een avontuurlijke en bewonderenswaardige tocht is en blijft
het, zo helemaal in je eentje, met
niets om je heen dan lucht en water.

ZANDVOORT- Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland hebben bij besluit
van 10 november 1981 een verklaring
van „geen bezwaar" afgegeven ten
behoeve van zestien tweekamenvoningen op het perceel grond gelegen aan
de Zeestraat/hoek Burgemeester Engelbertstraat / Stationsstraat.
Het wachten is nu nog op de rijkssteun,
zodat met de bouw van dit projekt
begonnen kan worden.
Bovendien zijn tegen het bouwplan op
de plaats van de Julianaschool / Agatha
kleuterschool geen bezwaren binnengekomen (59 woningen).
Ook dit bouwplan zal met spoed naar
GS gezonden worden om de verklaring
van „geen bezwaar" te verkrijgen,
zodat ook met dit projekt, na ontvangst
van rijkssteun, een aanvang kan worden gemaakt.
ffff

ZANDVOORT - Sinds l december heeft Loes Geerlings aan Kerkstraat 22, in de Galerij 12/14, haar zaak ,,Pino"
geopend.
Een ongetwijfeld aparte naam voor een zaak waarin men terecht kan voor antiek, curiosa, tweedehands kwaliteitskleding,
sieraden en etsen.
Daar lussen door allerlei zaken die men onder deze noemers kan vangen en dit zijn er veel.
Bijzonder veel koper, snuisterijtjes, zoals een antiek naaitafcltje, antieke Delftsblauwe tegeltjes, een regiment antieke
soldaatjes. Echt een winkel om op je gemakje in rond te dwalen op zoek naar dat speciale kadootje, of hebbedingetje voor
jezelf. Want, en dat is ongetwijfeld een voordcel, niet alleen etsen en antiek voor de grote, maar ook de smalle beurs, is men
goed gesorteerd.
Loes Geerlings heeft een aantal maanden keihard gewerkt om deze uit de hand gelopen hobby te realiseren en liet is haar
gelukt in de Galerij aan de Kerkstraat een zaak te openen die als het ware uitnodigt binnen te lopen.
Verrassend is ongetwijfeld ook het rek met tweedehands kleding. Wie op zoek is naar Grootmoeders mode komt bedrogen
uit, want de kledingstukken zijn modieus en draagbaar, ,,gewoon datgene waar u en ik op uitgekeken zijn, maar dan wel
perfect onderhouden en schoon, anders begin ik er niet aan", aldus Loes.
Aan de rechterkant bevindt zich een hoek met verrassend mooie etsen, en gouaclies, kleine fijne tekeningen van een bloem
of vogel, niet kostbaar, wel het bezitten waard.
Wanneer u tijd heeft loop eens langs, want er is te veel om op te noemen. ,,Pino" is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur,
zondags van 13.00-18.00 uur en op maandag gesloten. Tel. 16651.
Het kan zijn dat Loes Geerlings niet zelf aanwezig is, dan is zij wellicht op reis om nog meer antiek en curiosa vor haar
zaak in te kopen, maar haar vriendin Tine Grasman is dan graag bereid om de klanten te woord te staan.

Vrijdag en zaterdag a.s. speelt,
zoals bekend, onze toneelvereniging ,,Wim Hildering" het bekende
toneelspel van onze oud-Zandvoortse inwoner Herman Heijermans, die enkele jaren woonde in
de Kostverlorenstraat. Een van zijn
meest bekende en meest geliefde
stukken zult u via een bezetting van
16 man op de planken zien in
gebouw „De Krocht". Het is het
toneelspel „Schakels", met ,,Op
hoop van zegen", een van de meest
dramatische volksstukken van onze
beroemde auteur. Ik verheug mij nu
reeds op deze uitvoering van dit in
deze tijd nostalgisch aandoende
werk, maar dat niettemin een sterke
indruk achterlaat. U zult veel oude
bekende „toneelrotten" op het toneel ontmoeten. Ik kan u dan ook
sterk aanraden dit unieke gebeuren
op toneelgebied te gaan bijwonen.

15 jaar „Sandevoerde"
Onze bekende autosportvereniging ..Sandevoerde" bestaat op 16
december a.s. vijftien jaar! Een feit,
om wel even bij stil te staan en dat
doet men dan ook. Op vrijdag 18
december organiseert het bestuur
ter ere van dit feit een autorally
voor iedere sportieve automobilist.
Een nt, die verreden wordt op een
zeer eenvoudig reglement, dus voor
iedereen.
Er kan gereden worden in twee
klassen, de eerste uitsluitend be-

ZANDVOORT - I)c meerderheid van de
commissieleden algemene Kiken rcagecrde in de vergadering van i deccinber positief op hc' voorstel van het
college, de mogelijkheid \nn overleg
tussen Hordo en de gemeente „open" te
houden.
Aan de orde was een schrijven van de
Canadese zakenman, waarin do/c erop
wijst, dat zowel de instandhouding van
het bestaande hotelcomplex als een
voorgenomen uitbreiding daarvan een
onderdeel vormt van een visie die erop
gericht is door het ontwikkelen van
complementerende aktiviteiten de e.\ploitatie van het hotel beter mogelijk te
maken.
Een penodu'k overleg tussen Hoido en
gemeente om elkaar van mogelijke
relevante ontwikkelingen op de hoogte
te houden en /of standpunten toe te
lichten, werd dan ook wenselijk geacht.
Door het college is in een antwoord
gcvegd, dat men graag in ovcrleu treedt
>\er a k t i v i t e i t e n m Zaïuhooit, doch
d.it u i t d r u k k e l i j k wordt gesteld, dat het
circuit buiten de discussie moet b l i j v e n

stemd voor licentiehouders, dit zijn
deelnemers met ervaring en klasse 2
uitsluitend voor hen, die nog nooit
of zeer weinig hebben gereden. De
prijzen bestaan uit bekers. In iedere
zijn er klasse 3 prijzen. Een wisselheker is beschikbaar gesteld door
Rob Sloternakers antislipschool.
Deze beker zal worden uitgereikt
door formule I rijder Jan Lammers.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 10.—
pci equipe, twee bingoplankjes
hierbij inbegrepen. Start en finishplaats hotel Delicia, Kerkstraat 16.
Deelnemers kunnen hun auto parkeren op het Favaugeplein. De
lengte van de rit is 25 kilometer en
de eerste deelnemer start om 19.30
uur. Deze rally duurt tot 21.30.
Daarna is er een grote gezellige
bingo-avond voor iedereen die de
autosport een warm hart toedraagt.
Van 21.30 uur af bent u er welkom.
Deze avond staat onder leiding van
de heer G. Pols. Van 18.30 uur af
kan men zich ervoor vervoegen in
hotel Delicia. Mocht u meerdere
inlichtingen wensen? Die kunt u
krijgen bij N. Paap, Nic. Beetslaan
46, Zandvoort. telefoon 0250714389.

Roor Koper
Op woensdag 2 december jl.
heeft het station Zandvoort van de
Koninklijke Noord en Zuid Hollandse Redding Maatschappij, de
K.N.Z.H.R.M. op indrukwekkende wijze afscheid genomen van haar
oud-schipper Floor Koper, die enkele dagen tevoren op 84-jarige
leeftijd was overleden. Met hem is
een der meest markante figuren uit
het Zandvoortse reddingswezen
heengegaan.
Floor Koper is groot geworden
met de zee. Zijn kennis van de zee
was verbazingwekkend. Hij kende
de gevaren van het wijde water als
geen ander. Ik heb hem vele jaren
van nabij meegemaakt en vergeleek
hem in dit opzicht altijd met Jaap
Termcs. Een eenvoudige, stoere
Zandvoorter, die het gevaar niet
schuwde. Hij was een der beste
schippers die Zandvoort bij het
reddingswezen ooit heeft gehad.

Volkskerstzang
Vorige week heb ik geschreven dat
belangstellenden voor de volkskerstzang, dus die mensen die meewillen zingen met het gelegenheidskoor zich moeten melden in de
Gertenbach Mavo aan de Zandvoortselaan.
Nou, dat heb ik geweten, de telefoon stond niet stil, want ik heb de
beide MAVO-scholen door elkaar
gehaald, het had moeten zijn:
JAAP KIEWIET MAVO AAN DE
SOFIAVVEG
en wel zaterdagmorgen 12 dccember om 10.00 uur 's morgens wordt
daar gerepeteerd onder leiding van
Henk Trommel, dus niet naar de
Zandvoortselaan gaan.
De uitvoering zelf wordt gegeven op
21 december in de Van Pagée hal in
Nieuw Noord, het begint om 20.00
uur. Programma, tevens bewijs van
toegang is a f 2,50 verkrijgbaar bij
de VVV aan het Schoolplein, bij
Reisbureau Kerkman aan de Grote
Krocht en ,,De Boet", postagentschap
winkelcentrum
Nieuwe
Noord.
Het is maar dat u het weet.

tegenover een gesprek. ..Als iemand
de scepter zwaai; over een -tantal belangnjke hotels, dan kun jo een gesprek met zo iemand niet in de prullenmand gooien. Ik vind dat er wel een
gesprek moet komen, en als dan hli'ikt
dat er mets zinnigs uitkomt, dan kun je
altijd nog beslissen om het overleg af te
kappen", aldus Jongsma.

Aarzelend

De commissieleden Ingwcrsen (aarzclend) en meer positief Nel Vreugdenhii
en Ab van der Moolen gingen akkoord
met de /icnswijze v,m het college, mits
men het circuit maar buiten de discussic /ou houden.
Geruststellend merkte voorzitter Machiclsen op. dal liet college met van
/ins was het oneuit m hel gesprek te
betrekken, dat kwam dan ook duidelijk
naar voren in het antwoord van het
college. Daarnaast merkte hij nog op
dat llordo twee hotels m Zandvoort
heeft en dat er dan toch gedacht moot
vuiulen aan de werkgelegenheid „Bovondien v i n d ik het geen pas geven om
de deur dicht te doen als iemand zioh
voor overleg tot de gemeente w e n d t "
Positief
..Misschien liggen er wel andere /aken
Zoals te verwachten was, vv.is FIiermiM dan alleen het circuit waarover hij w i l
tenen enige vorm van overleg. Hi| pralen. Creativiteit is hem niet vreemd,
v e r w a c h t t e dat het circuit toch niet w i j ,-ijn bereid over alles te praten als
buiten de discussie gehouden /on kun- dat m het belang van Zandvoort kan
nen worden en dat een gesprek liet /ijn". aldus de burgemeester.
„kamerbreed overleg" zou storen Na de brief van 1^ november van het
„Stop die discussies met die man. er college was echter nog geen antwoord
komt toch niks zinnigs uit", aldus ontvangen, dus wanneer een eventueel
gesprok, als dat er ooit komt, plaats zal
Fliermga.
Jan Jongsma daarentegen *laat positief vinden is nog niet bekend
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G. Kol

kerstbomen
v.a. 50 cm tot 6 meter

Kluitsparren

ïjKaat
Hel Nederlandse Sleutel- en
Slotcn/spccialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentiehoudcr gemachtigd de Lips-Kcso
sleutel Ie kopieren. Voortdurende^
kwaliteitsbewaking en degeavancecrde machines van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. AJlcen bij l
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zckcrheids bewijs.

Schuitengat?,
telefoon
13212

Geef in de feestmaand voor uw borrel
GEEN GULDEN MEER UIT
dan in december van vorig jaar;

auto-brand4even
alle verzekeringen

BETAAL IN 1081
MINDER DAN IN '80

JA!!!
Stap over op onze succesvolle
GIJSBRECHT VAN AEMSTEL
('nouderwetse kwaliteit voor
^ één prijs die méér dan een
slok op 'n borrel scheelt!)

•••UW DEALER

hulst, \am, dadels, etc.

v. d. Meer Sleutelservice
Binnenweg 73 • Heemslede
Tel. 023-280490

Kerststukken
Kerstboomversiering
Wilt u ze/fkerstetukjes maken,
wij leveren alle benodigdheden.
Koopavond geopend.

JONGE JENEVER

s~~ CARAVAN

RAI
van 12 t/m 20 december in Amsterdam

HELE LITER alleen bij ons: 13.45

Komt u echtftr ook even bij ons rustig en vrijblijvend de
nieuwe series CHATEAU en HOME-CAR caravans en
PARADISO vouwcaravans bekijken.

BERGMAN CARAVANS
KWEKERIJ P. VAN KLEEFT

U«id»«v»Brt 189, Noor<?wljkorhout, tal. 02523-2649
BIJ Hotel Gi/s ca. 500 m langs het water.
richting Noorttwi/k.
Repsratie
Verhuur
Accessoires

t/m
31 dec.
nog ter

.».ti«n«Mi«i a>M •• r. MI. 1-1 K na

kennismaking:

Bij de V.8.A. zijn circa 35.000 zgn. stapelwagens in gebruik. Een deel hiervan
wordt voor intern gebruik aangewend, een toenemend aantal wordt verhuurd.
Gezien deze toename en de financiële en administratieve gevolgen daarvan zoeken
wij een

AALSMEER
OP VBA ii een betonqri|ke
schakel in hei of;etg<?t*urc«

In het 26 ho qrote hollen
komptex verwisselt een
txHongri|k aandeel von de
Nederlandse sni|btoemeo
kamefplonfen-enfuinpfanfenproductie von eigenaar

Na een inwerkperiode zal de funktlonarls een centrale plaats innemen in
een team. dat zich bezighoudt met o.a.
de verhuur van stapelwagens en het
afsluiten van de betreffende kontrakten
met producenten en afnemers.
De administratie wordt hoofdzakelijk
uitgevoerd via computer en beeldschermapparatuur, waarbij de beheerder door een assistente wordt
bijgestaan.
Wij geven de voorkeur ••n Iemand, die
beschikt over veel organisatorische
kapacltelten en duidelijke admlnlstralieve inzichten.

De VBA iseenmode'nbedriil
dal qoedearbpidsvoorwoarden
kent De omjei en hel aantal
peisoneelsJedenbeweqen/ich
tn opgaande lijn

citroenjenever

Eiken
plavuizen
tafel

Ook voor BOKMA, HOPPE,

vanaf
Voor deze funktie stellen wij de
volgende eisen:
• middelbare of hogere administratieve
opleiding
• leeftijd 25 a 30 jaar
• zeer goede kontaktuele etgenschappen
• een duidelijk gevoel voor serviceverlening
• grote akkuratesse
• kennis van of affiniteit met de
bloemen- en plantenteelt.
Salariëring en andere arbeidsvoorwaarden zullen in nader overleg worden
vastgelegd.
Belangstellenden kunnen desgewenst
telefonisch nader inlichtingen verkrijgen bij de heer J. J. Lanser, telefoon
02977-34567 toestel 1302. Uw sollicitatie
vergezeld van een duidelijke persoonsen loopbaanbeschrijving dient u te
zenden aan de afdeling Personeel en
Organisatie van de Coöperatieve
Vereniging 'Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer' (V.B.A.), Postbus 1000,
1430 BA Aalsmeer, t.a.v. dhr. Lanser.

BOLS, COEBERGH,
HENKES, DE KUYPER

250,00
HETKASTENHUIS
Grote Krocht 26,
telefoon 177B1.

Metspoad gevrmtgd:

net kosthuis
met huiselijk verkeer,
voor man, 51 jaar.

,'-'

••!'.''
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VAST VEEL MEER!

Tel. 02507-16237,
nè 17.00 uur.

Te huur:

kamer
Te bevragen bij:
02507-16033/15182.

MesjeuAndré
voor a! uw kledingreparatie.
Ook voor bont.
LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-331356.
Prijsopgave vooraf;
het werk wordt gebaald en gebracht.

MATRAS

TOT
STRAKS

80x190x15 cm

139,00

De RIAM vraagt voor het Centraal buro een

administratief
medewerker
met boekhoud-ervaring (m/v)
voor 32 uur per week
Werkzaamheden:
- het assisteren van de administrateur bij o.a.
het opstellen van de begroting en de jaarrekening
- het bijhouden van de boekhouding d.m.v.
een doorschrijfsysteem
- het zo nodig vervangen van de administrateut
- het verrichten van diverse administratieve
werkzaamheden (o.a. typewerk) ten behoeve
van het Centraal Buro
Veroisten:
- opleiding mavo *• praktijkdiploma boekhouden of vergelijkbare diploma's
- typevaardigheid
Salaris:
- afhankelijk van opleiding en ervaring van
min. 2319,79 tot max. 3483,96 (bij een 40urige werkweek).
Voorts gelden de bepalingen uit de cao Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Opname m het PGGM-pensioenfonds.
Inlichtingen fijn te verkregen o// de heer G.
Frankhuizen, 020-456250.
Schriftelijke sollicitaties, met opgaaf van
referenties, binnen twee weken na het
verschijnen van deze advertentie te richten aan:
RIAM, t.s.v. de koördinator-direkteur, de
heer F. R, Plukker, Stationsstraat 26.
1182 JN Amstelveen, met vermelding van
vakaturenummer S 8H/CB op brief en
enveloppe.

REGIO ROTtERDAM EN OMSTREKEN

• AMSTERDAM. M».»po»Hum 100 - LqntanntcM 33 - Stom
lult 110 • 137 - (Mlltndpbin «2 - Plm '40 . '45 nr J - L»«tanui
ZijlplMn 3 • 5 - Mcrtmi vwt Geftemrart 47 - Monwh^t 10 - KMfMr
fo«l»»n tl . 12 - Klinanilml 170 • HOOFDDORP K'oiMg «40
• ZKANEMBUHG D«viMOT 17 • NICUW VEKNEf. ttó>'*^) )U3
• 2AMOVOORT Dmp
ui E»J«W.U«I»< 31

• ROTTERDAM OJ Muktentrut 12 - Bun Bwmitan 119 117
• C*4WM< Emwrcvptm 9 10 • SCHIEDAM 't Gr«wH«ndMv*«g 956
• VLAAROINGEN Sd»-»«im»»u 14» «PAPEHDRECHT BrcDwM»pletn 6 • BCLNES VccMitrMI la • RID0ERKERK. HaMnMrut S
• SLfEORECMT.

• KATWIJK 9«l ZEE Viuni|k>d>2
• SAS5ENHEIM OudeHmnll
• NOORDWIJK K^kstrMIZO
• OUDE WE TERING Mnitrnk 00
• HILLEGOM Vouelun 15 (Ttrtoo,
• LEIDEN Llngcgwln 5

Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

A.J. DE LEEUW
Een dwaas slaagt vaak niet doordat hij voor gemakkelijk
houdt wal moeilijk is, maar 'n verstandig mens
omdat hij voor moeilijk houdt wat gemakkelijk is.
J.C. Collins
(1848-1908)

Restaurant
FLIPPER

Horlogerie
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4-Telefoon l 23 07
maakt het u gemakkelijk, hoewel het soms moeilijk lijkt.
Zijn uurwerken immers spreken voor zichzelf!
En een collectie.... ongelooflijk!
Komt D eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

Passage 38-40
Tel. 149»! of 15781

Beide kerstdagen
geopend.
Tijdig reserveren.

AUG. v. d. MME

ASSURANTIËN
Grannetia

HANS BANK

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

GELD LENE^NIET DUUR
J Bedrag
5.000.o.uw.10.000.15.000.20.000.25.000.-

mnd
151.31
ioi.il
289.87
428.42
566.38
705.54

mnd.
130.29
••~.«
247.87
365.45
483.03
600.61

tnnd.
—
184.87
270.99
357.11
443.23

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

mnd.
«e»»?
0
163.87
J™'
239.50
315.14
390.77

BI(\I(MEIM-en
BUITEIMSCHILDERWERK
BEHANG-en GLASWERK

He en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
Informeereensl
Helmerstraat 11 -Zandvoort,
telefoon 02507 -12150.
Prins Hendrikkada 161 - Amsterdam
telefoon 020-223456.

Nu ook het adres voor uw

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

KUNSTGEBITTENREPARATIES

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

Fa. Gansner & Co.

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

GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

AUTOBIANCHI
Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag
Wrj geven gedurende de gehele maand december 1981

SUPER BENZINE
cent
MERK
BENZINE

REGIO BOLLENSTREEK
(«««<aln«Ait/bi| Drgrot Muttnurkl)

(•••*•l iwwt/bilfiMrand« H«iid«n Supernwltlen).

HETKASTENHUIS

INDE

HERHAALDE, GEWIJZIGDE OPROEP!
De RIAM is een regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en beschikt over afdelingen voor jeugd, volwassenen, ouderen en preventie. Het werkgebied
omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.

HEGIO AMSTERDAM CN OMSTREKEN
<MM «MHtftH Dwfc «n rifn Brorii /Dwkso

per

liter
KORTING

Autobedrijf
Zandvoort bv
•peelt voor
Sinterklaas
en Kerstman
tijdenado
duunte maand
van het Jaar.
Profiteer
daarvan!!!

NICO SCHEEPMAKER
op donderdag 10 december a.s. in de Openbare Bibliotheek te Zandvoort een

LEZING OVER
RUSSISCHE DISSIDENTEN
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Tevens is er een stand aanwezig van Amnesty
International met informatie.
Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.

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

en op diesel H1 cent korting!!!

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Autoschadeyerwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort.
telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader.
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

(Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

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

10 december: Dag van de Rechten van de
Mens. In dit kader houdt

w
%f

Geef uw kennissen iets aparts
met de feestdagen.
Een CADEAUBON van:

§

%#
$£
jft
*^

^ Myrna Bruynzeel i
^ Gedipl. schoonheidsspecialiste ^
*l
(Stivas)
4*
Ï4 Nu ook buiten de gewone behande^4
lingen:
Propil-behandeling
2J
voor progressieve en duurzame
$£ ontharing. Behandeling na afspraak.
ij KOSTVERLORENSTRAAT89
^^

t

Tel. 14692.

&&£&*&
^^^ r^^ r^^ f.t l» '^^ *
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Ter ere honderdste geboortedag
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Van Schelfhouttentoonstelling
in Cultureel Centrum Zandvoort
ZANDVOORT- „Tol en met 14 februari 1982 is in het Cultureel Centrum
Zandvoort een grote overzichtstentoonstelling Ie zien van werk van de
schilder /graficus Lodewijk van Schelfltout".
Lodewijk van Schelfhout was één der eerste kubisten en heeft op dat
gebied baanbrekend werk gedaan voor het Nederlandse kunstleven in het
begin van deze eeuw.
Wonderlijk genoeg is deze kunstenaar na de oorlog geheel vergeten
geraakt en daarom is het goed, dat er aan zijn werk nog eens uitgebreid
aandacht besteed wordt.
De tentoonstelling omvat ruim 75 werken, olieverven, aquarellen en
gravures en besteedt ook aandacht aan de achtergronden van Van
Schelfliout's leven aan de hand van foto's, brieven catalogi, aldus Emmy
van Vrijberghc de Coningh, de artistiek leidster van het Cultureel
Centrum die een groots werk presteerde door deze tentoonstelling, zoals
die nu te bezichtigen is, zo samen te stellen.
Dat juist in Zandvoort deze tentoonstelling plaatsvindt, vindt zijn oorzaak
in het feit dat de plaats Zandvoort
weliswaar een kleine, maar wel belangrijke rol in Van Schelfhouts leven heeft
gespeeld. Het gezin Van Schelfhout
heeft enige jaren in Zandvoort gewoond. Bovendien speelt Zandvoort
een rol in de relatie tussen Lodewijk
van Schelfhout en Conrad Kickert.
De eerste maal dat Van Schelfhouts
werk werd geëxposeerd, vond plaats in
1903 bij boekhandelaar Mul in Haarlem. „Dit nog weinig gevormde werk
werd opgemerkt door schilder-kunstkritikus Conrad Kickert, die zelf in
Zandvoort woonde. Kickert schreef,
dat hij het werk niet echt mooi vond,
maar wel opmerkelijk en vooral getutgend van moed. Uit deze tijd stammen
de eerste contacten tussen Lodewijk
van Schelfhout en Kickert, een relatie
die on beider leven en werken een
grote invloed had" aldus Emmy van
Vrijberghe de Coningh in de uitgebreide katalogus die tevens is verschenen.

Henricus (Henri) schilderde eveneens
en deze had bovendien veel bclangstclling voor muziek. Na een mislukte
periode als hotelhouder in Zandvoort
(Hotel L'Océan in 1895) vertrok het
gezin in 1903 naar Parijs. Vader Henri
wilde daar lessen geven, terwijl zijn
vrouw kamers kon verhuren. Op deze
manier hoopte men uit de geldzorgen
te komen, hetgeen niet lukte. Het gezin
leed honger en in 1910 overleed vader
Henri totaal verarm
Primitieven
In de uitgebreide levensbeschrijving
van Lodewijk wordt door Emmy van
Vrijberghe verwezen naar de grote
bewondering die Van Schelfhout had
voor Van Gogh en Cézanne. Hij bewonderdc in hen de echtheid en direktheid, die hij zo bewonderde in de
primitieven, die hij in die tijd (1907) in
hun stijl schilderde. In dit verband
hangt er op de expositie een opvallend
zelfportret uit die jaren die zijn verbondenheid met deze schilders, speciaal
Van Gogh, weergeeft.

Tentoonstelling

Kubisme

„Het oeuvre van Lodewijk van Schelfhout is omvangrijk en bovendien bevindt zijn werk zich verspreid over de
gehele wereld in grote en kleine musea
en vele particuliere collecties" zo legt
Emmy van Vrijberghe in haar voorwoord al uit. Behalve olieverven, aquarellen. tekeningen en gravures heeft hij
ook een groot aantal wandschilderingen, panelen en gebrandschilderde ramen nagelaten, die zich uiteraard niet
lenen voor een tentoonstelling. Om
ook aan dat aspect van Schelfhouts
werk aandacht te besteden, heeft men
bewust gebruik gemaakt van foto'stekstmateriaal.
Voor de tentoonstelling is een keuze
gemaakt uit de vele schilderijen en
gravures die voor expositie beschikbaar
waren. Zelf zegt Emmy van Vrijberghe
dat deze keuze misschien aanvechtbaar
is, aan de andere kant was er niet.
zoveel werk van „deze" Van Schelfhout beschikbaar, het grootste deel van
de tentoongestelde werken is dan ook
afkomstig uit familiebezit.

Zes jaar later komt Lodewijk van
Schelfhout onder invloed van het kubisme. Men zegt wel eens dat in deze
periode het mooiste werk van de schildcr/graficus werd gemaakt. „InZandvoort en op een tentoonstelling ontmoette hij zijn toekomstige vrouw Albertine van der Meulen; het huwelijk
met haar betekende een grote ommekeer in zijn leven en een einde aan de
ergste armoede. Eveneens in 1912 bezocht graficus J.G. Veldheer Van
Schelfhouts atelier in Parijs. Veldheer
werd gefrappeerd door het grafische
element in Van Schelfhouts doeken en
spoorde de schilder aan te gaan graveren. Dat werd het begin van een grote
serie droge naald gravures, die zó
specifiek zijn en waarvan vele op deze
tentoonstelling zijn te bezichtigen.
Voelde Van Schelfhout zich schilder,
het was als graficus dat hij de grootste
bekendheid kreeg in Nederland en
daarbuiten.

Corsica

Familie.
,,Deze" Van Schelfhout duidt al aan
dat wie de naam Van Schelfhout
noemt, veel eerder denkt aan de grootvader van Lodewijk, namelijk Andreas
van Schelfhout die nu nog bekend is en
populair geworden is door zijn befaamde wintergezichten, geschilderd in de
vorige eeuw.
Frankrijk, met name Parijs heeft een
grote invloed gehad op het leven van
Lodewijk van Schelfhout. Zijn vader

Zijn vrouw was inmiddels katholiek
geworden, een invloed die ook merkbaar werd in de schilderijen van Van
Schelfhout. Uit de periode „de eerste
wereldoorlog en vlak erna" heeft hij
veel schilderijen met een religieuze
inslag gemaakt. Ook veel panelen,
wandschilderingen en gebrandschilderde ramen. Deed hij dit om den brode,
hij ondervond toch ook de aantrekkingskracht van dit geloof.
Na de oorlog in 1919 vertrok het gezin

Schoolbasketbal
ZANDVOORT - Op zaterdag 12 december organiseert de Zandvoortse
basketbalvereniging „The Lions" het
jaarlijkse
schoolbasketbaltoernooi.
Aan dit evenement zullen alle zeven
basisscholen uit de gemeente deelnemen. Per school wordt een meisjes- en
jongensteam verwacht. De winnaars bij
de jongens kwamen van de Nicolaasschool, terwijl de meisjes van de Plesmanschool in 1980 het beste uit de
strijd kwamen. De school die in de
totaalstand met het jongens- of meisjesteam de hoogste plaats inneemt, zal
de wisselbeker in ontvangst nemen.
Deze is nu in het bezit van de meisjes
van de Plesmanschool. De wedstrijden
beginnen om 10.00 uur in de Pellikaanhal, de prijsuitreiking wordt tegen
17.15 uur verwacht.
MEISJESPOULE (veld 2)
Aanvangstijd Wedstrgd
10.00 uur
Van Heuven Goedhart Hannie Schaft
10.20 uur
Plesman - Beatrix
10.40 uur
Hannie Schaft - Nicolaas
1 1 .00 uur
Van Heuven Goedhart Maria
11.20 uur
Oranje Nassau - Beatrix
11.40 uur
Plesman - Nicolaas
12.00 uur
Hannie Schaft - Maria
12.20 uur
Van Heuven Goedhart Oranje Nassau
12.40 uur
Beutrix - Nicolaas
13.00 uur
Maria - Plesman
13.20 uur
Hannie Schaft - Oranje
Nassau
'3.40 uur
Van Heuven Goedhart 14.00 uur
14.20 uur
M-40 uur
15.00 mir
Plesman
1?-20 uur

15.40 uur
Maria - Beatrix
16.00 uur
Hannie Schaft - Plesman
16.20 uur Van Heuven Goedhart Nicolaas
16.40 uur
Maria - Oranje Nassau
JONGENSPOULE (veld 1)
Aanvangstijd Wedstrijd
10.00 uur
Van Heuven Goedhart Hannie Schaft
10.20 uur
Maria - Oranje Nassau
10.40 uur
Plesman - Beatrix
11.00 uur
Hannie Schaft - Nicolaas
11.20 uur
Van Heuven Goedhart Maria
11.40 uur Oranje Nassau - Beatrix
12.00 uur
Plesman - Nicolaas
12.20 uur
Hannie Schaft - Maria
12.40 uur
Van Heuven Goedhart Oranje Nassau
13.00 uur
Beatrix - Nicolaas
13.20 uur
Maria - Plesman
13.40 uur
Hnnnie Schaft - Oranje
Nassau
14.00 uur
Van Heuven Goedhart Beatrix
14.20 uur
Maria - Nicolaas
14.40 uur Oranje Nassau • Plesman
15.00 uur
Hannie Schaft - Beatrix
15.20 uur
Van Heuven Goedhart Plesman
15.40 uur Oranje Nassau - Nicolaas
16.00 uur
Maria - Beatrix
16.20 uur
Hannie Schaft - Plesman
16.40 uur
Van Heuven Goedhart Nicolaas
Prijsuitreiking zal plaatsvinden in de
kantine om ca. 17.15 uur.

Expositie

Maria - Nicolaas
Oranje Nassau - Plesman
ZANDVOORT - In Bouwcs Palace
Hannie Schaft -Beatrix
Van Heuven Goedhart - wordt momenteel een expositie gehouden van werk van de kunstenares ThéOranje Nassau - Nicolaas

Van Schelfhout naar Corsica om daar
vijf maanden te verblijven. Van Schelfhout heeft hiervan genoten, de gesprekken met de mensen, het klimaat,
het bergachtige landschap en de zon
gaven hem inspiratie voor nieuwe onderwerpen. Een hele serie prachtige
aquarellen en tekeningen zijn in die tijd
ontstaan.
Na zijn Parijse tijd, in Hilversum,
ontwikkelde Van Schelfhout een eigen
tekentechniek de „waschtekcning".
Over een lichtgekleurde tekening in
houtskool of potlood bracht hij een
bruine of zwarte verfstof aan, waarna
hij met een natte spons de lichte tonen
weer ophaalde. Tot zijn mooiste wastckeningen behoren zijn portretten van
Corsicaanse herders.
De tentoonstelling van deze schilder/graficus in het Cultureel Centrum te
Zandvoort, ter gelegenheid van de
honderdste geboortedag van Lodewijk
van Schelfhout (1881-1943) is een zeer
boeiende, die niet onopgemerkt voorbij mag gaan.
Door de artistiek leidster is niets nagelaten om deze zo overzichtelijk mogelijk te maken. Hiervan getuigt de uitgebreide catalogus (kosten ƒ 7,50) én de
wijze waarop de tentoonstelling werd
ingericht.Te bezichtigen dagelijks van
13.30 - 16.00 uur, maandag en dinsdag
gesloten. Nog tot 14 februari 1982.
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ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Riddcrbos.
Arts: B.F.J. Bouman, telefoon
ISf/XJ.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson, tel. 12058;
Dremh, tel. 13355; Flieringa, tel.
12181. Zwerver, tel. 12499.
TARDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. A. Boschma, Linnaeusstraat?, fl.4, tel. 14277.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-

Kerkdiensten

Hervormde Kerk, Kerkplein:
1000 uur vicaris Th. J. Haitjcma,
Gemeenschappelijke dienst met de Gereformeerde kerk. (Crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk:
10.00 u u r . Jeugdkapel.
Gcrefbrmetrde Kerk, Julianaweg IS:
10.00 uur: geen dienst wegens gemeenschappehjke
Gereformeerd /Hervormde dienst m de Hervormde Kerk,
Kerkplein. Voorganger vicaris Th. J.
Haitjema.
19.00 uur: dienst onder leiding medewcrkcrs gemeenschappelijke werkgroep.
Nederlandse Protestatenbond, Brugstraat 15:
10.30 uur: de heer N. V. Noordenne
van Amsterdam. (Doopsgezind).

Kunstzwemdistrictswed
strijden in „De Duinpars
ZANDVOORT - De aktfere kunstewem- Meer nog dan wedstrijdzwemmers en
sters van de Zeeschuimers ontvangen waterpoloêrs moeten kunstzwemsters
a.s. Zondag kunstzwemverenigingen uit de beheersing bezitten zich „volhet gehele land. ZJj treden als gastvrou- maakt" in en door het water te bewewen op tijdens districtswedstrijden gen. Dar vraagt veel training en vooral
waaraan meedoen De Meeuwen uit Die- geduld. Want het lukt niet van de ene
men, ZZS uit Zaandam, Az&PC uit op de andere dag de gevraagde figuren
Amersfoort, De Dolfijn en DOK uit perfekt uit te voeren. In de volksmond
Amsterdam en Den Hommel uit wordt vaak gezegd: zwemmen .is een
Utrecht. In totaal zeventig jonge meisjes kunst.... Kunstzwemmen vraagt echter
zullen onderling gaan uitmaken wie het meer vaardigheden. Kunstzwemmen is
mooiste en het beste kan kunsUwem- bij uitstek een teamsport omdat bij
men.
uitvoeringen alle bewegingen op en
onder de waterspiegel volkomen gelijk
en „synchroon" moeten zijn en bovendien op de maat van de muziek. Net als
mbij kunstrijden op de schaats worden
vooraf de technische, verplichte, figuren beoordeeld door jury-panels. Deze
punten worden dan weer opgeteld bij
ZANDVOORT - Vrijdag 11 december de behaalde punten voor een groepsuitzal Ria Willemse aantreden voor haar voering, duet of solo. Zo ontstaat de
200 m schoolslag dames tegen de inter- einduitslag, vaak erg spannend door de
nationale zwemelite van zo'n 17 lan- onderling kleine verschillen. Het hoogden. Nog geen drie weken geleden ste dat voor een kunstzwemster bereikplaatste Ria zich voor deelname aan baar is, het A-diploma geeft toegang
deze belangrijke wedstrijden door in tot internationale wedstrijden. De disSchagen de beste Nederlandse tijd van trictswedstrijden a.s. zondag gaan om
2.37.2 te laten afdrukken. In het Britse de diploma's EW, D en C.
Barnet, waar de strijd zal plaatsvinden,
probeert zij zich bij de eerste acht te Programma
plaatsen.
13.30 uur zwembad geopend en inDe Europacup 1981 is voor de uit 22 zwemmen voor deelnemers; 14.00 uur
leden bestaande Nederlandse zwem- aanvang van techniekwedstrijden voor
ploeg uitermate belangrijk en tevens alle meisjes; ca. 15.30 uur uitvoering
een goede graadmeter en een onder- ploegen: 1. Zeeschuimers, 2. De Meeudeel van voorbereiding op langere ter- wen, 3 ZZS, 4. AZ&Pc, 5. Zwemlusrnijn. Het geheel wordt in Barnet op t/Den Hommel. (E-diploma).
een 25 mcterbaan (een 8-banen tellend 1. DOK, 2. ZZS, 3 AZ&PC, 4. Zeebassin) afgewerkt met series op vrijdag schuimers, 5. Zwemlust/ Den Hommel
en A- en B-finales op zaterdag en (D-diploma)
zondag. Een landenwcdstrijd met op Soli C-diploma: 1. DOK, 2. Zeeschuielke slag één deelnemer per land. mers. 3. Dolfijn, 4. Zeeschuimers;
Vorig jaar in Antibes trok de Europa- Duetten voor C-diploma: 1. Zceschuicup grote belangstelling, maar lang niet mers, 2. AZ&PC, 3. ZZS, 4. Zeeschuielk deelnemend land beschouwde het
als een serieuze zaak. De toen aantredende Nederlandse ploeg kon allerminst imponeren, deed dat verder het
hele seizoen niet, maar kwam verrasscnd en bewonderenswaardig terug bij
de Europese kampioenschappen in
Split.
Nederland heeft bewezen, dat het best
nog goed kan meedraaien en daarom
lijken de kansen op een totaalklassering bij de eerste acht echt niet dcnkbceldig.
De Europacupplocg is grotendeels op- Vertrek direkteur
gebouwd uit mensen, die Split meemaaktcn, aangevuld met o.a. smaak- Ook het feit dat direkteur Voorthuyscn
makers Kees Vervoorn en Edward zonder nadere adresaanduiding in Ï979
Maasdijk en de fantastisch tcrugko- Zandvoort heeft verlaten, werpt bij
mcndc Annclies Maas en Ria Willem- personeel en medewerkers vraagtekens
op
sc.
Deelnemen. EC-ploeg: Conny van Om na te gaan of er al dan niet
Bcntum. DWK; Hans Kroes,' HPC; 'onregelmatigheden' waren gepleegd
Jolanda de Rover. DJK; Fred Eefting, liet de direktic een accountantsonderAZPC: Ria Willemse. Zeeschuimers; zoek instellen, dit leverde echter niets
Jan Mathijs With. DJK: Annemaric op. Om na te gaan hoe de verkoop zich
Verstappen, BZV Solar: Gerard de destijds precies heeft afgespeeld werd
Kort, HPC: Jolandj van de Meer, de hulp ingeroepen van een advokatenRaket; Frank Drost. AZPC; Annclics kantoor. Via een advertentie heeft dit
Maas,. K N / H ; \\i\ma van Velsen, kantoor de heer Voorthuysen achterTZC/V.ihahs; PCM Revers. DDD; haald en hem verzocht een verklaring
Lcon Stcenbrink. HPC; Petra van Sta- omtrent de verkoop af te leggen.
vcren. de Stem; Manjke de Groot, „Wanneer nu zonneklaar blijkt dat de
ZH; Berj.in Conichsse, 't Gooi, Kees dircktie geheel te goeder trouw heeft
Vervoorn.
Zun Yitesse; Gerard gehandeld, dan zullen wij de AROBSmit, Zwcml H : Edw.ird Maasdijk, proccdure ook wel winnen" is hel
de Z i j l / L G H ; Peter Dros. AZPC en standpunt van de huidige direktic die
Edward Schlinpem.inn. Zevenhuizen. sinds anderhalf jaar in teamverband
werkt.
De heer Broersen zwijgt echter over
het feit dat hij reeds in 1478 als
rese Tjhang l let betrett hier schildenj- verpleegkundig direkteur deel uitcn, wandkleilcn on objekten met een maakte van de direktie.
Oosterse inslag, l let werk is te be/ichtigen op woensdag, donderdag, vrijdag
Personeel
en zaterdag van 14,(X)-17.(X) uur.
Volgens de huidige richtlenen /on het

Zeeschuimers in
Europacup 1981

Joshua
in gevaar

vervolg van pag. 1

mers. Hoofdscheidrechter Mevrouw L.
giebel.
Vanaf 13.30 uur kunt u terecht in
zwembad De Duinpan om de allereerste kunst-zwemwedstrijden georganiseerd door de Zeeschuimers, te kunnen
bijwonen. De entreeprijs bedraagt
ƒ 2,50 inclusief volledig programma.

Bridge-nieuws
ZANDVOORT - Zaterdag 12 december bestaat de Zandvoortse Bridge"
Club 35 jaar. Een feit, dat niet ongemerkt voorbij zal gaan en dat gevierd
zal worden in Hotel Bouwcs. Overdag
houdt men een bridgedrive, onderbroken door een lunch, terwijl er 's avonds
een diner, met na afloop een bridgebal,
wordt gegeven.
Overigens hebben de leden vonge
week een exemplaar ontvangen van de
nieuwe competitieregeling, die dit seizoen als proef wordt gehanteerd.
In de derde competitie moesten de
winnaars van de tweede, in de A-lijn,
zich nu met een derde plaats tevreden
stellen. Eersten werden mevrouw Hagen/heer Wanna met 62,86%. tweede
familie Coops met 58,75Cr.
In de B-lijn verrasten de dames Kiewiet/Kerkman met een percentage van
69,79% vriend en vijand (Ie), terwijl
de heren Klop/Loos tweeden werden
met 60,42%.
Mevrouw Roest, die in de C-lijn speelt,
moest het de laatste bridge-avond doen
met diverse invallers, omdat haar partner was verhinderd. Dit is uitstekend
bevallen, want met niet minder dan
71,79% werd zij eerste. De dames Van
Os/Saurcssing behaalden de tweede
plaats. 61.07%.

Stichting
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Weekenddiensten
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De weg, werk uil zijn kubistische periode (1912)
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Rooms Katholieke Kerk:
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
.zaterdag 12 december: 19.00 uur: Eucharistieviering met orgel en samenzang.
Zondag 13 december: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia-kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, V'ijvcrweg 14:
9.30 uur: drs. P.M. J. Hoogstrate van
Mijdrecht; 19.30 uur: ds. L. J. Boeyin-

theek, H. B. A. Mulder, telefoon
13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, fl. 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437. h.g g.
023-313233.
DIERENARTS:
mevr. Dekker,
Thorbcckestraat 17, tel. 15S47.
GESLACHTSZIEKTEN: voor algemenc informatie: tel. 023-320202 (d.ig
en nacht).
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCP.VCRVOER (CPA) KENNEMHRLAND: ongevallen tel. 023-319191,
besteld vervoer: tel. 023-319277
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST
GASBHDRIJF. telefoon 17641.
ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK ZANDVOORT: Noordcrstraat 1. telefoon 13459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 u u r ,
maandag van 19.00 tot 20 00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor du/.e
hulpverlening, beschikbaar voor icdere inwoner van Zandvoort geldt dat
er voor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING
ZANDVOORT: voor informatie, advies en
hulp: tel. 17373. Op alle werkdagen
van 11.00 tot 12.00 uur. Ook schrijftehjk: postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD: tel. 18083.
WERKLOZENCOMITÉ: spreekuur
iedere maandag van 11.00 tot 12.00
uur in de openbare bibliotheek. Op
dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar onder nr. 14131.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. Eerste en
derde woensdag van de maand van
17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM: Schotersingel 2,
Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp wanneer u die nodig heeft
bij acute problemen.

Burgerlijke stand

Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
9.30 uur: Zondagsschool en Bijbelgespreksgroepen; 10.30 uur: Morgendienst (ds. J. Smink); 15.30 uur: Gezinssamenkomst, (adventsdienst).
Woensdag 16 december: 20.00 uur:
Bijbelstudie / bidstond.

Geboren:
Carolien Wilhelmina Maria, d.v.
J.G.A. Janssen en J.J.M, van Dijke.
Shelley Wicky Elisabeth, d.v. J.M.
Dekker en W.A.E. Paap.
Gehuwd:
E. Keur en G.H. Post.
A. Roskam en A.A.C, van Dansik.
Overleden:
Nieuwe Apostolische Kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 August van der Mije, 78 jr., Florus
en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur Koper, 84 jr., Johannes van Deventer,
dienst in gebouw Madocrastraat l, 85 jr., FerencTihanyi,77 jr., Josephina
B. de Best, 52 jr.
Haarlem-Noord.

WATERSTANDEN
Volle Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur dienst in gebouw Voorstraat 100 te Katwijk aan ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Zee.

Gevonden
voorwerpen

datum
HW LW HW LW
10 dec.
2.10 10.19 14.26 22.25
11 dcc.
2.51 11.02 15.04 23.13
12 dec.
3.32 11.42 15.46 23.59
13 dec.
4.22
16.36 12.22
14 dec.
5.06 0.48 17.27 13.17
15 dec.
6.02 1.39 18.21 14.08
16 dec.
6.53 2.28 19.10 14.45
17 doe.
7.42 3.18 20.05 15.37
Maanstanden: vrijdag 11 december
VM 9.41 uur
Spnngtij op yondag 13 december.

ZANDVOORT - In de maand november zijn op het politiebureau aan ds
Hogeweg de navolgende voorwerpen
als ..gevonden" geregistreerd
drie grote hjmtangen
Duitse dog
envelop met daann twee reeidrei-Ken
blauwe tas met daann een rock handtss
toelatingspasje van Billiton
legitimatiebewijs Nederlandse S eiiigheidsdienst
toelatingspasje Hoogovens
verrekijker
sleutcletui
Rolskiën
dameshorloge
Een n i e u w e sport in Nederland is
herenhorloge
ongetwijfeld het rolskien, dat door de.
damesportemonnee
winten-porters wordt gezien als een
hond (bauaardi
uitstekende \oorhereiding op de winportemonnee met o 3 dne toto'-»
tersportvakantie (skiën en langlaufen),
bruin lederen djrrev,.=s:e
terwijl de trimmers er belangstelling
coudUeunce O.-.wrurrr.rjnd
twee h a n K b i i i e t i e n v j n tien en een van voor hebben, gezien do uitstekende
conditie die men met de/e sport kan
Vllf
opbouwen.
z i l v e r k l e u r i g e n n c rpet -.teen
Er is een goede samenwerking ontstaan
u•> met kledin-:
tussen de sportiristruktrice Ingnd Gorteckel
K i j k J j c e n gevonden fietsen iedere 2e dijn en de sportzaak Peter Versteege
en -V woensdag van de maand tussen uit de Haltestraat.
Ingnd geeft de lessen (een serie van
14 1X1 en !.•> CVf uur
\ier plus een toertocht m de waterleiilmgduinen) terwijl men hij Versteege
;il het matenaal kan huren of kopen.
Wie belangstelling heeft voor deze
sport en toch met wintersportvakantie
gaat doet er goed aan eens contact met
Ingnd Gordijn, tel. 13783. of Peter
VerMcegc. tel. 14499. op te nemen.
Z\NDVOORT - Het afgelopen week- Men krijgt clan uitgebreide informatie
euide heeft Nihot verloren van Bc.iutv.
een onnodig verlies van 4-7 vooi do
/andvoortse club
Na een aanv.inkehjk uitstekende eerste
helft, w a a r i n Nihot een voorsprong
opbouwde van 4-0, met scores van
\\iebc de Vries (3\) en Raymond
Keunig ( l x ) , gat men rui de rust deze
voorsprong uit handen
Flet werd een onvriendelijke partij,
waarin de Zandvoorters volledig mtorttcn. het uiteindelijke resultaat was
7-4. een eindstand die men zeker in dt
rust niet had verwacht

andvoorts
.akennieuws

personeelsbestand met een bezetting
van 150 bewoners. 54 mogen zijn
Momenteel zijn dit er 4S. w.ian.in het
grootste deel wordt gevormd door huiv
houdclijken parttime personeel ..Juist
de begeleiding van de bewoner-», die
toch voorop moet staan, is m i n i m a a l .
een van de punten die w i j in een
schrijven naar voren hebben gebracht", aldus een der vroegere w e r k nemers die de huidige gang v a n zaken
op de voet heeft gevolgd
Er zijn teveel stagiaires en d.it g.u: ten
nadele van de bewoners, v.m Je J^S
personeelsleden zijn er maar zo n vier
of vijf gediplomeerd
Hoewel er ccn kontaktraad bestaat.
heeft deze zeker niet dezelfde bevoegdheden als een ondernemingsraad, een
der wensen van het personeel
Naar aanleiding van een schrijven van
verontruste w e r k n e m e r s werd op dmsdagmorgen een kleine opening v.in
zaken gegeven in de k o n t a k t r a a d aan Selektieteam
het personeel. De bewoners werden
!)at de C-juniorcn van Nihot HOR stccd.s
dinsdagavond ingelicht
Hoeveel men nu"precies heeft verteld, ongeslagen aan de leiding gaan na hut
en wat daar ilan precies van waar is dat verste deel van de competitie, komt niet
moeten w i j maar afwachten, voorlopig geheel als een verrassing, want het team
f It een prima partij laalvoctbal. Niet
schijnt de bank akkoord ie gaan, zodat
men nog steeds aan zijn verplichtingen voor niels werden de volgende Nihotspelen. in het Haarlemse .sclektictcam
kan voldoen."
De direkoe heeft ook een telegram gcko/vn: Hcnrv Marcello, Ivar Steen en
cezoiulen aan de minister van \Veikge- Dennis Kcunig. l*roficiat en succes.
ïegcnheid en Economische Zaken. In
hoeverre dit van invloed zal z.ijn bij Het B-team draait momentcel met
behandeling san de AKOH-procedure wisselend succes m de competitie, niet
onverdienstelijk, ma.ir het kan K-ter
moet nog woulen afgewacht.

Onnodig verlies
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Te huur
Zandvoort-c

kantoorwerkruimte
20 m
Br. ond. nr. 567
bur. v. d. blad.

.* FotoQuelle '
l Compleet foto/filmassortiment, voordelig
( a f d r u k k e n en
ontwikkelen.
1

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort.

j

| Uw adres voor
idtaSL kousen, paities»
BBB- en enkektukken,
ook naar maat
Drogisterij

Bouwman

Oranjestraat 7.
Zandvoort
tel. 02507-12327
DroQisteri) •

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos.
Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel.02507-1 6123.

Autorijschool

Phil Waaning
Net iets beter.
Eventueel met
anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
Brugstraat 20.
Zandvoort,
' tel. 02507-12071.

Prijs Volkswagen Polo v.a.f]4.998,-, incl. B.T.W.. af Leusden, vrijblijvend. Vaste a/leveringskosten f335,-. Wijzigingen voorbehouden.

Met z'n strakke achterkant en z'n ver doorgetrokken daklijn rnaakt een totaal nieuwe Polo zijn
entree. Een beetje brutale, eigenzinnige Polo.
Typisch een Volkswagen. En geen volgwagen.
Functioneler en ruimer dan ooit.
Zo levert de nieuwe lijn die de luchtweerstand
nog verder omlaag brengt, in het interieur pure
ruimtewinst pp. Daar profiteren niet alleen lange
achterpassagiers van, maar ook wat de bagageruimte
betreft is veel winst geboekt.
Met een bagagecapaciteit van liefst 265 liter die
zich in een handomdraai tot 645 liter uit laat breiden,
bouwt u de Polo in luttele seconden om van een com-

pacte personenauto naar een ruime allesvervoerder.
De ver doorlopende, praktische 3e deur met
z'n lage drempel, vergroot de gebruiksmogelijkheden van deze veelzijdige Polo aanzienlijk.
De pittige motoren van 29,37 en 44 kW waarmee de Polo is uitgerust, zijn door enkele ingrepen
nog zuiniger geworden dan zij al waren.
Zo gebruikt de 29 kW motor bij een constante
snelheid van 90 km/h slechts 5,8 liter (l op 16,7!)
per 100 km, bij een snelheid van 120 km/h l op 12,0
en in het stadsverkeer ligt het gemiddeld gebruik
l op 12,3.
Ook het interieur van de Polo is totaal ver-

nieuwd. De stoelen zijn comfortabeler dan ooit.
Het complete dashboard is vóór alles overzichtelijk.
Opvallend zijn de vele extra's die voortaan
standaard vanaf de Polo C zijn ingebouwd.
Zo kent de Polo C een voorruit van gelaagd
glas, een wisser op de achterruit, achterruitverwarming, traploos verstelbare voorstoelen en andere
"extra's" waarvoor u niet extra betaalt.
En natuurlijk geldt voor de nieuwe Polo wat
voor alle andere Volkswagens geldt: de zelfcomgerende stuurinrichting, de koersstabiliserende
achteras en 6Jaar carrosseriegarantie op doorroesten
van binnenuit.

TE KOOP:
JULIANA-

MUNTENALBUM
f695,Tel. 02507-12818.

VOLKSWAGEN. DEGELIJK DUURT HET LANGST.

V-A-G

Strijder B.V.

Drogisterij

Moerenburg
' voor Dr. Vogel
i homeopathie,
i HaltesftraatS,
j Zandvoort,
Itel. 02507 -161 23

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Paviljoen „De Vijverhut"

.S.I&CKJE&J&

RESTAURANT

f

Vondellaan 46 - Zandvoort - TeK l 25 38

T BOECKANIERS-ftlEST
RUIM PARKEERTERREIN
ZANDVOORTSELAAN187

Marja en Piet wensen klanten, familie en vrienden,
fijne feestdagen en een goed 1982

ZANDVOORT
TELEFOON 02507-12401.

Hoek Van Lennepweg en Tollensstraat - Tel. 17401.

jrovnu

Restaurant
Weers
Boulevard Barnaart 12,
JANSSTRAAT 44
HAARLEM
TEL 023-322609

Zandvoort-Noord.

ZEESTRMT4I
ZANDVOORT
TEL 02507-15110

79St

Pelecè Palacinka
*
Govlashsaep
*
Messana Messo
(4 soorten vlees)
metgarnituur
*
Kerst Sladoled
*
Koffie naar keuze
Krusca Cava
of
Hollandse koffie met dana
of
Turkse Cava
ir
ƒ50,-

en speciaal voor deze feestdagen
voorde kinderen:
kerstmenu 3 gangen incl. drankje ƒ25,-.
Om beperkt aantal tafeltjes
reserveren aanbevolen.

Kerstmenu

or een gezellig sfeervol etentje
EERST LEKKER ETEN.
Chinees Indisch Restaurant

Voor recepties en
dagvergaderingen (i 20 personen).
Ie en 2e kerstdag

Heldere ossestaartsoep
m
Pasteitje
$3
Fazant of haas
P& Carnimetdiv. verse groente
IJstaart
Koffie met cognac of likeur

speciaal kerstdiner

f 65-

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

Tijdig reserveren.
Voor inlichtingen en/of reserveringen
telefoon 02507 -18588.

f 65.00 P-PKinderen tot 12 jaar f 45.00
Gelieve tijdig te reserveren.

.f

SPECIALE AANBIEDING '

koffie, per persoon all-in

Diner afhalen boven f 35,00

voor
sfeervolle
feestdagen

»te£ ee* attente

Restaurant
FLIPPER

wfy wtofc. 1t titaan,

Passage 38-40
Telefoon 14981 of 15781

Beide kerstdagen
geopend.
Tijdig reserveren.
Met onze bekende wild- en vleesspecialiteiten

02507-t2l2t

f

7ev&t& (veiue* cvfy fóenfy wje.
t
&*

30
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EMOEN WAS ER NOG MAAR EEN
ZANDVOORT - Of het Anti Circir
Comité van de Provincie een subsidi
wil ontvangen van ƒ 26.0IK),- <
ƒ 10.000,- of helemaal niets, is nog ni<
helemaal hekend.

§og niet vergeten
baantje bij Willem Paap (Piesie, ja, zet
dat er maar net zo in, dan weten ze
tenminste wie ik bedoel) en Jaap schuiten (Mik). Ik kreeg zeven gulden vijftig
per week van maandagmorgen tot en
met zaterdagavond en dat was hélemaal nog niet zo gek. Ik ging dus
helmplanten. Dat gebeurde zo'n beetje
in een zachte winter van januari tot
april en in april dan ging je het strand
op. Van september tot januari mocht ik
als drijver helpen bij de jacht, deed ik
samen met mijn vader en zo kwam je
precies het jaar rond."
„Maar als het nu eens vroeg ging
vriezen?" „Ja dat was niet best natuurlijk, die tijden hadden wij allemaal wel
eens, maar ja dan lag het halve dorp
,,Ja leuk klinkt dat natuurlijk niet, plat, want iedereen zat in de winter in
maar nu ik er zo over nadenk, is dat de helm."
toch waar. Vroeger, toen ik jong was,
toen zaten er veel Zandvoorters in de
helm in de wintermaanden, maar nu?" Helmplanten
Thuis bij de warme kachel in de
Volgens Kerkman zat het helmplangezellige huiskamer in de Jan Steen- ten de geboren Zandvoorter in het
straat, telt hij nog eens na, hoeveel van bloed. Je moet er slag van hebben en
zijn vrienden en bekenden nog helm- over een goede conditie beschikken.
planten. Het blijken er maar een paar Het lijkt zo eenvoudig. Op gevoel pak
te zijn.
je een „wis" helm, zorgt dat het
Ook bij de Dienst Publieke Werken knobbeltje onderaan de helm net onder
waar Kerkman sinds 1964 in vaste het zand komt, want dat wordt de
dienst is geweest, wordt hij niet vervan- nieuwe uitloper, stampt het gat wat aan
gen. „Eigenlijk is er maar één, dat is en klaar is Kees. De helm wordt op
Kors Zwemmer en die kan het natuur- zo'n 30 cm ui» elkaar geplant in rijen.
lijk niet alleen af. Er zijn wel jonge Of het nu precies dertig cm is, blijft nog
jongens, die het ook doen, maar ver- de vraag, want het is ook een „stap"
geet niet, het is behoorlijk zwaar werk. die de helmgraver met zijn helmgraaf
Het komt op je rug aan, want je staat maakt. De man met de helmgraaf gaat
altijd gebogen in weer en wind. Nu is er voorop, gevolgd door één of twee
nog een keet voor slecht weer, maar planters. Er wordt ook gewisseld, het
vroeger? Mens, dan ging je door. Het belangrijkste is gewoon dat je de juiste
enige wat je kon doen, was wat in de hoeveelheid helm in één handbeweging
luwte je meegebrachte brood opeten, pakt. „Je moet een goede wis hebben,
maar daar had je het wel mee gehad", anders wordt het niks", zegt Kerkman
knikt hij.
met kennis van zaken.

Z^DVOORT - Op 15 oktober
191 heeft Engel Kerkman uit de
Ja Steenstraat zijn hclmgraaf
vrrzichtig in de schuur gezet,
v/nl, al gaat hij nu nog veel dingen
den waar hij echt zin in heeft nu
ta 65 is geworden, het helmplanin, daar is een streep onder gezet.
(Het is mijn eigen hclmgraaf, die
leb ik dus meegenomen." Na ruim
pen halve eeuw, om precies te zijn
jiénenvijftig jaar, is er een punt
'gezet achter zijn beroep, een beroep
/dat heden ten dage behoort tot de
' categorie „uitstervende beroepen."

Jeugd

Mooi beroep

Engel Kerkman is geboren en getogen
in Zandvoort en zijn leven kan het best
omschreven worden als dat van een
„echte" Zandvoorter. AI het werk dat
gepaard gaat aan seizoenarbeid in een
badplaats, heeft hij gedaan, vele jaren
achter elkaar.
,,Kijk, ik was de jongste zoon uit een
gezin van tien kinderen, er waren vijf
jongens en vijf meiden. Ik was de
jongste zoon en mij hebben ze bijvoorbeeld nog nooit op een maandag op
school gezien toen ik jong was. Ben je
gek, op maandag moest ik moeder
helpen met de was. We hadden een
velo-wasmachine en dan moesten er
honderdvijftig slagen gemaakt worden
met die handel, voor de witte was, 150
voor de bonte, het donkere goed en
weet ik hoe dat allemaal hette, maar ik
was thuis achter de wasmachine.
Toen ik veertien was, kreeg ik een

„Je kunt er nou wel om lachen, maar
ik moet zeggen dat ik het altijd een fijn
vak gevonden heb. Helemaal 's morgens vroeg als het nog zo stil was. Je
dacht toch altijd „misschien vind ik wel
een „harms" konijn."
Een „harms" konijn is een konijn
dat 's nachts is gedood door een hermelijn. De hermelijn doodt het konijn
door een beet in de nek, waar hij het
bloed uitzuigt, volgens Kerkman ,,de
lekkerste konijnen." Menig „harms"
konijn heeft gezorgd voor een feestmaal in Zandvoortse huisgezinnen.
In zijn lange periode van helmplanter heeft Engel Kerkman heel wat
vierkante kilometers duin beplant.
Werkten er voor de oorlog zeker zo'n
veertig a vijftig Zandvoortse helmplanters in de duinen en waren er verschillende aannemers die dit werk uitvoerden, ook na de oorlog kenden de

Groei
ZANDVOORT - Het is een opmerkelijk en tegelijkertijd verblijdend verschijnsel dat de laatste jaren in de
gemeente een groeiende opleving te
constateren valt wat betreft het uiterlijk aanzien van het dorp, kort gezegd:
wat de groei en bloei in Zandvoort
aangaat.
Leuke en aantrekkelijke woonerven
verrijzen meer en meer, balkon en
gevelbeplantingen geven een fleurig
aanzien en de afdeling ZandvoortBentveld van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde heeft tot nu toe een ongekend grote aktiviteit getoond. Men
blijft bij dit alles zeker niet achter.
Dat bleek ook kort geleden weer, toen
de resultaten werden bekendgemaakt
van de gehouden keuringen van voortuinen in juli en augustus. Nog nimmer
had een uitgeschreven vergadering van
deze vereniging zulk een groot aantal
bezoekers(sters) getrokken. De sfeervolle grote bovenzaal van hotel Keur
was overvol, (er moesten stoelen worden bijgeplaatst) en er werd een aantal
van meer dan honderd belangstellenden geteld.
Voorzitter B. Rudenko was door ziekte
helaas verhinderd aanwezig te zijn.
Zijn plaats werd ingenomen door de
penningmeesteresse van de vereniging,
mevrouw Van Wijk, die het klappen
van de zweep nog wel bleek te kennen.
Het werd een prettige, gezellige bijeenkomst, waar ik mij persoonlijk uitstekend heb geamuseerd, niet in het minst
door de ondertoon van enthousiasme,
die telkens weer mocht worden vastgesteld.
Na het openingswoord vertoonde de
grote promotor van de vereniging, de
heer C. Davids een groot aantal dia's
van diverse voortuinen, planten, bloemen, dieren, dorpsgezichten enzovoort
en voorzag elke door hem gemaakte
dia van deskundig commentaar. Hij
bleek zijn collectie weer danig te hebben uitgebreid, die thans tot een waardevol bezit is geworden.
Terecht oogstte hij dan ook met deze
boeiende voorstelling een zeer groot
succes!

WV-voorzitter Theo Hilbers reikte na
de pauze de talrijke prijzen uit. Hij
deed dit op de hem eigene wijze,
geestig en „to the point". Hij maakte
vooraf met zijn auditorium een zwerftocht door Zandvoort en haalde verschillende stokpaardjes van stal. „We
hebben geen gebrek aan spanning", zei
hij o.m., „maar blijven zorgen voor de
toekomst. We blijven opgewekt en blij
met zorg en liefde werken aan de
toekomst van ons dorp, om daar zodoende een aparte sfeer te scheppen."
Spreker herinnerde daarna aan de komende „Floriade" in Amsterdam in
1982, (een voorbeeld voor Zandvoort)
en betrok het gemeentebestuur en de
plantsoenendienst in deze hulde. Hij
bepleitte aanleg van een grote heidetuin en een naaldbomenbos, waarin
zoveel variaties bestaan, al zullen we in
dit opzicht door intensievere bebouwing vooroorlogse toestanden nooit
meer kunnen terugkrijgen. Hij dankte
het bestuur, (als steeds volijverig) en
stak een pluim op de hoed van de
juryleden, die de voortuinen hadden

helmplantcrs een grote opbloei.
„Vooral na de oorlog was het duingebied erg verwaarloosd. Wij hebben,
heel wat helm geplant tegen bunkers
die niet meer opgeruimd werden, je
kunt ze nu amper terugvinden", vertelt
de oud-helmplanter.
De februaristorm van 1953 zorgde
ervoor dat Zandvoortse helmplanters
maandenlang werkten aan het herstel
van de zeercep van IJmuiden tot Scheveningen. Willem Witkop blijkt in de
particuliere sektor de enige te zijn die
nog steeds werk aanneemt waar helm
geplant moet worden. Volgens de verhalen van Kerkman waren er voor de
oorlog zeker zo'n vijf a zes grote
firma's waar men voor werkte, nu is de
enig overgebleven firma die van Witkop.

Gemeente
Werkte Kerkman vanaf zijn prilste
jeugd min of meer als kleine zelfstandige, in die zin dat hij per seizoen, hetzij
in het helm of op het strand werkte,
sinds 1964 werd hij in vaste dienst
aangesteld bij de gemeente. „In de
wintermaanden verhuurde je jezelf dus
bij een grote firma of ook wel de
gemeente en zomers werkte ik op het
strand. Heel vroeger met fruit met mijn
zussen Alie en Menks, later als stoelenman bij het Groot Badhuis, bij Jan
Weber of Jan Brand. Vanaf eind vijftiger jaren was ik in los dienstverband bij
de gemeente, maar na een auto-ongeluk wilden mijn benen niet meer zo
mee op het strand, toen ben ik in vaste
dienst gekomen, maar het strand zomers heb ik wel gemist." Een andere
gemiste kans is in zijn ogen het feit dat
hij nimmer zelf een strandtent heeft
geëxploiteerd. Da's wel jammer, dat
had ik graag gedaan, maar moeder de
vrouw was erop tegen en dat moet je
toch zeker samen doen", zegt hij.

Strand
AI is Engel Kerkman dan nu met
pensioen, het buitenleven kan en wil
hij niet missen. Nog vrijwel dagelijks
trekt hij naar het strand vooral om
garnalen te vangen. Dan heeft hij nog
steeds de jacht, want nog steeds is het
zijn lust en zijn leven als drijver in de
winten, anden mee te gaan. „Dan zie
ik meteen of de jongens het werk nog
wel goed doen", lacht hij, doelend op
zijn collega's, die deze wintermaanden
aan de Noord boulevard werken.
Daar was het ook, dat Kerkman nog
eenmaal wilde poseren voor de fotograaf met „zijn eigen helmgraaf', die
hoe dan ook nimmer uit zijn bezit zal
verdwijnen.
Margreet Ates

•<'';
Helmplanter
Kerkman in a kt ie,
in weer en wind.
Zo'n dikke vijftig
jaar was hij 's winters in het
helm te vnden.
(Foto Europress).

(A dvcrtentie)

Teeltverbod
ZANDVOORT - In de gemeenten
Zandvoort, Bloemendaal,
Bennebroek, Heemstede en Hillegom is de
teelt van aardappelen sinds vele jaren
verboden.
Dit verbod geldt zowel voor particulieren als voor land- of tuinbouwbedrijven. Het geldt bovendien voor de teelt
van tomaten in de volle grond.
De aardappelteelt is indertijd uit de
bollenstreek verbannen omdat ziekten
en plagen, die bij de aardappel kunnen
optreden, sterk belemmerend werken
op de export van bloembollen.
Binnen het verbodsgebied is op beperkte schaal ontheffing mogelijk van
het aardappelteeltverbod, echter alleen
op die plaatsen waar geen bloembollenteelt in de directe omgeving plaatsvindt.
Formulieren voor het aanvragen van
een ontheffing kunnen worden verkregen bij het Landbouwschap, Kenaupark 28, 2011 MT Haarlem, tel. 023310001.

Door het A n t i Circuit Comité. tegen
woordig Stichting G e l u i d h i n d e r Zarui
voort, was bij de Provincie een aan
vraag ingediend voor een subsidie
Men heeft namelijk een schuld va;
ƒ 26.000.- die is ontstaan doordat d
stichting de kosten van en gerechtelijk'
procedure, die gericht was tegen d>
Cenav en de Gemeente Zandvoort ei
waarbij men in het ongelijk was gi
steld, verloren. Het A n t i Circuit Comi
té werd verzocht de gerechtelijke pro
cedure en de kosten van de advocatei
van de tegenpartij te betalen. De stich
ting heeft dit geld niet en een subsidie
verzoek van de stichting aan de ge
meente werd afgewezen, reden waar
om rneri besloot dit geld aan de provin
cie te vragen.
G.S. hebben voorgesteld om via Con
tact Milieubescherming Noord-Hollam
een éénmalige subsidie van ƒ I().<X)().toe te kennen ter derving van de
schuld.
De commissieleden van deze commis
sie waren over deze subsidie-aanvraai
verdeeld, PvdA wilde het totale bedra;
van ƒ26.000,- uitkeren, de VVD itegen, terwijl het CDA verdeeld is en
hierover frakticberaad heeft gevoerd.
De aanvraag werd doorverwezen naai
de commissie algemene- en juridische
zaken van de provincie Noord-Holland.
Deze commissie vergaderde maandagmorgen 7 december. Nadat men eerst
verbazing had uitgesproken dat dit
onderwerp in deze commissie op de
agenda stond, werd toch besloten hierover te discussieren.
Het resultaat was hetzelfde als de
vorige commissie. PvdA vóór het gehele schuldbedrag, VVD tegen en het
CDA verdeeldT

TEKOOPOFTEHUUR
GEVRAAGD
in Zandvoort

winkelruimte
of winkelpand _±_ 100 m2.
Telefoon 02507 -12974.

Wij verzoeken de sportclubs de
eerste weken de kopij voor de
sportpagina rechtstreeks te zenden aan: Redaktie Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 te
Zandvoort.
De uiterste inlevertijd is dinsdagmorgen 10.00 uur, wil men het
verslag in de volgende uitgave
vermeld zien.
Deze maatregel is van tijdelijke
aard en duurt, zolang onze
sportmedewerker wegens ziekte
zijn taak niet kan uitvoeren.
Met dank voor de medewerking,

gekeurd, nl. de heren Jan van Wijk VI grote tuinen: J.A. Keesman,
Honschooten en C. Davids. Er was een Treubstraat 19; kleine tuinen: mezeer groot aantal prijzen beschikbaar in vrouw Van den Berg, Celsiusstraat 21.
de diverse categorieën.
Wijk VII grote tuinen: F. Hartman,
Redaktie
De prijswinnaars ontvingen behalve Parnassialaan 22; kleine tuinen: A. van
een fraaie oorkonde ook een mooie, der Veld, Zandvoortselaan 169.
bloeiende plant. Terwille van de plaats- De mooiste voorjaarstuinen met
ruimte zal slechts in elke afdeling de bloembollen enz. waren voor: 1) J.C.
eerste prijswinnaar worden genoemd. Halderman, Weimanveg 8; 2) Th. Slijkerman, Haarlemmerstraat l la; 3) H.
Vermaat, Potgieterstraat 58.
Dit waren:
Wijk I grote tuinen: J. Heylman, Pa- Prijzen voor de mooiste bloembakken
trijzenstraat 18b; kleine tuinen: K. gingen naar H. Landman, Dr. C.A. ZANDVOORT - In de Nederlands HerGerkestraat 32 I; mevrouw Warmer- vormde Kerk wordt op vrijdagavond 18
Zwemmer, Malh. Molenaarstraat 4.
Wijk II grote tuinen: W.J. van der dam-Verdegaal, Mr. Troelstrastraat december een kcrstconcert gegeven
Heydt, Cort van der Lindenstraat 14; 22; W. Hasting, Swaluestraat 13; A.W. door het Zandvoorts Kinderkoor onder
kleine tuinen: P. Drommel, Bredero- Termaat, Quarlesvan Uffordlaan 17 en leiding van Henk Trommel, met medeC.A.P. Bijleveld, Duinwindelaan 7. werking van pianist Willem Poot. Het
destraat 130.
Wijk III grote tuinen: T.M. Greeven, De prijswinnaars van de mooiste voor- zal een afwisselend programma worden
Burg. Engelbertsstraat 7; kleine tui- tuinen ontvingen elk een pakket met canons en tweestemmige liederen.
bloembollen.
nen: J. Jordan, Princesseweg 23.
Bovendien heeft men zich verzekerd
Wijk IV grote tuinen: L.N. Hemelrijk,
Julianaweg 12; kleine tuinen: A.P.M. Met enkele toepasselijke woorden van van het Ensemble Blanco, bestaande
dank aan de betrokkenen sloot daarna uit: - Sara Strumphler, harp. Sara
Tuinder, Pakveldstraat 2.
Wijk V grote tuinen: P. Aay, A.J. van mevrouw Van Wijk deze bijzonder Strumphler studeerde aan het Amsterdamse conservatorium bij Phia Bergder Molenstraat 2; kleine tuinen: P.J. geslaagde bijeenkomst.
K.Sr
hout en was jarenlang aan het Concertde Roode, Jacob Catsstraat 14.
gebouworkest verbonden als harpiste.
Zij trad vele malen solistisch op en
vormt samen met haar man Henk Vos
een vast duo.
- Henk Vos studeerde fluit bij Hubert
Bahrwasser (Amsterdams conservatorium) Hij is als vakdocent verbonden
aan het conservatorium te Hilversum.
- De derde aan dit ensemble verbonden
is Ingrid Snitker, zij studeerde bij Carel
van Leeuwen Boomkamp cello en viola
de gamba. Zij maakt deel uit van
diverse kamermimekensembles en gaf
vele concerten in binnen- en buitenland.

Programma
Het programma voor dit kerstconcert is
vrij afwisselend. Na het ..In dulci
jubilo" van het koor, volgt samenzang.
waarna het kinderkoor een drietal
kerstliedjes zal zingen. Hierna volgt het
eerste optreden van het Ensemble
Blanco, waarna gezamenlijk het ..Stille
nacht" gezongen wordt. Hierna volgt
een optreden van de kinderen en het
ensemble, waarna het concert besloten
wordt met samenzang.
Het programma, dat tevens als entreebewijs geldt, kost f 4.— en is verkrijgbaar aan de ingang van de kerk. Aanvang van het concert is 20.00 uur
(ingang torendeur).

ZANDVOORT - Nadat, in verband
met vakantie van commissielid Toonen
het onderwerp „verkeersveiligheid
voor de jeugd" in oktober van de
agenda werd verschoven, het in november niet meer aan bod kwam, was het
nu op de agenda van de dec^mbervergadering geplaatst.
Alsof de duvel er mee speelde, was ook
dit keer Toonen, in verband met
vakantie, niet aanwezig, doch partijgenoot Van der Moolen wilde er toch wel
beter over worden geïnformeerd. Hij
had zich enigszins in de materie verdiept en vond dat men zich in Zandvoort er te veel met een Jantje van
Leiden had afgemaakt. De rapporten
die door het college in zijn antwoordbrief aan de schoolraad- werden genoemd, waren van 1976, bovendien
dacht de socialist dat er in Zandvoort
nog verkeersbrigadicrtjes werkten en
pleitte hij toch wel voor knipperlichten
op bepaalde punten wanneer knipperbollen te kostbaar zouden zijn.

Inventarisering
Jan Jongsma. VVD, verzocht orn een
totale inventarisering van het verkeer
rond alle Zandvoortse scholen. „Het
moet toch mogelijk zijn, dat wij zeer
snel op de hoogte zijn van de vcrkeerssituatie rond de diverse scholen. De
meest gevaarlijke situatie kunnen wij
er dan uitpikken en er iets aan doen,
voordat er ongelukken gebeuren", was
zijn mening. Want, en hier is iedereen
het wél over eens, er kan in Zandvoort
van een noodsituatie gesproken worden. Hoe dit op te lossen bleek niet zo
eenvoudig.
Ten eerste vond Jongsma korpschef
Menkhorst op zijn weg. Deze ging er
van uit dat, als men van de verkeersveiligheid rond de scholen een principe
maakt, dit de nodige mankracht za!
kosten, waardoor andere zaken zouden
blijven liggen. Bovendien zou ook het
nieuwe beleidsplan van de politie .worden doorkruist.
Dit nu was in het geheel nie! de
bedoeling van Jongsma. Hij vond dat
men wel degelijk kon. inventariseren,
zonder dat alle andere.dingen blijven
liggen.
Ook het argument van de korpschef dat
men de ouders zou behoren op te
voeden tot betere verkcersdeelnemers.
hetgeen de weerslag zou geven bij de
kinderen, vond weinig weerklank.

HAARLEM - Op vrijdag 11 december
geeft het Noordhollands Philliarrnonisch Orkest het derde concert van de
serie B "Meestercomponistenserie" in
het Concertgebouw in Haarlem, yanvang 20.15 uur.
Deze avond staat in het teken van
Maurice Ravel. Solist is Daniel Wavenberg die twee pianoconcerten zal vertolken. De dirigent is Jacques Mercier.
Voor de pauze speelt het orkest "Valses Nobles et Sentimentales" waarna
ile solist het pianoconcert in G zal
spelen.
Na de pauze wordt door Daniel
Wayenberg het pianoconcert voor de
linkerhand ten gehore gebracht, waarna besloten ^al worden door het orkest
met La Valse.

Nieuwe plannen
Uiteindelijk bleek dat men plannen
heeft ontworpen voor de verkeersproblematiek rond de Hannie Schaftschool. Men is van plan het trottoir bij
deze school tegenover de hoofdingang
van het postkantoor zodanig te veranderen, dat een beter overzicht over de
weg wordt verkregen. Ook zal men ter
hoogte van het parkeerterrein bij deze
school, het oversteekpunt overzichtelijker maken. Men offert dan enige parkeerplaatsen op. en er komt een vluchthcuvel in de busbaan, zodat de kinderen dit oversteekpunt beter kunnen
overzien. Van der Moolen vroeg nog
naar een voorziening op de vrije busbaan ter hoogte van de ingang van de
Mariaschool. „Wanneer hier wordi
aangegeven dat er schoolkinderen
oversteken, zal dit ongetwijfeld nut
hebben voor buschauffeurs en andere
illegale gebruikers van deze rijweg.
Misschien gaat er een preventieve \verking van uit", aldus Van der Moolen.
Aan het college za! worden gevraagd
toch in de naaste toekomst aandacht
aan de verkeersveiligheid voor de
jeugd te besteden en t.z.t. met een
voorstel te komen. Of hierin dan een
totale inventarisatie van de situaties
rond alle scholen wordt betrokken,
werd niet duidelijk.
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Ontwikkelen en
afdrukken van uw
kleurenfilms in

NOOIT MEER VERVEN

1 uur gereed!
Snel

Door de PORTAS-kunststofommonfelmg m vele houtdeisini
en effen (deuren moeten door PORTAS gerenoveerde d»uren nooit meer geschilderd worden PORTAS maakt dAUr*n weer ols nieuw Vraag vn|bli|vend inlichtingen'

KOM 'M MAAR BEKIJKEN, HIJ
STAAT NU IN ONZE SHOWROOM

Aletnrrnegenwocxd^r voor Antsft» 8ofc*n9t Mrptnsl Mairlmee'
Kah» ftjosb Vïxxsch Vo<xt> lr-«iicnen<j RIJS* M WsawnwK
WIT«S «üllMONil MUISBOS 6o«*««*H|f AbM<M> • *
Moolfl.rg 180? 21V ND AOIWfXTl

Tel 02524-4443
P|)tiIA 1»

Zee weg 3,0 verveen, tel. 023-256057
Eig. J.G. deJong

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

vt« Md^x'jf LtjQi

Unieke gelegenheid voor uw zakendmers,
recepties, enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid.
2e kerstdag geopend met een speciaal

kerstmenu
per couvert
ƒ75.-

Uit faillissement
gekocht:

$Ë

grotepartij

$

kerstartikelen

Fotostudio Heno
Kalverstraat 236, Amsterdam
hoek Muntplein, tel. 020-234934
60 minuten service

PORTkS*

.
i
l

KERST en NIEUWJAAR in ERMERZAND
December is een knusse maar vermoeipncfe maand'
Ontspant u zich daarom in deze periode met uw gezin m
onze moderne en comfortabele bungalows gelegen in
Erm (gem Sleen, Dr ) Op hel park tevens restaurant,
bar, overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen speeltuin
etc Tijdens Kerst en Nieuwjaar speciale evenementen

KERST-ARRANGEMENTEN
reeds v.a. f325,- all-in.
Voor nadere informaties

Vrij-tijdspark Ermerzand, Dalerstraat.
Erm. tel. 05915 - 40 18

spotprijzen.
«
3$

's Maandags gesloten.

Verkoop start donderdag W dec.
om 10.00 uur
op de Rotonde bij

Shop Jacqueline

RESTAURANT

JACK
HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

en niet duurder

3E o. a. ballen, pieken, slingers, lint,
verlichting.
Kaarsen tegen

sïfc

(Naast Bouwes Hotel).

SIS .«J-.. -J- *•- WA_J~* «CK^*. _*_«_. j*r^ ^^tff

J

f

*- 'f~^^& <

GA GEZELLIG
MET DE KINDEREN
UIT ETEN IN

apart speciaal fondue-restaurant
tot 45 personen.
Gen. Oranjestraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

NAADLOOS WANDTEXTIEL

,DE
GRAVIN'
' Romantisch dineren bij kaarslicht

VERKOOPCENTRUM

n NrrtnU l -t

|$
S

RESTAURANT

Off. Renault dealer

vPf

SPECIALITEITEN

Resfcaaranfc
„Gbalêfc Het Witte Hals"

De Renault 9. Een groot talent. Want zie z'n zuinigheid
1 op 18,5 bij 90 km/u konstant, 1 op 13,5 bij 120 km/u konstant
en 1 op 14,1 m de stad
Talentrijk is de Renault 9 niet minder op 't gebied van komfort.
Volop beenruimte en luxueuze stoelen.
En natuurlijk is de Renault 9 'n rijtalent Onafhankelijke
wielophanging rondom en voorwielaandnjving zorgen voor
een perfekt weggedrag Vindt u 't gek dat we 'm Het Talent noemen?
HIJ staat nu in onze showroom voor u klaar. Afgebeeld Renault 9TSE.
De Renault 9 al vanaf f 15 700,-. Aflevenngskosten f 366,.
Prijzen mkf BTW. Wijzigingen voorbehouden.

vjM *(l ritt

beter

TESENBtJ:

VOORGERECHTEN
|
GARNALENCOCKTAIL
JJgtandte gornalen aangemaakt
met een *out waann ondermeer
cognac tn iherry
of
ARDENNER HAM
gegorneerd met puntatperges
«n ananas
KIP SALADE
"HIGHFICH"
met kip champignon* druiven
grapefruit en celene

W. G. BOSS meesterschilder

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

Beide kerstdagen
serveren wij reeds T a
14 00 uur *s middags ons

KERSTKEUZE MENU

Interieur-afwerking

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.

HETRECHTHUIS

Schouwtjeslaan 14 A-rood - HAARLEM
Tel. 023-324983.
Donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur
en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

l

geheel overdekte, gezellige

kerstmarkt

^\f^
r£-^

Kerstbomen en kerstgroen

In onze vernieuwde, feestelijk versierde
tuinplantenkas vindt u onze prachtige volle
x/ :
/n.*
kerstbomen, metof zonder kluit al of niet met
standaard. Tevens treft u er een grote sortering
versieringsgroen, zoals hulst, mistletoe,
larixtakken, mos, enz. enz.

Kerstbakjes en planten
In onze kamer plantenkas
proeft u de kerstsfeer al.
Rijk bloeiende planten in
vele soorten en tinten te
kust en te keur.
Een feest om hier iets uit
te zoeken voor uzelf of om kado
te geven. Prachtig opgemaakte
kerststükjes staan voor u klaar, en heeft u zelf
een bakje, dan maken wij dit voor u op.

Zelf kerststukjes maken?

§
KERSTMENU
$ Joegoslavisch Restaurant^

I

HELDERE'KHTESOEP

PULA

met uermicetlt en veel kip enn
\

3rJ Zandvoortselaan 143-145 - HEEMSTEDE.
J5
Tel. 023-285285.

S» Hollandse garnalen-cocktail
^ • Goulashsoep, stokbrood, kruidenboter
J£j» Geroosterde varkenshaas, balkansaus
jö« Palacinka

25 • Koffie naar keuze
^g
• (Kruska, Hollandse of Turkse Cava)

KOOIJMANS

FORDOTO

^
ZANDVOORT
Ampérestraat 10
(naast Colpitt)
Tal. 02507 - 1 69 25.
B.g.g. 132 42
Ford verkoop en
service..

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOU B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN

Ook voor diverse
merken inruilauto's.

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat
werk en lijsten Wandkurktegels, fineer vouw
rekjes, elementensysteem
plankendragers,
traphekjes Alle soorten lijmen, klein ijzer
waren, verf, Louvredeuren edelfineer, binnen
deuren, saloondeuren, gereedschap
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16 00 uur
's Maandags gesloten
's Middags van 12 30-13 30 uur gesloten

eerste kwaliteit,
handgekloofd

OPENHAARD
HOUT
2 m* thuisbezorgd
v.a./ZOO,-.
B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023375381-314107.

BEKENDMAKING
v.x,^\-^

v1

' '^^'^.^^''"^N'^iS;'"'.1^''..'.'^;s^

Dejuiste materialen om zelf
aan de slag te gaan (uw kerststukje
te maken) vindt u in onze tuinwinkel!
Voor beginners hebben wij een aantal voorbeelden
gemaakt.

\iri\daQ 9-00"^

len & van dijk L-^---

Als het om kerstsfeer gaat Zandvoortselaan 192 - Heemstede-Aerdenhout - Tel: (023) 249221
Donderdag 17 december koopavond (tot 21 00 uur)

HOOFDGERECHTEN |
VARKENSHAASJE
•^rJONTE CHRISTO"
met champignon* ouetong
tn overgoten met een zachte
pepeneua
HAZEBOUT ?ST HUBERT"
volle hoxebout gettoofd m dt
rode wijn met wttdiaua
umaftn ondermeer stukjes
bacon en champignon*
of
MEDAILLONS VAN
OSSETONG "GABRIELLE"
geserveerd met een faut
uiamnn rode port ijalottent
tijm en sinaasappel

De Hoofdgerechten worden
alle geserveerd met een garni
tuar van Fnnae groene
&oon(;« ceten ge&toofdt
peertjes, appelmoes en divene
toorten aardappelen
NAGERECHTEN
K1SS OF BR ASIL
vanille mokbatjs met koffie
t troop en *lagroom aan tafel
geflamoeerd met rum
CITROENMOUSSE
luchtige mou«»f met tlagroom
venterd

J

of

ws **DAME: BLANCHE"

oantttetf» met warme chocolade
•au* en ttagroom

è 39.95P.P.
VOOR DE KINDEREN
(TOT 12 JAAR) ONS

KINDERMENU
FRUTTI FRUTT1
een glas gevuld met allerlei
vmehtjcs en verrterd met
gekleurde suiker
iTERRETJESSOEP
«n lekkerr kapte toep met
figuurtjes crtn
KUKENBOUT
"MISTER KERMIT"
Kemtt de Ifil^ker lust deze
malfc kuikcnbout graag1
Hil cel 'm met fntcs appel
mora en mayonaise
KERSTUS
verttcrd met fl^utn een
lekkere dot slagroam en
brandende sterretjes

19.95 P.P.

De KERSTMAN
brengt persoonlijk
een bezoek aan
ons restaurant.

Kerstversiering

Alles wat u nodig heeft om uw kerstboom op te sieren
staat in onze kersthoek. Verlichting, ballen, slingers,
^klokken... te veel om op te noemen. Overdekt, gezellig en
lekker warm markten doet u bij...*

SOEPEN
J
GROENTESOEP
"HENRIIV*
meteen ri/b garnttuur vlees
en geterveerd met geraspte
kanten er out on»
OSSESTAARTSOEP
"A LA MAISON"
t*r» beretd en opgediend met
een *chcutje modem

(van 14 00 -

Grote meubelverkoop
Aanstaande vrijdag van 10 00 tot 17 00 uur en zaterdag van 10 00
tol 16 00 uur zal particulier worden verkocht een aantal schitterende
lederen/stollen bankstellen De partyen bestaan onder meer uit
eiken met leder geheel leder, hoekcombinalies m leder klassiek
lederen bankstellen w o zeer dure orig Engelse Chesterfields
Prijsindicatie lederen 3- 2- en 1-zilscomb van ca ƒ3200- voor
/ 1690 - Tevens wordt verkocht een aantal massief eiken Kasten,
eiken toogkasten, secrétaires en massief eiken Mthoeken,
diverse typen enz
Falkar B.V., in en verkoop kantoor van liquidatie- en faillissementsparti|en Op de Sniep 15 Diemen
vit 200
cuu meier
rvmiur links
mina van
van
gebouw Stoutenbeek
(doodlopende weg volgen)

FALKAR B.V.

16.30 uur)
Alle kinderen tot
12 jaar ontvangen

uit zijn GRABBELTON een leuk
KADO!
Reserveer tijdip in ons
gezellig versierde
restaurant U bent
reeds welkom v.a.
14.00 uur. Telefoon.
02975-61380

HET RECHTHUIS
Schans 32/UITHOORN
a/d AMSTEL

® Donkere dagtn voor dt Ikrvurmde Gemeente v a n /andvoort. momenteel functioneert
men /onder kerkeraad tn prtd'kant (pag l 1)
© toneelvereniging V\ im Hildenng bracht een sublieme I I I ( \ < M
ring van het toneelstuk ,,l)c
Schakels")
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

UITGAVE WEEKM EDI A

41E JAARGANG NO. 51 ED 30
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© Geen voetbal, maar wel een
oeienvvcdstnid van /\ M tegen
de eerste deusiccluh Haarlem,
het schoolbaskcthalltuerm 01, di
/wemprtstaties van de /eeschuimers, (sportpagina)

overleg'pas in voor/aar '82

ZANDVOORT - Het college is na uitvoerig beraad tot de conclusie gekomen, dat
bij een huidige stand van zaken en volgens de op dit moment levende inzichten, het
in het algemeen belang (en het belang van Zandvoort in het bijzonder) moet
worden geoordeeld, dat met een beslissing over het opzeggen van de overeenkomst
met de Cenav nog gewacht moet worden. Dit zou het beste kunnen gebeuren
wanneer het college een concreet plan tot realisatie van vervangend gebruik van
het circuitgebicd gereed heeft, en dit aan de raad Kan voorleggen.
Aldus het voorstel van het college voor
de raadsvergadering van 22 december
aanstaande waarin de motie van 19
nov 1979 van PvdA CDA D'66 en
Inspraak Nu wordt behandeld waarin
wordt aangedrongen op oplegging van
het contract van de gemeente met de
Cenav per l januari 1983
Bovendien is het college van mening
dat gedurende de periode dat het contract tussen Ccnav en gemeente gehandhaafd blijft men zich loyaal met
inachtneming van de zorgvuldigheid
die in het maatschappelijk verkeer
betamelijk is opstelt

die door het college gevolgd is, gedurende de periode die verstreken is sinds
de indiening van de motie, 19 november 1979 tot heden blijkt dat vervangcnde exploitatie en inkomsten uit het
circuitterrem geen eenvoudige zaak is
en meer tijd vergt dan door de indieners van de motie was voorzien
Bovendien moeten faktoren van zowel
de waterwinning in het duingebied en
geen verdere aantasting van het milieu
in de uiteindelijke beslissing worden
meegewogen

Waterwinning

Gemeente en provincie zijn het eens
dat het terrein voor passieve nietUit het voorstel van het college, dat seizoen-gebonden-recreatie moet worstap voor stap de procedure beschrijft den gebruikt Men denkt hierbij aan
recreatiebungalows
Na een aantal besprekingen is het
duidelijk geworden dat de aanleg van
een recreatiepark moeilijk, doch mogelijk is Het te vervaardigen bestemmingsplan zal echter aan een aantal
stringente bepalingen ter bescherming
vin de waterwinning moeten bevatten
Zo moeten er in het plan meer techni
sche voorzieningen worden getroffen
dan bij een gewoon recreatiepark
noodzakelijk zullen zijn

Recratiebungaïows

ZANDVOORT - Dinsdagmiddag
moesten al enkele kinderen door de
politie van het ijs van de Vijver bij de
Vijverhut aan de Vondellaan worden
verwijderd
Het mag dan al enkele dagen gevroren
hebben, het ijs is nog lang niet sterk
genoeg, reden waarom door de Dienst
Publieke Werken woensdag waarschuvvingsborden zijn geplaatst
Zodra het ijs sterk genoeg is worden
deze verwijderd dus houdt de borden
in de gaten Zijn ze verdwenen dan
pas kun je het ijs op want kraakijs is in
dit geval wel degelijk 'breekijs

Bovendien is het college met van plan
genoegen te nemen met de zienswijze
van deze accountantsdienst dat Zandvoort alleen voor alle kosten van slui
ting van het circuit en derving van
inkomen plus de aanleg van een recreatiepark moet opdraaien
De gemeente is in een hoek gemanouvreerd door maatregelen op njks- en
provinciaal niveau (Waterwinning
wet geluidhinder, wet van minister
Gruyters die de gemeentegrenzen vastlegde milieubeheer etc) dat niet in alle
redelijkheid verwacht mag worden dat
Zandvoort voor al deze kosten op
draait Het college baseert deze riens
wijze op een uitspraak van de Hoge
Raad, (het zogenaamde Duimiaterarrest) dat er van uitgaat dat Alhoewel
overheidsmaatregelen op zichzelf goed
en gerechtvaardigd kunnen zijn, zij
enkel door het feit dat de onevenredige
schade die daaruit voortvloeit met
wordt vergoed, onrechtmatig kunnen
worden

Witte wit

Breed overleg

Het breedoverleg van de Gemeente,
Provincie en Rijk, kan pas op zijn
vroegst gestart worden in februari
1982. Door het college was gevraagd
aan de provincie om dit zo snel
mogelijk op gang te brengen.
Uit een bespreking van het college
met gedeputeerde Van der Knoop
blijkt, dat GS dit overleg pas zal
starten wanneer het college zich een
oordeel heeft gevormd over de circuitproblematiek, zoals die in het
provinciaal accoutantsrapport en
Financiën
het gemeentelijk commentaar daarVerder is het college gebleken, dat met op zichtbaar is gemaakt. GS houdt
optimistisch gedacht moet worden over
een eventuele provinciale of njkssteun dus voorlopig de boot af.
bij opheffing van het circuit
Door de gemeente is een door de Bestemmingsplan
provinciale accoutantsdienst opgestelde financiële prognose ontvangen, Alhoewel het opstellen van randvoorwaarin uitgegaan wordt van het gege- waarden en het maken van het eerste
ven dat bij sluiting van het circuit direct ontwerp voor het bestemmingsplan
en tot de volle 100% kan worden mogelijk reeds in de eerste helft van
beschikt over de vervangende mkom- 1982 afgerond zal worden wordt er
sten van het recreatieplan Het college door het college op gewezen dat de
heeft hierover een andere mening en bestemmingsplanprocedure onherroepehjk drie tot vijf jaar zal vergen
zegt in haar voorstel
,,Dat er een verliesgevende tijd zal Zodra dit gereed is zal door het college
liggen tussen het sluiten van het circuit contact opgenomen worden met instel
en het in exploitatie nemen van de hngen en/of organisaties die in staat
eerste recreatiebungalows zal toch ook geacht moeten worden een dergelijk
een optimibtisch gestemde bestuurder projekt voor niet seizocngevoelige reniet kunnen ontkennen ' Dat het plan creatie te realiseren
volgens deze accountantsdienst ook in Nadat alle zaken door het college op
een keer operationeel zal zijn moet een rijtje zijn gezet waarbij nog opgeook worden betwijfeld, bouwkundig merkt moet worden dat wanneer het
gezien is het onmogelijk alle recreatie contract met de Cenav per l januari
voorzieningen tegelijkertijd op te léve- 1983 wordt beëindigd door de gemeen
ren Sluiting van het circuit zal toch te een schadevergoeding van l miljoen
minstens een jaar zonder inkomsten uit 312 946 28 gulden moet worden bedie bron opleveren en dat is een verlies taald luidt het voorstel dan ook
van ƒ 600 000 -, aldus het college
Opzegging van hel contract opschorten
totdat men een duidelijk werkbaar be(A(f\dleniic>
stemmingsplan heeft. Hetgeen nog twee
tot drie jaar kan duren.
De beslissing is nu aan de raad.

ZAND VOOR T
Vrijdagai ond
kwam dan toch nog omensaihts de
sneeuw met grote i lokken naar beneden en zorgde en oor dat Zand\ oort
werd toegedekt met een witte deken

grote \ertnigingen speciaal di bus
reizigers moesten dn ontgelden Ver
tragingen \an 15 minuten tot een uur
Haren maandag aan de oide \an dt
dag tem ijl ook dinsdagmorgen \er
tragmg optrad

Voor de jeugd een uitstekende gelegenheid om de slee \an zolder te
halen sneeuwpoppen u maken en
sneeuuballengei echten te le\ercn
i oor de forenzen ui' de badplaats
M «i de \\Lrktltjkheid maandagmorgen anders
Het openbaar \cr\oer kampte met

uls \ un de achterstand inhalen Men
kon echln niet \irhindtrin dat reizi
gen nut (en bestemming \erder dan
Amsterdam \eelal daar \ertragmg
opliep t n
Voor de \ogels is deze \\inHr ook
on\er\saehts \roeg gekomen

De treinreizigers kwamen er iets
beter af Kiiain de trein uit Maas
trieht met grote \ertragmg binnen
doordat men m Zand\oort altijd een
\ersehil \an twintig mimiie t heeft
tu^en aankomst en \ertrek kon
men door deze lijd te be'konen ook

i\ti \roitH Van Vueiin \an hel r\tn
ncmerdureniehuis \oert al lang de
Zeekoelen maar is bang dut daar
ook noi, t i / i s (te kleinele \ogels uil
hit binniminunterrein bij zulUn
konun
\annaent hei ft Int tien

Grote kans op Grand Prix
ZANDVOORT - Maandagavond 14 de- Als datum voor de eventuele Grand
cember is Jim Vermeulen, direkteur Pn\ wordt '9 september genoemd
van de Cenav naar Parijs vertrokken deze datum zou het eenvoudigste in de
om aan de internationale autosportfede- reeds bestaande racekalender /ijn in te
ratie FISA de schuld van ruim een passsen volgens Vermeulen
miljoen te voldoen en onderhandelingen
te voeren met de Formulc-I commissie Bij de Federatie Handelsvereniging
o^er de toewijzing van de Grand Prix Hanze bestaat nog de mogelijkheid de
laatste obligaties te bestellen Er ?i|n
1982 aan Zandvoort
no» enkele stuks beschikbaar iklus
Volgens Vermeulen staat de FISA Charles Moerenburc voorzitter van de
voorzitter Jean Marie Ballestre vvelge- Federatie die overigens de gesprekken
vallig tegenover een Grand Pnx even- die Vermeulen momenteel in Parijs
als zeven leden van de negen leden voert met vertrouwen tegemoet ziet
Wij hebben als ondernemers ai onze
tellende commissie grote vraag blijft
echter hoe Lcclestone de grote baas medewerking verleend en hopen dat de
Grand Pn\ inderdiad dooruaru / i l
van de construeteurs zich opstelt
Het geld ter voldoening van de sehuld v i n d e n pas dan ook zullen de obliga
is op allerlei manieren bij elkaar gekre- ties aan dt eigenaren worden o v e i h in
gen v w leningen van privé personen digd Geen Grand Pn\ neen lening
via giften en donaties uitbreiding v a n v m ƒ ^0 000— d i t is bekend w i j z i | n
huidige sponsorbedragen en ook de verheugd dat zoveel Zandvoorters m
obligatielening van de Federatie Han / o n korte ti]d /oveel celd hi| elk i ir
delsvereniging Hanze groot vijftigdui hebben uekreten voor de G r i n d Prix
zend gulden en eenzelfde lening van de toch wel een bewijs dat bet de Z tnd
coureurs heeft ertoe bijgedragen dat voorter ernst is wanneer hij /eut d U het
Vermeulen met groot optimisme de eircuit behouden moet hli|ven ildus
Moeienburu
reis naar Parijs heeft a i n v a i r d

71'-NOORDZEE HERVAT
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foto Europress

Langs de Vloedlijn

De sllee l IL op de d iken
De snee 114 achler t l md
larus w e ü e n landen sinten
t w is snxc il d il men v md

CiUldo Ge/elle

In verband met de/e vcrsclii)nmgsdata / i j n de uren dat het
kantoor op het Gastliuisplem is
geopend ook guvM|/igd en «el
maandag v a n 1000-1600 u u i :
dinsdag v a n 09 00-12 00 u u r ,
vtoinsdag v a n K) 00-H 00 uui
en 14 00-1 h 00 uur
Klaihten \ a n be/orgma de/c
tvtie weken doiulerdagsnuirgens
slechts van 09 00-U 00 uur

woiclt De mensen heulen k i j k g e l d
vooi het ontv inuen v m l e l c v i s i e p i o
gramm i s I r is nou m m m c i \ istge
steld d i t h i j per u u i bet i ild De/e
maatregel b e t e k e n t d it men meer ki|k
eek! moet betalen voor minde i u l c v i
sic aldus Rob v a n der \\ i il en de
Haarlemse i k t n „roep

vraagt

Toekomst

I \ Noonl/ii h e e l t /ich ik lUclopcii
w e e k he/iüLehouileil niet ik V M I L .
Hoe toch uit te /enden /ondel dat
Kijkgeld
afsluitini: v u l m M i n cienkt h i c i v o n r
Volgens de reporter van TV-Noord/ee een oplossine gevonden te h e b b e n een
is de gehele piratenvverekl onaange korte test uit/enclmi, v m \ i uil >- ivotul
naam getroffen door de uitspraak en de h e e l t dit bewe/ell Binnen U I L ! il te
maatregelen van C A I Volgens hem lanee lijd v e i v v ichl 1\ N n o i O / c c d ui
Ik / i l mi|
moet er een oplossing te' vinden 7i|ii ook m de lucht ti /i|n
Dinsdag IS december is in Haarlem en onthouden \ m het uit/eiKlen van tilim
omgeving een aktie gestart om haiidlc w i n t hoewel ik m lag de a u t e i i i s i c c h t i n
keningen van ki|kcrs te ver/atnelen om w i l b e t i l e n wenst m e n dit n i e t te
/oedoeilde de gemeente Hairlem urn hoieii Ik /enil dus gein tilnis u i t onul it
te tonen dat aan hun uitzendingen w e l ik het o n v e r uitwoon! v i n d d it de
g e m e e n t e ll.l.lllelll il III / 10 01 II l
degelijk behoefte bestaat
boete /ou moeien hel ik n ildus Koh
Bovendien kost het afsluiten van het v i n dei \ \ i a l d n i c i s t nog e n k e l e
ne't / W) 0(10 — per |a,ir hetgeen door o i i i n t i i c n i l c g c s p i c k k c n w i l \ i i e n n
die/eltde' kijkers zal moeten worden mei ik Lcmeuite i l v n i c i l s h i j lot
h m i t t i n g v i n /i|n v i i | e
'ictaald publik ities hierover / i j n lecds
SJ, l l l l l j i U i t lll I C U I O V i l O V C I U . I 111
veiseheiieii \Vi| vinden d i t dit te1 gek

Dit betekent dat redaktiekopi)
uiterlijk op maandagmor^e'ii 21
december en maandagmorgen 2b
december om 12.00 uur dient te
/ijn ingeleverd
l

UITZENDINGEN

uitspraak van de Haarlemse Pcchtbank
kan beginnen Wel is hij %an mening
dat aan de TV piraten onrecht is uc
daan door te stellen dat zi| niet bereid
zouden zijn de auteursrechten te bèta
len wat verpl'cht is wanneer films m het
openbaar worden vertoond Met mi]
zijn v^- verschillende TV piraten diei-iikele rnalcn hebben aangeboden de/e
auteursrechten volgens de normale vvi|
ze te voldoen men heeft hier echter
met op gereageerd

ZANDVOORT - In verband met
de naderende feestdagen maken
MIJ de Ie/es er op attent dat
Zandvoorts Nieuwsblad de eerstkomende weken op woensdag zal
\erschijnen, te «eten op vvoensdag 23 december en woensdag 30
december.

Advertcntic's k u n n e n nog tot
dmsdagmoigen 22, rcsp. 29 december tot 11 00 uur 's moigens
wordt n ingeleverd

'Verhoging kijkgeld ontoelaatbaar'
ZANDVOORT - De uitspraak v j n de
president van de Haarlemse Rechtbank mr H F \an den Haak in een
kort geding dat de besloten vennootschap Centrale Antenne Inrichting (de
gemeentelijke kabeltelevisie van Haarlem) moet zorgen dat etherpiraten geen
speelfilms meer kunnen uit/enden
heeft ook invloed op de televisiepiraten
van Zandvoort
Sinds korte tijd !•> het voor bijvoorbeeld
TV-Noordzc'e onmogelijk geworden
om op de reeds lang bekende tijden
zijn korte nieuwsflitsen uit de regio en
speelfilms uit te zenden
De beslissing van de Haarlemse reehtbank die genomen werd naar aanleiding v a n het kort geding dat de Nederlandse Bioseoopbond en vierentwintig
filmverhuurbedrijven en filmprodueenten hadden aangespannen waarin om
maatregelen werd gevraagd wordt momenteel door een van de etherpiraten
namelijk Stad Haarlem, aangevoehten
Dit station is bezig n,i te gaan welke
maatregelen genomen k u n n e n worden
om aan het hinderh|ke testbeeld
, C A l -televisie' dat legenwoordm
direet na de uit/e-ndingen op het
seherm verschijnt een einde- te m iken
Volgens een woordvoerder van IV
Noord/ee is dit ee'n onbegonnen werk
omdat men juridisch niets tcucn de'

graden geiroien en \anmorgeii om
half L Ij n as het nog acht graden
onder nul \erlelde ze dmsdagmor
gen Graag Hordt op het hennemer
dierentehuis brood graan en ander
\ogel\oer ont\anf,in
Je kunt er
niet genoeg \an m hun, hebben
aldus me\roiiH Van Vlieren
Dus ieder die zelf aan een njkgedek
te laft. l plaats neeinl i,tlu\t e\en na
te gaan oj tfin de \-ogels nut is
\ergeten Het adres is bekend ken
nemerdierinlehuis Keesomsiraal te
Zamhoori

voor 400 kranten in Nieuw Nootd
voor woensdag 23 december a s
Tel 17166

AALSMEER
Kruisweg 2a
Tel ü:°77 22070

AMSTELVEEN
Rembrandtweg419
Tol 020 4oO r TbO

KOP ZEEWEG
BLOEMENDAAL AAN ZEC
naast parkeerterrein Ook
Boulevard BarnaartS
Zandvoort, tel 02507 14301

5 OLIEBOLLEN voor
4 OLIEBOLLEN

1,00

met krenten voor
1,00
ledere dag geopend
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In het nieuw met de kerst?

Gebruikte wagens
met merkgarantie

t

(Jok namen- mijn kinderen, dank il. de leidinp en hel
personeel van ..'! Ihiis in do Duinen", speciaal mevrouw
HoelhoinuT-. voor de liefde en het geduld waarmee /.ij
oma lol het iiilcr-le liehhcn verzorgd.
De l : ik'hari-!ievierini! en heprat'enis hehhen inmiddels

OANKW-TUIGINC;
Voor de vele hartelijke blijken van belangstelling, vooral
door de Xandvoon.se jeugd en voor het medeleven, ons
betoond na liet plotseling overlijden van onze geliefde
MARK
beiin^en u i i n on/,e oprechte dank.
Namens de familie
H. Heicrman.
/,-nuKoort.
december l'581

3 delige kostuums

Volvo 66 DL
50.000 km 1978

KERKSTR.20

Uw adres voor

Te huur gevraagd:

eiast kousen, panties,

winkelruimte

knie- en enkelstukken,
ook naar maat

l v a 50 cm tot 6 meter

Bouwman

Zandvoort

7 - 23 december 1981

UNICEF
- verkoop Unicef -kaarten
- informatie over het werk van Unicef
- tijdens de openingsuren.

Het is niet nodig de dingen te begrijpen
om erover te redeneren.
Beaumarchais
(1732-1799)

Bloeiende planten
Kerststukken
VOLVO • MITSUBISHI • PEUGEOT

Polaroid
1000
direkt-klaar
èarhera

Horlogerie
C.
WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Kerstboomversiering

Hoofddorp, Paxlaan 10. 02503-12961
Badhoevedorp - Sloterweg 12 a - 02968-5252

Sophiawcg 4 - Telefoon l 23 07

redeneert daarom zo graag met u.

'GLAZENIERSBEDRiyF
Wilt u zelf kerststukjes maken,
wij leveren alle benodigdheden.
Koopavond geopend.

™™.-=_~.

rtnStolb«fQ«»«1

U zult dan begrijpen dat de tijd zó waardevol is,
dat het beste van het beste nog maar nauwelijks goed
genoeg is om die nauwkeurig aan te geven.
En zulk een tijd heeft Waaning!
Kami u eens kijken in zijn showroom.

••• Glas in lood ramen
Gebrandschilderd glas

't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur.

Co'rn. Slegersslraatir, Zandvoori
Telefoon 02507 T 16094

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

l

2042 «W Zindvoort tt). 7093

Lekker warm!

naar

elektrische
onderdeken

TECHNISCH BUREAU A. VADER

GEVRAAGD

Martex, Kema Keur

HETKASTENKUIS

Posterfoto 30 x 40 cm
slechts

Pasfoto's
Galerij Kerkstraat, winkel 8.

Hotel • Restaurant

- Zandvoort - Telefoon 18987

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

AUTOMATISERINGSADVIES

'Queenie'

t

I-'am. J. Kapitein-Borstel
Nichten en neven.
KA. Regalk.

S: Ook dit jaar is ons restaurant weer met de kerstdagen
ü? geopend om voor u een grandioos kerstmaal te verzorgenjj
M
l e en 2e kerstdag met een

Wijleyeren:

:

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum van
"Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoori, Bezoek donderdagavond van 19.00-19.30 uur.

FOTO
C AM ER A'S-FILMS
PASFOTO'S DIREKT KLAAR
KERKSTRAAT 31 -TELEFOON 12513.

KUNSTGEBITTENREPARAT1ES

van Pageehf»! - 21 december - 20.00 uur.

5-kamerflat met
Haarlem. Huur
in Zandvoort of
bezwaar.

Kerkplein 8
2042 JH Zandvoori
Tel. 02507 - 13599

$
ra

Fam. M.L. Paap

Programma, tevens bewijs van toegang
B
è / 2.50 verkrijgbaar bij:
§
VVV - Schoolplein 1; Reisbureau Kerkman,
Grote Krocht 20; "De Boet", postagentschap,
winkelcentrum Nieuw-Noord.
[<s*ïja'

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

bv io

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een langdurige ziekte,
.•oor ons toch nog onverwacht, door de Heer is opgenomen,
onze lieve broer, zwager, oom en vriend
HEDDE BORSTEL
op de leeftijd van 55 jaar.
Namens de familie

f Zandvoortse Volkskerstzang
!
samen zingen

• w«-

AUG. v. d. Ml JE

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een langdurige ziekte,
voor ons toch nog onverwacht, door de Heer is opgenomen.

op de leeftijd van 5? jaar.

20.

4 stuks

Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

l

Klaar terwijl u wacht!

Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,
telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

GARAGE OF
RUIMTE OM AUTO
TE STALLEN
Tel. 02507-18025.

5 minuten

POSTERFOTO

Voor al uw c.v.-, loodgietersen dakbedekkerswerk

98,-

De teraardebestelling /.al plaatshebben vrijdag 18 december om 14.00 uur op de Noorderbegraal'piaat- ie Haarlem.
Vetrek van Zijlweg 63 omstreeks 13.30uui.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 18 december
om 11.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats.
Tolletistraat te /iandvoorl, waarna de bij/etting in liet
familiegraf zal plaatsvinden.

openbare b i bliothegk

|

Brieven onder nr.
Z570bur. v. d.bl.

Oranjestraat 7,
Zandvoort
tel. 02507-12327

KfirStgrOBR hulst, larix, dadels, etc.

Tel. 02507-15524

(liefst Kerkstraat)
voor uitbreiding
bestaande modezaak.

Drogisterij

Kluitsparren
Blauwsparren

Gelegenheid tot afscheidnemen in één der rouwkamers van
de Associatie Uitvaartverzorging, Zijlweg 63 te Haarlem
van 14.00-15.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Te huur aangeboden: ruime
rondom groen, in Parkwijk
f 260,- per maand.
Gevraagd: eengezinswoning
omgeving. Hogere huur geen
Telefoon 023-33 24 28.

Grote Krocht 25,
telefoon 17751.

Thorbeckeslraat 36, lel. 17583.

MARIA ADRIANA KEESMAN
weduwe van Johannes Jan Valkcnicr

Zandvoort. 14 december 1981.
Burg. \ an Aiphenstraat 61. flat 20.
Corr.-adres: Zonnebloemlaan 16,
2111 ZG Aerdenhout.

HETKASTENHUIS

terecht.,

4.250,2.500,

! jaarverkering.

345,-

Het Pandawinkeltje

Peugeot 504 G L 79. nmPeugeot 305 GL78 8.500,

bergmeubel

80 x 190 cm

Voor leuke KLEINE
kerstgeschenken kunt u bij

LPG '79

Beige toakhbuten

door de consument als
goed beoordeeld, nu met
inruil.

na 18.00 uur 16658.
Fa.WATER.DRINKER
Souterrain.
De Witte Zwaan
""•orpsplein 2.

TEL-.3136

Vohfo343Dl au t 78 10.000,
Volvo 343 DL aut 78 9.750,Volvo 245 DL LPG 73 15.000,
9.250,Volvo 2441.77
Peugeot 504 GL

WILMA EN MAARTEN

Correspondentieadres,:
Zijkanaal F Westzijde 31, 1165 NH Halfweg.

Day-4 matras

Tel. 12164/13713.

21 december

Haarlem. 15 december 1981.

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

in-en verkoop en
opslaa van inboedels
en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.
en zaterdags tot 13 u.

Ford Escort ST 77
Citroen GS 77

op de leeftijd van 83 jaar.
C.A. Eikelenboom-Valkenier
G.F. Eikelenboom
J.N. Valkenier
M. Valkenier-van Nugtcrcn
.1.M. Valkenier
M. Valkenier-van Leeuwen
M.A. Goossens-V'alfcenier
j. Goossens
N.J. Valkenier
A.C. Valkenier-Cornelisscn!)
Klein- en achterkleinkinderen.

BAKKERIJ

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Zonder garantie:

In volle .zekerheid van het geloot, is heden na een
liefdevolle verpleging in het Verpleeghuis Boerhaave van
ons heengegaan, on/e lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Heerlijk
kerstbrood bij:

298,
298,

in blauw en grijs
zuiver scheerwol

J Na een Xori /ickbcd. overleed on/e onvergetelijke moeder
en frrootmoedcr
M A R I A C A T H A K I N A KOBBKKS-RRAUM
in de leefiiu! van 90 jn;ir.
/ i l «a- een -lerke v r o u w .
Uil aller nuarn:
l'h. Rohhers-van Oosten.
i; Jea-mher Wl.
Fmnuwiy-l, 2042 N V /.andvoor'

Fluwelen kostuums

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 • 1 4365.

Autorijschool

Hondenkapsakm

Phil Waaning

RENEE

Net iets beter.
Eventueel met
anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
Brugstraat 20,
Zandvoort,
•tel. 02507 -12071.

Uitvaartverzorging
Kennernerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat61 • Telefoon 15351

Gevestigd sinds '56,
voor vakkundig knippen - scheren - trimmen - wassen - ooren voetbehandeling.
Mevr. Renes Truder,
Van Ostadestraat 26, tel.
15626.

TE KOOP:
Manau hangstool
z.g.a.n.; rieten hondemand. nieuw, grootste
zit; 2 kl. kastjes uit
grootmoederstijd;
2"
pers. slaapbnd z.g.a.n.;
witte salontafel m. glnsplaat, prijs n.o.t.k.
Tel. 02507-17959,
18.00 uur.

|

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

a/87,50 en 3e kerstdag met een

l

DINER APRÈS NOËL

Kf

a ƒ 47,50 per couvert.

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering

$ De muzikale omlijsting zal in handen zijn van Herman
Heierman, met een solistisch gasi-optreden van Marta
Koper, sopraan.
JT,«

TE KOOP:

Tafelreservering alleen nog mogelijk voor
Ie en 3e kerstdag.

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.
Desgewenst vakkundig gelegd.
hA/f

j

Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

VERHUIZEN?

Wandmeubel 250 br.,
2 h. 50 d., 3-dl., 1 jaar
oud, van 1800,- voor
800,-; mod. salontafel
geheel van spiegelglas 1.20 l. x 90 br.
met bijbeh. hoekset
kubus ook v. spielglas,
1 jr. oud, van 1600.voor 700.-; plm. 6 m.
vloerbed. geb. wit. nagenoeg nw. 250,-; 2 x
Luxaflex 2.95 en 3.35 I.
a 125,- p. st. Tevens
div. huish. art., zoals
rolgordijn. verchr.kolenkit, T.L.-keukenarmatuur, witte en
blauwe sierbloempotten etc. etc.

Tj. Hiddesstraat 2/6
Tel. 02507 - 16791
Op werkdagen na

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
i
Vraacj vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE

18.00 uur.

Niet het enige, wel het beste adres
Atelier De Buts
.•" *.

DINER NOËL

5&

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

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

A\. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem.- Tel. 023 - 31 04 04

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies
• Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber - Benraad gaspaarden.
Schelpenplein - Tel, 15068/13612/12518

ZAIMOVOORT

TOT
STRAKS!
Hans Bank ,

DIERENBESCHERMING
Wist u dat,
omstreeks kerst en nieuwjaar, veel dieren
door vuurwerk in paniek raken, wegrennen en dan aangereden worden of zoekraken? Houdt u ze daarom zoveel mogelijk
aangelijnd.
Wist u dat,
de botjes van wild en gevogelte levensgevaarlijk kunnen zijn? Verpak daarom het
afval zorgvuldig, zodat huisdieren er niet
bij kunnen.
Wist u dat,
wij het zwerfdierenprobleem aanpakken,
door middel van' sterilisatie/castratieakties? Ook in 1982 zullen wij een dergelijke
aktie starten.
Wist u dat,
wij u allen prettige kerstdagen en een goed
nieuwjaar toewensen?

Vereniging voor het welzijn der dieren.

WEEKMEDIA 30
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UNICEF in bibliotheek

Kerk van de Na/arencr. Zijlweg 218
Haarlem 9.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen.; 10.30 uur morgendienst. ds. J. Smink: 19.00 ur,
avonddienst, ds. J. Smink.
Dinsdag 22 december 19.00 u u r : Gemeente-kerstfeést
Datum J9-20 december 198I
Zandvoort.
Artsen: huisartsenpraktijk Bouman, Stichting Wijkraad Nieuw Noord: tele- Woensdag 23 december 20.00 u u r :
Celgroepen.
Mol en Ridderbos.
foon 18083.
Arts: G.J.J. Mo). telefoon J50'JI- Werklozencomité. spreekuur iedere Nieuw Apostolische Kerk: Tol nadere
15600.
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 aankondiging zondag 9.30 en 16.00
Verdere inlichtingen omtrent de week- uur in de openbare bibliotheek. Op dat uur, woensdag 20.00 uur. dienst in
enddiensten worden verstrekt via de tijdstip ook telefonisch bereikbaar on- gebouw Madoerastraat 1. Haarlem- ZANDVOORT - Woensdagavond 9
noord.
telefoonnummers van de huisartsen.
der nr. 14131.
december hield de heer R. Jaspers in
Anderson tel. 12058, Drenth tel. Wetswinkel: Gemeenschapshuis. Louis Volle Evangelie Gemeente zondagmor- hei Gezondheidscentrum aan hel Beagen
9.45
uur,
dienst
in
gebouw
Voor13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver Davidsstraat. Eerste en derde woenstrixplantsoen een lezing over paranortel. 12499.
dag van de maand van 17.30 tot 18.30 straat 100 te Katwijk aan Zee.'
male geneeswij/c. Ruim tachtig bo;
Tandarts: telefoon 023-313233.
uur.
langMellenden waren naar het centrum
Wijkverpleging: '?r. Th. de -Roode. Crisiscentrum: Schotersingel 2, Haargekomen en hebben geboeid geluisterd
Noordersthiat" 30, telefoon 16358.
Icm; tel. 023-256198. Geeft direkt hulp
naar het wel en wee van de paranormaApotheek: Zeestraat Apotheek, N. v. wanneer u die rtodig heeft bij acute
le genivurs. die in de volksmond ook
Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.
problemen. ." '
wel „strijkers" worden genoemd.
ZANDVOORT
Geboren:
Verloskundige: mevr. Chr. Oudsl
Uitgebreid vertelde de p;iragiiost over
Pieter Bas, z.v. P. Booker en D.Y van de vereniging, de krachten die het vergt
rïö'orrï. Linnaeusstraat'3. flat 2, ZandBerkum
voort, tel...02507-14437 b.g.g 023en de bescherming van de bevolking
Thomas Sebastiaan, z.v. W.J. Hesse en door de overheid. Er mogen door deze
313233. . . . .
..
....
[.
van
der
Walle.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckegene/ers bijvoorbeeld geen medicijnen
Gehuwd:
straat 17, tel. 15847.
worden voorgeschreven.
Geslachtsziekten: voor algemene int'or; ZANDVOORT - Hervormde Kerk. R. Lubberts en M.A.M, van de Staak Het tweede gedeelte van deze lezing
Joh. van der Winden en L.M. V. Moes. bestond uit voorbeelden uit zijn prakmatie. tel. 023-320202 (dag en nacht). Kerkplein:
Overleden:
Politie: telefoon 13043. .
10.00 uur, ds. E. Sneller uit Haarlem, Bariha Pakkoo. 65 jaar; G rad a J. tijk. Zo vertelde hij dat niet elke
Brandweer: telefoon 12000.
paragnost ook helderziende is. maar
(crèche aanwezig)
Centrale ;Ppst Ambulancevervoer. Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur Flktstra, gcb. Cocrts. 80 jr.; Wilhclmi- wrel sommige dingen met elkaar verna C.A. van der Mije gen. Moeien. 85 weeft en dan tot een goed resultaat
(CPA) Kennemerland: ongevallen 023- Jcugdkapcl.
319191, besteld vervoer tel. 023- Gereformeerde kerk, Julianawcg 15 jr.; Maria C. Robbers gcb. Braun, 90 komt.
jr.; Marcel Voordcndag. 20 jr.
319277,
' " ' " . .
De mensen die bij hem of zijn collega's
10.00 uur, ds. P. van Hall; 19.00 uur
Taxi: telefoon 12600 en 16843.
komen blijken al heel wat doktoren en
dienst onder leiding van medewerkers
Storingsdienst gasbedrijf: telefoon Gemeenschappelijke Werkgroep.
W A T E R S T A N D E N specialisten te hebben afgelopen en als
:
17641.
' ,,-.•..
.,.
laatste redmiddel dan naar een ..strijNederlandse Protestantenbond. BrugAlgemeen Maatschappelijk Werk straat 15 10.30 uur, dienst verzorgd , ZANDVOORT • De waterstanden kcr" gaan.
De heer Jaspers vertelde verder dat hij
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon door eigen leden, onderwerp: Vechten voor de komende weken:
de krachten die hij bezit moet gebniiDatum:
HW LW HW LW
13459 (b.g,g. 023-320899 of, 320464): voor .voedsel.
17 dec.
7.42 ,3.18 20.05 15.37 kcn. .,Het is net een kraantje die in je
Spreekuur op. werkdagen van 9.00 tot Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk
ST.
Agatha,
Grote
ISdec.
8,41
4.12 2.1.09 16.44 hand opengaat als je met een patiënt
10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot
9.45 5.12 22.17 17.48 bezig bent en wanneer ik hem aanraak
8.00 uur. Vérder, volgens afspraak. Krocht: zaterdag 19 december 19.00 19dec.
10.54 6.18 23.27 18.50 dan voel ik of hij meer of minder nodig
Voor deze hulpverlening, beschikbaar uur: Eucharistieveiering met orgel en 20dec.
21 dec.
11.56 7.29 -.- 19.47 heeft."
voor iedere inwoner van Zandvoort samenzang.
0.30 8.40 12.51 20.45 De krachten die hij doorgeeft tasten
geldt dat er voor de vrager geen kosten Zondag 20 december 8.45 uur: Stille 22dec.
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha- 23 dec.
1.23 9.38 13.16 21.40 hem niet aan maar als hij een tijdje het
verbonden zijii. - ;
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle- ristieviering met medewerking van het Maanstandén: vrijdag 18 december LK werk niet zou doen slaan bij hem de
6.47- uur.
krachten zo op dat hij zich niet hélening Zandvoort: voor informatie, ad- St. Caeciliakerkkoor.
vies en hulp, tel. 17373. Op alle werk- Radiokcrk Blocmendaal, V^verweg 14, Zaterdag 26 december NM 11.10 uur. maal happy voelt en hij weer een paar
dagen van 11.00 tot 12.00 uur.- Ook 9,30 uur: ds. E. Th. Thijs; 19.30 uur ds. Dóodtij zondag 20 december. •
patiënten moet behandelen om zo zijn
Springtij maandag 28 december.
energie te doen afvloeien. Hij liet dit
schriftelijk, postbus 100. 2040 AC 'T. de Boer van Hoofddorp.

Paranormale
geneeswijze centraal
op lezing

Weekenddiensten

Burgerlijke stand

^Kerkdiensten

ZANDVOORT - Vanaf maandag 7
december zijn de bekende ÜNICEFwenskaarjen in Zandvoort ook verkrijgbaar in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg.
Behalve de wenskaarten, dit jaar in
verschillende assortimenten vcrkrijgbaar, zoals het Kerst-, luchtpost-. kinder-, sneeuw- en een religieusassortiment.
Bijzonder mooi zijn de kaarten van
Tohaku: pijnbomen, kruiden en blocmen zijn hier de afgebeelde details van
een doek. geschilderd door de Japanse
artiest Tohaku. Behalve de specifieke
wenskaarten zijn er ook nog andere te
koop. alsmede correspondéntiemappen. Kostelijk is ook het kinderkookboek met recepten uit 41 verschillende
landen voor de prijs van ƒ 14.-. terwijl
ook andere boeken geschreven door en
voor kindren verkrijgbaar zijn. Behalvc de openbare bibliotheek worden de
Unicefkaarten in Zandvoort ook verkocht door Porseleinzaak Schaap in de
Haltestraat en aan het WV-kantoor,
Schoolplein 1.

»--»-T™»-T"T--»^T™»

»

Het kinderkookboek van UNICEF.
U weet het, de zorg van UN1CEF: is
langzamerhand uitgegroeid tol een
zorg van de wieg. niet tot hét graf:
maar tot het ogenblik; waarop het kind
ophoudt kind te zijn en zijn eigen Weg
gaat zoeken in de maatschappij. Daarbij krijgen zij, die het kind met hun
zorg omringen willen, te maken met
velerlei behoeften, die onderling verband met elkaar hebben, maar die van
land tot |and sterk kunnen verschillen.
Ook de behoeften van de verschillende
leeftijdsgroepen zijn weer heel anders.
Deze behoeften liggen op het terrein
van de gezondheid, de voeding, het
maatschappelijk welzijn, het onderwijs, de beroepskeuze en de opleiding
tot een beroep. Om kinderen zo groot
te brengen, dat zij hun taak in het leven
op een voor henzelf en voor de gemeenschap bevredigende manier kun-,
nen vervullen, moet aan al deze behoefen worden voldaan. Koop daarom een
ÜNICEF-kaart als u toch kerstkaarten
verzend.
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gespecialiseerd in

EJTUTI
Voor leden komt beschikbaar:

1. de flatwoning
Van Lennepweg 8/4.
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, berging:
Huurprijs f 209,65 per maand.
B en W verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens.
De toewijzing van deze woning geschiedt in volgorde van
het lidmaatschapnummer van de vereniging. Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag 22 december 1981
vóór 7 uur des avonds, schriftelijk 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.
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 24 december 1981 om 2 uur in het
gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.
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Winterprogramma 1982
Cursussen:
Aquarelleren
Batikken
Beschilderen
van gebruiksvoorwerpen
Bewegingsleer
Binnenhuisarchitectuur
Bloemschikken
Boekbinden
Bridge
Calligrafie
Decoratief lekenen
Doe het zelf
Engelse conversatie
Filmen
Franse cultuurgeschiedenis
Getouwweven
Haarverzorging
Handschriftverbetering
Hindeloopenschilderkunst
Houjverbindingen
Houtsnijden
Ik en mijn omgang
Ikebana
Jazzballet
Kantklossen
Kind en kreativiteit
Kinderpsychologie
Kneepjes van het vak
Kostuumhaaien
Krant en nieuws
Kunstgeschiedenis

Make-up
Menselijke verhoudingen
Metselen en pleisteren
Muziek
Nazwangerschapsyoga
Navigatie
Nederlands
Nederlands voor buitenlanders
Olieverfsphilderijen
Ontleden
Opera
Politiek
Poppen maken
Psychologie
Schilderen en behangen
Schilderen op textiel
Schoenmaken
Spinnen
Spreken in het openbaar
. Stoelen matten
Stofversicren
Tekenen en schilderen
Theater
Vergadertechnieken
Video
Volksdansen
VOS-cursus
Weven
Yoga-psychologie
Zeefdrukken
Zwangerschapsyoga

Lezingen en excursies:
Sicilië
Franse pianomuziek na 1850
Rodos en KöS (middaglezing).
Joegoslavië
Tapijtkunst
Excursie damastweverij
Tilburg
Excursie stadhuis Haarlem
Nepal
Magie op Bali
Homoeopathie (serie)
Kunstschatten in Florence
Zilververvalsingen
VegetarismeDromen zijn (geen) bedrog
Langs berm en oever
In'hèt voetspoor
van de Vikingen
Diermotieven in de
gevelsculptuur
Wandeling Kennemerduinen
Excursie ''Scheldeland'!
Filmserie

Aanvang cursussen
18 januari a.s.
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Geef uw kersttafel een feestelijk
tintje met bonbons van
LEONIDAS
Doosjes in alle kleuren vanaf f. 1.50.

irromaeriG
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T

T

T

T

JONG BELEGEN 500 gram

4,95

VERSE ROOMKAAS
MET FIJNE KRUIDEN

'

A 9,95
TE KOOP:

CAMEMBERT 250 g r a m 3 , 7 5

sneeuwpakje

UIT EIGEN KEUKEN:

ESCARGOTSEN

merk Chicco
mt. ca. 68, prijs f 45,Tel.02507-18108.
Kruisstraat 12A.

VERSE KRUIDENBOTER
200 gram

4,95

Voor de komende feestdagen hebben
wij weer een ruime keus uit onze
specialiteiten.
Bestel tijdig uw
KAAS - PATÊ - PLATEAU'S
Een avondje „Raclette"
?
Wij stellen de grill en de recepten
gratis beschikbaar.

(Beste/ vroegtijdig<)
Grote Krocht 234
Zandvoort - Tel. 1 44 04 *

KERKSTRAAT 19 parterre - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12949.

TE HUUR:

Dagelijks open van 10.00-18.00 uur
Zondags van 13.00 tot 18.00 uur.

v.a. 1 jan. '82 voor perm.
gemeub. en gestoft.

zit-slaapk.
met keukenunit én koelkast voor 1, max. 2 pers.
/ 475.- per maand.

Tel. 02507-15620
b.g.g. 12259.

aanka modes

VU'

1,95

OUDE EDAMMER

ruimle.
Maar ik ben bang dat men dat tiie
aandurft.
A. Bo
Kostverlorenstraat 89b
Zandvooi

mndb

Telefoon 15584.

100 gram

in Zandvoort-Zuid. want daar is no

Jr

La Bonbonnière
haltestraat 39a
zandvoort

KERXSTTtAAT 6A ZANDVOOHT
tel02507-KM1

Bij de vragen rond het circuit van d
enquête van het Haarlems dagblad mi
ik de vraag:
..Als het circuit niet weg mag. bent
dan ook bereid om mee te betalen aa:
de twee miljoen om eventuele later
schuld die er is van de Cenav om hè
circuit open te houden?"
Ik vraag dit ook aan de WD die vind
dat het circuit open moet blijven e:
daarmee de sociale woningbouw i
Noord blokkeert om nu tegenover d
woningzoekenden te pleiten in de ge
meenteraad voor sociale woningbouw

nog tot 24 december met toestemming K.V.K.

Heeft u een bestelling, geeft u hem
dan tijdig op ?

.DELICATESSEN/

10% 20%
30% 40% 50%

pir*is:i<^a^«*i-a^<^-<j»$rS»$re^

Vis is Duivenvoorden in
Zandvoort
o.a. ook tijdens de feestdagen

DE BOFFERS

Verse kreeft, oesters, (6 nullen), gerookte zalm.
Wij verzorgen ook u w salades en
Hors d'Oeuvres.

die hun kerst fijn met wintersport of onder een
zuidelijke zon doorbrengen, alvast
'.'.een goede reis,
prettige kerstdagen
en een behouden thuiskomst
toegewenst doof

uw reisburo

Ie kerstdag gesloten.
2e kerstdag geopend.

ZANDVOORT - GALERIJ KERKSTRAAT TELEFOON 13951 of 020-242222/255444.

Voor permanent
te huuraangeb.:

GEM.
KAMER
met eig. keukentje,
c.v. Huur (all-in):
f600,- p.m.
Tel. 02507-18089.

Dansen bij....
Jan Daniels.
Speciale

Duivenvoorden

spoedclub

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

M
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Gaarne vroegtijdig bestellen.

EÜROSOL

Kamperstraat 37, Haarlem, tel. 313726/327838

Programma voorts verkrijgbaar bij onderstaande adressen:
Stadsbibliotheek en -leeszaal, Doelanplein en alle filialen
VVV-kantoor, Stationsplein 1 - M.A.I.C.-buro, Koningstraat 14
Stadhuis, Grote Markt - Wijkcentra in Schalkwijk
Gemeentehuizen en leeszalen in omliggende gemeenten.
In dit programma vindt u ook enkele cursussen te houden in de
Wijkwinkel Europawijk, Engelandlaan 257.

T

IN-GEZONDEN

VERBOUWINGS OPRUIMING

Vanaf heden kunt u alle gewenste inlichtingen verkrijgen op ons kantoor
Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag:
's ochtends van 10.00-13.00 uur;
's avonds van 19.00-21.00 uur.
Van 23december'81 t/m 3 januari'82 is ons kantoor gesloten.

T

KERSTFRUITMANDEN

CROÜTE per s t u k 0 , 9 5
STICHTING JHVU
centrum voor vormings-, ontwikkelings- en kreativiteitswerk

T

gepaard gaan mei diverse p r a k t i j k v«<>i
beelden.
Na de pauze konden vragen wordt
gesteld, iets waarvan druk gebruit
werd gemaakt. De avond werd besk
ten met een korte lezing over d
kleurt herapie.
Door de Kruisvereniging Zandvoni
wordt men nog atteni gemaakt op d
volgende avonden die in het kader vrs
deze succesvolle ,,winterakliviteiten
worden gegeven, namelijk:
woensdag 20 januari, onderwerp: Ei
zym-therapie. spreekster mw. J. Zuj
dam:
donderdag II februari, onderwerp
Kruidcngenoeswijze. spreekster mv,
E.J. Timmermans;
donderdag I I maart, onderwerp: Al
ternatieve voeding, spreekster mw. E
Appeldoorn.

f

Haltestraat 49

Zandroort

l

'i

-groothandel
-en detail
-restaurant
-strand-ambidant
-ui/n en delicatessen !

!i
i
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Minimaal f 600,- voordeel bij
nieuwe Opel vóór januari 1932
Beslis dus snel'!

nt

'e °pel zandvoort
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KERST AANBIEDING

SCHAATSEN

Dooreen regelmatige rolski-training
worden uithoudingsvermogen en
bewegingscoördinatic voor wat betreft
hel langlaufen in de winter goed
bevorderd. Uit voorraad leverbaar:

Anaïs Spray 1 6,95 en
10% korting op

Stalen Noren o.a. Viking Ballangrud - Nijdam - Avento.
Kunst- en hockeyschaatsen.
Houten schaatsen en wij
slijpen schaatsen.

RofetoTouring
Roleto training
Roleto race
rolski-stokken
rolski-schoenen

ALLEEN DIT WEEKEND!
KERSTAANBIEDING BIJ HET

,KINDERWINKELTJE'

Estée Lauder, First, Opium, Paco Rabanne, Mini Ricci, Aramis, Chanel,
Christian Dior etc. etc.
Spaar onze bonnen.
Bij f 100,- aan bonnen, f 3,00 retour.
(Uitgezonderd geneesmiddelen)

Alle jurkjes ,,n~ ,

,.

numet. J
30% kOFtlIlg
(maat 80 t/m 146) merken: Olly, Buffy, enz.

Kerstaccessoires voor een gezellige kerst, o.a.:
gekleurd en wit
Haltestraat 18
tel. 02507 -14499

Kerstboomstandaards ................. .......... 7,25

Verkoop en verhuur
van rolski's

Tafelkleden, lopers en servetten. Decoraties, kerstmannetjes, hulst enz.
Ook het hele Gouda kaarsen assortiment hebben wij in voorraad.

4 prima kaarsen, in div. kleuren

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

1 ,75

Drogisterij De Gaper

en veel soorten kerststukjes»
maar ook bloeiende kamerplanten
azalea's, cyclamen en kerststerren

ilt fc

4t

sticker^
briefpapier
lidmaatachapskaarten
opdruk op foto's
wenskaarten
menukaarten
luciferboekjea
diverse soorten
reklame-matarlaal,
agenda's, memoblocs,
enzovoorts.

ORIGINEEL HOEFT
NIET DUUR TE ZIJN
EEN VISITEKAARTJE
IS HANDIG ENLAAT ALTIJD
EEN GOEDE INDRUK ACHTER.

ook een speciale
stempel-service

't

(hinder)
Buureweg 1-3
ZANDVOORT
Tel. 02507- 16580

Marcel Schoorl's Bloemenkiosk

Kerkstraat 36
BIJ DE MIC-DRUKKEFfETTE
WORDT ALLERLEI
DRUKWERK IN KLEINE
OPLAGEN GEMAAKT.
EVENTUEEL TERWIJLU
WACHT.

Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.0017.00 uur.
Tevens prettige kerstdagen en een gelukkig 1982.

Vondellaan, tel. 18111.

Garage Bite
dr. Schaepmanstr./
hoek Brederodestr.
Telefoon 16768.

UW TALBOT DEALER
WENST U EEN
SOEPEL LOPEND NIEUWJAAR,

Geopend van
7.30-22.00 uur.

Wij wensen al
onze klanten
een fijne kerst
en een
goed 1982.

*•

's Morgens brengen, 's avonds halen
AANBtEDING: POCketCaiTiera 110 metfilm

Autobedrijf

32.50

"IfiTVERSTEEGE

Foto/Film ontwikkelen.
Tabaksartikelen - Lotto - Toto en tijdschriften

Fam. Goedhart

Pakveldstraat 21
2040 AC Zandvoort
Telefoon 02507 -12345.

Kerkstraat 12, Zandvoort, telefoon 02507-18791

TALBOT

December - f eestniaand
Voor een gezellige Kerst:

bomen, groen, stukjes etc.

Lekker en erg voordelig.

DE KAASHOEK
24 december
zijn wij niet
van 8.00 tot
21.00 uur,
maar van 8.00
tot 17.00 uur
geopend.

BLOEMENHUIS

Haltestraat 38 - Tel. 02507 -15000.
30 verse

J.BLUYS

HENNEN EiEREN
3,95
Heel kilo

J\Soordhoilandse belegen kaas,/

Haltestraat 65 - Zandvoort
Telefoon 02507 -1 20 60

voor

De specialist voor al uw bloemwerken.

0,25

Grote Krocht 9-15,
Zandvoort.

Leuke uitgaanskleding
tegen lage prijzen

u
een

COIFFEURS

international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(02507)14040
parf umeriën / nouveautes

BODY FASHION
international
Galerij Kerkstraat 22
Zandvoort
Tel. 02507-14985

THORBECKESTRAAT/HOEK KERKSTRAAT
ZANOVOORT - TEL. 02507 - 1 45 93
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Donkere dagen voor Hervormde Gemeente
Afkondiging
In het Hervormd Kerkblad van 5
december 1981 werd de navolgende
afkondiging opgenomen, die leidde
tot verbazing, ergernis en ongerustheid bij de diverse gemeenteleden
van de -Hervormde Gemeente van
Zandvoort. V
Alsscriba van onze Kerkeraad vraag
ik uw aandacht voor en medewcrking aan hel volgende: afgelopen
maandag, 23 november 1981, is er
een Kerkeraadsvergadering gchouden o, l. v. de voorzitter van de Buitengewonc Visitatieprovinciaal, ds.
E. Sneller.
Helaas werd eens te meer duidelijk
dat her niet meer mogelijk is om op
gcpastce wijze samen te werken binnen de Kerkeraad. Na een ernstige
confrontatie tussen leden van verschillende colleges, heeft de voorzitter, ds. Sneller, deze Kerkeraadsvergadering voortijdig gesloten.
Mede hierdoor is het nu zover gekomen, dat het voor ds. Mataheru niet
meer goed mogelijk is om zijn werkzaamheden ten behoeve van onze
gemeente te verrichten.
Op aanraden van ds. Sneller, én of
medisch advies zal ds. Mataheru
geruime tijd afstand moeten nemen
van deze onwerkbare situatie.
Daarom wordt u dringend verzocht
om op geen enkele wijze een beroep te
doen op ds. Mataheru; dit tot nader
bericht.'
De diensten in de kerk, die ds.
Mataheru zou leiden, zullen worden
waargenomen door predikanten uit
de buurt.
Voor o.a. het bijzondere pastoraat,
huwelijksinzegeningen en begrafenissen kunt u een beroep doen op de
tweede consulent, ds. W. Dijckmeester, Madelievenlaan 9, Aerdenhout,
'tel. 023-240160. Laten we in onze
gebeden ds. Mataheru en alle gemeenteleden gedenken, en ons er met
elkaar voor inzetten om zo snel
mogelijk uit deze beschamende situatie te geraken.
J. D.R. Trappel

ZANDVOORT - Trainer Slootmaker
van het Dolfirama lijkt er een pendeldienst Schiphol/Eelde, of Zandvoort / Pieterburen op na te houden. Bracht
hij vorige week een aangespoelde
blauwrob naar dit opvangcentrum, deze week werd dinsdagmiddag omstreeks halfvier een jonge kegelrob
gevonden.
„Dit beestje lag op nog geen tweehonderd .meter van het Dolfirama op het
strand en verkeerde in uitstekende
gezondheid" aldus Slootmaker, die opnieuw via inschakeling van de Zandvoortse MCer Papa Blanca, binnen de
kortste keren op weg was naar Schiphol. In een Cessna werden trainer en
kegelrob vervoerd naar Eelde, waar
medewerkers van het opvangcentrum
Pieterburen gereedstonden de jonge
passagier in ontvangst te nemen. „Wat
zou het niet prachtig zijn wanneer ik
die aangespoelde beesten kon houden,
want ik had bijvoorbeeld voor deze
kegelrob ruimte genoeg. Volgens mij
kost dit het Rijk meer, maar ja, wie
ben ik?" aldus Slootmaker.

ZANDVOORT - De Hervormde Gemeente van Zandvoort lijkt letterlijk te
vertoeven in ,,dc donkere dagen voor kerstfeest", want donkere wolken hebben
zich boven de gemeente samengcpakt sinds de kcrkcraad is afgetreden en de
kcrkcraadsvernadcring van 23 november moest door de voorzitter, Buitengewoon
Visiiaticprovinciaal, ds. E. Sneller, vroegtijdig worden gesloten.
Het bleek onmogelijk om in een rustige
sfeer te kunnen vergaderen, de drie
colleges, die tezamen de kerkcraad vornien. verschillen zoveel van mening, dat
zelfs een gesprek niet meer gevoerd kan
worden.

Het trieste resultaat hiervan is, dat de
predikaat van de gemeente, ds. Mataheru. wiens
twaalfenccnhalfjarig
ambtsjubileum vorig jaar rond de
kerstdagen nog zo feestelijk werd gevicrd, besloten heeft dat het hem ook
niet mogelijk is in deze sfeer zijn werk
te verrichten. In overleg met zijn huisarts en de ,,buitengewoon visitatieprovinciaaf' heeft hij besloten zich voorlopig terug te trekken, om even afstand
van de gehele onverkwikkelijke situatie
te nemen.

moest brengen. Dit overleg is dus
volledig mislukt en ds. Mataheru trok
zich terug.

vele jaren hebben gedaan, zo in opspraak is gebracht", aldus ds. Mataheru.
De komende kerstdagen en zondagen
zullen predikanten uil de buurt de
diensten waarnemen. Bij huwclijksinzcgeningen en begrafenissen moet ook
op hen een beroep worden gedaan.
„Een kwestie van christelijke onvcr- Wanneer alles naar wens verloopt kan
men pas tegen het einde van j a n u a r i / draagzaamheid dus?"
februari 1982 een nieuwe kerkeraad
Op deze vraag heeft de dominee slechts kunnen installeren, dan ook zal ds.
een triest glimlachje. „Dat zou je bijna Mataheru met een nieuwe ploeg aan
wel zeggen" is zijn reaktie. ,, Maar het werk kunnen gaan.
neen, dat is toch een te boute bewering. Vergeet u niet dat kerkeraads- Het is nu alleen nog maar te hopen dat
werk vrijwilligerswerk is. Dat veel het vuur dat in de Hervormde Gemecnmensen dat jarenlang naar beste weten te smeulde en uitgroeide tot een uiten kunnen hebben uitgevoerd en dat slaande brand, ook louterend heeft gehet voor hen ook een beschamende werkt.
situatie is dat het werk dat zij met liefde
Margrcet Atcs

Als één van de oorzaken wordt door
hem genoemd de ontruiming van de
pastorie aan de Kostverlorenstraat enkele jaren geleden. Dit was gebeurd op
bevel van één der colleges, terwijl de
anderen niet van tevoren op de hoogte
waren gesteld.
De colleges ieder op zich, functioneerden uitstekend, maar samenwerking
tussen deze drie bleek het grote struikelblok te zijn, zegt ds. Mataheru.
Al in het begin van dit jaar werd in een
bepaalde kwestie het oordeel gevraagd
van het „Provinciaal College". Er
kwam een uitspraak dat de presidentkerkvoogd misschien niet optimaal kon
functioneren in de Zandvoortse Kerkeraad, hem werd ter overweging gegeven voor een bepaalde tijd af te treden.
De president kerkvoogd ging echter in
hoger beroep bij de „Landelijke Commissie van Opzicht". Deze commissie
stelde de kerkvoogd in zoverre in het
gelijk dat men van oordeel was dat „de
uitspraak te weinig was onderbouwd".
Dus in wezen geen ja en geen nee en
die uitspraak was er de indirecte oorzaak van dat de bom barstte.
De kerkeraad trad in zijn geheel af en
er werd een buitengewoon visitatieprovinciaal, ds. E. Sneller, benoemd die
tezamen met een ouderling uit Haarlem het vastgelopen overleg en kerkeraadswagen weer op het rechte pad

van leerlin
MTS
KENNEMERLAND - Ook in Zandvoort zal op 17 en 18 december gecollecteerd worden door leerlingen van de
IJmond MTS uit Santpoort. Dit wordt
gedaan voor een door hen zelfgekozen
projekt van het Jeugd Rode Kruis, dit
jaar is het Peru waar men hulp wil
bieden. Het projekt wordt begeleid en
gecontroleerd' door het Nederlandse
jeugd Rode Kruis in Den Haag.
Na het succes met de Nicaraguaanse
leermiddelen-aktie in 1979 en de aktie
voor het eenvoudig medisch opvangcentrum voor de straatschoffies in de
krottenwijken van Bogota Colombia,
(de z.g. „Camines") en 1980, is nu
voor een soortgelijk krottenwijk-project in Peru gekozen.
Het is de bedoeling om de jeugd in de
krottenwijken van LIMA in staat te
stellen zich enigszins te ontwikkelen.
Hiervoor zijn medische begeleiding,

WIM HILDERING MET SCHAKELS:
ZANDVOORT - Het is de grote
kracht van de zeker op klassiek aanspraak makende toneelwerken van de
beroemde auteur Herman Heijermans,
onverschillig welke, dat hij met grote
verantwoordelijkheid elke medewerkende een geheel zelfstandig karakter
geeft. Het zijn stuk voor stuk persoonlijkheden zowel in de grote, als in de
bijrollen. Mensen, die ons iets te zeggen hebben en dat allen doen op de hun
eigene wijze. Dat maakt het spelen van
dergelijke oude werken zo extra moeilijk. Maar gelukkig vindt onze Zandvoortse toneelvereniging „Wim Hildering" in Alie Bol een regisseusse, die

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

haar materiaal, waar zij mee werken
moet, door en door kent en dan ook
met grote zorg voor elke rol diegene
weet te kiezen, die naar haar oordeel
daarvoor de aangewezen persoon is,
een grote verdienste op zichzelf. Dat is
ook deze avond weer'gebleken. Praclitig kwam het spel tot ons over, tot in de
kleinste details en we hebben ervan
genoten, allemaal, zonder enige uitzondering en een enthousiast publiek beloonde het gebodene met ovationeel
applaus, zoals we dat tot nu toe nog
niet meemaakten. In de eerste plaats
gold dat wel voor het overrompelende
spel van Wim Evcleens als de industrieel Pancras Duif, die een figuur op
de planken bracht die de grenzen van
het amateurisme verre overtrof en
daarvoor dan ook zeer terecht na afloop tot tweemaal toe een laaiend
enthousiast publiek tot een ovationcle
hulde bracht. We hebben genoten van
dit prachtige toneelspel, waarin een
ieder zich ten volle gaf en waardoor de
kleinste rollen elk een aparte bekoring
kregen.

Het programma is aldus gewijzigd: het
concert wordt geopend met Ton de
Leeuw's spatial Music nr. 4 „Homage
to Igor Strawinsky". Vervolgens speelt
de pianist van Strawinsky „Capriccio
voor piano en orkest". Na de pauze
speelt het orkest de symfonie nr. l van
Pijper.
Muzikale leiding heeft dirigent David
Porcelijn.
Aanvang 20.15 uur, Concertgebouw te
Haarlem op 18 december 1981.

maanden rust te mogen nemen, dat is Hoe verder
alles", aldus ds. Sneller.
Ds. Mataheru moet glimlachen als hij
hoort dat nu reeds gemompeld wordt
„dat hij niet meer op de Zandvoortse
preekstoel zal terugkeren", dat hij toch
Vlam in de pan
snel zijn emeritaat zal krijgen en „dus
Ook ds. Mataheru zegt dat de onvrede wel weg zal blijven".
in de kcrkeraad al jaren smeulde, maar Het is een bijzonder trieste affaire en
dat nu de vlam in de pan is geslagen het spijt mij bijzonder dat het zo
door aftreding van de kerkeraad.
gelopen is", zegt de kleine minzame
Volgens de Zandvoortse predikant wa- predikant van de Zandvoortse kudde.
ren er regelmatig meningsverschillen, „De volgende stappen zijn de verkiekleinere en grotere die resulteerden in zing en benoeming van een nieuwe
een schijnbaar uitpraten, maar niet kerkeraad. Maar dat vergt tijd en de
vergeten.
spanning is om te snijden geweest. Het
•was mij echt onmogelijk om straks met
kerstfeest over „vrede op aarde" te
prediken, de essentie van het kerstevangelie".

Smeulend vuur
Verontruste gemeenteleden hebben
met verbazing in het Hervormd Kerkblad van 5 december gelezen dat de
scriba van de Kerkelijke gemeente met
vetgedrukte letters het advies geeft:
..Daarom wordt u dringend verzocht
om op geen enkele wijze een beroep te
doen op ds. Mataheru; dit tot nader
bericht!" Een bericht dat afsluit met
een vet uitroepteken.
Dat er iets schortte aan de samenwerking van de drie colleges van de kerkeraad, te weten zeven diakenen, zeven
ouderlingen en zeven kerkvoogden,
was zo langzamerhand wel -in de gemeentee bekend geworden. Dat het
echter zou uitgroeien tot een „regelrecht schandaal" zo als. een trouw
kerkganger het noemt, dat had niemand verwacht.
Vragen en antwoorden zijn dan ook in
de Hervormde Gemeente niet van de
lucht. Het ,,Waarom?" komt niet goed
uit de verf, en navraag leert bitter
weinig, want de kerkeraadsleden zwijgen liever als het graf als hen dat zo
uitkomt.
Desgevraagd zegt ds. Sneller dat' de
voorlopige terugtrekking van ds.'Matheru gebeurd is op eigen verzoek en
niet, zoals wordt gezegd, aan de predikant werd opgedrongen.
Ook het verhaal dat ds. Mataheru „te
rQod" zou zijn in de ogen van de
kerkvoogden wordt ontkend.
Jarenlang is de verhouding in de kerkeraad verslechterd,, jarenlang heeft het
gesmeuld, nu is, nadat de gehele kerkeraad is afgetreden en niet meer met
elkaar wil communiceren, de bom gebarstcn en is een afkoelïngsperiode
noodzakelijk gewprden.
In Zandvoort heerste voor een predikant een onwerkbare situatie daarom
heeft ds. Mataheru verzocht een paar

KENNEMERLAND - Voor het tweede concert in de serie C van het
Noordhollands Philharmonisch Orkest
stond op het programma een optreden
van Henk van Ulsen om L'Histoire du
solclat van Igor Strawinsky uit te voeren.
Helaas heeft Van Ulsen /.ich teruggetrokkcn, doch men heeft de pianist
Martijn van den Hoek bereid gevonden
zijn plaats in te nemen.

ensemble dat zijn naam als gevestigd
amateurtoneelgezelschap alle eer heeft
aangedaan.
Men zou kunnen aanvoeren, dat een
inhoud als deze naar het rijk van de
nostalgie moet worden venvezen. Toestanden als hier omschreven, passen
niet meer in deze tijd, ze zijn reeds lang
de gewoonste zaken in het dagelijks
leven geworden en niemand maakt er
zich meer druk om, maar het wonder• lijke van Herman Heijermans is, dat hij
dit alles nog altijd springlevend weet te
houden en er bij een goede opvoering,
zoals hier plaatsvond, iedereen, van

doet genieten. Je wordt er door meegesleept, of je dat nu wilt of niet, maar
het feit ligt er.
De amateurs van Wim Hildering bleken dit afgelopen weekeinde tot grote
prestaties op toneclgebied in staat,
afgewacht moet worden of deze herhaald kan worden in het voorjaar
wanneer men een blijspel zal brengen.
Na afloop was er een grootse huldiging,
veel bloemen en geschenken, met een
dubbele ovatie voor Wim Eveleens. Ik
kan alleen maar opmerken dit was wel
verdiend, hulde.
K. sr.

E.H.B.O.-materialen en elementaire
leermiddelen nodig. Tevens is het de
bedoeling, de moeders van deze straatschoffies voedsel- en medische voorlichting te geven.
De leerlingen hopen dat u, zoals u in
voorgaande jaren deed, ook aan dit
doel wilt meewerken door uw geldelijke bijdrage.

ZANDVOORT - Op woensdag 23
december zal 's morgens om 11.30 uur
in het Raadhuis van Zandvoort een
wandkleed worden aangeboden. Dit
wandkleed van mevrouw J. KlaaseMinkels uit Haarlem werd reeds door
de voorzitter van het gewest Kennemerland, mede namens de gewestgemeenten de gemeente Haarlemmermeer en het gewest Kennemerland bij
de opening van het nieuwe raadhuiscomplex symbolisch aangeboden. Het
wandkleed „De zee" is nu gereedgekomen, vandaar de „echte" aanbieding
aanstaande woensdagmorgen.

ZANDVOORT - Op zondag 20 dccember a.s. verzorgt „International
United Artist" een koffieconcert in het
Bouwes Hotel te Zandvoort. Er zal een
Weens programma vertolkt woelen
door Els Zorn, sopraan: Liekele Hamstra, tenor en Bert Koopman, bariton.
De begeleiding zal verzorgd worden
door de pianist Peter Kranen.
Het koffieconcert begint om 13.00 uur
en de toeganizsprijs is ƒ 6,50 inclusief
een kop koffie.

VoSkskerstzang
Op maandag 21 december a.s. wordt
voor de derde keer de Volkskerstzang
gehouden, evenals vorige jaren in de
Van Pagcehal, aanvang 20.00 uur.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Brass Band „Arti et
Religioni" uit Haarlem, onder leiding
van dirigent Berend Schut. Deze band
verleende ook reeds eerder medewerking aan de Haarlemse Volkskerstzang.
Enkele maanden geleden werd een
beroep gedaan op de Zandvoortse bevolking om een koor te vormen ter
ondersteuning van de samenzang. Aanvankelijk leek het erop dat dit niet van
de grond zou komen maar de laatste
weken namen de aanmeldingen gelukkig toe dat al enige keren met een
groep van 40 personen kon worden
gerepeteerd. Het enthousiasme is zo
groot dat dirigent Henk Trommel zich
op verzoek bereid verklaard heeft nog
een extra repetitie in te lassen. Deze zal
worden gehouden op zaterdag 19 december van 10.00 tot 11.00 uur in de
Jaap Kiewiet Mavo aan. de Sophiaweg.
Op 21 december oefent het koor dan
nog om 19.00 uur in de Van Pagéehal.
De schriftlezingen worden verzorgd
door Els Buitendijk, bekend door haar
werk als omroepster en presentatrice
van radio-programma's. Zij zal tevens
enkele gedichten declameren. Het
Zandvoorts Kinderkoor bezingt op eigen wijze het kerstgebeuren, maar de
hoofdzaak is natuurlijk het samen zingen van vele bekende, oude kerstliederen.
Programma's, tevens bewijs van toegang, zijn è ƒ 2,50 verkrijgbaar bij
VVV, Schoolplein 1; Reisbureau Kerkman, Grote Krocht 20 en postagentschap „de Boet" in het winkelcentrum
Nieuw-Noord. Voor zover nog voorradig zijn programma's ook verkrijgbaar
op 21 december 's avonds in de Van
Pagéehal.

Traditiegetrouw organiseert de nfdeling Zandvoort-Bentveld van <lr
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkuncle weer een avond voor het
eigenhandig maken van een kerststukje onder de deskundige leiding
van de heer J. Warmerdam. Kosten
zijn daaraan niet verboden. Dit
geschiedt hedenavond, donderdag
17 december in hotel Keur aan de
Zeestraat. U moet zelf materiaal
meebrengen, (bakje, potje, vans of
i.d., evenals dennegroen. mos,
kaarsen, clenneappel, oase, mesje,
schaar, binddraad enz.). Bij de
bloemenhandelaren kunt u ervoor
terecht. Van de kant van de organisatoren zal er ook wat groen en
dergelijke te verkrijgen zijn. Maar
er iets moois van!

Im-inn
ZANDVOORT - Vrijdagavond 18 decembcr wordt in de openbare bibliotheek aan de Prinsesscweg de film Jules
et Jim vertoond. Deze film geregisseerd door Francais Truffaud is gemaakt naar het boek van Henrie-Pierre
Roché. Het is een gecompliceerd verhaal over een onvergankelijke vriendschap, het is het werk van een kunstenaar geworden. Een bekend recescent
schreef hierover:
Jules et Jim is het verhaal van een
vriendschap, een mannelijke genegenheid tussen twee kunstenaars die de
jaren overleeft, bestand is tegen politieke tegenstellingen, zoals die zich in
de eerste wereldoorlog voordoen en die
zelfs niet ondergaat aan een gemeenschappelijke liefde voor een zelfde
vrouw. In de beschrijving van die
vriendschap bestrijkt de film een periode van twintig jaar, beginnend bij een
onbezorgde jeugd van de twee jongemannen in het kunstenaarsmilieu van
Montparnasse omstreeks 1912 en eindigend met de dood van Jim die me)
Cathérine (de vrouw) omkomt bij een
door haar gearrangeerd auto-ongeval
op het ogenblik dat in Duitsland Hitlei
aan het bewind komt.
„Un pur amour a trois", heeft de
uitgever van de roman het gegeven
omschreven en Truffaut heeft in een
luchtige verteltrant alles vermeden,
waardoor de ongewone situatie, waarin
de vrienden komen te verkeren iets
stuitends zou kunnen krijgen. Hij heeft
de realiteit van het gebeuren nauwelijks benadrukt en zijn aandacht voornamelijk geconcentreerd op de ndstalgische sfeer, waarin zich het verloop
van een vriendschap voltrekt en aan de
cynische aspecten van de situaties,
waartoe die vriendschap in uiterste
consequentie voert. Daartoe heeft de
filmer a! zijn vindingrijkheid ingezet,
gewerkt met geïmproviseerde speltechnieken en verouderde filmstijlen, journaal-fragmenten ingelast en aan dwaze
invallen toegegeven.
;
Aanvang: 21.00 uur.

raad vergadert
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 22 december 1981 komt de gemeenteraad
van Zandvoort in openbare vergadering bijeen.
De vergadering begint om 20.00 uur in het raadhuis. De agenda vermeldt:
L- Notulen
2.- Ingekomen stukken: Brief d.c?. 18 november 19S1 van de minister, van
Landbouw en Visserij over de vaststelling van een gebied als bedoeld in
artikel 3 van de wet agrarisch grondverkeer.
3.- Gemeente- en bedrijfsrekeningen 1979
4.- Nadere vaststelling exploitatievergoeding t.b.v. Mariaschool over 1980
5.- Verhuur perceel grond gelegen aan de Blinkertweg
6.- Bestemmingsplannen: voorbereidingsbesluit Mr. Troelstrastraat 60: voorbereidingsbesluit Natuurgebieden: voorbereidingsbesluit Grote Krocht; voorbereidingsbesluit Nieuwstraat 19 (Hulsmanhof)
7.- Circuit-motie
8.- Kleinverbruikerstarieven aardgas per l januari 1982
9.- Algemene subsidieverordening specifiek welzijn
10.- Financiële afwikkeling kunstijsbaan Kennenu-rland
11.- Verkoop verspreid woningbezit
12.- Krediet voorbereiding bouw politiebureau
13.- 22e Wijziging APV in verband met de herziening vuurwerkbepalingen
14.- Vervanging materieel dienst publieke werken
15.- Wijziging verordening reiningsrechten en rioolafvoerrecht
16.- Wijziging van do bij do salarisverhoging behorende bijlagen
17.- Wijziging van de vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke
brandweer
18.- Verhoging van de pereedschaps-, kleding- en rijwieltoelage
19.- Benoeming hoofdleidster Hannie Sdiafkleulersehool
20.- Rondvraag.

isweerde eerste met het

Zo waren er diverse hoogtepunten in
dit spel. Ik denk aan het prachtig
gespeelde tweede bedrijf in de samenspraak tussen Pancras en Hein Duif,
een juweeltje van ucteerkunst. aan de
vinnige Gerritjc de vrouw van Hein:
Letty Jansen, aan Marianne de huishoudster bij Pancras: Gonnie Heierman-Engclkamp. aan koopman Sally
van Henny Hildering, aan het drietal
zoons van Pancras. stuk voor stuk sterk
aansprekende persoonlijkheden, wreed
in hun oordeel en onverzoenlijk in hun
ver doorgevoerde haat tegen huns inziens bestaande misstanden en niet het
minst aan het meeslepend familiebcraad in het derde bedrijf, dat op
kostelijke wijze overkwam. AI met al
een enorm grote prestatie van het grole
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Momentopname uit De Schakels, v.Ln.r. Henk Jansen ah boekhouder, Jolaiula VerstecKlt, de kantoorbediende, llcnny llildcriitK
als koopman Sally en tid Fransen die de rol van zoon Henk Duif vertolkte. Voor de Roede apmtrkcr is achter Jultindii Verstei-uli
het gezicht van Wim v.d. Moolen zichtbaar, die een levensechte arbeider op de planken ;<•(«'.(ƒ<>«>.• Kuropress)

wij demonstreren u dit graag.
Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-1 3618

WEEKMEDIA 30

PAGINA

DONDERDAG 17 DECEMBER 1981

ZO PLAATST U UW ^S EOWJ AARSWENS!

BIJNA GOUD WAT ER BLINKT,
BIJ DOUGUVS.

in het Zand voorts Nieuwsblad van 30 december 1981

De bijoux van het Amerikaanse
huis Monet zijn beroemd om hun
prachtige ontwerpen en om hun
duurzame, zware kwaliteit.
Monet brengt zowel zeer
modieuze, actuele sieraden als
bekende klassieke die nooit uit
de mode gaan.
Maar allemaal zijn ze krasvast
gedegen gemaakt en verguld met
een uniek drie-laagjes systeem.
Dat vergulden maakt Monet lang
niet zo duur als goud, maar wel
net zo mooi.
U moet het zien om het te geloven.

B

f 23,75 incl. btw

X
^

f 35,75 incl. btw

f 77,00 incl. btw

K. JANSEN

Nog mooi op tijd voor de
feestdagen.

Sloterweg, Hoofddorp

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Monet

f 17,80 incl. btw

Na goud komt Monet.

BON:
Ik kies model:...
Dit is mijn tekst:

Natuurlijk bij:

A. J. SCHAAP BV
Haltestraat 10, Zandvoort, tel. 02507 -12005
Parfums • Cosmetics 1^ Accessoires

Handtekening:
Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk vóór vrijdag 18 december 1981 aan:
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
Zandvoort

[

Weekmedia
Dorpsstraat 8
Uithoorn

Gebakken en gekookte
mosselen

a reine

met kruidenboter, stokbrood en
glas wijn.
Drogisterij

Moerenburg

PATISSERIE

Met ingang van 15 januari is er bij ons
plaats voor een gevorderde

leerling-kok
ca. 20 jaar, in jaarbetrekking.
Dhr. van Houten.
KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507-122 53.

Elke werkdag van
haMnegen tol halleen
en van halltwee tot
hallies qeopend

Bovendien zaterdags
van 10 00 12 00 uur
U bent welkom

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
Wij verhuren.
bedden, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke ge'egenheid l
Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 12164/13713
Privé na 1800 uur 16658

Te koop:

voor Dr. Vogel
homeopathie.

Zanussi
wasdroger

Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel. 02507 -161 23

f350.Tel. 02507-18553.

Kerkstraat 16, Zandvoort
ONZE DAGSCHOTELS:

Visfilet f rites
Schoïtiletfrites . . . .
Gebakken lever

Een geslaagd kerstdiner 4
verzorgd door uzelf, in huiselijke sfeer,,
met vers wild en gevogelte van

jS
^S

De Zandvoortse J
Poelier ^.^ |f

TE KOOP
AANGEBODEN

Ouders heeft u een
kinderfeestje? Delicia
heeft heerlijke
pannekoeken

uien-champignons frites..

Kotelet frites

.7.95
.7.95

Kroketten met frites, frikadellen
Met meer dan 5 kinderen

S.A. de Dood, Haltestraat 34,
tel. 12025.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 1982.

de ridder & strijbis bv

_

65 -f 'ers opgelet l
Ga er eens uit...
bij ons 10% korting!

Ie klas kwaliteit en
toch goedkoop!

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

wela koeltechniek
LeverirKj
Onderhoud

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

Diverse kinderattracties!

Ook a la carte!
Steak Delicia 250 gram

Reparatie

Wij verzorgen uw

koude schotel

10% korting

.8.45
.8.95

Elke dag verse schol

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

Een feestje bij
u thuis?

Bruiloften en partijen
verzorgen wij ook

Heeft u een
vergaderzaaltje nodig

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

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

Te huur gevraagd:

woonhuis

v. Marumstraat 79
Haarlem
tel. 023-32 59 95

met 4 slaapkamers,
i 1200,-p. m.
Telefoon 13547.

Jonge vrouw
met baby

Dame 32 jaar
biedt zich aan als

zoekt werk
in de huish.

oppas

i 12,50 per uur.
Tel. 02507-18553.

t*-

?

v. d. avonduren.
Br. onder nr. Z569
bureau v. d. blad.

Makelaars en taxateurs onroerende goederen
Adriaan Pauwlaan 27 29 ie Heemstede Tel 023 288560*

Bakker// E. Paap en medewerkers wensen iedereen
prettige kerstdagen, een gezellige oudejaarsavond
en een gezond en voorspoedig 1982.
In het bijzonder wensen we onze gemeenteraad een gezond en verstandig besluit om ons circuit te behouden.
Dit alles met natuurlijk iets uit onze eigen bakkerij.

kerstbrood
kerstkransen
kersttaarten en -gebakjes
pasteitjes
brood en cake, tulbanden
kerststollen
kerstpolonaises
kerststaven
1 pers , gevuld of ongevuld
zoutjes
kerst-mini-koekjes
saucijzebroodjes
duivekaters Gnz enz

Raadhuisplein 3 - Zandvoort - Telefoon 02507 -16939

2E KERSTDAG KERSTDINER
De voorgerechten, uw diner naar keuze en het nagerecht, zijn nog
maar het begin van een feestelijke avond, waarbij de koffie met likeur
en de champagne niet mogen ontbreken
Voor u treden op
Do Ricardo's artiesten van formaat
Het BisUo Harlekijn orkest "Sing Somotriing Simplo".
Didi's Rollo Rolla comtxiy
en ons dnnsorkest o l v Retor do Farmar

Uiteraard komt de verrassing in de loop van de avond.
Gezellig hè? Alles voor i 95, - p.p.
Nu reserveren voor een echte avond uit.

a
ft

^

Exclusief voor Zandvoort

£
£
S

*K^BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

zA,

E. PAAP

Potgieterstraat 24 - Zandvoort - Telefoon 02507 -12865.

l
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Gran Canaria
Grote Krocht 9-15

A.H.'S EXTRA VLEESSERVICE VOOR DE BESTE KWALITEIT:

reisbureau

Chateau Briand - Tournedos - Gevulde
kalf srollade - Cotelette Suissei enz. enz.

touringcar ver ti uur

Uw adres

De Krocht

voor:

voor de wmter(sport) met V-hals of ronde
hals vanaf
m div. kleuren en dessins.
honft mot Ingang van dezo weekj
ANDERE OPENINGSTIJDEN
die luiden als volgt van maandaq t/m vrijdag v....
8 30-12.30 uur en van 13 00 tot 18 00 uur, zaterdag
van 9 00 tut 13 00 uur
Groto Krocht 21 • Telefoon 12574

dan gezellig in huis met kerststukjes,

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN

Grote Krocht 19

Alle
knickerbockers
f 10,- korting

Blijft u met de kerst thuis, maak het

Grote Krocht 17
2042LTZandvoort

Grote
sortering
kerstkaarten
en accessoires

GROTE KROCHT 21 - ZANDVOORT
TELEFOON 02507-12574

UIMM

Grote Krocht 20. telefoon 12560-13203

Uw bestelling voor 12.00 uur ingeleverd, kunt u dezelfde middag na
16.30 uur afhalen, (niet op donderdag).

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

REINIGEN STOMEN PERSEN

Het winterse weer zo we dat momenteel beleven, gaat als regel erg snel
vervelen.
In de maanden januari en februari is het dan voor ons Nederlanders een
zalig idee om een paar weken de zon te kunnen opzoeken.
Een betaalbare vakantie in die maanden naar een zonzekere bestemming
is de Gran Canaria.
Hotel-Parque Tropical wordt door ons bijzonder aanbevolen. Prefereert
u echter een bungalow of een appartement, kunnen wij u Barbacan van
harte aanbevelen.
Loopt u eens even bij ons binnen voor nadere informatie.

blijft op de kleintjes letten

PAGINA

KADOTIEK

De Schatkist
Grote Krocht 15

bloeiende planten en snijbloemen van:

CA'

TOTO/LOTTO

Groot
assortiment

kerstspulletjes

'Mnjetijdsmode
Grote Krocht ?D6; Zandvooct

aparte
kerstkaarten
en leuke
kaarsen

en Zeestraat 24, Beverwijk

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT
DQNDERDAG TOT EN MET Z^fEROAG VOORDEEL

Originele riblappen

14*95

kilo17^50,^-iv....':..U,..... : Jè;::..

Borstlappen
kllb 14,50 .; ..\'. :<£•

'

Rijwielhandel BOS

,.'.-..:'.'.'•.;...

Diepvries
ééndags-kuikens

voor o.a.

Rosbieflappen

184

kilo f9,90 :

en wat üer m
mee kunt doen |
met de Kerst! •

.
. .
Heemstede - Binnenweg 117; Haarlem - Botermarkt/hoek Ged.
Oud« Gracht - J.ulianapark 64 :(Crönjéstraat> - Zijlweg'102; Hillegom
Hoofdstraat 83; Lisse.- Winkelcentrum Biôkh'üls 18.
.": _T' »

En da's héél veel als maaltijd, in
gerechten, tussendoor, als kaaskado
Tromp Kaasspeciaalzaak - met 260
soorten uit binnen- en buitenland helpt u op weg met gratis tips,
recepten en proeven' Nu snel naar
Tromp voor 'n smakelijke Kerst met
kaas. Vele aanbiedingen zoals

Een nieuwe, moderne bril

betekent vaak een ander gezicht, een
nieuwe persoonlijkheid. Betekent ook
méér dan een modieus kledingstuk.
, ,Een bril draagt U immers elke dag. in
onze bij-de-tijdse-kollektie vindt U
-„•yprecies de bril die U flatteert. Zeg
Tornaar wat U wenst: hip of klassiek,
*charmant of een beetje intellectueel,
^elegant of sportief. Of wilt U het comfort van een lichtgewichtbril? Komt
U eens kijken en passen ? Wij hebben
wel 100 gezichten voor U in huis!
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

/ »

/

/

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

voor de poes, niet m
een bonk, maar los.
20, 50 en 100 stuks.
Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28
Zandvoort.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Voer voor de buitenvogels

*
*
*
*

QüS $114616 KddS CAMEMBERT DE TROMP f 4,74 3,75
i Cronjéstraat 87, Haarlem BRIE LINCET, wog 1,98
Gr. Krocht 5, Zandvoort MEIKAAS,pondt7, ^POWD HAUTE

Vetbollen
Pinda's
Pindanetjes
Buitenstrooivoer
DIERENSPECIAALZAAK

Grote Krocht 28, Zandvoort

VOOR DE FINALE VAN UW KERSTDINER HEEFT AART VEER EEN GOED IDEEI
Grote Krocht 23 - Telefoon 14404.
|

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

MOERENBURG

15 cm dik, 80 x 190 cm

Gespecialiseerd in

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 25.
telefoon 17751.

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten
en zoutloos
HaltcstraotS
ZANDVOORT
Tol 02507 1 61 23

Foto Queue

gemeubileerde
kamer
Te bevragen bij:
02507-16033/15182.

CHIPOLATA TULBANDEN IN MARASQUgNSAÜS

ROOMIJS 12smaken

Openbare Bibliotheek
Zandvoort

A.J. DE LEEUW
Geef uw kennissen iets aparts

:$£
;*£

Comijluct foto /I lm
absortimuiit voüiclülicj
afdrukken rjn
ontwikkelen
DROGISTERIJ

Myrna Bruynzeel
Gcdipl. schoonheidsspecialiste *?

MOERENBURG
Hnltestront 8.
Zandvoort

Nu ook buiten de gewone behandelingen:
Propil-behancieling
voor progressieve en duurzame
«f
ontharing. Behandeling na afspraak.

^
tt

ASSURANTIËN
Grannetia

met de feestdagen.
Een CADEAUBON van:

(Stivas)

TÉ HUUR:

PUDDING BAVAROISE div smaken

Drogisten) Retorrn

MATRAS

149,-

{

l JSTAARTEN rijk versierd

KOSTVERLORENSTRAAT 89
Tel. 14692.

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag
5000.10000.1500020000
25 000.-

48
mnd
151 31
28987
42842
56698
705.54

bO
mnd.
130.29
24787
36545
48303
600.6',

96
mnd.

120
mnd

18487
27099
357 11
443.23

16387
23950
315 14
39077

i hypotheek tot 125%
mogelijk.
1

Info f meer eens
Helmerstraat 11 - Zandvoort.
telefoon 02507 -12150.
Prins Hondrikkade 161 • Amstordam
telefoon 020 - 223456.

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 02507-14131
In verband met de komende
feestdagen is de fonotheek
geopend op.
mdcinrJa<j21 december
1900-21 00 uut
woensdag 23 december
15 00-17 00 uur
19 00- 21 00 uur
maandag 28 december
1 9 0 0 - 2 1 00 uu.
woensdag 30 december
1500 17 00 uur
19 00-21 00 uur

G. Kol
Schuitengat 7,
telefoon

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

Grote 8 hoekige eiken

plavuizentafel
650. Weekendroklame

595,KETKASTENHUIS
Grote Krocht 25,
telefoon 17751

TE KOOP:
2 grote rotan kuip
stoelen met ligbank on
losse kussens, tegen
elk aannemelijk bod
s Morgens vóór 9 00 uur
of s avonds na 19 00
uur Telefoon 166M

Wi

heeft

mijn

gouden slavenarmband gevonden
(aandenken) 7 dec
verloren in Zandvoort
Terug te bezorgen
tegen beloning tel
15422
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DIAMANTEN JUBILEUM WORDT IN 1982 GEVIERD

Zandvoortse reddingsbrigade na
zestig jaar nog springlevend!
ZANDVOORT - Het komende jaar /al
de Zandvoorl.sc Reddingsbrigade haar
zestig jarig bestaan vieren. Een jubiIcum waaraan men niet onopgemerkt
voorbij wil gann, iets dat trouwens niet
goed mogelijk is, want het Zandvoortse
strand in de zomermaanden is niet
denkbaar zonder de leden van deze
brigade.
Opgericht op 27 maart !922 door ds.
P.M. Posthumus en de progagandist
van de Koninklijke Nederlandse Bond
tot het Redden van Drenkelingen, de
heer A,J. Meyerink. heeft de reddingsbrigade in de loop der jaren al heel wat
mensen van een wisse verdrinkingsdood gered.
..Ik weet het niet zeker, maar er was
destijds in Noordwijk een aktieve propagandist voor het oprichten van een
bewakingsdienst langs de kust, ik meen
dat hij Jan van Kan heette, die in
Noordwijk al in 1921 de grote stimulator was achter de plaatselijke afdeling
daar. Deze man was van mening, en
terecht, dat langs de hele Nederlandse
kust dergelijke bewakingsdiensten

moesten worden ingesteld. Mede daardoor kwam dus in 1922 ook in Zandvoort de reddinsbrigade van de grond",
vertelt Torn de Roode de huidige secretaris van de brigade.
Lang geleden
Hoe men in vroeger dagen de drenkelingen uit het water haalde is niet
precies bekend. Wel weet De Roode
dat de KNZHRM er een grote rol bij
vervulde, en dat ook de vroegere vissers vaak mensen in nood van de
vissersschepen haalden. ,,lk weet niet
of het waar is. maar het is wel voorgekomen, volgens de overleveringen, dat
ze de mensen van boord haalden, op
het strand zetten en dan als de weerga
terug gingen naar de aan de grond
gelopen schuit om te zien of er nog wat
te 'jutten' viel. Waarschijnlijk een verhaal dat niet op waarheid berust, maar
denkbaar is het wel", aldus de Roode,
die uitlegt dat de oprichting van de
reddingsbrigade hoofdzakelijk was bedoeld voor de 'baders' zoals de zwemmers in de dagen van 1922 nog werden

genoemd.
Met het toenemen van de badgasten
werd ook de behoefte gevoeld deze
mensen, waarvan velen de zwemkunst
niet machtig waren, veiligheid te bieden, e'en opzet waar men in al deze
jaren volkomen in is geslaagd.

Materiaal
Begon men in 1922 met een linnen tent
op het strand, al vrij snel werd deze
vervangen door een reddingspost op
palen. Eerst alleen in Zuid, later ook in
Noord. Deze reddingsposten waren demontabel en werden aan het einde van
het seizoen weer afgebroken.
Gelukkig kunnen de huidige posten
blijven staan. ,,Ik geloof dat dit niet zo
is langs de hele Nederlandse kust. Wij
verkeren hierbij in een uitzonderingspositie. Ik moet er ook niet aan denken
dat de posten ieder jaar afgebroken en
weer opgebouwd zouden moeten worden. Wél is de post 'naaktstrand.' .mobiel, wij noemen dat een 'mooi weer
post'. Deze komt veel later in het
seizoen in gebruik, en is ook het eerste

weer gesloten. De overige posten, dus
Ernst Brokmeier en Piet Oud, worden
al op drukke zondagen in het vroege
voorjaar en late najaar bemand wanneer het goed weer is. Ook op zaterdagen is er altijd wel iemand in de post
aanwezig. Ons seizoen start nu al in
mei. Dat kan omdat veel scholieren,
bijvoorbeeld eindexamenkandidaten al
heel vroeg vakantie hebben, eind mei.
Je kunt dan ook rustig zeggen dat de
posten vanaf mei tot september continu
bemand zijn'V aldus De Roode.

De zwemoefeningen in Stoop's bad waren voor de oorlog wekelijkse evenementen. Met allerlei verhikels toog men'naar Overveen'.
Op de foto de start van de deelnemers op hel Stationplein. Inde linkerauto aan het stuur L J. Rinkel sr., in de rechterauto o.a.
•corpschef van politie F.B. LovinkenCA. Gantersopde vrachtwagen o.a. Jb. Termes. Tegenwoordig wordt op donderdagavond
in De Duinpan gezwommen van 19.00-21.00 uur.
•
Opleiding brevet l lot 5 van 19.00-19.40 uur. Brevet 6 en diploma binnenwater A en B van 19.40-20.20 uur. Gevorderden vai
20.20 uur lot 21.00 uur. In de wintermaanden is er ook een EHBO-cursus, deze wordt gehouden in het Gemeenschapshuis. Jeugt
EHBO-cursus wordt gehouden in het zwembad „De Duinpan" op donderdagavond.
'
Kontakten voor de jeugd 's winters een filmmiddag en in het zwembad diverse evenementen. Voor de ouderen een feestavond
wordt er in landelijk en districtsverband deelgenomen aan wedstrijden enjeugddagen. Elke eerste zondag van de maanden oktc
tot mei is er koffiedrinken op post Piet Oud (noord) van 11.00-13.00 uur.
i

Wie o wie?
Het blijkt dat het nimmer een probleem geweest is vrijwilligers voor dit
werk te krijgen. In de loop van zestig
jaar is de Zandvoorter zo vertrouwd
geraakt met het lidmaatschap van de
reddingsbrigade, dat men altijd genoeg
leden heeft gehad. Kwam grootvader
nog met de hoed op regelrecht uit de
kerk op zondag naar het strand, de
kleinzoons zijn ondertussen al jeugdlid
geworden. ,,Prettig is dat van onze
brigade vogels van diverse pluimage lid
zijn, en dat er nooit een wanklank
wordt gehoord."
Momenteel kent men 473 leden, waarvan 215 leden beschikken over 767
reddingsdiploma's. Wanneer je 13 jaar
bent en in het bezit van de zwemdiploma's A en B kun je al jeugdstrandwachter worden, dan mag je meelopen
met de 'grote jongens'. Vanaf 15 jaar

Evenementen
programma

kun je je strandwacht 'A' diploma
behalen, terwijl vanaf 16 jaar het 'B'
diploma behaald wordt. Daarbij is dan
inbegrepen het EHBO-dipIoma, zodat
deze leden beschikken over een geldig
EHBO-bewijs.

Materiaal

9 januari: Nederlandse kampioenschappen EHAD-wedstrijden, plaats
zwembad De Duinpan.
26 maart: Jubileum ledenvergadering,
plaats gemeenschapshuis.
27 maart: receptie, plaats gemeenschapshuis.
27 maart: Jubileum feestavond, plaats
gemeenschapshuis.
april ??: Opening loods ZRB, plaats
Marisstraat.
17 april: Jeugddag, plaats Zandvoort
en omgeving.
8, 9 en 10 juli: nationale roeiwedstrijden, plaats voor de reddingspost,Ernst
Brokmeier.
7 augustus: nationale zeemijl zwemwedstrijd, plaats voor de reddingspost,
Piet Oud
13 augustus: Presentatiedag, plaats
Een van de huzarenstukjes van de reaaingsbrigade uit het verleden.
zwembad De Duinpan.
Op 30 april 1951 stortte een luchtballon in zee. De inzittenden, Ninny Boesman en Godfried Bomans werden door leden van de 4 september: Nationale bondsstrandreddingsbrigade gered. Op de foto ziet u het aan wal brengen van Bomans, op wie nog kunstmatige ademhaling moest worden dag, plaats voor de reddingspost van
toegepast.
Ernst Brokmeier.

Men begon in 1926 met een roeiboot
(vlet), tegenwoordig beschikt men over
drie brandingsboten met snelle motofen, twee rubberboten, drie vletten
allen voorzien van een buitenboordmotor, één landrover en de diverse matèrialen die men tegenwoordig in een
reddingspost mag verwachten, zoals
een -mobilofooninstallatie.
,,Er worden 'vel een spottende opmerkingen gemaakt wanneer de jeugdleden moeten oefenen bij slecht weer in
een roeiboot, maar toch is dat belangrijk. Het is niet zo dat je als 'stoere
bink' van amper vijftien op de zee mag
crossen met een boot van de reddingsbrigade. Het leren omgaan met het
materiaal is bijzonder belangrijk. Wanneer je een kruller in je nek krijgt bij
de banken dan ga je gegarandeerd om.
Het vereist meer ervaring dan je zou
denken", aldus Torn-de Roode.

Surfers
Gestart als een reddingspost voor ba-

ders, in de beginjaren verdronken er
toch nog zo'n vijf personen per seizoen,
heeft de reddingsbrigade nu meer funktie van een 'hulppost' gekregen. De
jaarrapporten waarin de diverse aktiviteiten worden vermeld, liegen er in dit
opzicht niet om.
Veel verdwaalde kinderen worden gebracht, en men weet bij kleine ongelukjes de weg naar de reddingsposten voor
EHBO-hulp uitstekend te vinden. „Ik
heb wel eens gehoord dat wij fungeren
als een assistent-politiepost, maar dat is
wel wat overdreven", aldus de secretaris.
Veel hulp wordt ook verleend aan
zeilers en surfers. Opvallend is ook hoe
vaak de brigade in aktie is gekomen dit
jaar om surfers weer veilig aan het
strand te brengen. Bovendien behoeven deze in sommige gevallen ook
nazorg die op de posten wordt verleend, omdat hier veel uitputtingsgevallen voorkomen.
Dit is ook één van de redenen dat men
bij de reddingsbrigade graag enkele
overlevingspakken voor de leden wil
aanschaffen. Deze zijn nog al kostbaar
maar staan wel op het verlanglijstje van
de jubilerende reddingsbrigade.

Jubileum
Door het huidige bestuur zijn een
aantal brieven verzonden naar andere

verenigingen, bedrijven en instelling
gen, waarin aandacht wordt gevraagc
voor het zestig-jarig jubileum.
De Zandvoortse Reddingsbrigade
heeft altijd op de kleintjes gelet, al; i
men voor de keuze stond „een vereni- •
gingsfeest of de aanschaf van vijf reddingsvesten, dan ging het laatste voor.'
Het zestig-jarig jubileum wil men echter wel met enige luister vieren, daar- „
om is e r . een jubileumbanknunimei'
namelijk: Rabobank Zandvoort: reknr j
32.63.11.629 t.n.v. Jubileum ZRB. (M.;)
van Duijn-Alberda).
•
'j
Opgesteld voor al diegenen die eer]
kleine bijdrage wil storten. De exp' i-1
tatie wordt voor 100% gesubsidie -v ,
door de gemeente, maar de aans '-..\
van materiaal, zoals tafels, stoelen, e J|
eenvoudig koffiezetapparaat etc., Ai '"
aan bestaat .gebrek. Veel zaker .,
dringend aan vernieuwing toe. M
hoopt bij de jubilerende brigade
veel Zandvoorters zich hun tijd bij
brigade nog kunnen herinneren. AI;
dank heeft men een aantrekkelijk
feestprogramma opgesteld dat ovei
1982 gespreid zal worden gevierd.
Gedurende de zomermaanden wordt
door de reddingsbrigade zo vaak de
helpende hand geboden, dat ook Zandvoorters bij deze jubileumviering de
helpende financiële hand zouden mogen uitsteken.
.,
•
0
Margreet Ates

Paviljoen,,De Vijverhut"

^wivi^AiA^^^iv^s^i^VAM

Vondellaan46-Zandvoort-Tel. l 25 38

RESTAURANT

T BOECKANIERS NEST
RUIM PARKEERTERREIN

ZANDVOORTSELAAN 187

ZANDVOORT

Mar ja en Piet wensen klanten, familie en vrienden,
fijne feestdagen en een goed 1982

TELEFOON 02507-12401.

F

Hoek Van Lennepweg en Tollensstraat • Tel. 17401.

ff
JANSSTRAAT 44
HAARLEM
TEL 023-322609

ZANDVOORT

ƒ50,en speciaal voor deze feestdagen
voorde kinderen:

kerst menu 3 gangen incl. drankje ƒ 25,-.
Om beperkt aantal tafeltjes
reserveren aanbevolen.

Zandvoort-Noord.

Kerstmenu

een gezellig sfeervol etentje J

TEL. 02507-15110

Pelecê Palacinka
*
Goulashsoep
*
Messana Messo
(4 soorten vlees)
met garniiuur
*
Kerst Sladoled
*
Koffie naar keuze
Krusca Cava
of
Hollandse koffie met dana
of
Turkse Cava

*v

£

ZEESTRAAT 41

Restaurant
Weers
Boulevard Barnaart 12,

EERST LEKKER ETEN.
Chinees Indisch Restaurant

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

Voor recepties en
dagvergaderingen (±_ 20 personen).
1e en 2e kerstdag

*
|:
..

speciaal kerstdiner

f 65,-

Tijdig reserveren.
Voor inlichtingen en/of reserveringen
telefoon 02507 -18588.

Pasteitje
_-._--_

Fazant of haas
Garni met div. verse groente

$ô Koffie met copnac of likeur

f 65.00
Kinderen lot 12 jaar f 45.00
Gelieve tijdig te reserveren.

,
f

SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttaf el
+ koffie, per persoon all-in

f 15,00
Diner afhalen boven f 35,00

GRATIS FLES WIJN

voor
sfeervolle
feestdagen

Restaurant
^FLIPPER
Passage 38-40
Telefoon 14981 of 15781

' Beide kerstdagen
, geopend.
Met onze bekende wild- en vleesspecialiteiten
Tijdig reserveren.

tvettöett wij. fóevèij.
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SPORTING CLUB ZANDVOORT VIERT
15-JARIG BESTAAN

Zandvoort - Deze keer vierde de Sporting Club Zandvoort haar lustrum niet met
een receptie of feestavond, maar met een speels en geslaagd badmintontocrnooi in
de Pcllikaanhal op zondng 13 december. De vijftig deelnemende koppels werden
vlak voor de aanvang door loting vastgesteld en na vijf uur vaak uitstekend spel
bleek het duo Marjanne de Grebbcr - Ruud Jochems in de finale net iets sterker
dan het koppel Hclma Giebels - Rob Plevicr. In de eindstrijd van de
vcrliezersrondc wonnen Corrie ter Braake - Peter Bouman van Sielskc Viveen •
Martin Mcnks.
,,Dic uitslag is natuurlijk helemaal
niet belangrijk", betoogt voorzitter
Dirk v.d. Nulft na afloop van het
evenement. ,,En ook bij deze bescheiden viering van ons 15-jarig bcstaan is weer gebleken, dat onze
leden dezelfde instelling hebben. De
doelstelling van onze club is de leden
onder bevoegde leiding en in een
ontspannen sfeer lichamelijk te activeren. Het recreatieve is altijd nummer één geweest, de wedstrijdsport
sprak ons minder aan. Daarom hebben we in de loop der jaren ook
diverse activiteiten, waarin het prestatieve de boventoon kreeg, min of
meer afgestoten."
Als voorbeelden noemt v.d. Nulft de
basketballers, volleyballers en wedstrijd-badmintonners, die als Lions.
Sporting-OSS en Lotus zelfstandigheid kregen en nog steeds een
bloeiend leven leiden. Ook het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi blijkt in de
boezem van de Sporting Club te zijn
geboren. „Binnen 10 jaar was het
met bijna 60 teams uitgegroeid tot het
grootste toernooi in Nederland en

Club pas goed.
Het sportleiders-koppel v.d. Nulft Boukes zette in de loop der jaren nog
meer aktiviteiten op het recreatieve
sportvlak op touw. Er kwam een circuitloop, de National Veteranen-volleybalkampioenschappen werden een
jaarlijks evenement en men bezorgde
Zandvoort een plaats in het spectacutoen vinden we het tijd worden het
lair Zeskamp- en Spel zonder Grcnzenaan Zandvoortmeeuwen over te dragebeuren. Ook in de oprichting van de
gen", aldus luchtmacht-sportinstrucSportraad, de plannen voor het zwemteur v.d. Nulft. „We bepalen ons nu
bad en voor het hippodrome had de
volledig tot het recreatieve badminSporting-leiding een aktiverend aanton, in welk verband onze bijna
deel.
tweehonderd leden ongeveer twee- • Voorzitter v.d. Nulft toont zich na het
duizend onderlinge wedstrijden spefeestelijk.toernooi, dat uitliep op een
len. Jammer dat we door gebrek aan
spontaan feestje en een dito huldiging
, zaalruimte nog steeds eeri wachtlijst van de bestuurders, een tevreden man:
'hebben en niet kunnen voldoen aan
,,Uit de trouw van onze leden en de
de vele aanvragen uit Zandvoort en
blijvende wachtlijst blijkt, dat we een
omgeving."
formule hebben ontwikkeld, die de
Uit het verhaal van v.d. Nulft blijkt, mensen aanspreekt. De meesten zijn al
dat hij de stormachtige groei van zijn
meei dan tien jaar lid en we konden
' club vrijwel van het begin heeft mee- zelfs zeven leden huldigen, die vanaf de
gemaakt. „Lerraar lich. opv. Fekke oprichting van de partij zijn. Dat zijn
Boukes richtte de Sporting Club in Riny Boom, Maaike Leyenhorst, Elly
1966 op in samenwerking met Cor Keizer, Tiny v.d. Nulft, Wim v. Duyn,
Korver. Kort daarop kwam ik erbij Rob Dröse en Jan Keizer. Of wc
en we startten destijds in de huidige doorgaan? Uiteraard - we hebben een
gymzaal aan de Prinsesseweg met fijne club met gezellige mensen, die
badminton, volleybal en basketbal. wekelijks een stevig partijtje tegen de
Die zaal bleek echter veel te klein shuttle slaan. Niet om per se te winnen,
voor de grote toeloop van leden en maar omdat ze weten, dat het goed
het initiatief tot bouw van de sporthal voor hun lichamelijke en psychische
werd genomen. Toen die er in 1968 conditie is. Zondag bij ons jublileum
stond, begon de groei van Sporting hebben we weer duidelijk ervaren, dat
we op de goede weg zitten en daarom
gaan we ook vol goede moed het
volgende lustrum tegemoet."

n verslaaf
Hïem

ZANDVOORT - Op een besneeuwd, maar uitstekend bespeelbaar veld ontving Zandvoortmeeuwen zondagmiddag het in de eredivisie zeer goed geklasseerde, Haarlem.
Reeds na 4 minuten scoorde Haarlem de eerste treffer door een kopbal van Böckling na een handig
genomen vrije trap van Gullit.
Hierna ontspon zich een aantrekkelijke wedstrijd, waarin Haarlem een
duidelijk veldoverwicht kreeg, maar
geen kans zag de uitstekende defensie van de Zandvoorters te passeren.
Met snelle uitvallen probeerde
Zandvoortmeeuwen de score gelijk
te trekken, wat echter niet lukte,
waardoor een ruststand bereikt
werd met 1-0 voorsprong voor de
Haarlemmers.
Na de hervatting kreeg Zandvoortmeeuwen in de tweede minuut een
strafschop toegewezen.
Keeper Metgod was nl. na de rust
vervangen door De Jong: Dit was
niet aan de scheidsrechter gemeld.
Toen De Jong na een aanval van de
Meeuwen de bal in het strafschopgebied in de handen nam, floot de
scheidsrechter voor hands en legde
de bal op de stip.
Grote consternatie bij Haarlem,
maar Rob Büchel bleef geconcentreerd en benutte de strafschop
koel. Zandvoortmeeuwen kreeg

meer vat op het spel, wat in de
twintigste minuut leidde tot een 2-1
voorsprong. Duncan Pratt gaf een
prachtige pass op Marcel Schoor!,
die, staande tussen twee Haarlemspelers, de bal met-de borst meenam en de uitlopende De Jong
beheerst passeerde.
Eddy Vastenhouw had de treffer,
die Johan CruyFf bij zijn rentree
tegen Haarlem maakte, goed bestudeerd, want in de dertigste minuut
scoorde hij na een keurig aangegeven bal van Marcel Schoort op
identieke wijze en bracht Zandvoortmeeuwen op een ongelooflijke
3-1 voorsprong.
Haarlem probeerde er van alles aan
te doen om hier verandering in te
brengen en had 6 minuten voor tijd
succes door een doelpunt van wederom Böckling. Verder kwamen ze
niet, want vlak voor tijd stelde Ed
Steffers met een prachtige safe de
zeger zeker. Zo bond Zandvoortmeeuwen na overwinningen op de
hoofdklassers Zeeburgia (3-2) en
Hilversum (2-1) nu eredivisieploeg
Haarlem aan zijn zegekar. Hulptrainer Jan Jongbloed van Haarlem had
het er moeilijk mee en zei: ,,Zien
jullie maar kampioen te worden,
dat is veel belangrijker".
Wie weet, wat er gebeuren gaat. Als
de Meeuwen zo blijven spelen en de
mondjes dicht weten te houden,
kunnen ze nog ver komen.

erlmge
ZANDVOORT - Onder grote belangstelling werd donderdag jl. begonnen
met de jaarlijkse onderlinge wedstrijden van OSS in het gymnastieklokaal
van de Oranje Nassauschool.

wonnen
ZANDVOORT - Donderdag 10 december 1981 werd in Hillegom de
belangrijke zaalvoetbalwedstrijd gespeeld tussen De Plumbers (Zandvoort) en het team van Vermeer (Hillegom). Waarschijnlijk speelde de kou
de Zandvoorters parten, want binnen
10 minuten hadden de. Hillegommers
een 2-0 voorsprong en alhoewel De
Plumbers steeds beter op dreef kwamen was het toch een feit dat de
bezoekers met een 3-0 achterstand de
kleedkamers konden opzoeken voor
het nuttigen van de thee.
Kort na de rust maakte Willcm van
Soolingen uit een penalty het- eerste
tegendoelpunt en uit een tweede toegekende penalty scoorde Piet Scholtenlo
nummer 2. Dit stimuleerde dr Zandvoortse ploeg en met nog één minuut te
spelen wist de geblesseerde Robin
Koopman de gelijkmaker te scoren en
met nog slechts 20 seconden voor de
boeg slaagde Peter Koopman erin de
spannende tweede helft van deze zaalvoetbalwedstrijd in hut voordeel van de
Zandvoorters te beslissen 4-3.

Er waren 3 meisjesgroepen die oefeningen uitvoerden op de lange mat, de
evenwichtsbalk en de springkast. De
leiding berustte in handen van mej.
Boon, geassisteerd als juryleden door
de dames Voolstra en mevr. Stapel.
Van de jongste meisjes kwamen de
navolgende voor de medailles in aanmerking:
Eerste groep:
1. Claudia Riemersma, 22,5 pnt.; 2.
Ilse Meijer. 22,3 pnt.; 3. Therence de
Winter, 22,- pnt.
Tweede groep:
l. Helen Plan'tenga, 22.4 pnt.; 2. Pascal
Clitcur, 21.5 pnt.: 3. Jeanine Molenaar, 20,8 pnt.
Derde groep:
1. Reina Staab, 22,4 pnt.; 2. Marja
Kreijger, 21,8 pnt.; 3. Winnie Koeze,
21,4 pnt.
Bij de oudste meisjes waren de uitslagen als volgt:

Eerste groep:
1. Nandy Groenestein, 15,4 pnt.; (rest
groep door ziekte of anderszins afwezig)Tweede groep:
1. Pascal Boom, 23,3 pnt.; 2. Inge
Stobbelaar, 22,6 pnt.; 3. Daniëlle v.d.
Meulen, 22.2 pnt.
Derde groep:
1. Jac. Veldwijk. 23.- pnt.; 2. Jeanmc
Stobbelaar. 22,1 pnt.; 3. Brigitte Loos,
21.8 pnt.
Na afloop van de jongste en van de
oudste meisjeswedstrijden reikte voorzitter de •medailles uil

Meisjes van de Nicolaasschool in de aanval tegen het team van de Hannie Schaftschool. Het laatste team zou uiteindelijk winnaar worden
foto Europres;
bij de meisjes.

ZANDVOORT • Zaterdag 12 deccmber is er in de Pellikaaiihal ccn
verwoede strijd geleverd om de wisselbckcr van hel baskctballloernooi,
voor basisscholen.
De meisjes van de Plesmanschool,
vorig jaar nog de trotse winnaars van
de wisselbeker, moesten deze dit jaar
afstaan aan de Nicolaasschool, die

Maakt u niet ongerust, dit zijn geen zwemsters die om hulp roepen, het is een
onderdeel van een oefening van de kunstzwsmstcrs van De Zeeschuimers afgelopen
zondag in De Duinpan, (foto: Eitropress).

ah beste uit de eindstrijd kwam.
De wissclbcker gaat namelijk naar
de school die in de totaalstand met
het jongens of mcisjcstcain de hoogstc stand inneemt. Wel dat werd dit
jaar hel jongensteam van de Nicolaasschool, de meisjes van de Hannie
Schaftschool die in de mcisjcspoule
de eerste plaats behaalden, konden

het niet Kaar maK.cn (lat opnieuw een
mcisjcsteain met de hoogste score
won.
De organiserende busketbalvereniging The Lions verdient niets dan lof
voor de uitstekende organisatie, een
lof die gedeeld wordt door de deelnemertjes en sters, want iedereen was
op tijd, iedereen was aanwezig, zo-

ZANDVOORT - Afgelopen zondag organiscerdc De Zeeschuimers in zwembad De Duinpan in Zandvoort districtkunstzwcnwedstrijdcn legen DOK en
De Dolfijn uit Amsterdam, AZ & PC uit
Amersfoort, Zwcmlust/Dcn Hommel
uit Utrecht en X.Z.S uit Zaandam.

bereikte zij 84.59 pnt. en een eerste
plaats, een persoonlijk prachtig resultaat, terwijl zij bij het duet samen met
Mascha Reinders-Folmers strijd leverden tegen klubgenoten Etty van de Aar
en Sabine van Dam. die de tweede
plaats bereikten.
In de ploegenstrijd reikten De Zceschuimers minder hoog. Op het niveau
E-diploma scoorde De Zeeschuimers
een 5e plaats en op het D-niveau
eindigde het als tweede achter Zwemlust/Den Hommel uit Utrecht. Alice
Til kon na afloop haar E-diploma in
ontvangst nemen, voor Petra Rienks.
Arlette Sandbergen en Rer.ce V'erdonck het zwaardere D-diploma. Karen Weber bereikte met haar soio
achter ZZS uit Zaandam een goede
derde plaais.
Terugkijkend op deze wedstrijden zijn
de mogelijkheden voor De Zceschuimers zeer goed te noemen. Vooral de
technische uitvoering van alle Zandvoortse deelneemsters zijn op een zeer
goed peil en beloven veel voor de
toekomst.
In de watcrpole-kompctiticstrijd mocsten De Zeeschuimers-jongens aantreden tegen AZVD uit Assendelft. De
Zeeschuimersploeg had geen goed
technisch antwoord op de agressieve
bedoelingen van de Asscndclltse tegenstanders en moest met een 3-5 verliesstand het veld in Assendolft verlaten.
Een zeer gevoelige nederlaag na zoveel
succesvolle overwinningen.
Tegen Neptunes.' De Waterlelie waren
de meisjes-waterpoiospcelste-rs toch
beter opgewassen. Met 4-2 winst wisten
zij het waterpoioduel in hun voordeel
te heslissen. Scoreverloop 1-0 A n n e t
ter Heyden. 1-1 door iu>. 3 van De
Waterlelie, 2-1 Annet ter Heyden. 3-1
door Petra Hillenius. 4-1 dooi Petra
Hillenius en 4-2 door de no. 7 Waicrlelic.
De zeer agressieve rcakiics v a n a t Je
kant en de zwakke scheidsredr.cisleicling waren er debet aan dat de/e
waterpolowedstrijd niet tol de meest
favoriete watcrpoln-toppers b e l m o t den. G e l u k k i g , dat De /.eoschuimstcrs
zonder invalsters üe o\ ciAvinnmi: kónden behalen.

In de persoonlijke prestaties stak Annet ter Hcyden met elegante kop en
schouders ver uit boven zo'n zeventig
deelneemsters aan deze kunstzwemwedstrijdcn. Bij het hoogste C-diploma
bezette zij de eerste plaats bij de
verplichte technische figuren met 36.79
pnt., als soliste bij de muziekuitvoering

Wat denkt u van een
Kerstfeest met
wijn uit glazen van

PEETERS
een diner op borden van
PEETERS
en achtergrondmuziek met
platen van
PEETERS
gespeeld op een installatie
vanPEETERS.
RADIO PEETERS
Haltestraat 56

ZANDVOORT - Op zaterdag 12 december 1981 vierde de Zandvoortse
Bridge-Club in Hotel Bouwes haar
35-jarig bestaan.
Om 10.30 uur ontmoetten de leden van
de club en enkele oud-leden en introducéles elkaar in de ..Grccnery" van
Bouwes. Tijdens het kopje koffie met
gebak werden oude verhalen opgehaal.
Tevens maakte de heer Jurriaans, als
vertegenwoordiger van de fecstkommissie, de dagindeling bekend. In dit
eerste uur waren er al dirckt enkele
sprekers, onder wie de ere-voorzitter
Bisenberger, oud-voorzitter Stor en de
huidige bestuursleden de dames Bos en
Hagen. Mevrouw Hagen, die reeds 35
jaar
bestuurslid is (proficiat) bood de
Ondanks het gemis van vier vaste
basisspelers, heeft een sterk spelend ZBC een geheel met de hand vervaarRinko, in de strijd tegen koploper digd glad in lood schild aan met daarop
Woontrio lange tijd uitzicht gehad op het Raadhuis van Zandvoort en de
de zege. De gevaarlijke aanvallen van tekst: ,,Zandvoortse Bridge Club 1946
de beweeglijke Woontrio-voorhoede - 1981".
werden bewaam opgevangen, waarna Om halftwaalf begon de bridgc-drive.
met snelle counters het vijandelijke Gespeeld werd in 4 lijnen naar sterkte.
doel werd opgezocht. Dit leidde na 8 De technische kommissie had ervoor
min. tot een 0-1 voorsprong via een gezorgd dat de 3 d te spelen spellen in
afstandsschot van Tcun Vastenhouw. alle 4" lijnen precies dezelfde \varen,
Hoewel vervolgens Gerard Koper en zodat nan het eind van de dag één
Minze Zwerver met afstandssehoten totaal score in procenten kon worden
dichtbij een treffer waren, zag laatstge- Opgemaakt.
noemde pas na 13 min. kans de hal via Na 2 uur spelen was er een uur pauze
de inkomende Simon Molenaar, achter voor de lunch. Tijdens deze lunch werd
de doelman te deponeren 0-2. Kort aan alle deelnemers een ball-point met
voor rust wist de attente Frank Nees- inscriptie ,,35 jaar Z.B.C." aangebokens invaller-dotIman Hogkamer van den.
dichtbij te passeren 1-2.
Na het middagbridgen kon iedereen
Vlak na rust had Rinko bepaald pech, zscli opmaken voor het borreluurtje en
toen een inzet van Torn Vastenhouw het diner-dansant.
door de-paal werd gekeerd, waarna de Onder het aperitief bedankte de voorsnelle Neeskens uit de hierop volgende zitter. de Heer De Wit, allen die aan de
counterde gelijkmaker liet aantekenen voorbereiding van deze dag hebben
2-2. Kort hierna kon dezelfde speler
door een misverstandje in de Rinkoverdediging zijn ploeg zelfs via een onvervalste hattrick aan de leiding helpen
3-2. Hoewel Rinko in het sloloffensicf
nog fel aandrong stonden tijdgebrek en
een uitblinkende Woontriodoelman de
gelijkmaker in de weg.

gewerkt. De leden van de fcestkommissie kregen een bloemetje overhandigd.
Ook de wedstrijdleider, de Heer
Braun, werd niet vergeten. Tenslotte
maakte deze laatste de uitslag bekend
van de gespeelde drive. Elke deelnemer ontving een herinneringstegel
waarop de behaalde plaats stond vermeld. Voor het verdelen der prijzen
hnd de Heer Braun nog een bijzondere
volgorde uitgedacht. De prijzen waren
voor de 3 beste dames-paren, de 2
beste heren-paren en de 3 beste gemcngde-paren. De prijzen pingen naar
de dames-paren: l Dröse-Van Geilekom (B-lijn), 2 Keur-Lohman (D-lijn)
en 3 Menks-Roest (C-lijn); de herenparen: l Ipenburg-De Leeuw
(B-lijn). 2 Roelfsema-De Wit (C-lijn);
en de gemengde-paren: l fam. Berrier
(B-lijn). 2 f a m . C'oops (A-lijn) en 3
fam. Spicrs (A-lijn).

ZANDVOORT - Op zaterdag 2 januari vindt de Nicuwjaarsinstuif
plaats. Om 13.1)0 uur begint de voetbalwedstrijd lussen leiders, bestuurscn commissieleden.
Na atloop. die bepaald wordt door de
graad van vermoeidheid, vindt een
gezellig samenzijn in de kantine
plaats.
Op vrijdag 22 januari wordt wederom
de jaarlijkse feestavond gehouden in
sociëteit Dnystergast. De aanvang is
om 22.00 uur en de muziek wordt
verzorgd door het orkest van Rum!
Jansen.
Op /atcrdag 2 7 maart vindt het laaiste evenement plaats in het kader van
het 40-jarin beslaan. In samenwerking met de auloclub Sandevoerde
wordt'dan nl. een rally georganiseerd.

Kring winterkampioenschappen
Wedstrijdzwemmen w a a r b i j vooral de
snelheid van belang is. slaal nog steeds
volop in de Ivlangstelling. Ook De
Zeeschuimers tichben in w e d s t r i j d e n in
Schagen belangrijke r e s u l t a t e n geboekt. Maar liefst Hl klubiekoids v a n
De Zeeschuimers weiden doorbroken
en n a t u u r l i j k veel persoonlijke t i l d e n

ZANDVOORT - Dooi de gladheid
viel dinsdagmiddag de (i'i-jange lieer
Melcheis op hel Van l ; eiiemapli.'iii.
Met een gebroken h e u p moest hi| naar
een Haarlems z i e k e n h u i s worden \ c r voerd.

dat werkelijk alle in totaal 42 wed.strijden op tijd konden beginnen.
Ook de eindstand was snel bekend.
Precies twintig minuten na de laatste
wedstrijden, konden de prijzen onder groot enthousiasme worden uitgereikt. Voor leerlingen, leerkrachten en The Lions een uitstekend
verlopen dag.

konden verbeterd worden.
Klubrekords werden bereikt door; Jao
Koning, Ingrid van de Fits, Nico Wem
pc, Petra Hillenius, Roy Warmerdam
Marjolein Phaff, Mare Hommes ei
Emmy Koning.
De Zandvoortse Zwem en Poloclub ,,D<
Zeeschuimers" is de laatste weken nie
alleen aktief bezig om nationaal ei
internationaal roem te verzamelen
Vooral voor aankomende zwemmers ei
zwemsters zet zij haar poorten wiji
open en ziet graag dat zeer jeugdig
(alcnten en talentjes lid worden. Voors
het zttcmmen onder deskundige leidin
van vooral jeugdigen in de leeftijd van '
tot 10 jaar krijgt veel aandacht.... d
zwemjeugd van nu is de toekomst vai
straks. Voor aanmelding en inlichtingei
tel. 16511.

ZANDVOORT-UARNET (Engeland l - Ria \Viliemse. lid van de
landvoorste /wemvcreniging De
/.eeschuiincrs, heeft een bijzonder eervolle zesde plaats behaald
bij de Kuropacupwcdtrijdcn
1981 in Engeland,
Met c-i-n tijd van 2.39.8 liet zij
maar liefst twaalf va» de zeventien top/.wcni.sters van Europa
;ichter zich.
Jammer was het, dat zij door een
lichte verkoudheid geplaagd,
niet in staat was haar tijd uit
Tilburg. 2.35.0 (1980) Ie cvcnaren. Met liet gegeven dat de
snelste tijd die in Engeland werd
afgedrukt voor de winnares
2.33.0 was, moet worden gcconstateerd dat. wanneer Ria in
top vorm verkeert, zij goed moet
/.ij» voor een plaats bij de eerste
vijf van Europa.
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Uit faillissement:

AMSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voor?ien van liften
eventueel in units vanaf ca. 200 m*.

de laatste partij
g KERSTBALLEN, PIEKEN, ZILVER-SLINGERS,
h
VERLICHTING, KAARSEN en KANDELAARS
tegen spotprijzen.

makelaars i? taxjteurs in bfdnjfs *TI tvoonruinücn

G. F. Oesterreicher
& Partners - 020 6, .innsl'"(1,jm ,•

Shop Jacqueline
Rotonde, naast Bouwes Hotel. Tel. 17564.
$iGx<^ilQ*^[1&3üGr^&*xV'&l&?*Q*iyGf$f*9*il<3f.^

KERSTMENU

Een persjnaak^de kerst extra
feestelijk!

$ Joegoslavisch Restauran

PULA

f

§:
£
a

Zandvoortselaan 143-145 - HEEMSTEDE.

Tel. 023-285285.
Hollandse garnalen-cocktail
il"
Goulashsoep, stokbrood, kruidenboter
•i,
Geroosterde varkenshaas, balkansaus
T
•,i
Palacinka
'ï
Koffie naar keuze
a
2rJ
• (Kruska, Hollandse of Turkse Cava)
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OOSTERSE

(/OOK

TAPIJTtt

r p Ie» 18143

e uitkerin

Officiële
Volvo-dealer
H.P. kooijman

bv
ZANDVOORT
Brederodestraat 8,
telefoon 02507-13242.
Ook voor diverse
merken inruil-auto's.

volvo

Deze eenmalige uitkering is bestemd
voor mensen die niet meer hebben dan
een minimuminkomen (loon, sociale ver7.ekeringsuitkering of bijstand).
Bovendien geldt als voorwaarde dat zij in
Nederland wonen en een eigen huishouding hebben.

Voor alleenstaanden: als uw inkomen,
afhankelijk van uw leeftijd ligt tussen ca.
f 707.- en ca. f999,- netto per maand (Voor
WWV f 739-, respectievelijk f 1.041,-).
Voor één-ouder-gezinnen: als uw
inkomen niet hoger is dan ca. f 1.272,netto per maand (voor WWV f 1.339.-).
Voor gehuwden: als uw inkomen niet
U kunt deze uitkering aanvragen:
hoger
is dan ca. f 1.413,- netto per maand
- Als u nu alleenstaand bent:
(voor
WWV
f 1.487,-).
ook:
Kinderbijslag
en vakantiegeld worden
- Ais u op l januari 1981 alleenstaand was,
niet
meegerekend.
Door u zelf betaalde
maar nu gehuwd bent of een één-ouderpremies voor een ziektekostenverzekering,
gczin vormt:
- ais u ongehuwd met iemand samenwoont bijvoorbeeld bejaardenziekenfonds,
worden van uw inkomen afgetrokken.
U telt ook als alleenstaande voor deze uit- Ligt uw inkomen iets boven het minimum,
kering mee:
dan wordt slechts een deel van de uitkering
- Als u weduwe of weduwnaar bent;
betaald- als u duurzaam gescheiden bent;
Hoe moet u de uitkering aanvragen?
- als u gehuwd bent, maar niet met uw
Op hel postkantoor kunt u een aanvraagechtgenoot, echtgenote of gezin een
tbrmulier met toelichting krijgen. Houdt u
gezamenlijke huishouding heeft
wel rekening met de Kerstdrukle? Wacht er
Hoeveel bedraagt de uitkering?
dus niel te Jang mee. Eerst moet u de toeDe uitkering bedraag maximaal: •
lichting goed doorlezen.
-Voor alleenstaanden f 150.-;
Vul daarna het formulier in en stuur het
- voor gezinnen van twee personen f250.-: samen met uw loonstrookje, specificatie
- voor gezinnen van drie personen f 350,-: van uw uitkering of ander bewijs van uw
- voor gezinnen van vier of meer
inkomsten in de bijbehorende enveloppe
personen f 450,-.
naar de Gemeente waar u woont
Zorg er wel voor dat u uw aanvraag
Uw kinderen tellen voor deze uitkering
uiterlijk
31 december indient.
alleen mee, als zij niet in hun eigen onderhoud voorzien.
Wilt u meer weten?
Dat wil zeggen: als er voor hen recht op Op het postkantoor kan rnen u ook verkinderbijslag bestaat overhel tweede kwar- tellen waar u in uw woonplaats terecht
taal van dit jaar.
kunt voor meer informatie en wie kan
Voorwaarde is verder dat zij, evenals uw helpen met het invullen van het formulier.
echtgenoot of echtgenote, in Nederland
Behalve op het postkantoor, kunt u het
wonen.
aanvraagformulier ook krijgen als u 0017
Bij welk inkomen heeft u recht op de
belt. U krijgt het dan thuisgestuurdBuitenuitkering?
landse werknemers kunnen zich wenden
Kort gezegd komt het hier op neer:
tot de Stichting Welzijn Buitenlanders.'

Haal nu het aanvraagformulier
.in h-.-i Mimsicnc %

KOM 'M MAAR BEKIJKEN, HIJ
STAAT NU IN ONZE SHOWROOM

': HET TALENT
De Renault 9. Een groot talent. Want zie z'n zuinigheid.
1 op 18,5 bij 90 km/u konstant, 1 op 13,5 bij 120 km/u konstant
en 1 op 14,1 m de stad.
falentrijk is de Renault 9 niet minder op 't gebied van komfort.
Volop been rui m te en luxueuze stoelen.
En natuurlijk is de Renault 9 'n rijtalent. Onafhankelijke
wielophanging rondom en voorwielaandrijving zorgen voor
een perfekt weggedrag. Vindt u 't gek dat we 'm Het Talent noemen?
HIJ staat nu m onze showroom voor u klaar. Afgebeeld Renault 9 TSE.
De Renault 9 al vanaf f 15.700,-. Afleveringskosten f 366,.
Prijzen inkl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

Eerste kwaliteit
handgekloofd

openhaardhoüt
2 m thuisbezorgd v.a.
3

/200,-.

BV HAARLEMS
HARDHOUT
RIJKSWEG 339SANTPOORT - TEL. 023375381/314107.

Om hei laagst in prijs te zijn, hoeven wij geen ophejjlngsnif verkoop ie houden. Bij ons betaalt U gewoon
de laagste prijs en krijgt U toch de volledige garantie
en het certificaat van echtheid. Zou U om welke reden dan ook
niet tevreden zijn over Uw tapijt dan kunt u zonder aarzelen gebruik
maken van onze onbeperkte nnl mogelijkheden.
; BOCHARA 30x30•'&*; \..'
adviesprijs 49,-fyj tinï • '
HAMADAN60x40 'V'^ •:••
advtesprijsrTS,- bljonfe" i
HAMADAN 130x65 i* V
'

' •

*

'

BACHTIAR 240xT8ff
adviesprijs 1680,- bij ons
SAROUK supër244x165
adviesprijs 5400,- bij ons
WISS 295x200;
• adviesprijs 2880,- bij ons
HERÏZ 300x200

900,3200,1200,1400,'•x ft ' - ^MAROKKAANSE BERBER 300x200
735,O"O,- .}*'.' adviesprijs 1470,- bij ons
CHINEES super 5>8 305x213
3900,.vTABRIZ 323x231
2900,KIRMfAN-AFSHAR 320x220
2880,v i

adviesprijs *440,- bij óns .
CHINEES super 5/8240x17,0

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-lioentichouder gemachtigd de Lips-Kcso
sleutel te kopieren. Voortdurende A
kwaliteitsbewaking en degcavan-j
ccerde machines van het Gilde
~^ garanderen u zekerheid
f
>' -_y\ en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekcrheids bewijs.

oai uw DEALER
v. d. Meer Sleutelservice
Binnenttcg 73 • Heemstede
Te'l. 023 • 28 04 90

HAMADAN 237x173

ï

E

De erkende vaklieden met hun uitstekende naam en met een schat aan ervaring
staan gewetensvol garant voor de hoge kwaliteit en echtheid!

spe€talts£

Surinamestraat 24-26, tussen Overtoom-brug.en Surinanteplein
Amsterdam West - Telefoon 020-839966

[eheel overdekte, gezellige
Kerstbomen en Scerstgroen
In onze vernieuwde, feestelijk versierde
= tuinplantenkas vindt u onze prachtige volle
^ kerstbomen, met of zonder kluit al of niet met
standaard. Tevens treft u er een grote sortering
versieringsgroen, zoals hulst mistletoe,
larixtakken, mos, enz. enz.
Kerstbakjes en planten
In onze kamer plantenkas
proeft u de kerstsfeer al.
r cos
Rijk bloeiende planten in
vele soorten en tinten te
kust en te keur.
Een feest om hier iets uit
te zoeken voor uzelf of om kado
te geven. Prachtig opgemaakte
kerststukjes staan voor u klaar, en heeft u zelf
een bakje, dan maken wij dit voor u op.
zelf kerststukjes maken?
. Dejuiste materialen om zelf
aan de slag te gaan (uw kerststukie L
te maken) vindt u in onze tuinwinkel
Voor beginners hebben wij een aantal voorbeelden
gemaakt.
Kerstversiering
Alles wat u nodig heef t om uw kerstboom op te sieren
staat in onze kersthoek. Verlichting, ballen, slingers,
klokken... teveel om op te noemen. Overdekt, gezellig en
lekker warm markten doet u bij...
r? =

^gj^^^^msgKa^jj^^^^m^ag^f^^^^^^^^^^^^^f^^^^^mjf^^^^^mi^^^^^^^Cu^aSôas^mS^KS^m

Off. Renault dealer
x

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

v

J

mpelen & van dijk

Als het om kerstsfeer gaat Zandvoortselaan 192 - Heemstede-Aerdenhout - Tel: '023)249221
Donderdag 17 december koopavond (tot 21.00 uur).

7 A IV, r. "^ <s , > • t'"
S»/

11 M :„- - t J . ' f

* Glasbakaktie: ook in /iind-

voort worden de/c binnenkort
verwacht.
Het laatste nieuws omtrent (ie

Grand Prix en aktniteiten van
Vrouwen van Nu.

* Ken heel speciale ker.(p;:pin.i,
samengesteld door /andvoorlers
die )iun verhalen-en herinneringen aan de kersf'eesten van «eleer verleiden.

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

UITGAVE WEEKMEDIA

41E JAARGANG NO. 52 ED. 30

C;A.STHD.SPI.I:IN 12-XAM)\PORT- TEL.0250? - 1 7i 66-OPLAGE3400KX.
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* Je houdt hel niet voor mogelijk, maar wij brengen nog steeds
een sportpagina uit.

Provinciale voorlichting

Ni
bestrijding
HAARLEM - De oliebestrijding aan de
kust stond centraal op een, door het
provinciaal bestuur van Noord-Holland
Reorganiseerde,
voorlichtingsbijeenkomst die werd gehouden op donderdag
17 december in het laboratorium van de
PWS/PWN in de Waardcrpolder.
Wethouder Termcs van Zandvoort was
verhinderd, ook de technische man van
de Dienst Publieke Werken kon wegens
vakantie deze bijeenkomst niet bijwoncn, doch de heer Hoppenbouwcr van
de afdeling „burgerzaken" heeft de
gemeente vertegenwoordigd.

Voorts zijn er diverse methoden om de
aangespoelde olie te verzamelen, de
behandeling hiervan, transport, nareiniging en de verwerking, zoals de
verbranding van de aan het strand
verzamelde olie-water-zand mengsels.

zockingen en rapporten van de diverse
werkgroepen. Het noodplan zal in iebruari door de diverse betrokken instanties worden behandeld.

Noodplan

Wel is van de nationale werkgroep een
notitie uitgebracht om op grond van het
uitgebrachte bestrijdingsadvies een
naar de praktijk gericht voorbeeld te
geven, waarin de hoeveelheden benodigd materieel en mankracht met de
daaraan verbonden kosten nader zijn
ZANDVOORT- Zondagmiddag raakuitgewerkt. De resultaten van de berc- te
een 64-jurigc automobilist uit Oteikeningen zijn echter indicatief, omdat leek onwel achter hel stuur van zijn
zich, ten opzichte van de praktijk,
auto, terwijl hij over de Boule\ard
afwijkingen kunnen voordoen, eenvou- Barnaart reed.
dig omdat omstandigheden, hoeveelhe- Zijn echtgenote trachtte nog door bijden en soort olie van plaats tot plaats
sturen een ongeluk te voorkomen,
kunnen verschillen.
doch door ijs en sneeuw raakten ze \ a n
Op deze bijeenkomst bleek ook dat de weg en kwamen op de parkcermen zich nog geen definitief oordeel strook terecht. De auto gleed verder en
heeft gevormd over een eventuele vervia fietspad en zcerecp. kwam de auto
na enkele keren over de kop te zijn
geslagen op het 30 meter lager gelegen
duinterrein terecht.
De brandweer moest er aan te pas
komen om beide inzittenden uit hun
benarde positie te bevrijden. De vrouw
bleek ongedeerd, haar echtgenoot
moest echter met een wervelbreuk naar
een Haarlems ziekenhuis worden ver- Inrichting en instandhouding van een voerd.
register waarin aantekening wordt
gemaakt van leegstaande woningen en
gebouwen.
- Het ambtshalve, of op verzoek van de
eigenaar van de woning of gebouw
registreren vgn leegstaande woningeBLOEMENDAAL AAN ZEE
n/gebouwen.
- In geval van ambtshalve registratie
naast parkeerterrein. Ook
dienen b en w de eigenaar hiervan
Boulevard Barnaart 8,
schriftelijk in kennis te stellen.
Zandvoort, tel. 02507 - 14301

Voor het slagen van de technische
aanpak van de olievervuiling is met
behulp van deskundigen van Rijkswaterstaat en ambtenaren van het ministerie van binnenlandse zaken een noodplan opgesteld voor de diverse bestuurNamens de nationale werkgroep „gro- lijke en technische coördinatie-teams,
te olieverontreiniging van de kust" die aktief betrokken zijn bij de bestrijsprak de heer Knoops van Rijkswater- ding van een grote olievervuiling aan
staat. In oktober 1980 werden door het strand.
deze werkgroep strandproeven gehou- De bespreking van dit noodplan is
den waaruit een aantal adviezen resul- donderdag echter niet aan de orde
teerde.
geweest. Men heeft zich op de voorlichHet doel van dit bestrijdingsadvies is de tingsbijeenkomst beperkt tot een overgemeenten een leidraad te bieden bij zicht van de tot nu toe verrichte onderhet opstellen en uitwerken van gemeenschappelijke oliebestrijdingsplannen. Dit rapport beperkt zich tot het
strand, terwijl in een later stadium
eveneens een advies over de bestrijding
van olie op dijken, slikken, kustwerken
etc. zal worden gegeven.

Methoden

a

Feestdagen

ZANDVOORT - Ondanks sneeuw en vorst is men dit jaar extra vroeg naar de winkels en kwekerijen gegaan om een
kerstboom ie kopen. „Van bezuinigen in dit opzicht hebben wij bitter weinig gemerkt", aldus één der Zandvoortse
bloemhandelaren. „Men had ons gewaarschuwd, koop niet te veel in, wij hebben een gok gewaagd, omdat juist in deze tijd
de mensen het thuis wel gezellig willen hebben, en wat dat betreft hebben we gelijk gehad. Evenveel als voorgaande jaren.''
De kwaliteit van de bomen was dit jaar uitstekend, hoewel men wel rekening moet houden met het feit dat men de bom niet
direct vanuit de vrieskou in de wanne kamer moest zetten: ,,Want dan gaan ze ratelen en komen tweede Kerstdag de ballen
naar beneden", aldus Van Kleeff van de kwekerij aan de Van Stolbergweg. Blauwsparren en duurdere bomen waren dit
jaar het eerst uitverkocht en dat op zich vinden de bloemhandelaren wel een verwonderlijke zaak.
Dank van Zandvooris Nieuwsblad gaat uit naar de heer Van Kleeff die te zamen met de fotograaf zorgde voor deze fraaie
compositite, dit jaar dus een extra mooie, Zandvoortse foto waarmee wij iedereen graag een paar prettige feestdagen
toewensen.
(Advertentie)

Voer voor vogels
ZANDVOORT - De afdeling Zandvoort van de Vereniging tot bescherming van de dieren maakt bekend
dal voer voor vogels gebracht kan
worden naar onderstaande adressen:

Familie Meems, Mathijs Molenaarstraat 14, tel. 14776.
Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat.
Bovendien kan men, wanneer men
niet in staat is het voer te brengen,
via telefoonnr. 12472 de dierenbesclierming inschakelen, dan wordt
het opgehaald.

Overduidelijk is wel dat een goede
coördinatie wordt gevraagd van provincie, gemeenten, kustbeheerders.cn andere instanties om bij een eventuele
olieverontreiniging zo doeltreffend mogelijk op te treden.
In een schematisch overzicht wordt een
lijst gegeven van de preventie, bijvoorbeeld het ontwerpen van en zandwal,
het toepassen van chemische middelen
en de toepassing van olie-kerende
schermen en de niet toepasbare preventieve maatregelen.

Laatste nieuws:
Kerst-In
ZANDVOORT - Organisatoren van
Kerst-In maken er belangstellenden nog
graag op attent dat ook diegenen die
slecht ter been zijn woensdagavond of
Eerste Kerstdag van harte welkom zijn
in het Gcmeenschapshuis.
Men denkt genoeg auto's ter bcschikking te hebben om belangstellenden die
hiervoor in aanmerking komen op te
halen en weer thuis te brengen. Een
extra service waar , gezien de slechte
toestand van de wegen, zeker een beroep op gedaan zal worden. Telefoon
Gemeenschapshuis vanaf woensdagavond 19.30-24.00 uur; en Eerste Kerstdag vanaf: 10.15-22.00 uur, tel. 14085.
Bovendien kan men ook van tevoren
tijd, adres en naam opgeven en wel bij
familie De Leeuw, tel. 17436.

Kosten

haling van de kosten op de dader(s).
Ook aan de r a m p e n w e t , de \vet op de
rampenplannen. de schadevergoedingsregeling en de CRM retielmg.
zoals die momenteel bekend zijn. «erden geen nieuwe gezichtspunten toegevoe«d.

Auto over de kop, mm

Vragen WD-fraktie
over leegstandswet

ZANDVOORT - Door Rita de Jong
(WD) zijn tijdens de begrotingsvergadering enkele vragen gesteld over de
invoering van de leegstandswet en de
financiële consequenties voor Zandvoort.
Zo werd door haav gevraagd of het
ambtelijk apparaat van de gemeente
voldoende is voorbereid op de komende werkzaamheden.
Ook vroeg zij het college of, gezien de
veelheid van werkzaamheden verbonden aan de leegstandswet, het ambte- - Ambtshalve registratie noopt de gemeente ertoe een aktieve leegstandslijk apparaat wel toereikend genoemd
controle d.m.v. opsporingsambtcnakan worden
ren uit te voeren.
en of het college bereid is na te gaan
hoeveel geld het ministerie van Volks- - Doorhalen van de leegstandsregistratie, in diverse gevallen.
huisvesting en Ruimtelijke Ordening
aan de gemeente Zandvoort ter be- - Voorbereiden en uitvoeren van een
besluit tot vordering.
schikking zal stellen ten behoeve van
- Vergunningverlening voor tijdelijke
de uitvoering van de leegstandswet.
verhuur van leegstaande woningen.
Naar de mening van Rita de Jong heeft
het college destijds té vaag op deze - In geval van verbouwingen aan gevorderde gebouwen noodzakelijk zijn
vragen antwoord gegeven, reden waardraagt de gemeente 50% van de
om zij aandringt op meer concrete
exploitatieverliezen wanneer de minisantwoorden.
ter toestemming heeft verleend.

Advies
Over de kosten van de uitvoering van
de leegstandswet is inmiddels door een,
hij uitstek op dit terrein deskundig
orgaan, namelijk de RGF (Raad Gemeente Financien) advies uitgebracht.
De WD-afgevaardigde vraagt zich af
of het college zich realiseert wat uitvoering van deze wet inhoudt, en geeft een
lijst van werkzaamheden welke moeten
worden verricht.

Familie Petersen, Dr. Jac. P. Thjjssewcg 13, tel. 14302.

5OLIEBOLLEN voor.. .1,00
4 OLIEBOLLEN
met krenten voor
1,00
ledere dag geopend.

Personeelsbestand
Rita de Jong maakt /ich duidelijk
zorgen dat de veelheid van taken bij de
u i t v o e r i n g \ a n de leegstand.swet zal
leiden tot een opeenhoping van werKzaamheden voor de ambtenaren van de
afdeling huisvesting.
Uitlatingen van het college dat men al
een tekort aan ambtenaren kent doen
haar dan ook vermoeden dat het collese zich deze veelheid van taken met
heeft gerealiseerd.
Bovendien vreest /ij een financieel
tekort, omdat het ministerie voorlopig
niet verder uil gaan dan f 5.1)00.— per
ja.ir (bedrag hij 2511 leegstaande womnüen on gebouwen) per gemeente aan
vergoeding. Het lijkt haar daarom ook
niet wenselijk dat het college een alw achtende houding aanneemt, doch
adviseert dan ook nu alvast. Ie m v c n t a nseren. opdat men later met \oi-i
onaangename verrassingen wordt geplaatst.

Verschijning
Zandvoorts
Nieuwsblad
ZANDVOORT - In verband met
de naderende feestdagen maken
wij de lezers er op attent dat
Zandvoorts Nieuwsblad de eerstkomcnde weck op woensdag zal
verschijnen, te weten op woensdag 30 december.

In hel kader van het bovenstaande
verlangt zij dan ook van het college een
goed onderbouwd anUvooiü op de v ra
gen die zij namens de VVD-traktir
heett gesteld.

AALSMEER
Kruisweg 2a

Tel 02977-22070
AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419

Tel 020-430550

Dit betekent dat redak'jckopij
uiliTlijk op maandag 28 decembcr om 12.00 uur dient te zijn
ingeleverd.
Advertenties kunnen nog tot
dinsdag 29 december 11.00 uur
worden ingeleverd.
in verband met deze verschijningsdalum zijn de uren dal hel
kantoor op hel Gasthuisplcin is
geopend ook gewijzigd en we):
maandag van 10.00-16.00 uur;
dinsdag van 09.00-12.00 uur;
woensdag van 10.00-13.00 uur
vn 14.00-16.00 uur.
Klachten over bezorging dczv
week: donderdag slechts van
09.00-II.00 uur.

ENORME SOR TERING - S/ER VUUR WERK

Sneeuw spelbreker bij volkskerstzangZANDVOORT - De glibberige en gladde wegen hebben de volkskerstzang 1981 ongetwijfeld parten .
Is voor velen een ,, witte kerst" in Nederland meestal een onvervulbare wens, wa/in«'r er sneeuw \iili op tl>' avond van de
volkskerstzang, dan blijft men liever thuis bij de warme kachel. Niet onbegrijpelijk, maar bijzonder jammer voor al diegenen
die maandenlang gerepeteerd, gezorgd en gezwoegd hebben om deze prille traditie te handhaven.
De bezoekers die toch de tocht waagden hebben er in ieder geval geen spijt van gehad, want ook al wai de A mstcrdiimse Politie
Kapel niet aanwezig, de brassband Arti et Rcligione zorgde voor een goede sfeer. Er wuren veel kerstliederen ingestudeerd
door het kinderkoor en hel gelegenhetdskoor en ook de bezoekers hebben uit volk' borst dt' oude kt'iuiu'dcicn mcegi-zongen.
Wellicht dat men in 1982 weer kan rekenen op een ,,volle" zaal, dat is dit gebeuren zeker waard.
Kttropress

Verkoop uitsluitend
30 en 31 december.
Verkoop boven 16jaar.
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,, VeiliK in Jezus armen''

MODEBEWUSTÜ!

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een langdurig doch
moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan, mijn geliefde man, onze zorgzame vader, grootvader en broer
W1MJCM DORSMAN
op de leeftijd van 72 jaar.
Zandvoort:
J.M.G.E. Dorsman-Loos
Pierrcfonds. Canada:
M.C. Hobc-Dorsman
W. Hobé
Mary-Ann
Christopher
Anthony
Zandvoort:
J.A. Dorsman
A.M.M. Dorsman-van den Bree
George
Charles
C.W. Dorsman
F. R. Dorsman
J.A. Tcrmes-Dorsman
18 december 1981,
Hogewcg 52, Zandvoort.

In volle zekerheid van het geloot is heden n;i een
liefdevolle verpleging in de Bocrhaave K l i n i e k van ons
heengegaan on/.e lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

MARIA ADR1ANA KKKSMAN
weduwe van Johanncs Jan Valkcnicr
op de leeftijd van 83 jaar.

C. A. Eikclcnboom-Valkcnicr
G. F. Eikelenboom
J. N. Valkcnicr
M. Valkcnicr-van Nugteren
J . M . Valkcnicr
M. Valkcnicr-van Leeuwen
M. A. Goo.sscns-Valkcnicr
J. Goo&scns
N. J. Valkcnicr
A. C. Valkcnicr-Cornelisscns
Klein- en achterkleinkinderen

Nieuwste modelijn '81-'82
Nieuwste knip- en föhntechniek
Nieuwste permanentsysteem

PRIJSBEWUSTÜ!

J.-^

v.a. 50 cm tot 6 meter

V
4»*?^. • ' "
N. ifr.. •" L
c

Kluitsparren
Blauwsparren
KerStgrOen hulst, lanx, dadels, etc.

Bloeiende planten
Kerststukkeo

De begrafenis heeft dinsdag 22 december plaatsgevonden

-. rt_
22,00

Föhnen inclusief versteviging
en lak

^_
_
22,50

Permanent

,_
67,50

compleetv.a
c "•' >^>
^x ^ \
(f
\
* 1981-1982

9teesius
Vorsion

Kerstboomversiersng

Watergolven incl. versteviging
en lak

longue

TT'f f^lf'T

/
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„ Veilig in Jezus armen "
Haarlem. 15 december 1981
Corrc.spondciilic-adrcs:
Zijkanaal F Wcst/ijdc 31. 1165 NH Halfwei;

Wilt u zelf kerststukjes maken,
wij leveren alle benodigdheden.
Koopavond geopend.

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een langdurig, doch
moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan, mijn geliefde man, onze zorgzame vader, grootvader en broer

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers
van de Associatie-Uitvaartverzorging, Zijlvveg 63 te Haarïctn van 14.00-15.00 uur en van 19.00-19.30 uur.
De tcraardcbestclliiig zal plaatsvinden vrijdag 18 dcccmber om 14.00 uur op de Noordcrbcgraaf plaats te Haarlem
vertrek van Zijlwcg 63 omstreeks 13.30 u u r .

WILLEM DORSMAN
op de leeftijd van 72 jaar.

Tolweg 20, Zandvoort, telefoon 12231
Pr. Beatrixplein 81, Haarlem, tel. 023-332216
Geopend van dinsdag t.m. zaterdag.
Ruime parkeergelegenheid.
Wij werken zonder afspraak.

Zandvoort:
J.M.G.E. Dorsman-Loos

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
nn Stoib*r|M« 1

susbcm^

2O42 KW

Op 18 december overleed tot onze diepe droefheid mijn
innig geliefde man, onze fijne vader en lieve opa, onze
7.oon, broer, zwager en oom

Zandvoort:
J.A. Dorsman
A.M.M. Dorsman-van den Brec
George
Charles
C.W. Dorsman
F.R. Dorsman
J.A. Termes-Dorsman

WILLEM KOPER
op de leeftijd van 60 jaar.
M. Koper-Bos
Wil en Astrid
Helen
Nancy
Nicole
Bea en Bart
Robert
Wandy
en verdere familie.

Paviljoen „De Vijverhut" f
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. l 25 38

18 december 1981,

De begrafenis heeft dinsdag 22 december plaatsgevonden.

DANKBETUIGING

Lieve mensen,

Zaterdag 2 januari
1982
GESLOTEN.

hartelijk dank. Mede dank zij u, hebben wij het gevoel een
belangrijk deel van ons leven in Zandvoort achter te laten.
Door de vele attenties en hartelijke woorden bij ons vertrek, is het ons niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedankcn.

0,

De beste haaradviseurs werken er
mee, omdat het werkelijk helpt.

Voor jeugd beneden de 12 jaar
te de bibliotheek ook woensdagavond open.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

ZANDVOORT

•

Ingaande 1 januari 1982 a.s. zijn er nieuwe regelingen van kracht:
1. Voor de FONOTHEEK zijn er nieuwe openingsuren
maandagavond 19.00 -21.00 uur
Dinsdagmiddag 15.00-17.00 uur
Woensdagmiddag 15.00 -17.00 uur
Vrijdagmiddag
15.00 -17.00 uur
Vrijdagavond
19.00-21.00

Zandvoort, 22 december 1981
Hogcweg 57-rood.

Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 02507-14131

.Sï§

openbare bibliotheek

$5

Hogcweg 52, Zandvoort.

openbare bibliothGGk

B

pröhzssional

Pierrefonds, Canada:
M.C. Hobé-Dorsman
W. Hobé
Mary-Ann
Christopher
Anthony

Garnalencocktail

Kerstmenu

Heldere ossestaartsoep
Pasteitje

Wij wensen u al het goede voor 1982.

11 Garmmefdiv°{erTeSgroente
Hst aart

Familie Ridderbos
Brucknerstraat 9,
8031 DE Zwolle.

M
$S

Koffie met cognac of likeur

f 65.00 „
Kinderen tot 12 jaar f 45.00
Div. salades om af te halen.
Gelieve tijdig te reserveren.

2. Tijdschriften (behalve de nieuwste nummers) kunnen voortaan
worden geleend.
Alle romans staan alfabetisch op achternaam van de schrijver
Alle romans staan alfabetisch op achternaam van de schrijver
in de kasten.
Voorts bedraagt de boete voor het te laat terugbezorgen van de
geleende materialen r" 0,30 per dag.
3. In verband met het beperkte bezit wordt het aantal mee te nemen
materialen gesteld op:
voor romans/leesboeken: maximaal drie;"
voorstrips:
maximaalèêh';
voor grammofoonplaten: maximaal drie;
voortijdschriften:
maximaal drie.
4. Ook het aantal aan te vragen boeken wordt beperkt,
en wel tot maximaal drie per keer.

J.G. Anderson
TE KOOP

(arts)

AFWEZIG TOT 4 JANUARI '82
Waarneming: Telefoon 12058.

FIAT 133

Onze ouders
P. J. J. v. d. Berg
en
E. v.d. Berg-Verstuis
/ • zijn 65 jaar getrouwd.

*

.0
Gelegenheid tot feliciteren op zondag 3 januari 1982 van %.
14.00-15.00 uur in gebouw "De Krocht".
y.

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft
betekend, delen wij u mede dat na een liefdevolle vcrzorging in verpleeghuis Zuidcrhout nog onverwachts van ons
is heengegaan onze zorgzame en lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
MARIA JOHANNA EI.KSABETH DODT
weduwe van Nicolaas Mculmun

Kinderen en kleinkinderen

*
|
fl

:Ü

/f Haarlemmerstraat 12, Zandvoort.
*C*Sra«ira!?rt*i:r59S»<»S^

Na een ernstige ziekte, is voor ons toch nog onverwacht
van ons heengegaan, onze medc-opricluer, de heer

op de leeftijd van 80 jaar.
W.KOPER
N. A. C. Meulman
C'. M. Mculman-van Dijk
R. ]•'. P. Meulman
C. M. M. Mculman-Stccnkcn
M. C. D. Bccrb-Mculman
A. Boers
Klein- en achterkleinkinderen

Haarlem, 13 december 19K1
Beclsiaiin 9
Cor respon Jcntic-adrcs:
Burgemeester Van Alplicnstraat 59'
2U-4I Kt Zamivoort
De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

Wij zullen hem niet vergeten.

De Zandvoortse Bomschuit Bouwclub.

Januari begint onze

KNIP-EN
WAAICURSUS
weer. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij.

Inl. en aanm.:
02503-17112

OPENBARE BIBLIOTHEEK
ZANDVOORT
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 02507-14131
In verband met de komende
feestdagen is de f onotheek
geopend op:
maandag 21 december
19.00-21.00 uur
woensdag 23 december
15.00-17.00 uur
19.00-21.00 uur
maandag 28 december
19.00-21.00 uur
woensdag 30 december
15.00-17.00 uur
19.00-21.00 uur

WAT ER BLINKT,

'«=
^

Haard-hout

Pasfoto's

f*n
rftUi

Galerij Kerkstraat, winkel 8.
- Zandvoort - Telefoon 18987

leerling
automonteur
met enige ervaring.
AUTOMOBIELBEDRIJF

H. P. Kooijman
Brederodestr. 8,
Zandvoort,
tel. 13242

ECHTPAAR
ZOEKT

bijverdienste
onverschillig wat.
Telefoon 19097

tot 2.00 uur.

garage

Natuur/ijk bij:

„
10.

Gevraagd

Mickey's Snacks Noord
Te huur gevraagd

Na goud komt Monet.

Klaar terwijl u wacht!

|4stuks

Nog mooi op tijd voor de
feestdagen.

Gezaagd, gekloofd,
keurig in zakken.
Vier grote
zakken
% m3 f 45,Gratis aflevering
regio Haarlem
Tel. 023-240217

5 minuten
|POSterfOf030x40cm
slechts

De bijoux van het Amerikaanse
huis Monet zijn beroemd om hun
prachtige ontwerpen en om hun
duurzame, zware kwaliteit.
Monet brengt zowel zeer
modieuze, actuele sieraden als
bekende klassieke die nooit uit
de mode gaan.
Maar allemaal zijn ze krasvast,
gedegen gemaakt, en verguld met
een uniek clrie-laagjes systeem.
Dat vergulden maakt Monet lang
niet zo duur als goud, maar wel
net zo mooi.
U moet het zien om het te geloven.

prima onderhouden,
verbruik 1op 15/17.
Altijd binnen gestaan.
Km-stand 26.000.
Vraagprijs f 2600.Tel154W

ergens in Zandvoort
Tel. 16177

na 16.00 uur

Uw adres voor
dast. kousen, pantics,
knie- en enkelstuhken,
ook naar maat
Drogisterij

Haltestraat 10, Zandvoort, telefoon 02507-12005

Bouwman

Oranjestraat?,
Zandvoort
tel. 02507-12327
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BLOEI BIJ SC UNICUM

ZANDVOORT - Afgelopen zondag NTTB-kompetitie kunnen worden inhield de sportclub in Nieuw-Unicum gezet. Natuurlijk zullen deze nieuwe
een gezellig tafeltennis-kersttoernooi, teams niet direct kampioen worden,
waarvoor vooral van de zijde van de maar wel in korte tijd zoveel wedstrijdjeugdleden veel inleresse bestond. Ge- ervaring en techniek opdoen dat zij in
woon tafeltennissen was er niet bij het volgende seizoen geduchte tegenwant de toernooileiding had allerlei standers in Kennemerland worden.
kersthindernisscn op de tafeis opge- Maar belangrijker dan het winnen is
steld waar door, over of langs gespeeld natuurlijk het bewust bezig zijn in
moest worden. Fanatiek probeerden teamverband op sportief gebied. Vanaf
senioren en jeugd punten te scoren 23 januari 1982 start de NTTB-kompemaar slaagden daarin niet al te best. titie en zullen de Unicum-teams weer
Maar winnen was niet het belangrijk- uitzwermen over Kennemerland. Ten
ste. want alle deelnemers gingen na minste 8 kompetitiewedstrijden staan
afloop met een toepasselijk kado naar op het programma en geven zo'n 25
jeugdige spelers en speelsters veel wedhuis.
strijdplezicr. Jongens en meisjes vanaf
8
jaar kunnen elke zaterdagochtend
Competitie-uitslag
kennismaken en meespelen onder desDe tien tafeltennisteams van Unicum kundige leiding in de royale tafeltennishebben in de afgelopen kompetitie zaal in Nieuw-Unicum.
maar liefst 762 wedstrijden gespeeld, Unicum-teams 1982:
waarvan 278 met winst werden afgeslo- Unicum l jun. asp.: Frits van Varik.
ten. Een winstpercentage van 36%, dat Oscar Lohuis en Floris Wieman; Uninaar de mening van de wedstrijdleiders cum 2 jun. asp.: Wim van Veenendaal,
nog duidelijk zal groeien in de 2e Robert Balk, Roy van der Laan, Carla
kompetitiehelft in 1982. De 2 heren- Spaans; Unicum 3 jun.asp.: Arlan
teams in de 4e klas scoorden hoog, Berg. Randolp Ramalho. Patrick Berg.
maar konden net niet voor promotie in Marcel Keur; Unicum l welpen/pupilaanmerking komen. De 3 overige he- len: Annette Wicsman, Joost Wiesrenteams eindigden op de 6e en laatste man. Jeroen Cliteur en Lilian van der
plaats in de 5e klas. Jammer was het Laan: Unicum 2 welpen/pupillen:
dat de dames met hun 5e plaats helaas Keesjan Wijsman. Wander Halderdegradeerden naar de 3e klas. Van de man, Ron Boonstra. Faco van Duyn;
vier jeugdteams stak er één met kop en Unicum 3 welpen/pupillen: Robert ter
schouders boven alles uit en werd Heyden, Martijn Wijsman, Martin van
kampioen. De overige jeugdteams kón- de Aar, Aldo Halderman; Unicum 4
den niet verder reiken dan een 4e, 5e welpen/pupillen: Robert Cliteur, Bert
en 6e plaats. Gezien het feit dat deze Göbel, Atalwin Pilon, Lex van de
teams voor het eerst aan de NTTB- Werff.
kompetitie deelnamen en vooral regelmatig de trainingen volgen zullen de Kerstweektraining
resultaten in 1982 beduidend beter zijn.
Oscar Lohuis. Frits van Varik en Floris Frits van Varik, Floris Wieman. Oscar
Wiesman gaan in ieder geval hun tafel- Lohuis en Robert Balk zijn uitgenodigd
tennisgeluk in een hogere klasse, de 3e, een tweedaagse tafeltennistraining te
volgen o.l.v. de bekende jeugdtrainer
proberen.
Fred van Oostenrijk. Deze trainingsstage. waarbij vooral gelet wordt op
Teamopstelling jeugdleden
baltechniek en het perfect uitvoeren
Voor 1982 is de belangstelling voor van de slagen, wordt georganiseerd
tafeltennis zo groot geworden dat zelfs door de NTTB bij ttv. HBC in Heem3 nieuwe jeugdteams extra in de stede.
(Advertentie)

Onderlinge
wedstrijden OSS

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR:

EEN HEEL UUR

BOWLEN
j- per
'm baan
(voor 6'personen)'

GROEPEN
(vanaf IGfpërsonen)

HALVE
PRIJS!
schoenenhuur f. 1.- per persoon

BOWLING

TRESLONG
HILLEGOM
Ingang Parklaan
SX

TELEFOON: (02520) 1 62 14

Jf

ZANDVOORT - Op maandagavond
14 december waren bij OSS de leerlingen aan de beurt die onder leiding
staan van mevrouw A. Effern, bij de
onderlinge wedstrijden in de Van Pageehal.
De jury. bestaande uit de dames Voolstra en v.d. Bos en de heren Effern en
Keur, verleende de volgende punten:
Eerste groep. ,.„„,
•1. Sacha Schuurman (buiten mededinging 31 pnt.); 1. Bianca Visser 30.2
pnt.; 2. Dan van Hemert 29.2 en 3. Jos
Swart met 28.9 pnt.
Tweede groep
Eerste werd hier Sandra Keur (29.8),
op de voet gevolgd door Nath. de
Graaf 29.6 pnt. en Linda v.d. Meulen.
Derde groep:
1. Nancy Clark 30.2 pnt., 2. Iris Roest
28.7 pnt., 3. Danielle Paap 28.2 pnt.
Vierde groep:
1. Laura van Hemert 29. l. 2. Saskia de
Bakker 28.7 en Brenda Sandbergen
werd derde met 27.6 pnt.
De oefeningen die werden uitgevoerd
waren: evenwichtsbalk. brug met ongelijke leggers, een sprong over de
springkast en oefeningen op de lange
mat.
Bij de oudste meisjes was de uitslag: 1.
Jolanda Dekker 31.2 pnt., 2. Patricia
Bluijs 29.8 en Nelly Paap 29.4 pnt.
Juryleden waren hier de heren Effern
en Keur.

Kennemerland
kampioenschappen
Voor dit tafcltennisevenement in de
Beyneshal op het stationsplein in Haarlem zullen maar liefst 22 spelers en
speelsters van Unicum aantreden. Zij
zullen strijd leveren tegen tafeltennisspelcrs en -speelsters uit heel Kennemerland.
S.C.Unicum-ploeg: Lex van de Werff,
Annette, Joost en Floris Wiesman.
Ron Boonstra, Jeroen Cliteur. Randolph Ramalho, Roy en Lilian van der
Laan, Bert Göbel, Carla Spaans, Keesjan en Martijn Wijsman, Arlan en
Pairick Berg, Robert Balk, Oscar Lohuis, Jaco van Duyn, Robert Cliteur,
Marcel Keur, Wim van Veenendaal en
Frits van Varik.

Het schenkt voldoening te
weten, dat WEL op kleine
schaal, al jaren wordt samengewerkt en geleefd.
Volken uit alle landen - alle
huidskleuren -alle
godsdiensten - enz.
Hoe is het mogelijk zult u
zeggen. Waar dan?
In het circus!
RADIO PEETERS wenst u
fijne kerstdagen.

Bij schaatsen
gevallen
ZANDVOORT - Een sportieve Zandvoortse vrouw belandde zaterdagmiddag in een Haarlems ziekenhuis.
Bij het schaatsen op de vijver bij de
vijverhut kwam zij zo ongelukkig ten
val, dat ze bewusteloos bleef liggen.
Per ambulance werd zij naar Haarlem
vervoerd.

zege Rinko
..ANDVOORT- Ondanks het feit. dat
Frans Makau Rinko al na drie min. met
een bekeken schuiver aan de leiding
had geholpen. 0-1. gevolgd door een
uitbraak van Gerard Koper, wiens inzet maar ternauwernood door de Wilko-doelman kon worden gekeerd, kostte het de ploeg, in de eerste helft, toch
moeite het verkregen overwicht in
doelpunten uit te drukken. Wilko wist
zelfs kort voor rust via een felle schuiver verrassend de gelijkmaker te laten
aantekenen, 1-1. Toen vervolgens drie
min. na rust een. door Gerrit Halderman, vol op de pantoffel genomen bal,
onhoudbaar in de bovenhoek verdween. 1-2. bleek de ban te zijn gebroken. Reeds in de volgende minuut
kogelde de snel opgekomen Gerard
Koper van afstand steenhard raak, 1-3,
waarna het de beurt was aan Teun
Vastenhouw om, na eendrachtige samenwerkinc met Minze Zwerver, num-

mer vier in de touwen te jagen. 1-4.
Hoewel het aangeslagen Wilko eerst
nog een treffer moest incasseren van
Wim Paap, na wederom voorbereidend
werk van Minze Zwerver, 1-5, wist men
in de hierop volgende minuut, bij een
counter, invaller-doelman Hogkamer,
die de geblesseerde Addie Ottho uitstekend verving, van dichtbij te passeren.
2-5. Nadat vervolgens Gerard Koper en
Frans Makau met harde afstandsschoten de stand naar 2-7 hadden getild.
wist Wilko, gebruik makend van een
numerieke meerderheid, nog tweemaal
tegen te scoren, het laatste woord was
echter aan de mannen van coach Paap,
toen Frans Makau en Minze Zwerver,
met een snelle combinatie, de ver
opgedrongen Wilko-ploeg de hielen
lieten zien, waarna het laatstgenoemde
speler geen moeite kostte, de doelman
te passeren.

ZANDVOORT - De kerstvakantie is in geen jaren zo uitbundig begonnen voor de schooljeugd. Was vorige week
dinsdag het ijs van de vijver bij de Vijverhut nog onbetrouwbaar, het afgelopen weekeinde was het sterk genoeg om de
enthousiaste schaatsers te dragen.
Door de Dienst Publieke Werken werden maandag de waarschuwingsborden verwijderd, ook het ijs hij de Frans
Zwaanstraat had toen zo'n 12/13 cm dikte bereikt en werd betrouwbaar geacht.
Gewaarschuwd wordt wel voor het ijs van de vijvers op het binnencircuitterrein. Dit ijs blijft, ondanks strenge vorst.
onbetrouwbaar. Een woordvoerder van de Dienst Publieke Werken zegt dat dit komt omdat deze vijvers rechtstreeks in
verbinding staan met de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Zodoende kan er nimmer op betrouwbaar ijs gerekend
worden.
Schaatsen kan dus. voor zo lang het duurt, maar bij voorkeur niet op de vijvers (effluentvijvers) van het
binnencircuitterrein.
(Arivertvnin-i
_

02977-28411

Aktief en attraktief
vakantieprogramma
Zeeschuimers
ZANDVOORT - De wedstrijd zwemploeg, de kunstzwemsters en de waterpoloteams van de Zandvoorste Zwemen Poloclub ,.De Zeeschuimers" gaan
het jaar 1981 op een sportieve en
feestelijke wijze eindigen. Behalve een
kerstvakantieprogramma voor alle kinderen in Zandvoort en omgeving met
dropping, strandvoetbal, familie-fakkel-wandeltocht en Superstar Zandvoort-wedstrijden, kan iedereen oliebollen bestellen en deze op de laatste
dag van het jaar op elk adres in
Zandvoort of direkte omgeving laten
bezorgen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in zwembad De Duinpan op vrijdag
l januari 1982 heet het bestuur van De
Zeeschuimers alle leden, donateurs en
belangstellenden welkom.

Kerstvakantie-programma
Voor alle kinderen, maar natuurlijk

ook voor De Zeeschuimers, orgamseren de Zandvoortse Zwem- en PoJoclubleden aktitiveiten. die niet direkt
met het zwemmen te maken hebben.
Afgelopen maandag gingen vele kinderen o.l.v. ouderen de Zandvoorste
duinen in tijdens de dropping. Het was
niet gemakkelijk om zonder kaart het
afgesproken einddoel te bereiken. De
meegenomen zaklantaarns maakten
het wandelen in de besneeuwde duinen
van Zandvoort een spannend avontuur,
waaraan vele kinderen met plezier terugdenken.
Dinsdag verzamelden vele Zeeschuimers en andere Zandvoortse kinderen
zich voor de strandvoetbal-wedstrijden, waar vooral de jongens veel plezier aan beleefden.

Fakkel-wandeftocht
A.s. zaterdag 26 december organiseren
De Zeeschuimers een sportieve fakkelwandeltocht, die om 17.00 uur (als het
net lekker donker is) begint. Start- en
aanmeldingspunt zwembad De Duinpan. Kosten slechts ƒ I.—. Hét is de
bedoeling dat de hele familie een heer*
lijk ontspannen wandeltocht, gedeeltelijk bijgelicht door het fantastisch fakkellichtschijnsel. gaat ondernemen.
Maandag en dinsdag 28 en 29 december

BRIDGENIEUWS

Fitness Center - Paradijsweg 1
ZANDVOORT - De verbouwde m vergrote .wtinu \>un Jan van der Ln die hij naast zijn sportschool aan de Paradijsweg l
kortgeleden heeft geopend, mag zich verheugen in een grote belangstelling. f)it i.s geen wonder, want til zijn er dan iliver.se
in de gemeente, die van het Fitnexs Center mag gezien en gebruikt worden.
Ruime comfortabele cabines zorgen voor een tappunt uan comfort en indien gewenst privacy. De saumi staat, evenals de
zonncbank los van de sportschool. Men behoeft dun ook geen lid te zijn van de sportschool om toch even bij het l-'itne.ss
Center ie profiteren van de sauna, die dagelijks i.s Keopend van 14.00 lot 22.00 uur. De kusten van de sauna zijn ƒ K).-per
keer.
De zonnetuink i.s het nieuwste op dit Rehied. Met langer dan een kwartier kast het. en dan éénmaal per week, om er
zongebruind int te zien. Hiervoor i.s'hel wel noodzakelijk dal men even telefonisch koniakl opneemt, wam zou de
zonnebank juist bezet zijn, dan duurt het toch langer dan een kwartier. Het telefoonnummer is: 177-12. kosten f 7,- per
keer.
Liefhebbers van sauna en zonnebank kunnen het hest ze/f','ven een kijkje nemen en een afspraak maken, want woorden
schit'h'H i oor deze accommodatie toch iets ie kort. Hei uitproberen waard.
l-'olo liurorcsi

ZANDVOORT • Bij de tweede wedstrijd van de derde competitie van de
Zandvoortse Bridge Club waren vooral
de dames in topvorm. Bij de zes
geplaatste koppels waren niet minder
dan tien dames ingedeeld en slechts
twee heren. Een verrassing was het
dameskoppel Stor-Vallo dat samen met
de fam. Heidoorn de eerste plaats
deelde in de A lijn met 54,91 %. In de B
lijn verrastte de fam. Hogendijk door
te winnen met 58.93% gevolgd door de
dames Bos-Schouten, die met 54,64%
tweede werden. Ook in de C l i j n
overheersten de dames, het koppel ds.
Mcnks-Roest werd één met 62,92%,
gevolgd door de dames v.Duin-Peeman.
De uitslag van de derde wedstrijd van
woensdag 16 dec. j.l. was geheel ;tnders.
In de A lijn waren het nu de dames
Dröse-Hagen die beslag op de eerste
plaats legden gevolgd door de fam.
Jurriaans. In B werden de dames KeurSchutte één en de heren Emmer-Heilker twee. De dames Menks-Roest
plaatsten zich in de C lijn op de eerste
plaats terwijl de fam. Groen hier tweede werd.
De totaalstand van de lopende competitie is nu als volgt:
In de A lijn: l. mevr. Hagen-hr. VVanna met Id3,3()%; 2. fam. C'oops met
162.86%.
In de B lijn: 1. ds. Drüse-V. Oellekom
met 174,62%; 2. ds. Keur-Schutte met
16').72%.
in de C: lijn: 1. ds. Menks-Roi-M met
182.74%; 1. l a m . Groen met l dl.24%..

.WURF-PRAET'

Wéekmedia
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
'~• 'telefoon

organiseren De Zeeschuimers Superstar-wedstrijden van Zandvoort met 80
m sprint, touwtje springen, duinloop,
fietscross, rolschaatsen, zwemmen en
balwerpen. Iedereen kan inschrijven en
moet zich dan op maandag 28 december om 10.00 uur 's morgens melden bij
het zwembad. Er zijn natuurlijk mooie
prijzen te winnen voor de kampioen of
kampioene van Zandvoort. De prijsuitreiking met filmvoorstelling is op zaterdag 2 januari in Zandvoort.

Vroege vogels
De Zeeschuimers zullen hun trainingsaktiviteiten in de komende dagen gewoon vervolgen. Dat betekent dat de
wedstrijdzwemploeg en waterpoloërs
bijna elke dag in het zwembad te
vinden zijn. Dit is het programma: ma.
21-12: 5.30-8.00 uur, 17.00-18,00 uur;
di. 22-12: 5.30-8.00 uur; wo. 23-12:
5.30-8.00 uur; do. 24-12: 5.30-8.00 uur;
zo. 27-12: 7.45-10.00 uur; ma. 28-12:
5.30-8.00 uur, 17.00-18.00 uur: di. 2912: 5.30-8.00 uur; wo. 30-12: 5.30-8.00
uur, 16.00-17.00 uur: do. 31-12: 5.308.00 uur; za. 2-l-'82: 8.00-9.00 uur; zo.
3-1: 7.45-10.00 uur. Kom eens kennismaken met de trainingen van De Zeeschuimers. Alle trainers en trainsters
zullen je graag welkom heten en alles
vertellen over de zwemsport.
Nieuwjaarsreceptie D« Zeeschuimers op
vrijdag l januari om 15.11(1 uur.

Laete we in de kommende daege
mekaer nou es trachte te vinde.
Anders gaet et mis met Zansvert.

Geen winst voor
Lions

kampioen van
ZANDVOORT - Tijdens in Leeuwarden gehouden recordwedstrijden slaagde de Zeeschuimer Nico VVempe erin
het nationaal record op de 200 rnbter
rugslag, dat op naam stond van Hans
Kroes, met 2.3 seconde sneller over te
nemen. Nico zwom zijn wedstrijd in
2.37.3 en bevestigde daarmee zijn serieuze bedoelingen ook in de landejijkc
top van zich te laten horen. Bij de 400
m wisselslag vestigde hij bovendien een
nieuw klubrekord voor de Zeeschuimers en bleef met 5.31.6 slechtsï.0.6
seconde verwijderd van het kririgtecord dat staat op 5.31.0.
(;
Bij de 400 m wisselslag dames was-hct
trio Ria Willemse (5.12.0), Marjolein
Phaff (5.19.0) en Petra Hiüejiuis
(5.29.1) niet te benaderen door^de
konkurrentic. zodat zij hun Ie. 2e en 3e
ereplaatsen konden veroveren. Andere
Zeeschuimers, die aan deze recordwedstrijden deelnamen waren Ron Phaff.
Antoine Flori. Mare Hommes.

OLIEBOLLENAK.TIE

ZANDVOORT - De Lions-dames die
afgelopen zaterdag uitkwamen tegen
het Haarlemse DSS konden geen winst
behalen. Bijna de gehele wedstrijd
werd er van beide zijden goed verdedigd.
Aanvallend kregen de Lions-dames
veel kansen maar de eindafw-erking liet
veel te wensen over. De ruststand was

ZANDVOORT - De Zeeschuimers gaan
lekkere oliebollen met krenten bakken en
deze op de laatste dag van het jaar gratis
aan huis bezorgen. Hel leuke is dat
iedereen namens leden van De Zeeschuimers bovendien een persoonlijke wens
voor 1982 kan opgeven. Zo kunt u een
portie heerlijke oliebollen namens u laten
bezorgen bij familieleden, bij oma's of
14-7.
opa's,
bij ooms of tantes, bij sympathieke
Gedurende de tweede helft keek Lions
steeds tegen een achterstand van 10 buren of vrienden. Een leuke verrassing
punten aan, hetgeen ze niet konden met een persoonlijke groet of wens. De
bollen, met krenten en poedersuiker koswegwerken.
ten
ƒ 0,40 per stuk (de opbrengst komt
De eindstand was 38-28.
ten goede aan de zwemcliih). C 'H' bestellingen kunt u opgeven via een formulier
Programma
(in het zwembad) of via de telefoon hij
D098. Trefpunt, za 9/1, 18.45. mevr. J. Flori-Lammcrs. \'an Lennepveg 28/1, Zandvoort. tel. 1.1(151.
JBC/N'haven-LIONS

D105. Pelikaan. za 16/'l, ,18.00.
Be.slel uiterlijk op zondag 21 december
LIONS-AKRIDES
D112. Bankras. za 23/1, 20.15. BV uw oliebollen-wenspakket voor correcte
aflevering op 31 december.
Blues-LIONS
DI20. Brediushal. za 30/1. 19.15.
Germaan-LlONS
D12.S. Pelikaan. za 13/2. 18.00.
UONS-HOPPERS

Openingstijden

HANDBAL

ruim
ZANDVOORT - I let tlamcsteam van
ZVM speelde een klasse sterker dan
hel nogal /.wakke Toncpido. D i r e k t al
vanaf hel begin wist ?.Y'M een vuorsprong Je nemen dooi doelpunten van
F.lly Bol. Sandra de Weers en l - r n a
Duker. Daarna k w a m Tonejiido even
terug tot 4-2. maai daarna wiste»
Astrid Molenaar en Jannekc de Reus
de sland uit te bouwen tot d-3 In de/e
periode speelde ZVM de bal cwd rond
en wist ruimte in de vvrilediiiiiig van de
tegenstander Ie maken. Do gevolgen
bleven niet u i l . ZVM liep uit naar een
ruststand van 13-4.

Na ilc pau/c iiinu liei 1101: e v e n sjenukk e l i l k . Dooi sluidii; vcidcdiücn w i s t
ToHi'nido ui'g een paar d o e l p u n t e n 'c
scoicn. echt c i /AM bleet v e e l s t c i k e r
en wist de k a n s e n goed te b e i u i l t e n
r.iiutstainl u i t e i n d e l i j k 25- l> - De /.andvooilse doelpunten werden gemaakt
iloor lil/y Hol N. l-rna Dtiker -l. Satulia
de Weers 2. Truus D r a i j e i 3. .lanneke
ilc Reus 2. Rini ("appel I . Astrid
Molenaar 5.

De heien speelden ook tegen l o n c g i tlo. g e l i j k , in een w e d s t r i j d die b i i / n u iler spannend was. Soms stond / V M
voor dan weer Toncgido. Pe w e d s t r i j d
/elf verliep /eer bard en leek at en loe
meel op iiigby. l i e t sclicidsiechlcrsdiio
trad tegen dit /eer harde spel M i | w e l
niet op. In de laatste m i n u u t wist /AM
2AMM)ORT - DiMir wethouder van nog gelijk k' niakfii en haalde 11-recht
fiininciè'n, cultuur, onderwijs en cnmn- een punt binnen. Doelpunten Kuist
cipalic, I.M. Auketiui /ui op niaaiula|> I'chle S. l.ouicns v d Bos 4. \Villem
28 december en 4 j:mii;iri I9S2 yét-n Pijper 3. JooM B e r k h o u t 3, \\ïm B.ui;nian l , Djurrc Houkes 3.
.spreekuur worden gehouden.

Geen spreekuur

ZANDVOORT - De Openbare bibliotheek is gesloten \.in 24 Jcccmhcr
tot 2S december en van 31 december
tot -l lamiari l l) S2.
Vanwege de tcestdagen / a l de tonotheek geopend /iju op:
iiuiandag 21 december van l'MidJl.tlH uur;
wiK.'iiM.la!! 23 liecemlvt van 15.11(117.til) uur en \.m \M.tlO-21.00 u u r ;
111,1.indau 2S december v a n 1".IH'21 .dl' u u t :
NWcii'.djc .;D (.kvcinhci v .m I.MIIIi 7 . U i l urn e n v.m I ' i . n i l - 2 . ! .00 i i u i .
/iiiciJ.ii: 2 i . i i i i i . n i l l| S2 is J c hibliot h e e k iies-lolen.
V e i a i u l e m i j j c i i pei l lami.in I»S2::
111' O p e l l l l U I M l H ' M \ . l l l lic

luMOtllCC-k

wou!"ii u i l i i e b i e u l V a i i a l l j a n u a n
i:aal de/e 10 uur pei week open. t . w :
maand,itiaviul v a n l l > . 0 0 - 2 1 . 0 0 u u i :
dinsdagmiddag v.in ! 5.011-17.00 HUI
( n i e u w ):
wiiensda.mniddai: v a n 15.00-17.00 u u i
( n i e u w ):
v i i j d . i i i i n u l d a u v a n 1500-17.110 u u r ,
vrijdagavond van 17.(IO-ll).l)0 u u i .
l ' k u n t n u mik t i i d s i l n i l t c i i n a icslis l i a l i c niet n a a i h u i s n e m e n l'iijii.'/oiuleii) ilc n i i - t m s t c miinnn 's v , m de
tijdschriften en de populatie O|iJsctinltcn /uals; I.ibelle. N i e u w e Rev i i c . P a m u . i i n a . Stoi v . V i v : en \ I > L :
bal l n l e r n a u n n . i l
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Kerstcoeeert in hotel Bouwes
27 december a.s. v>ordt er om 13.00 uur een sfeervol kerstconcert in hotel
Bouwes gegeven.
De uitvoerenden zijn:
Els Znrn - sopraan
Riccardo Mandera - tenor
Els Kluin - gitaar
Pollyann Schönfelder- dwarsfluit
Peter Kranen - piano

Eerste kwaliteit
handgektoofd

KUNSTGEBITTENREPARATIES

.;a-e^a»?i«>«<»i!(i^

f

openhaardhout

2e en 3e kerstdag geopend

3

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

A. RITMAN

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Rijksstraatweg 75, Sassenheim,
telefoon 02522-14682

AMSTERDAM-c
BAR DAWCIWG

Mickey's snacks

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

Busstation
makelaars & taxateurs in bedrijfs en woonruimten

Harry en Toos

Zeestraat 36, Zandvoort
presenteert

wensen alle vrienden en bekenden
prettige kerstdagen

Belangstellenden zijn van harte welkom op de kontaktochtend op 5 januari1982 a.s. om 10.00 uur in Hotel
Zomerlust.
Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging:
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

uw reisburo

amsterdam ^ . tele» 18143

A.J. Buursema-Homburg
W. Brand-van Engelen
W. Paap-v. Loenen
D.F. van Orden

.

.

ZANDVOORT - GALERIJ KERKSTRAAT

Heerlijk
kerstbrood bij:
BAKKERIJ

. V.
Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

EERST LEKKER ETEN...

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

SCHELDERS- en

Chinees Indisch Restaurant

A.J. DE LEEUW

Gedipl. schoonheidsspecialiste»

opGnbarebiblioth9Gk
O

Kostverlorenstraat 89,
Zandvoort, telefoon 14692.
(na afspraak).
Depositaire: Dr. Eckstein-Lady Rose,

7 -23 december 1981

UNICEF

Behandeling ook 's avonds

«f

B!NNEIM-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-en GLASWERK

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

^ Zandvoort

SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttafel

Nu ook het adres voor uw

woningstofferïng

+ koffie, per persoon all-in

- verkoop Unicef-kaarten
- informatie over het werk van Unicef
r tijdens de openingsuren.

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

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

GELD LENEN NIET DUUR
l Bedrag
5.000.I 10.000.-

15.000.20.000.25.000.-

48
mnd

60
mnd.

96
mnd.

120
mnd.

151.31
289.87
423.42
566.98
705.54

130.29
247.87
365.45
483.03
600.61

184.87
270.99
357.11
443.23

163.87
239.50
315.14
390.77

1e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.
Informeer eens.'
Helmerstraat 11 -Zandvoort,
telefoon 02507 -12150.
Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020-223456.

l'rij.\ l«/Asntfi'c'M/-Vj/wv.0. /'/•/. W.S',-. nul. l).!'.\\., al Lauden, \-uihlijventl. \aMatlrvenng\koMnt335.-. " ij:ig/iigennH>ibi'lioudi'ii.

Met z'n strakke achterkant en z'n ver doorgetrokken daklijn maakt een totaal nieuwe Polo zijn
entree. Een beetje brutale, eigenzinnige Polo.
Typisch een Volkswagen. En geen volgwagen.
Functioneler en ruimer dan ooit.
Zo levert de nieuwe lijn die de luchtweerstand
nog verder omlaag brengt, in het interieur pure
ruimte\\ inst op. Daar profiteren niet alleen lange
achterpassagiers van, maar ook wat de bagageruimte
betreft is \ cel winst geboekt.
Met een bagagccapaciteit van liefst 265 liter die
/ich in een handomdraai tot 645 liter uit laat breiden,
bouwt u de Polo in luttele seconden om van een com-

Burg. var

1

ASSURANTIËN
Grannetia

HONG - KONG

m Braynzeel §

telefoon 13922
telefoon 18530
telefoon 13423
telefoon 14236

.t^ff.l^lK^jM'f!^^!jmf^lf,,i.UÉf,:
'

.

Fa. Gansner Er Co.
Entree f 10,-,
inclusief 1 consumptie.

die fijn naar de wintersport gaan of de kerst
onder de zuidelijke zon vieren en ook diegenen
die gezellig thuis blijven. Van harte bijzonder
prettige dagen en een vredig kerstfeest
gewenst door

& Partners 020 - 76?868
herman heijermansweq 6.

GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Deskundig advies
Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.
Etna - Faber- Benraad gashaarden.
Toon?aal:
Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518

Konversatielessen Engels en Frans.
Badminton, fietsen en wandelen, yoga.
Bridgen, bridge-kursussen en klaverjassen.
Kursus Hindeloopen schilderen.
Lezingen, modeshows, excursies en vakantiereizen.

DE BOFFERS

G. F. Oesterreicher

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

Als lid kunt u deelnemen aan o.a.:

Entree:/6.50 (inel. l kopje koffie).

S».'

Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en sportieve
kontakten in Zandvoort te hebben'

•
•
•
•

KENGEN ANTIEK

RIJKSWEG 339SANTPOORT - TEL. 023375381/314107.

«
€
Jf
.$

Wordt dan lid van de Vereniging "Vrouwen Van Nu".

van 13.00-17.00 uur.
Tot ziens bij

Reinwnrdtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

VERENIGING
VROUWEN VAN NU

|

Komt u eens rustig kijken naar een groot en
goed assortiment antieke meubelen en,
klokken.
Speciaal voor u zijn wij op

pacte personenauto naar een ruime allesvervoerder.
De ver doorlopende, praktische 3e deur met
z'n lage drempel, vergroot de gebruiksmogelijkheden van deze veelzijdige Polo aanzienlijk.
De pittige motoren van 29,37 en 44 kW waarmee de Polo is uitgerust, zijn door enkele ingrepen
nog zuiniger geworden dan zij al waren.
Zo gebruikt de 29 kW motor bij een constante
snelheid van 90 km/h slechts 5,8 liter (l op 16,7!)
per 100 km, bij een snelheid van 120 km/h l op 12,0
en in het stadsverkeer ligt het gemiddeld gebruik
l op 12,3.
Ook het interieur van de Polo is totaal vcr-

nieuwd. De stoelen zijn comfortabeler dan ooit.
Het complete dashboard is vóór alles overzichtelijk.
Opvallend zijn de vele extra's die voortaan
standaard vanaf de Polo C zijn ingebouwd.
Zo kent de Polo C een voorruit van gelaagd
glas, een wisser op de achterruit, achterruitverwarming, traploos verstelbare voorstoelcn en andere
"extra's" waarvoor u niet extra betaalt.
En natuurlijk geldt voor de nieuwe Polo wat
voor alle andere Volkswagens geldt: de zclfcorrigercnde stuurinrichting,dc koersstabiliserende
achtcras en 6 jaar carrosseriegarantie op doorroesten
van binnenuit.
VOLKSWAGEN. DEGELIJK DUURT HET LANGST.

k1 1Ü2 / V - Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
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INFORMATIEKRANT VERSPREID

lascontaïtiers
ZANDVOORT - Wethouder Jan Terme.s hccfl met genoegen geconstateerd
dat het voorstel dat hij enkele jaren
geleden in de gcwcstgcmecnten naar
voren bracht, namelijk dat het plaatsen
van glasbakken beter gewestelijk dan
plaatselijk kan plaats vinden, gehoor
heeft gevonden in Gewest Kennemerland. Nadat in omliggende gemeenten
reeds glasbakken zijn geplaatst is binnenkort ook Zand voor t aan de beurt.

f.

alleen bezorgden de glasbakken omwonenden veel overlast door lawaai en
scherven rond de container, ook financieel bleken de glascontainers een
„schip van bijleg".
Het type glasbak dat nu ontwikkeld is,
blijkt in de praktijk elders veel beter te
voldoen. Glas dat er eenmaal inzit, kan
er niet meer uitgehaald worden, er zit
een geluiddempende bodem in en als
per jaar per hoofd van de bevolking
tien kilo glas wordt ingeleverd, beperkt
de financiële schade van de gemeente
zich tot een aanvaardbaar bedrag. Ook
wordt het voordeliger omdat over het
geheel genomen minder tonnen huisvuil behoeven te worden afgevoerd, en
gezien de kosten van het Vam contract
zal Zandvoort er alles aan doen, om de
wagonladingen huisvuil te beperken.

Deze week wordt in de gemeente
huis-aan-huis een informatiekrant verspreid over „glas in de bak", met alle
mogelijke inlichtingen over het hoe en
waarom. Dit is een gewestelijke krant,
waarin wordt vermeld dat in Zandvoort
en Bentveld de glasbakken zullen worden geplaatst.
In Bentveld, Celsiusstraat vlak bij het
winkelcentrum Nieuw Noord, in de Voordeliger
Louis Davidsstraat, de Burg. Engelbcrtsstraat bij de supermarkt van Dirk- Volgens wethouder Termes wordt het
zelfs voordeliger wanneer er per hoofd
son, de Tolweg en de Vondellaan.
van de bevolking méér dan 10 kg glas
per jaar wordt verzameld, daarom zal
Voorbereiding
het inleveren van glas zoveel mogelijk
Volgens wethouder Termes heeft de worden gestimuleerd.
voorbereiding langer geduurd dan men In Heemstede ging de glasaktic met
gehoopt had, doordat de gemeente veel vriendelijk ,,tam-tam" van start.
Haarlem nogal wat bedenkingen had. „Wij zullen het rustig aan doen, bovenDe glasinzameling die deze gemeente dien weten we niet precies wanneer de
enkele jaren geleden op touw zette, containers worden geplaatst, maar offiwerd geen onverdeeld succes. Niet cieel zal ik wel een flesje werpen
wanneer de tijd daar is", aldus de
wethouder.
Voorlopig verwacht men de glasbakken
de komende week, maar gezien de
winterse omstandigheden is vertraging
niet ondenkbaar.
Bovendien blijkt Zandvoort de mogelij kheid te hebben in het zomerseizoen
ook langs de boulevards enkele glasbakken te plaatsen.
HALFWEG - Op de zandvlakte bij
Ruigoord (het dorpje dat moet wijken Verspreiding
voor de Amsterdamse havenuitbreiding) kunnen 7.000-8.000 woningen Voorlopig is net als in de overige
worden gebouwd. Dat wees een onder- gewestgemeenten gekozen voor een
zoek van het Bureau Dwars Hederik en spreiding over de gemeente volgens
Verhey (DHV) uit. Het onderzoek is „postbusdichtheid", dat wil zeggen:
verricht in opdracht van de gemeente één bak op 2500 inwoners. Verder is
Haarlemmerliede eri Spaarnwoude die gekeken naar looproutes en plaatsen in
op de zandvlakte liever huizen ziet dan de omgeving van winkels. Bovendien
moeten de bakken bereikbaar zijn voor
industrie.
Volgens het rapport is woningbouw de vrachtwagens die ze komen ophalen
daar niet in strijd met de doelstellingen
van het streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. De woningen kunnen de druk op de NORON-lokatie in Haarlemmermeer ont- ZANDVOORT - Donderdagmorgen
lasten, doordat ze kunnen dienen als omstreeks 9.00 uur moest de brandopvang van Kennemers, Amsterdam- weer uitrukken om een binnenbrand te
mers en Schipholwerkers. Tot 2.000 blussen in de Nic. Beetslaan. In de
zijn in het zuiden van de provincie woning bleek een gaskachel defect
ongeveer 30.000 woningen nodig. Die geraakt te zijn die er de oorzaak van
kunnen niet worden gebouwd in de was dat de badkamer geheel uitbrandbestaande bouwlokaties. Amsterdam, de.
de eigenaar van de grond, voelt alsnog Persoonlijk letsel heeft zich niet voorweinig voor woningbouw nabij Rui- gedaan, maar in de woning .ontstond,
goord.
veel rook- en waterschade.

Zevenduizend
huizen bij
Ruigoord

de
j In de eenzaamheid

Ik zei het u vorige week al: er is
deze week geen nieuws te melden
van onze zeczeüer Kees Visser, die
nu in zijn ranke „Vrijheid II" ergens zwerft op de wijde watervlakte
tussen de Braziliaanse en Afrikaanse kust, op weg naar Kaapstad, een
afstand van ruim 4.000 mijlen! Wel
een onderneming, om je petje voor
af te nemen. Op deze hoogte is geen
verbinding mogelijk. We zullen dus
moeten afwachten. Het laatste bericht is, dat hij hoopt omstreeks
tweede Kerstdag in Kaapstad aan te
komen. In grote spanning leven we
met hem mee. Zodra ik iets hoor,
verneemt u het ook. Intussen wensen wij Kees veel moed en sterkte
temidden van deze eenzaamheid en
straks een behouden aankomst in de
eerstvolgende aanloophaven!

i
en mag er in Zandvoort zeker niet duurder te zijn, dus heeft men daarvan
teveel parkeerruimte mee verloren afgezien. Geel is ook de kleur van de
gaan.
aktiekranten waarin de inwoners over
het nut van de glasbak op de hoogte
De bakken zijn geel van kleur, hoewel worden gebracht (nieuw is de aankonmen in de gemeente liever groene had diging in het Turks en Marokkaans in
gehad, maar deze blijken dan weer deze krant.

Van groot belang is dat er alleen glas in
de bakken wordt gedeponeerd en geen
porcelein of aardewerk of metalen doppen. Verder wordt iedereen verzocht
alleen overdag glas in de bak te doen
vanwege de mogelijke overlast voor
omwonenden.

KANS OP GRAND PRIX 1982

| Imposante kerstboom
lOpnieuw prijkt in volle glorie op
i

ons Raadhuisplein de traditionele
kerstboom. Fijn en verheugend, dat
dit weer het geval is, want het
brengt sfeer en gezelligheid. Ik
breng gaarne dank aan degenen, die
hiervoor hebben gezorgd en op een
wijze, die bewondering en respekt
afdwingt. Het is een kerstboom, die
gezien mag worden.'

reerste' reserve

naging-directeur van de Cenav vol goe- geen der andere collegeondersteunende moed naar Parijs met het voorstel de fraktievoorzitters belangstelling
nog een Formule-I race aan de reeds voor een gesprek. „Het is mij namelijk
bestaande zestien toe te voegen. Hoe- gebleken dat men nog steeds spreekt
wel men niet bij voorbaat onwelwillend over verouderde geluidsrapporten. Ik
stond tegenover dit voorstel heeft de ben nu van plan door een onafhankeFormule-I commissie van de Interna- lijk bureau een onderzoek te laten
tionale Automobiel Federatie (FISA) instellen. De cijfers uit 1978 waar men
toch afwijzend beslist. Men wilde in nu, het is bijna 1982, nog mee werkt
Parijs geen uitzondering maken voor zijn hopeloos verouderd. Het racen is
de Cenav, doch plaatste de badplaats geluidsarmer geworden, maar dan
vraag ik mij af waar zijn wij mee bezig?
als eerste op de reservelijst.
Wij moeten beginnen met de bestrijMoeilijkheden
ding aan de bron, dan moet je weten
Maandagavond vond een vergadering waar je aan toe bent en niet spreken
rapporten van jaren geleden",
plaats op voorstel van de Cenav, waar- over
Vermeulen die zegt het jammer
voor onder meer de KNAC, de NAV, aldus
te vinden dat het contact met de
sponsors, de Kamer van Koophandel overige
fraktievoorzitters (Van As,
en de vertegenwoordigers van de FedeVreugdenhil
en Flieringa) zo stroef
ratie Handelsvereniging Hanze werden
verloopt.
uitgenodigd.
Men heeft gezamenlijk gezocht naar Somber
een oplossing om uit de moeilijkheden
te komen, nu de Grand Prix niet De toekomst voor de Cenav is niet
doorgaat. Om uit de financiële moei- direct rooskleurig, maar zeker niet
lijkheden te komen, de Cenav moet hopeloos, aldus Vermeulen, die desonnog steeds 1,1 miljoen aan de Fisa danks nieuwe plannen maakt om het
betalen, was van verschillende zijden circuit en de racerij voor Zandvoort en
hulp toegezegd, echter op de voorwaar- Nederland te behouden.
de dat de Grand Prix 1982 voor Zandvoort behouden zou blijven.
Nu de Grand Prix niet door zal gaan,
blijft de vraag hoe de diverse sponsors
zich zullen opstellen. „Wij moeten in
ieder geval voor 1983 die schuld hebben voldaan. Nu de inkomsten van de
Grand Prix wegvallen, wordt het voor ZANDVOORT - Op woensdag 6 en
ons een extra moeilijk jaar", aldus woensdag 20 januari aanstaande zal in
Vermeulen, die zegt dat het wel zeker het Vrouwencafé in wijkcentrum 't
is, dat de Grand Prix in 1983 weer in Stekkie aan de Fahrenheitstraat in
ZANDVOORT - Vrouwen van Nu Zandvoort
wordt verreden wanneer de Zandvoort-Noord een discussie worden
heeft haar eerste lustrum op bijzonder
schuld
aan
de Fisa is voldaan.
gehouden over het onderwerp: „Verfeestelijke wijze gevierd. Onder leiding
liefd zijn binnen het huwelijk". De
van regisseuse Alie Bol hadden enkele Geluidshinder
aanvang van deze avonden is 20.30 uur.
leden een cabaret samengesteld waarin
de aktiviteiten van deze vrouwenver- Teleurgesteld is Vermeulen ook over Iedereen is van harte welkom om deel
eniging op vaak komische wijze werden de houding van diverse gemeenteraads- te nemen aan de discussie of om te
belicht. Een geheel eigen programma leden, behalve Toonen (PvdA) had luisteren.
dat door de leden in de zaal, die in
groten getale al dan niet met vriend/echtgenoot naar Haarlem waren gekomen, bijzonder werd geapprecieerd.
De versierde zaal van De Linge, de
feestelijke kleding, de drankjes en de
hapjes, alles heeft er toe bijgedragen
dat deze eerste lustrumviering „klonk
als een klok".
ZANDVOORT - Wethouder Jan Tcr- Ruud Sandbergen. Hans v.in Brcro.
foto Europre^s mes, die nu nog voor de groepering Hans Lammers en Thca Robbers.
Inspraak Nu een zetel vertegenwoor- Op deze vergadering zei Jan Termes
digl, zal bij de komende gemeente- dat hij voor D'66 heeft geko/.en omdat
raadsverkiezingen lijsttrekker van D'66 de wijze waarop Democraten '66 de
vrijheid van het individu en het milieu
zijn.
Dit werd bekend op de algemene le- probeert te beschermen hem aandenvergadering van deze partij die op spreekt.
16 december jl. werd gehouden. Nel De plaatselijke afdeling van D'66 verVreugdenhil. momenteel de enige ze- wacht bij de komende gemecnteraadstelhoudster van D'66 is nummer twee, verkiezingen twee tot drie zetels te
terwijl Michiel van den Busken nr. 3 is. veroveren. Dit is gebaseerd op de
ZANDVOORT - Organisatoren en
MENSEN helpen MENSEN
De overige vijf partijleden die op deze resultaten van de laatste Tweede Kamedewerkers van de Zandvoortse
lijst voorkomen zijn : Peter van Wijk, mer verkiezingen.
Kerst-In maken belangstellenden erop
As:d«:z««ü te hoog gaat.
attent dat deze op 24 december
's avonds om 20.00 uur begint, terwijl
op eerste kerstdag de deuren van het
Gemeenschapshuis, waar deze wordt
gehouden, om 10.30 uur open gaan.
Op de avond van 24 december is er een
optreden van Helen Shepherd, wordt
een sprookje voorgedragen door me- ZANDVOORT - Mevrouw A.M. Sivrouw Bisenberger en is er een opvoe- inons-dc Vries, die tot, l januari 1982
ring van leerlingen van de balletschool hoofdleidster is van de Hannie Schaft
kleuterschool, zal vanaf die datum als
van Gcmma de Boer.
gewoon kleuterleidster aan deze school
Mocht u daar geen zin in hebben, dan zijn verbonden.
bent u welkom voor een spelletje kaart, De funktie van hoofdleidster wordt
overgenomen door mevrouw H.G.C.
het maken van kerststukjes etc.
Op eerste kerstdag is er een verande- Keislair, tot nu toe kleuterleidster was.
ring in het programma in zoverre, dat Deze wisseling van funktie houdt verniet het jongerenkoor van De Toorts band met die het feit dat mevrouw
een gevarieerd programma brengt. Simons momenteel deeltijdarbeid vermaar de zanggroep A Capella uit Alk- richt, en als zodanig niet als hoofdleidster mag funktioneren volgens de wet.
maar een ,,Gospeltrain".
Voor het overige is het programma, Een wisseling van de wacht dus, zuiver
zoals dat uitgebreid werd vermeld in formeel, voor de rest blijft alles bij
Zand voorts Nieuwsblad van 10 deccni- hetzelfde op de Hannie Schaft kleuterV.l.n.r. Michiel van den Busken, Nel Vreugdenlul en Jan Termes van
school.
ber ongewijzigd.
ZANDVOORT - „Ik ben bang dat wij
het net niet gered hebben", zegt een
teleurgestelde , Jim Vermeulen, „wel
staan wij nu als eerste op de reservelijst.
Wanneer dus één van de zestien andere
organisaties het laten afweten, krijgen
wij alsnog een Grand Prix, maar ik
moet eerlijk toegeven dat die kans nu
wel erg klein geworden is. Omstreeks
eind januari zal wel bekend worden of
iedereen meedoet. Ik heb nog een kleine
hoop dat Detroit het laat afweten omdat
men dat tot nu toe financieel niet rond
heeft gekregen en Ferrari weigert deel
te nemen aan Detroit, maar ik moet
eerlijk zeggen dat de kans niet groot is
dat Zandvoort het komend jaar nog een
Grand Prix zal hebben."
Vorige week maandag vertrok de ma-

Vrouwencafé

Gemeenteraadsverkiezingen

Termes lii

(Advertentie)

t£w3^&^^

Kerst-In op
kerstavond

Wisseling van

Oudejaarsavond-opening
De afdeling Zandvoort van „Horeca Nederland" verzoekt mij te willen bekend maken, dat op Oudejaarsavond a.s. cafe's en restaurants
9 in Zandvoort in de oudjaarsnacht
i tot 5 uur 's morgens geopend mogen
* zijn. 't Zal mij benieuwen, of er
| animo voor is.
TL

\ Kerstsfeer
Van de heer Steen ontving ik het
volgende verslag van een lezing in
het Wim Mensinkhuis. Een en ander was vergezeld van een fraaie
foto, die geplaatst is op de pagina
„Herinneringen aan Kerstmis."
In het fraaie bejaardencentrum,
waar smaakvolle kerstversieringen
en flonkerend dennegroen voor een
bijzonder fijne sfeer zorgden, heeft
men volop kunnen genieten van de
vaak ontroerende beelden uit het
verleden van een dorp, dat stilaan
verdween achter de contouren van
een nieuwe moderne tijd ....
Er was voor deze avond een speciaal dia-programma samengesteld
met als hoofdmotief: het vissersdorp Zandvoort in vroeger tijden.
Het was mogelijk deze avond zelfs
l
een primeur te brengen dank zij de
technische vaardigheid van de heer
Zwaag. Hij had nl. een serie kleurendia's vervaardigd naar het oorspronkelijke werk van Valentijn
Bing en Braet von Ueberfelt, die in
1857 een nog steeds belangwekkende publicatie deden over klederdrachten o.a. van de Zandvoortse
bevolking. Details uit deze fraai
ingekleurde schetsen gaven een zuiver beeld van de dracht van mannen, vrouwen en kinderen, zoals
deze gezien werden bij de dagelijkse vis-afslag aan het strand of bij het
dagelijks werk en het zgn. ,,vislopcn" naar Bloemendaai en Haarlem. Ook de vrouwelijke zondagsdracht - met de gouden kap - was
zeer fraai. Men genoot zichtbaar
van deze beelden en men kreeg een
uitstekende indruk hoe de vissersbevolking vroeger reilde en zeilde.
De heer Steen voorzag ieder plaatje
van commentaar, waarbii hij ook
verschillende oude gewoonten en
gebruiken uit het Zandvoortse
volksleven toelichtle.
M

Op de valreep
Ter redaktie is de volgende brief
ontvangen, die ik hieronder puhh„Mijne heren.
Natuurlijk volg ik, en waarschijnlijk
vele dorpsgenoten met mij, het ongezellige gekibbel over tle al dan niet
voortbcslaunsmogelijkheid van het
circuit.
Zonder mij nu af ie vragen waar detegenstemmers in onze rand het \ni
grote verschil in belasungopbrengsten vandaan willen halen (n.b. nat
leveren dié jongens eigenlijk i'i.'l
moet ik toch zeggen, wat lieejt dat
domme gekibbel nu voor zin? Dacht
u niet, als we nu maar eens begonnen
te bouwen op die plekjes, waarvan
o.a. minister Gruyters (De fiere
zegene zijn ,,inzicht") het goed
vond, zouden dan niet honderden
van onzi* woningzoekenden dankbaar zijn dat ze over een jaar of zo
(."('/ hem op goede bouwers!) m een
lekker huisje zouden zitten? (Moeten
wi/ wel nog altijd 'hè rukstoewiizing
krijgen voor de i>luat\en «<«'/ dat
dan mag, dus maak je daarvoor
V^«0ft><on«ï}^,«o't^1t!v«>*<»1«^'>d^.j^

maar eern sterk gemeenteraadsleden).
Nou dan zullen ze o/> een paar
zaterdagen / zondagen m hel jaar
lawaai in hun hebben. Op mijn vér
zuid georiënteerde woning hebben
wij althans bij noordoosten wind
ook heus wel wat last (lees geluidshindcr van het circuit, maar bij mij
zijn ze nooit komen luisteren). Troitwens wanneer ze kwamen zou ik
zeggen, ,,Blijf maar weg" wam zo
erg is liet ook weer met.
Wat die jongens betreft die destijds
een flat kochten: Wisten ze, of waren
ze, nu helemaal onbekend met het
feit dat het circuit daar in de verte
lag? Toegegeven mee lenlijds is het
er stil, maar keken ze dan helemaal
niet uit het raam toen ze dat huis
kochten? Laat hen liever de makelaars die destijds aan hen de flat
verkochten aansprakelijk stellen,
maar geen subsidie aan rijk en gerneentc vragen omdat ze zich zo
opgewonden hebben.
Tot slot zend ik hierbij een knipsel
uit het Algemeen Dagblad van Hans
ten Houten, dan kunnen wij nagaan
hoe derden over ons dorp en onze
bestuurderen denken. Ik heb slechts
enkele regels aangestreept omdat het
anders te lang wordt: ,,De wereldfaarn, daar wil Zandvoort vanaf en
du lukt prima, al was het alleen maar
door de troosteloze aanblik van hel
plaatselijke stationsplein''.
Terwijl deze journalist bes/uit met:
,.Dag Grand Prix, Zandvoort wordt
weer wat het waard is: een geheel
vergeten badplaats met enkele stamgasten en op een mooie dag een
treinlading Amsterdammers die zich
geen fatsoenlijke vakantiebestemming kunnen veroorloven", [k hoop
dat u dit wil plaatsen". Omdat ik dit
jaar al veel brieven ontving, heb ik
deze van H. L. (adres en naam mij
welbekend) besloten in mijn rubriek
mee te nemen, maar liet is voorlopig
we! de laatste.

Opoe's kerstdiner
Jae jae, daer is me die raere Koiper
bai me 'ekomme en heb me
'evraagd of ik veur jeloi een feestdinee in mekaer wil flanse. Nou motte
jeloi wete. dat dat veur main 'n
koud kunsie is maer hai hoeft "et
allienig maer op te bikke. Veur dit
jaer weet ik wel wat bezonders. 't
Binne gien goedkope happe, maer
wat kan dat schele in deuze diere
taid. De feestzooi ziet 'er zó oit:
Ie: Canapéavocado aux poivre. 't
Brood an ien kant roostere en an de
acre kant insmere met groene pepersaus en clan 't avocadoschaifie
d'rop. Dan vaif menute grille, wat
parremesaanse kaes d'rop en garnere met pieterselie.
2e: Dan 'n soepie: ,,Consommé
doublé de pigeon. Jeloi motte de
boeljon helder maeke van kalfspoelet. Goed inkoke en met 'n bietje
kervel bestrooie. Dan geef je d'r
warm brom brood bai.
3e: Le Cabilland grille, tomaete vier
menute meegrille, dan zoute en
gamere met citroen en tomaet.
Beurnaissaus d'rbai en reclitopstaandertjes (worteltjes). Oheen '
met mengsel van butler, mosterd,
papnka-repies. peper, knoflookpoejer maer "n klain hietje.
>
4e: Grande de pomplemousse. Dat :
heb ik jeloi al verteld 'nd paer
maende 'eleje hoe ol dal gaet.
;
5e: Escalope de veau seseni. Met 'n •
snippertje groene peper, prei en \
siampignons Goed froito en besprenkele en de hele /ooi ongeveer ;
\aif menute laete smore. Daernae
lekker smikkele en schorseneren
d'rbai serveren.
6e: Lew lapm aux tières. 't Kenain
insmere met zout. peper, en 'n
bietje nvemar.iin. Kenum bikke
doet men mei sherry d'rbai en rustm
en x.achies br.ie|e. Wat sl.igroom
deur 't braedvocht doen en dat drie
menute laete kokc. Verders op
sm.iel. maeke met zout en peper.
Wild wordt gegeten met appel vossebesse. sproite en puree.
7e' Soufflé de Rhum aix fruits. De
oven op 175 giaede eelsius venvarreme T\sie aiere splaite en de
dooiers met 6 eetlepels soiker. romig kloppe en de melk w.irreme.
D.in alls Oeur mekaer roe|e. Soiker
n.ier smaek baivoege. ook vemliesoikei en citioen en grapefuit-s.ip.
Appel en peer d'rcleur hussele met
gch.iktc pieter.selie. Dan Antsette
dei deur kwakke en 'n biet|e aeiepelmeel. Veurzichtig nietige en beslroiu mit soiker m speciaele bakkies. Gelaik opcliene. Nou. dat w,is
et dan wel /o'n bietje. Opoe wenst
jeloi allegaer prettige feestdaene
Hou |e manskerels 'n biet ie in "de
gaete. Dat ie 't met op een zoipe
zette, want daer z.un doze d.iesze
met veur. Geef Ym dan iruiet l i e v e r
'n sterke bak met 'n paei sn.iupies.
Veul ple/ter .illeg.ier en de groete
van Opoe.
K. Sr.
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Ontwikkelen en
afdrukken van uw
kSeurenfilms in
1 uur gereed!
Snel... beter... en niet duurder
Kalverstraat236, Amsterdam,
hoek Muntplein. tel. 020-234934
60 minuten service

voor al uw kSedingreparatie.

Ook voor boni.
LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-331356.
Prijsopgave vooraf;
hel werk wordt jjchaald en gebracht.
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Kerkdiensten

ra
a

C. MOOIJ B.V. B
•
B
PSJLSLAA!\! 5, TEL. 244609.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Donderdag 24 december: 23.00 uur
Kerstnachtdienst. Voorganger/vicaris
Th. J. Haitjema. Medewerking v.h.
kerkkoor.
Vrijdag 25 december (1ste Kerstdag)
10.00 uur ds. M.E. Duyverman van
Haarlem. Medew. v.h. kerkkoor (crè-

O

Meubelpanelen, geplastificeerde
panelen en edelhoutsoorten.
TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, latwerk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouwrekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzerwaren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnendeuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOE HET ZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
's Maandags gesloten,
's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

che aanwezig).

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.
Zondag 27 december: 10.00 uur de
heer J. Lasthuis (crèche aanwezig).
GEREFORMEERDE KERK. Julianaweg 15:
Vrijdag 25 december (1ste Kerstdag)
10.00 uur. Ds. P. van Hall; 19.00 uur
geen dienst.
Zondag 27 december: 10.00 uur ds. P.
van Hall; 19.00 uur geen dienst.
Zandvoorts Kinderkoor op vrijdag 18 december in de Hervormde Kerk.

Foto Europress

NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND, Brugstraat 15:
Vrijdag 25 december 10.30 uur me•vrouw ds. C.E. Offerhaus, Doopsgcz.
pred. te Haarlem.
Zondag 27 december: geen dienst.

ZANDVOORT - In de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein gaf Zandvoorts
Kinderkoor onder leiding van Henk
Trommel vrijdagavond jl. het traditioROOMS KATHOLIEKE KERK
nele Kerstconcert. Zandvoorts oude
Parochiekerk St. Agatha, Grote
dorpskerk was ook nu weer op sfeerKrocht
volle wijze in de juiste kerststemming
Donderdag 24 december: 19.45 uur
gebracht, o.a. door de fraaie grote
Samenzang met medewerking van het
kerstboom, de flonkerende lichtkronen
jeugdkoor St. Agatha; 20.00 uur aanen de daarbij aangepaste kerstversievang Liturgie van Kerstmis.
ring. Er was, ondanks het bar koude
winterweer een redelijke opkomst en het af en toe meewerken van enkele hetgeen evenmin het geval was met de Kerstnachtviering: 23.30 tot 24.00 uur
Henk Trommel had voor dit gebeuren eigen solisten bekoorde mij persoonlijk Berceuse voor cello en harp van Ga- gezamenlijk zingen van kerstliederen,
een zeker hoge eisen stellend program- het meest het „Even stil" van S. briël Fauré. Hoe geheel anders werd daarna van 24.00 uur plechtige viering
Heijermans. Het viertal slotliederen dit met de stralende Variaties voor fluit van de Kerstnacht-liturgie met medema samengesteld.
Het was bij dit alles verheugend te kon de matte weergave van het reeds en harp van Rossini. Speels en luchtig werking van het St. Caecilia kerkkoor.
mogen vaststellen, dat het koor niet ten gehore gebrachte, niet wegnemen. gebracht door deze ideale combinatie. Vrijdag 25 december (1ste Kerstdag)
onaanzienlijk bleek gegroeid. Wij tel- Het prachtige „Bim Bam" van Hugue- Het publiek veerde erbij op en beloon- 10.45 uur Plechtige Hoogmis met meden nu een kleine 40 leden; de jongens- nin miste alle stembeheersing en daar- de beide solisten met een hartelijk dewerking van het St. Caecilia kerkafdeling bleek een ïlinke en belangrijke door alle bezieling. Ook de overige drie applaus. Maar „een schot in de roos" koor; 15.00 uur „Kindje wiegen" prouitbreiding te hebben ondergaan. Een nummers ontkwamen niet aan moei- bleek het „Ensemble Blanco" niet en gramma voor en door kinderen.
welkome versteviging, waarvan het lijkheden bij de loonvorming en sa- het speet mij oprecht, dit te moeten Zaterdag 26 december (2de Kerstdag):
vaststellen.
10.45 uur Eucharistieviering met orgel
koor in de toekomst nog veel mag menzang en misten alle glans.
De keuze van het ensemble „Blanco", Willem Poot begeleidde het koor bij de en samenzang.
verwachten.
Jammer was het en tevens onbegrijpe- bestaande uit Sara Strumphler-harp, kerstliederen en hield zich deze avond Zondag 27 december: 8.45 uur Stille
lijk, dat ondanks de enthousiaste, be- Henk Vos-fluit en Ingrid Snitker-cello, strikt aan hetgeen van hem werd ge- Eucharistieviering; 10.45 uur Hoogmis
zielende leiding, de ware kerstsfeer bleek ondanks de roem die van dit vraagd. Bij de begeleiding van de met medewerking van het St. Caecilia
deze avond niet wilde komen. Het koor begaafde kamermuziekensemble uit- samenzang op het thans zo fraai klin- kerkkoor.
miste de gloed en de straling, die juist gaat en dat tot grote dingen in staat is, kende oude orgel bleek hij ook dit
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
bij kerstliederen zo onontbeerlijk zijn. deze avond niet overtuigend. M.i. lag instrument volkomen te beheersen.
Het koor maakte zijn entree met het dit aan de keuze van het programma, AI met al een avond met wisselende 14:
zingen van het bekende „In dulci grotendeels bestaande uit composities indrukken, waarvan ik mij méér had Donderdag 24 december 22.00 uur ds.
jubilo" van M. Praetorius, een van de van deze tijd. Men bleek het publiek er voorgesteld. Ik hoorde ons koor reeds L.J. Boeyinga (Kerstnachtdienst).
twee Duitse componisten, die leefde niet mee te kunnen boeien. Vooral was meerdere malen onder dezelfde emi- Vrijdag 25 december (1ste Kerstdag)
van 1571 tot 1621. Hij schreef vele dit het geval met de vier Pastorales de nente leiding op een meer aanvaardba- 9.30 uur ds. E.Th. Thijs; 16.00 uur ds.
motetten, missen en psalmen. Het Noël, voor fluit, cello en harp van re wijze. Ik deed het met tegenzin maar E.Th. .Thijs (Gezinsdienst).
koor, die met dezelfde compositie ook André Jolivet, gecomponeerd in 1943. moest helaas deze avond na afloop Zaterdag 26 december (2de Kerstdag)
weer de kerk verliet, werd begeleid Het moeilijke en veeleisende werk vaststellen, dat deze avond niet een van 10.00 uur ds. L.J. Boeyinga.
Zondag 27 december: 9.30 uur ds.
door enkele blokfluittisten. Na samen- bleek bij het publiek niet aan te slaan, de gelukkigste en beste is geweest.
E.Th. Thijs; 19.30 uur ds. N. Wijngaarzang zong men met onderbreking van
den van Nieuw Vennep.
de lezing van het Kerstevangelie een
zestal kerstliederen, waarna wederom
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,
samenzang volgde. Een twaalftal oudeHaarlem:
re meisjes zong hierna niet onverdienVrijdag 25 december (1ste Kerstdag)
stelijk drie kerstliederen, waarvan het
10.30 uur ds. J. Smink (Kerstdienst):
bekende „Mary's little boy child" het ARTSEN:
14437. b.g.g. 023-313233.
13.00 uur Gemeenschappelijke maalmeest overtuigde. Afgewisseld door
huisartsenpraktijk Bouman en Mol.
tijd.
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 15091 en DIERENARTS:
Zaterdag 26 december (2de Kerstdag).
• , • v
•••\
15600. Verdere inlichtingen omtrent de mevr. Dekker, Thorbéck'éstraa't"17j tel. "TJeeïrüfënsT
KÖOIJMANS
""'
' -•
""
weekenddiensten worden verstrekt via 15847.
Zondag 27 december: 10.30 uur ds.'J.
de telefoonnummers van de huisartsen.
Smink (morgendienst); 19.00 uur de
Anderson tel. 12058, Drenth tel. GESLACHTSZIEKTEN:
heer E. Meenderink (avonddienst).
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver voor algemene informatie tel. 023tel. 12499.
320202 (dag en nacht).
W AT K RST A N D EN

Geen kerstsfeer
bij Kerstconcert

Weekenddiensten

Datum
HW LW HW LW
23 dec.
1.23 9.38 13.16 21.40
24 dec.
2.05 10.21 14.16 22.31
25 dec.
2.41 10.48 14.49 23.13
BRANDWEER:
WIJKVERPLEGING:
26 dec.
3.12 11.12 15.20 23.46
Zr. T. v.d. Spek, Van Lennepweg 42 telefoon 12000.
27 dec.
15.55 11.50
3.49
hs., Zandvoort, tel. 18741.
4.22 D! 14 16.29 12.32
CENTRALE POST AMBULANCE- 28 dec.
4.56 0.43 17.08 12.57
APOTHEEK:
VERVOER (CPA) KENNEMER- 29 dec.
30 dec.
1.16 17.46 13.41
5.36
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mui- LAND:
1.53 18.30 14.26
6.15
der, telefoon 13185.
ongevallen 023-319191, besteld vervoer 31 dec.
tel. 023-319277.
Maanstanden: zaterdag 26 december
VERLOSKUNDIGE:
NM 11.10 uur.
mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat TAXI:
Springtij maandag 28 december.
3, flat 2, Zandvoort, telefoon 02507- telefoon 12600 en 16843.
TANDARTS:
telefoon 023-313233.

?{riaasipólp?tf) ••*
Ford
verkoöjj
..-;»ll. - J ' . l ' . i i—ó'ü. '*.l-''
" '

POLITIE:
telefoon 13043.

fit

• TEGELS -PLAVUIZEN

Het Nederlandse Sleutel- en
Sloten/specialisten Gilde is door Lips
Sloten Fabrieken b.v, als sub-liccntiehouder gemachtigd de Lips-Keso
sleutel te kopiëren.
Voortdurende a
*
kwaliteitsbewaking en de geavan- \
ceerde machine;, van het Gilde
garanderen u zekerheid
en veiligheid. Alleen bij
de gemachtigde dealer
krijgt u het originele
Zekerheids bewijs.

NIEUW
l
Hoofddorp

' v. d. Meer Sleutdservice

Haltestraat65
Zandvoort

Badkamer YVEUNE compleet .wastafel 60 cm
met zuil-duo blok A.O. uitlaat -ligbad of douche bak of voetzitbad - pakket bijbehorende luxe
kranen.
Aanbieding in wit
van 985,-'
In Bahama-groencamel-mokka of blauw
van 1296- f

Badkamer AQUAUNE in de luxe kleuren.edelweiss (mat wit), garance (rood gemêleerd)
bleu facific (gemêleerd blauw).
Wastafel 64 cm met zuil-duo blok AO of P.K.
uitlaat - ligbad 160/170
i / \j x
A 70
i w of
\j\ douche-bak
uvju^i ic^txarv
80x80+pakket
bijbehorende
luxe kranen.
van 1585,-

1195,-

deur

Gelukkige kerstdagen
J

Wandtegels tegen de allerlaagste prijzen.
hoekinstap
-''wand
Luxe douche scheidingswanden.
Hoekinstap van 80 cm tot 90 cm
van 695Schuifdeur 75-90 cm van 325,Scheidingswand 80-90 cm
van 245,-

PLAVUBZEN

Rower 23/23 van 59-

Steenbok21,6/21,6
div. kleuren van 69,50

37,50

54,5O

Janssen-Dings 20/20
, van 55,-

de Valk 21/21
van 59,50

Munuceram 10/20
van 32,50

19,50

Badkamermeubel in wit- beige of grenen.
Bestaande uit hoge kast 195x36. Lage kast
met waskorf 80x36-dubbele lage kast
80 x 72 - wastafelkast 65 x 55 - 3 wandkasten
36x53+spiegelkast
65x53
Aanbieding van 1095,-

899,-

De grootste en
voordeligste badkamershow van Nederland.
KEUZE UIT:
meer dan 30 complete
badkamers
meer dan 300 soorten
plavuizen
meer dan 300 soorten
wandtegels

Sensationeel
Uw eigen whirlpoo!
De nieuwe badsensatie.
Een echt bubble-bad. Water en lucht worden
rondgepompt Bruisend en wervelend water in
uw badkuip. Beleef dat merkwaardige gevoel
van hydromassage.
Als introduktie
van 4250,-

s-r TEVENS

( VAKKWDI6E
<v VERZOWNG

BADKAMERVOORDEEL
Kruisweg 785 (naast Brugman Keukens)
Hoofddorp tel. 02503-33161
Geopend: ma 13-18 uur
Di. t/m vrij. 9 -18 uur
Zat. 9-17 uur. Vrijdag koopavond
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Coby 's kerstfeest
'uk

Het is zeker twintig jaar geleden,
dat we een gezellige en goede dienst
hadden van de Zondagsschool.
Ik had in die tijd de leiding en we
hadden zeer veel kinderen. De
kleintjes waren bij juf Ina. Twee of
drie oudere leidsters hadden samen
de klas van zo'n 75 a 100 kinderen.
Druk maar erg gezellig en luisterende kinderen. Dat is in deze tijd wel
iets anders.
Wij waren druk bezig de kerstliederen en het kerstspel in te studeren,
ledere zondag namen de kinderen
fruit mee voor de zieken. Bij het
fruit ging een krantje en een plaat.
De kinderen brachten dit na de
dienst bij de zieken. De desbetreffende zieken waren altijd zeer blij
en kregen soms hele verhalen van
de kinderen te horen.
Op een keer hadden wij besloten
dat we met een groepje kinderen op
de zaterdag voor de kerst bij de
zieken zouden gaan zingen. Op 't
oog hadden wij een jonge vrouw die
al jaren op bed lag. Onze kinderen
bezochten haar trouw en waren dol
op deze vrouw. En zo hadden we
genoeg liefhebbers om die bewuste
zaterdag mee te gaan. We zochten
zes kinderen met hele mooie stemmetjes uit. Ze mochten nog even
nablijven om te repeteren.
Die bewuste zaterdag voor kerst
was het koud en er lag sneeuw op de
straten. We hadden een hele mooie
bak met fruit gemaakt en zo gingen
we op pad. Heel voorzichtig met het
mooie bakje en een bos bloemen.
Coby woonde in een klein huisje
achter de Hulsmanhof in één van
die straatjes. De deur stond altijd
los want Coby lag daar helemaal
alleen. Enkele keren kwam een
wijkzuster om haar te helpen.
Wij gingen stilletjes naar binnen en
de kinderen gingen heel rustig op de
trap zitten. De juf trok ze de man-

Vrede
op
aarde
Vrede op aarde
en de mensen een welbehagen
de een heeft welvaart
de ander geen brood
daarom gaan er zoveel dood
Voor mensen is geen geld
wel voor bewapening
maar eens komt de dag
dan komt de rekening
Ze roven, moorden
soms voor een paar centen
en soms ja waarom?
Of je arm bent
of rijk
een atoombom
en we zijn allen gelijk -een lijk
moet dat een welbehagen
en vrede op aarde zijn?
E. Koopman

tels en jasjes uit en ordende hun
haar en gaf ze elk een standaardje
met een kaars in de handjes.
In die tussentijd ging ik de kamer
binnen. De slaapkamerdeur stond
open en ik zag Coby liggen, vredig
met haar ogen dicht. Stilletjes naderde ik, toen kriebelde ik aan haar
neus en Coby deed haar ogen open.
,,Oh", zei ze, „tante Suus, ik had u
niet gehoord, wat leuk dat u even
komt." Ik zei: ,,ja, Coby, ik kom je
even een gelukkig kerstfeest wensen
en ik heb ook een verrassing bij
me." Coby straalde. ,,Kom", zei ik,
,,ik zal even je kussen opschudden,
zodat je goed ligt."
Toen dat gebeurd was deed ik de
deur wijd open. „Een ogenblikje
Coby." Ik ging vlug terug naar het
portaal en daar stonden zes kinderen klaar. Een voorop met een
kaars, de tweede met het fruit en de
derde met de bloemen en de andere
drie ook met een kaars. Voorzichtig
staken wij de kaarsjes aan en met
bevende stemmetjes begonnen de
kinderen te zingen en liepen keurig
achter elkaar de kamer door en de
slaapkamer in.
Het was een ontroerend moment.
Coby's ogen straalden en al zingend
schaarden de kinderen zich om het
ledikant. Tante Greetje las toen een
stukje van het Kerstevangelie voor.
Toen mochten de kinderen het fruit
en de bloemen geven. Er volgde een
leuk gesprek. O, wat was Coby blij.
„Wat geven jullie mij een heerlijk
kerstfeest", zei ze. „En jullie vergeten mij het hele jaar niet. Maar dit
is het allermooiste."

Herinneringen
aan Kerstmis

Tante Suus

Zo'n zeventig jaar geleden waren er
300 kinderen die de Zondagsschool
bezochten. Natuurlijk moesten daar
hulpen voor zijn om die kinderen de
verschillende verhalen, die in de
Bijbel te vinden zijn, te vertellen.
Dat was direct geen eenvoudige
zaak, daar is kennis en liefde voor
nodig om dat te kunnen doen, maar
geen nood.
Ds. F'.N. Posthumeyer was hier
toen predikant. Iedere donderdagavond vertelde de dominee de geschiedenis, die zondags aan de kinderen verteld moest worden. Hij
deed dat altijd op een bijzonder
goede manier, en wel zo dat de
vertelstof voldoende was, om aan
de kinderen door te geven.
Maar dan waren de dames hclpsters
nog niet klaar op zo'n avond. Want
dan kwam mevrouw van Os en was
men de gehele avond verder bezig
om te handwerken. Er werden verschillende kledingstukken gemaakt,
zoals dassen, truien en vanzelf nog
vele andere kledingstukken, die dan
met Kerstmis uitgedeeld werden.
Zo'n heel jaar samenwerking bracht
heel wat mooie kledingstukken bij
elkaar.
De werkwijze van de helpsters: een
gebed, versjes zingen, overhoren of
de kinderen nog wat wisten van wat
de vorige week verteld was, en de
antwoorden daarop waren dikwijls
heel prachtig.

En van schrik knikte hij niet meer
'Je zult het echt niet zo gemakkelijk
krijgen in Zand voort", zo besloot
aartspriester Van Haagen het gesprek met de enthousiaste kapelaan
L'Ami uit Purmerend. „De mensen
zijn daar niet zo gemakkelijk en
bovenal zij zijn zo arm als een
kerkluis en u mag geen enkele
verwachting koesteren dat zij u
helpen met de bouw van een kerk."
L'Ami was wel wat geschrokken
maar met het optimisme dat hem
altijd eigen was, nam hij afscheid
met deze woorden „Ik moest het
toch maar eens gaan proberen,
hoogwaardig en doorluchtig Heer.
Geef mij uw zegen."
Zo begon L'Ami aan de schier
uitzichtloze taak om aan de ruim
200 Zandvoortse katholieken een
eigen gemeente te geven. Al spoedig had hij in de gaten dat ,Yan
Haagen niets te veel gezegd had.
Heel Zandvoort had het moeilijk:
de vis waarvan men in het dorp
moest leven, werd duur betaald en
voor het katholieke volksdeel dat de
slechtste bomschuiten had en de
oudste netten, was dit het ergste. Ze
waren ook niet makkelijk: Kosteres
Jobje van der Mije, die als een
moeder waakte over het onooglijke
kerkje bij de kousenpaal, wilde
niets van haar terrein prijsgeven en
het kostte L'Ami wat gedraai en
gemanouvreer om geen slaande ruzie met haar te krijgen.
Maar toch moest er wat gebeuren
en L'Ami besloot om de bedelstaf
ter hand te nemen. ledere dinsdag,
wanneer het markt was en er in
Purmerend goed werd verdiend,
ging hij met een jutezak naar zijn
vorige standplaats om bij de boeren
wat weg te halen voor het arme
Zandvoort. Hij had daar verschil»
lende vrienden zietten die blij waren met zijn komst, maar als het op
geven aankwam niet zo scheutig
waren, net als alle Noordhollandse
boeren.
Zo klopte hij altijd aan bij de

herenboerderij van Muyt aan de
Beemsterweg. Stuyt was kerkmeester geweest in Purmerend en L'Ami
had toen heel wat met hem te
maken gehad. Stuyt was toen stinkend rijk maar kon heel weinig
missen, misschien zat het meer in
zijn vrouw Aagie die de scepter
zwaaide.
Op een dinsdag kwam tegen melktijd L'Ami bij Dorus en Aagie aan.
Aagie keek toevallig door het raam
van de opkamer naar de oprijlaan
toen L'Ami vermoeid met zijn zak
aankwam lopen. „Och gossie Dorus", zei Aagie „daar hewwe we de
kabbelaan ook met zijn zakkie."
Dorus die ook opkeek merkte op:
„zo te zien het-ie niet te veul
ophaald. Er zit haast niks in zijn
zakkie."
. Aagie .die op baar ho,ede.was,.sprak
tot haar man: „nou jij late je niet in
de lure legge 'oor. Hij hew genog
van ons 'had." Toen speelde er een
kwaadaardige glimlach om de mond
van Dorus. Hij stond ineens op en
liep naar het achterhuis naar de
hooizolder en kwam net toen de
„kabbelaan" binnen was gekomen,
met een pompeus beeld van een wat
verveloze engel in de kamer. „Wel
kabbelaan", begroette Dorus zijn
gast „we zagen je net ankomme en
toen docht ik nou hew ik wat voor
zakkie waar hij vast erg blijd mee is
en die armoedzaaiers in Zandvoordok. Kaik, ik hew voor je een
kerstengel en die kan knikken ook
as je een halffie in zijn bussie stopt.
Die past best bij je kerststal."
Nu had L'Ami een vorige keer het
wel eens gehad over een kerststal.
Hij had zo verteld dat hij toen
alleen maar twee beelden van Jozef
en Maria had en van een kindje dat
zijn arm miste. Jobje had er wel wat
op gevonden en er een stokje aangelijmd maar het bleef armoedig.
Dorus die heel goed aanvoelde dat
hij probeerde van hem geld te
krijgen voor een nieuwe kerststal

Kerstfeest van de Zondagsschool
Van de Zondagsschool hadden we
groot feest in de grote kerk. Daar
keek je al weken naar uit. In ons
dorp hadden er niet veel een kerstboon in huis staan. Eindelijk was
het zover. Voor de deur van de kerk
zag het zwart van de kinderen, een
gejoel van belang. Ze hadden rode
konen en stonden met hun voeten te
stampen. Een grote rij kinderen
wachtte tot de deur openging. En
ja, de schooljuffrouw voorop, juffrouw Dina van Eep-de Laas, de
dochter van meester Kees. Dan dat
gezellige dikkertje, dat probeerde
de kinderen in goede volgorde naar
binnen te lozen.
Het was bitter koud. In Zandvoort
was het dan armoe troef, dus niet
alleen de kinderen hunkerde naar
dat feest, maar vooral de moeders,
want ieder kind kreeg een stukje
ondergoed en voor elk gezin een
scheurkalender van het huis „Meerbosch". Ook een sinaasappel, een
kerstkransje, een Amsterdams
korstje, maar ook een leuk boekje.
Maar zo'n herrie als het buiten was,
zo heel anders was het binnen.
Zachtjes speelde het orgel „de herdertjes lagen bij nachten", wel veel
geschuifel tussen de ouderwetse
banken. Maar toen alles zat en voor
de keistvertelling begon, dan was er
meer tust, wel afgewisseld door het
hoestei van sommige begeleiders.
Maar het verhaal had toch de volle
aandacht.
Een meisje keek voortdurend naar
de boorr. met het zachte licht van de
vele kaarsen. Ze rook de dennegeur, hel hele gebeuren in de kerk

Zo ging dat toen

waar ze nooit kwam. Ze zag wel dat
de schooljuffrouw sommige moeders vriendelijk groette. Die kwamen zeker wel in de kerk. Ze keek
naar de preekstoel, de borden wijds
daarvan, op de grond, de grote
marmeren blokken, waar namen
van overledenen in gegraveerd stonden.
De man die naast de boom stond,
met aan een lange stok een natte
spons, die sfeer zou ze nooit vergeten. Thuis hun kleine huisje, de
turflucht van de kachel, de petroleumlamp. die niet eerder opging of
de luiken waren gesloten en hier, de
grote berk, die prachtige boom met
zijn zachte licht vun de kaarsen. De
tafel vol pakjes, dan dwaalden haar
gedachten weer naar die stenen
graven, griezelig toch, zouden daar
nou mensen onder liggen?
Ze was een verlegen, bang kind. Ze
dacht: ..Wat griezelig toch als de
man met de stok en de natte spons
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naarde kinderschaar keek: ze stond
doodangsten uit. Als die boom in
brand zou vliegen en al die kinderen
door die smalle deuren moesten. Zij
zou proberen in de toren te komen.
Daar zou het ook wel eng zijn. Ze
had wel eens gezien dat grote vogels
door de galmgaten vlogen. Het zingen „stille nacht, heilige nacht"
bracht haar tot de werkelijkheid
terug. Dit vond ze het mooiste, het
was ook het laatste. Dan naar huis
met haar twee broertjes. Die hadden ieder een geel katoenen hemd
in hun pakje, zij een paar kousen en
de scheurkalender. Thuisgekomen
praatten ze allen druk over het
mooie kerstfeest. De onderbroeken
vonden de jongens niet zo. Moeder
zei. „daar zit veel pap in.". Als je
warm werd. kleefden ze zo aan je
gat.
Toen ze om de tafel zaten, de
kachel leftker sputterde met cokes
van het strand, had moeder bij ieder
bordje met het avondhrood een
kaarsje aangestoken. Dit was toch
echt thuis, 's Avonds in bed dacht ze
vol bewondering aan die grote
kerstboom, al dat zachte licht van
de kaarsen, het orgelspel. Ze kroop
diep onder de dekens in de bedstee.
Wat veilig voelde ze zich. terwijl de
sneeuwstorm buiten gierend over de
daken blies van hun oude huisje. Ze
hoorde vader nog tegen moeder
zeggen: ..Wat een werk hebben die
mensen gehad. Voor zoveel kinderen van zo weinig kerkcenten toch
zoveel doen.
E. Jongsma-Schuiten.
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had zijn kaken op elkaar gehouden
en niets gezegd. Alleen toen L'Ami
was blijven aandringen, antwoordde Dorus wat knorrig „we zalle wel
es kaiken of er hier en deer nog wat
oude beeldjes benne." En toen hij
eens op de pastoriezolder in Purmerend in een hoekje die kerstengel
had zien staan, had hij aan de
pastoor gevraagd of hij hem hebben
mocht, en deze zei maar al te graag
ja. Wat had hij aan dat ding op
zolder. Hij wist niet dat Dorus de
bedoeling had om daarmede de
oude kapelaan te verrassen!
L'Ami keek wat verwonderd. Zo'n
enthousiasme had hij bij Dorus niet
verwacht. Hij bekeek de engel eens
goed: er waren wat blussen aan
maar Dirk van Velsen, die handig
was en vaak een.klusje voor hem.
deed, zou die engel.'.wel onder.handen nemen. Hij bedankte Stuyt
voor zijn geschenk en stopte het
beeld in de zak. Hij at een boterham met een glas melk en ging met
de trekschuit terug naar Zandvoort.
Tegen een uur of elf, toen het volop
donker was, kwam hij te Haarlem
aan en ging met de zak op zijn
schouder door de duinen naar huis
terug. Tegen één uur stak hij de
sleutel in het slot en zette zijn
vrachtje neer in het smalle gangetje
van zijn schamel huis, onder een
dak met de kerk.
De volgende morgen vroeg hij Dirk
van Velsen even aan te komen. Hij
vertelde hoe hij bij boer Stuyt in
Purmerend gevaren was en vond dat
men voor het kerstfeest van 1852,
nu er een nieuw beeld bijgekomen
was, de kerstgroep wat moest oppoetsen. Of Dirk daar de tijd voor
had? Nu, deze was bereid om het te
doen en speciaal wilde hij werk
gaan maken van de engel die het
klapstuk moest worden van de
kerstgroep. Bonte kleuren sierden
de vale engel op en vooral het busje
kreeg extra zorg. Pastoor kon tevreden zijn.
Op de avond voor Kerstmis werd de
stal in het armoedige kerkje gezet.
Al gauw ging het als een lopend
vuurtje door het dorp dat er iets
bijzonders bijgekomen was, een
felkleurige engel, die vriendelijk
knikte als je een muntje in zijn
busje deed. De mensen waren erg
nieuwsgierig, verdrongen zich voor
de kerstgroep en probeerden met
een halfje de engel uit zijn tent te
lokken. Op die eerste avond was er
zo al 46 cent binnengekomen en dat
was heel wat.
Maar Jobje van der Mije die als
kosteres toezicht had op de kerk.
had al gauw in de gaten dat die
knikkende engel een stukje speelgoed was voor jong en oud. Daarom
besloot zij. zolang het kerkje openbleef er bij te gaan zitten, en of
L'Ami nu zei dat het nodig was en
de engel wel op zichzelf kon passen.
Jobje was niet te vermurven. Ze
stelde zich als trouwe waakhond op
bij de knikkende engel.
Nu had één van de werklui van
jonkheer Barnaert aan hem verteld
d;it L'Ami zo grappige engel op de
kop had getikt en nu bij de kerstgroep in de kerk was geplaatst,
Jonkheer Barnaert die de pastoor
zo'n beetje kende, had schik in het
verhaal en zei tot zijn knecht: „ik
zal zelf eens gaan kijken, maar ik
beloof dat ik iets in het busje ga
stoppen waar hij niet van terug
heeft. Van schrik zal hij niet meer
knikken." De werkman keek wat
ongelovig maar omdat hij de deftige
mijnheer niet durfde tegenspreken,
liet hij alles zoals het was. Alleen
fluisterde hij Jobje in het oor dat ze
goed moest opletten omdat m i j n heer aan de engel het knikken wilde
afleren.
En op de tweede kerstdag, na de

vesperoefening, kwam de jonkheer
heel stil het armoedige kerkje binnen. Hij ging naar de hoek waar de
kerstgroep was opgesteld en lachte
om de knikkende engel. Twee kinderen van de weduwe H. Duivenvoorden stonden vol zaligheid naar
de engel te kijken, en jonkheer
Barnaert stopte hun gauw een cent
in de hand en fluisterde dat ze die in
het busje moesten doen. De kinderen deden dit en waren opgetogen
over de buiging van de engel.
Jobje, die even verder op een stoel
ijverig zat te bidden, had alles
opgemerkt. Er ontging haar niets en
vuriger doorbiddend gluurde ze
over haar brilletje naar de jonkheer
om de volgende zet te zien. En
inderdaad, ze zag dat mijnheer iets
uit de zak van zijn overjas haalde.
Het was een briefje, misschien wel
een rijksdaalder, maar goed kon ze
het niet zien. Barnaert boog zich
voorover, stak dat briefje in het
busje en de engel knikte drie keer
achtereen heftig en werd dan plotseling stil. De jonkheer ging de kerk
uit, knikte naar de rood geworden
Jobje die haar gezicht in het gebedenboek verborg en ging naar buiten.
Toen Barnaert weg was, stapte Jobje snel van haar stoel. Ze ging naar
de engel om te zien of hij werkelijk
stilgezet was. Ze had van de werkman die haar had gewaarschuwd
speciaal daarvoor een halfje gekregen en nu wilde ze direkt de proef
op de som gaan nemen. Ze wurmde
het halve centje in het busje en
vond dat het wat ongemakkelijk
ging. Het was net alsof er iets vast
zat. En jawel hoor, de engel verroerde zich niet meer.
Haastig liep ze naar binnen en
bonsde bij L'Ami op de deur. „Pastoor kom eens gauw", zo riep ze.
..de engel verdomt het om te knikken." En toen L'Ami uit de kamer
kwam. vertelde ze in geuren en
kleuren wat er was gebeurd. L'Ami
ging met haar mee. deed het busje
open met het sleuteltje dat hij bij
zich had, en liet Jobje zien wat de
boosdoener was. Het papiertje was
niet helemaal in de bus gekomen
het was voor een deel in de gleuf
blijven hangen en dat had het mcchaniekje verstoord. Hij liet het
Jobje zien, haalde het er uit en toen
alles weer afgesloten was. stopte hij
een cent in het busje en de engel
knikte weer.
Toen hij terug was in de pastorie
met de inhoud van het busje, werd
hij nieuwsgierig wat Barnaert daar
wel ingestoken had. Hij haalde het
papiertje te voorschijn, en was even
teleurgesteld toen hij bemerkte dat
het schrijfpapier was. Hij vouwde
het papiertje open en las toen de
boodschap die Burnaert er voor
hem had opgeschreven.
„Op heeden den tweeden kerstdag
1852 geeft jonkheer J.H. Barnaert
met verschuldigden eerbied aan den
eerwaarden en doorluchtigen heer
J.J. L'Ami te kennen dat hij voor
het houwen eener kerkgelegenheid
voor roonischge/.inden in Zandvoort zooveel duingrond te nemen
als het hem behaagt." L'Ami kreeg
er de tranen van in de ogen: hij had
al eens een visje bij Barnaert uitgegooid om grond te krijgen, maar die
had toen alleen maar gelachen. Dat
hij op zo'n originele manier de
pastoor op weg hielp, had hij toch
enigszins te danken aan de knikkende engel.
Dit verhaal werd mij verteld door
een achterkleinznon van deze Stuyt
nii't Kerstmis 1969. Deze Stuyt HUS
tuinman in diens! van de parochie
Cu.itricum waar ik in I9M «•<»\
gekomen. Dit verhaal werd door mij

Als de maand december in het land
was. werd er al voorbereidingen
gemaakt voor het kerstfeest. De
kinderen ontvingen dan de liederen
die ingestudeerd moesten worden,
die op kerstavond gezongen moesten worden in de kerk. De generale
repetitie werd in de kerk gehouden
met medewerking van de organist
E. Dces.
Als de dag van het kerstfeest aangebroken was, werd er een hele grote
kerstboom, door veel helpers, in de
kerk geplaatst.
In de consistoriskamer waren de
dames van de Zondagsschool bezig
pakjes te maken. Dan werden alle
pakjes die door hen gemaakt waren,
zo goed als mogelijk verdeeld. Zo
ontving ieder kind zijn pakje. In
zo'n pakje zat voor ieder een boekje
naar leeftijd, een kalender van
Necrbos en nog was versnaperingen. Zesentwintig december was de
kerk mudvol met kinderen en ouderen zodat er geen plaats meer was.
Als de dominee de dienst rnet een
gebed begint en de kinderen enige
liederen hadden gezongen, nam de
dominee het roer in handen en
kregen de kinderen navragen van de
dominee. Het moeilijkst moest nog
komen, namelijk het vertellen van
een verhaal, en dat deed veelal een
mijnheer Hoekendijk uit Heemstede. En aan het eind werd door de
gehele gemeente gezongen „Daar
ruist langs de wolken een lieflijke
naam". Dan gingen de kinderen
huiswaarts met ieder een pakje. Sint
Nicolaaskoek en sinaasappelen.
„Een Zandvoortse"

verteld op hel eerste kerstfeest dat ik
meemaakte hier in Zandvoort op 22
dec. 1976. Een bevestiging van deze
overlevering kreeg ik van een achterneef van pastoor C. Wijnker. Toen
deze neef, nu pastoor in Tuitjehorn
bij hem logeerde in J 92 9 gaf hij hem
dat beeld mee en vertelde de geschiedenis die er aan verbonden was. Dit
hoorde ik in okt. 1981 toen die
pastoor Wijnker hier op bezoek was.
Het heeft nog gestaan op de boerderijzolder van zijn vader in Heerhugowaard maar is met de oorlog
verdwenen.
B. Voets

Die andere halve ging dan naar de
zondagsschool. Je moest natuurlijk
wel oppassen dat ze dat thuis niet te
weten kwamen, want dan zwaaide
er wat.
Nou dat ging dan een maand of
twee zo en dan was het Kerst waar
zo verlangend naar werd uitgekeken, niet eens zo zeer door je zelf
maar wel door je vader en moeder.
Ikzelf vond het altijd wel een machtig iets. Want als je in de kerk kwam
stond daar een kerstboom die reikte
tot het plafond en was dan prachtig
versierd, dat maakte veel indruk op
mij. Daar zat je dan met je verstelde schone broek en lange kousen te
kijken naar die lichtjes.
Als je dat dan bekeken had kwam
dominee Tromp een kerstverhaal
vertellen, en die kon er wat van
hoor. Die man begon en tot de
laatste woord van hem kon je een
speld horen vallen. Als dat dan
Zo tegen kerstfeest, we waren toen gebeurd was, mochten we naar huis,
acht en tien jaar oud, werd er goed helemaal onder de indruk van het
op gelet dat je wel naar de zondags- ontroerende kerstverhaal.
school ging. dat was in de Wilhelmi- Ik weet nog goed dat wij bij de deur
naschool. want dan mocht je kerst- kwamen, dat die deur open ging en
er buiten een pak sneeuw lag van
avond naar de kerk.
Dan ging het thuis zo op zondag: jewelste. Dat was een machtig ge„Heb jij je versje wel geleerd?'", voel, want toen we de kerk binnen„O, nee stommerd. het is gauw gingen lag er niets, en toen we er uit
kerst, dus leren voor den donder." kwamen was er sneeuw. Net een
Dan moest je wel gaan leren, want wonder!
je werd overhoord voordat je de Nu, dan ksvamen wij bij die deur en
dan stonden er vier mannen, twee
deur uit mocht.
Als je het dan kende, kreeg je een aan iedere kant. Als je de deur
cent, en hup op weg naar de zon- uitging kreeg je een kalender, een
dagsschool.
sinaasappel en een stelletje onderMaar wij gingen altijd eerst naar goed mee naar huis. en daar ging
Arie v.d. Kruk die in de Haltestraat het eigenlijk om. want het was
woonde (v/aar nu Versleep zit) en armoe troef in de dertiger jaren.
versnoepten daar een halve cent.
A. Koning

Zondagscent
werd'n half]e

Een schelp vol kinderen
Het was in de tijd dat de eerste
schepen met de gerepatrieerden
aankwamen. Alle hotels en pensions waren door de regering gcvorderd. We hadden een klein comité
en zeer veel drukte om de mensen
op te vangen. Alles verliep prachtig
en wc hadden de volle medewerking
van burgemeester en wethouders en
de- gehele burgerbevolking. In elk
hotel en pension werden de mensen
ontvangen en toegesproken en de
meesten voelden zieh prettig in
Zandvoort.
Het grootste hotel was de Schelp
onder leiding van Roupe van de
Voort. Deze man heeft zeer voel
voor de mensen gedaan en stond
ons met raad en Jaad terzijde.
In dit hotel werden de mensen
ondergebracht van het schip Nancy.
Dit was een schip met veel kraamvrouwen. Er waren daar aan boord
veel kindertjes geboren en wij hadden een stel beeldige wiegjes gekiegen en zeer veel kleine ledikant jes
voor de peuters.
Door alle lagen der bevolking,
waaronder ook winkeliers, werden
kieertjes, speeltjes en rammelaars
aangedragen. Manden vol bloemen
en planten. Een /.eer hoge officier
die zondags kwam k i j k e n , keek zijn
ogen uit zoals de grote eetzaal en
speelzaal eruit zagen.
Ontroerende taferelen speelden
zich af als de kniamvrouwtjes de
mooie wiegjes zagen voor hun pasgeboren kind. Vele anderen werden
meteen naar de kraamkamer gebracht en werd er de eerste nacht
zelfs een tweeling geboren. Dagelijks gingen enkelen van ons op pad.
want er was veel. heel veel. te doen.
Maar het was dankbaar werk. op
enkele dingen na.
Enkele weken nailm al die mensen
gearriveerd waren kwam de kerstt i j d Hen kerst in Holland dat h;ul-

den ze nog nooit meegemaakt dat ze
dit ooit zouden beleven dat hadden
ze nooit durven dromen. We kónden voor alle kinderen leuke specltjcs en snoepjes verzorgen. De
mannen versierden de hal en de
zalen en de eetzaal leek een sprook- ;
je. Grote kinderen studeerden
kerstliedjes, toneelstukjes en een
kerstspel in. Er heerste een feestelijke stemming.
De koks in de keuken hadden het
druk en het rook daar heerlijk. In
moeders keuken waren de moeders
opgewekt en blij. Veel leed en rouw
hadden ze meegemaakt. Er was
natuurlijk veel zorg hoe alles verder
zou gaan. Maar op 't ogenblik
Iwdden ze eten. drinken, kleren en
onderdak.
Mijnheer pastoor en de dominee
hadden het ook druk met hun
schnapjes. Er was een zeer prettige
samenwerking.
De avond voor Kerst werd er een
korte dienst gehouden en de kinderen voerden hun kcrststuk op. Het
was een heerlijke avond vol vrede
en vriendschap.
De eerste dag werden er veel spelletjes met de kinderen gedaan en
verhalen verteld en om vijf uur was
de eetzaal een feestelijk geheel.
leder wist zijn plaats en ik zat bij de
pastoor. Heel gezellig. De andere
commissieleden waren niet aanwezig. zij hadden hun gezinnen en ik
was toch alleen dus dat kwam mooi
uit.
Het was een heerlijke maaltijd en
ook de heer en mevrouw Roup van
de Voort /aten aan tafel. Er werd
gebeden en gezongen enzovoort, 's
Avonds l.i.it kwam ik doodmoe
thuis, maai zelden heb ik zo'n mooi
en gezegend kerstfeest meege111.Kikt
Tante Suus
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December - feest maand

Autobedrijf Zandvoort bv

Foto Quelle
Compleet foto/film
assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen

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

mEBVOEn:

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,
Zandvoort

Bent u niet
vergeten

Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag

ijstaarten

G. Kol

te bestellen?

2e KERSTDAG

Wij geven gedurende de gehele maand december 1981

Schuitengat 7,
telefoon

geopend van 13.00 tot 19 00 uur.

SUPER BENZINE

13212
auto-brand-leven
alle verzekeringen

1e KERSTDAG
geopend van 12.00 tot 13.00 uur
voor het afhalen van ijstaarten.

U

Autorijschool

Phil Waaning

Vondellaan 1B - Zandvoort

Net iets beter.
Eventueel met
anti-slip.
Rijks gediplomeerd.
Brugstraat 20,
Zandvoort,
tel. 02507 -12071.

Leuke uifgaanskieding
tegen lage prijzen

Indeze koude, troosteloze en donkere dagen, wensen wij
11 allen \eel H arm ie, vreugdeen licht'

ie
C. WAANING

en op diesel 4 cent korting!!!
Autoschadeverwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner
(Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

Drogisterij • Reform

Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

HI-T M OkM.NHUIS MfcT PIT
Snphunc); 4 - Telefoon l 23 07

Blijf i/eeds goed bij de tijd Daar zorgt Waaninü voor'
Wij v,ensen iedereen een vredig en vreugdevol Kerstfeest!
En wal de lijd betreft-

THORBECKESTRAAT/MOEK KERKSTRAAT
ZANDVOORT - TEL. 02507 - 1 45 93

komt u eens kijken in zijn showroom.
'l Is een belevenis!

Autobedrijf
Zandvoort bv
speelt voor
Sinterklaas
en Kerstman
tijdens de
duurste maand
van het jaar.
Profiteer
daar van! II

cent
per
liter
KORTING

MERK
BENZINE

alleen op vooruitbestellmg.

AITTOBIANCHI

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

Dag en nacht bereikbaar

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Haltestraat 8
ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

Cigcn reparatie-afdeling met elektronische apparatuur

Drogisten/

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,
Zandvoort,
tel.02507-1 61 23
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WINKELEN IN KERSTSFEER
BIJCANDLELIGHTBIJ

(elke 25ste klant krijgt een leuke attentie)

KERSTKAAS, da's klasse! |
Boeren-septemberkaas
KERSTPRUS:
500 gram

1000 gram

10,00

750 gram

OjrUU

2e pond HALVE PRIJS!
Kerstkaas: volle zomerkaas,
meikaas

5 /"r ~

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

KERSTPRUS:
500 gram

ROOMBOTER-AMAIMDELKERSTKOEKKRAftlSJES

"Ij
i jr

2e pond HALVE PRIJS

(100% roomboter)
250 gram

(Originele Camembert uit Normandië)

IVSOSCOVISCHE ROOMBOTER
TULBANDEN perstuk

bakker
knapper

*
*

Loopt uw hond te rillen?
Dan zal hij wel een

Bakker Knapper
bakt
ze
béter!
RQGMBQTER KERSTSTOLLEN
metamandelspijs

GROTE KROCHT 23 - ZANDVOORT - TEL 1 44 04

willen!
Is uw hond bang voor vuurwerk?
Kom naar Wezenbeek voor

l
l Wezenbeek
l
l Rijwielhandel BOS
Union, Gicom, Kalkhoff,
lEmpo,Motobécane,
Kyoso en
div. medicijnen.

DIERENSPECIAALZAAK

Grote Krocht 28, Zandvoort

voor o.a.

Camembert de Tromp

7,!

WINTERDEKJE

(eigen import)
±. 270 gram van 4,75 nu

da's andere kaas
Cronjéstraat 87, Haarlem Gr. Krocht 5, Zandvoort

l

div. kinderrijwielen.
Tevens KIS-sleutelservice
en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

REI S BUREA U KERKMAN
wenst u allen een
prettige kerst toe.

's Lands grootste kruidenier
blijft opdekleintjes letten.
TAM KONIJN Pe,k„o
(ovenvers).

re i sb> u r eau
touringcar trenh uur

mm M

liter,

8,98
1,46
3,98
3,09

Maak het dan gezellig in huis met
KERSTSTUKJES - BLOEIENDE PLANTEN
en SNIJBLOEMEN van:

'ERICA'
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Grote Krocht20, telefoon 12560-13203

CHIPOLATA
TULBANDEN
7,50
bij
Aart Veer
Grote Krocht 23
ZANDVOORT
Tel. 1 44 04

gemeubileerde
kamer
Te bevragen bij:
02507-16033/15182.
Heerlijke

muf]
Grote Krocht9-15-Zandvoort

TE HUUR:

BLIJFT U MET DE KERST THUIS?

Vergeet u de
buifenvogels niet?
• PINDANETJES
• VETBOLLEN
• ONGEBRANDE
PINDA'S
• STROOI VOER

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28
Zandvoort

Boek-en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

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

*
Wij wensen
u
prettige
kerstdagen

KERSTIJSTAARTEN
bij
Aart Veer
Grote Krocht 23
ZANDVOORT
Tel. 1 44 04

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

